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Upoštevajoč 

 

naraščajoča razhajanja med pričakovanji evropskih prebivalcev glede enostavnega dostopa do 

širokega nabora visokokakovostnih zdravstvenih storitev in sposobnosti zdravstvenih 

sistemov za njihovo zagotavljanje; 

 

da naraščajoč vpliv gospodarskih sil in finančnih omejitev na zdravstvene storitve povzroča 

pomanjkanje delovne sile v zdravstvenih sistemih; 

 

dejstvo, da pacienti težko ločijo med političnimi odločitvami in zdravstvenimi politikami na 

eno strani ter kompetencami in osebno odgovornostjo zdravstvenih delavcev na drugi strani; 

 

dejstvo, da zdravniški poklic v večini držav v praksi ne uživa prednosti nacionalne zakonodaje, 

ki se osredotoča na varnost na delovnem mestu; 

 

da se vse to odraža v dejstvu, da se napadi na zdravstvene delavce in oviranje zdravstvenega 

varstva odvijajo v državah članicah; 

 

so predstavniki srednje- in vzhodnoevropskih zdravniških zbornic, zbranih v Ljubljani, 

sprejeli naslednjo izjavo: 

 

(1) samo varno delovno okolje v zdravstvu zagotavlja varno, strokovno in 

visokokakovostno zdravstveno varstvo za paciente; 

 

(2) zdravniki imajo enako kot vsi drugi pravico do varnega delovnega mesta; 

 

(3) uprave v vseh zdravstvenih ustanovah morajo zelo resno jemati nasilje nad 

zdravniki, učinkovito ga morajo obravnavati policija, državni tožilci in sodniki; 

 

(4) na državni ravni in v zdravstvenih ustanovah morajo biti oblikovani načrti za 

preprečevanje nasilja; 

 

(5) primere nasilja je treba metodično dokumentirati z uporabo sistema poročanja, ki 

ga zagotovijo vlade in zdravstvene ustanove; 



 

(6) na vseh ravneh zdravstvenega sektorja je treba vpeljati transparentno in jasno 

politiko ničelne tolerance glede nasilja nad zdravstvenimi delavci in ta politika mora 

imeti javno podporo; 

 

(7) izboljšati je treba usposabljanje zdravnikov z namenom boljše priprave 

zdravstvenih delavcev za spopadanje in umiritev ogrožajočih situacij; 

 

(8) državne in evropske zakonodaje morajo zagotoviti učinkovito zaščito za zdravnike, 

ki doživijo nasilje med opravljanjem svoje poklicne dolžnosti, ter povečati 

ozaveščenost o ranljivosti zdravnikov, zlasti v situacijah, v katerih so pod velikim 

pritiskom. 

 

 

Upoštevajoč pomembnost zgoraj navedenih premislekov za varnost in dobro počutje 

zdravnikov z vidika njihovega vpliva na prihodnost zdravniških poklicev in kakovosti 

zdravstvenih storitev, podpisniki tega dokumenta pozivajo zdravstvene delavce, 

zakonodajalce in upravne uslužbence k skupnemu delu ter podpori, spodbujanju in povečanju 

varnosti zdravnikov na delovnem mestu. 

 

 

Zdravniške zbornice srednje- in vzhodnoevropskih držav menijo, da je varnost zdravnikov 

ključni dejavnik za zagotavljanje visokokakovostne zdravniške oskrbe. 

 

Ljubljana, 16. september 2017 

 

Zdravniške zbornice srednje- in vzhodnoevropskih držav, prisotne na sestanku 

Podpisniki: 

Zdravniška zbornica Albanije 

Zdravniška zbornica Avstrije 

Zdravniška zbornica BiH 

Zdravniška zbornica Republike Srpske 

Zdravniška zbornica Bolgarije 

Zdravniška zbornica Hrvaške 

Zdravniška zbornica Češke 



Nemško združenje zdravnikov (zveza 17 državnih zdravniških zbornic) 

Zdravniška zbornica Kosova 

Zdravniška zbornica Makedonije 

Zdravniška in zobozdravniška zbornica Poljske 

Zdravniška zbornica Romunije 

Zdravniška zbornica Srbije 

Zdravniška zbornica Slovaške 

Zdravniška zbornica Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


