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Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

JE BILA MEDlCINSKA SESTRA: ZAKAJ PRlHAJA DO NESPORAZUMOV?
V zadnjih mesecih nas medicinske sestre Z vseh koncev sveta zasipajo Z vprašanji glede
nekaterih zgodb, ki so bile objavljene V medijih. V teh časih zgodba, ki jo posnamejo V neki
deželi, V trenutku obide ves svet prek televizije, radia in časopisov.
Zgodbe, na katere pri tem mislim, so pretresljive, ne glede na to, kdo je vanje vpleten.
A vse zgodbe o tem strahotnih dogodkih so V naslovu omenjale »sestro« ali »sestre«. Ena
izmed zgodb je pripovedovala o ubojih starih ljudi. Druga o tem, kako so »sestre«,
uporabljajoč okužene instrumente, namenoma širile virus HIV med otroki. Spet drugo
poročilo je govorilo o neki ženski (sestri?), ki je po lastnem pripovedovanju pobila več
vojakov V bolnišnici, kjer je delala. Pa še: »sestre zanemarjajo otroke v sirotišnicah«.
Kot sem že rekla, vsaka od teh zgodb je strahotna, ne glede na to, kdo je v njej
sodeloval. Ali je res pomembno, da ugotovimo, ali je šlo, tako kot so poročali, za
medicinske sestre v pravem pomenu te besede?
Mislim, da je! Večino ljudi vznemiri naslov in posledica tega je lahko splošno nezaupanje do medicinskih sester in strah pred njimi. Profesionalna sestrska združenja morajo stvari
razčistiti in, če gre res za medicinske sestre, ravnati v skladu z etičnim kodeksom.
Regulativno telo sestrske organizcije mora zadevo raziskati in s primemimi ukrepi zavarovati javnost. V zgomjih primerih se bo zagotovo zganila tudi oblast in krivce ustrezno
kaznovala.
Vemo, da so v nekaterih od teh primerov zločine zakrivile neizobražene pomožne sestre
ali celo osebe, ki s sestrinstvom nimajo nobene zveze. In zakaj torej tisk uporablja besedo
sestra? Zato, da je naslov jasnejši, zato da vzbuja vznernirjenje, ali morda zato, ker res ne
poznajo razlik?
Tudi ženske, ki skrbijo za dojenčke, pogosto imenujejo sestre, poleg tega poznamo tudi
»pomožne sestre« in »bolničarke« in tako naprej.
Leta 1985 je Mednarodni svet medicinskih sester (lCN) zavzel stališče, da »se v nazivu
nobenega poklica ne sme uporabljati besede medicinska sestra in da naj nosi takšno ime le
en profil«. To je cilj, za katerega se je dogovoril Svet nacionalnih predstavnic.
Zdaj je razlog, zakaj je ta sprememba tako nujna, povsem jasen. Vse dežele morajo
čimprej poskrbeti za red na tem področju. Vprašanje je kajpak zelo občutljivo; vendar ga bo
mogoče rešiti, če bo ustrezno razloženo in če nihče zaradi tega ne bo izgubil pravice do
svojega dela.
Zgodbe, v katere naj bi bile vpletene medicinske sestre, so grozljive. Če ni šlo za
medicinsko sestro, morajo sestrske organizacije o tem čimprej in natančno obvestiti javnost.
ln še nekaj: kdo je dolžan nadzirati pomožno osebje? ln kakšna je odgovomost le-tega? Pred
narni je še veliko dela in opraviti ga bomo morale čimprej.
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