PETICIJA
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in njenih članov

Navkljub zagotovilom odločevalcev, da se starejšim namenja posebna pozornost ter da
je dostojno in kakovostno življenje v starosti njihova prednostna naloga, so konkretni in
učinkoviti ukrepi na tem področju redki. Domovi za starejše so epidemijo pričakali
povsem zasedeni in kadrovsko podhranjeni, pri skrbi za preprečevanje in zajezitev
širjenja virusa Sars-CoV-2 pa ostali prepuščeni sami sebi.
Zato zahtevamo:
•

•

•

•

•

Takojšnjo prekinitev samovolje Ministrstva za zdravje, ki o domovih za starejše in
njihovih stanovalcih odloča brez dialoga, brez upoštevanja podanih predlogov in
pripomb ter dostikrat celo brez vsakega odziva nanje. Nedopustno je, da se o domovih
in stanovalcih odloča brez in mimo njih, z metodo brezprizivnih ukazov. Ne bomo
molčali ob prizadevanjih, da se izniči ves razvoj institucionalnega varstva starejših v
Sloveniji v zadnjih letih ter da se domove pod krinko boja proti virusu preoblikuje v
poceni negovalne bolnišnice.
Dosledno popolno osamitev vseh stanovalcev s koronavirusno boleznijo 19 izven
domov za starejše, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Domovi nimajo ustreznih
prostorskih, tehničnih in kadrovskih virov za izvajanje popolne izolacije.
Enotno in strokovno utemeljeno strategijo za preprečevanje širjenja virusa Sars-CoV2 v domovih za starejše. Domovi za starejše se poleg vseh izzivov soočajo tudi s
številnimi navodili in zahtevami pristojnih, ki se nenehno spreminjajo in ne upoštevajo
najboljših domačih in tujih praks.
Pokritje vseh dodatnih stroškov, kot so stroški dela, stroški materiala in drugi stroški,
ki so nastali zaradi epidemije virusa Sars-CoV-2, vsem izvajalcem institucionalnega
varstva starejših v javni mreži iz državnega proračuna.
Vzpostavitev običajnega življenja v domovih ob upoštevanju vseh potrebnih
preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Stanovalci so že več kot sedem
tednov brez neposrednih stikov s svojimi najdražjimi, prav tako se ne izvajajo skupinske
dejavnosti, kot so skupinske fizioterapije, skupinske delovne terapije, maše in različne
prostočasne dejavnosti. Stanovalcem v domovih je treba vrniti kakovostno, pestro in
dostojno življenje.

Hkrati pozivamo vse državljanke in državljane, da pri obravnavi obolelih starostnikov krepijo
družbeno solidarnost, medgeneracijsko povezanost, empatijo in enakopravnost ter se vzdržijo
vseh dejanj, ki bi lahko prispevala k stigmatizaciji in odklanjanju bolnih.

