
 

Pismo našim bolnikom 
 

 
 
Spoštovani, 
 
Zaradi splošne krize v državi smo prišli do točke, ko smo tudi družinski zdravniki primorani 
predstaviti problematiko javnega zdravstva Vam, ki ste nam zaupali skrb za vaše zdravje, ter vam 
pojasniti posledice ukrepov varčevanja v zdravstvu, ki še posebej pesti primarno zdravstveno raven. 
 
Septembra 2012 je bil ustanovljen sindikat PRAKTIK.UM, ki povezuje družinske in splošne  
zdravnike na primarni ravni. Poslanstvo delovanja sindikata je prizadevanje za boljšo oskrbo 
bolnikov in za ustvarjanje boljših delovnih razmer v ambulantah družinske medicine. Po vseh letih 
od osamosvojitve država namreč še vedno nima izdelanih jasnih prioritet, med katere bi na prvem 
mestu moralo soditi skrb za zdravje vseh prebivalcev Slovenije. Stvari pa se žal obračajo povsem v 
nasprotno smer. 
 
Srečujemo se z vsakoletnimi znižanji sredstev za zdravstvo na primarni ravni, ob žuganju države, da 
je potrebno narediti še več. Res se povsod lahko najdejo še rezerve, vendar smo na primarni ravni  
prišli že zdavnaj do točke, ko enostavno nimamo dovolj sredstev, da bi ohranili visoko strokovno 
raven oskrbe bolnikov. Če se bo trend varčevanja nadaljeval, je dejstvo, da bomo zavarovanci za 
manj denarja dobili manj kakovostnih zdravstvenih storitev. 
 
Radi bi vam povedali, da je oskrba bolnikov na primarni ravni do sedaj ostala kakovostna zaradi 
prekomernega dela zdravstvenega kadra, ki odstopa od vseh normalnih delovnih in strokovnih 
normativov.  To smo do sedaj omogočali z izgorevanjem na delovnem mestu in odrekanjem časa, ki 
bi ga lahko namenili našim družinam. 
 
V Sloveniji je namreč približno 1000 aktivnih zdravnikov družinske in splošne medicine, oziroma 
zgolj 50 na 100.000 prebivalcev. V Evropski Uniji je delež družinskih zdravnikov kar za 70 % večji 
kot pri nas in znaša 87 na 100.000 ljudi. Tudi administrativne obremenitve so pri nas bistveno večje 
kot v večini drugih držav. Od nas se zahteva, da se namesto z zdravljenjem raje ukvarjamo s stalnim 
proučevanjem vedno novih nepreglednih, nejasnih, predvsem pa  nesmiselnih pravil. Vse z 
namenom, da bi vam lahko pojasnili, zakaj vam določena storitev ne pripada. Praviloma gre za zelo 
nizke zneske. To nas le dodatno obremenjuje, vas pa upravičeno jezi. Podvrženi smo stalnemu 
nadzoru in za čisto vsak evro, ki ga namenimo v vašo korist, plačujemo visoke kazni, kar še 
dodatno prispeva k našemu obupu in znižuje kakovost obravnave v ambulanti. 
 
Posledično vam lahko povprečno namenimo manj kot 7 minut časa za posamezen pregled. Ob 
številu pregledov, ki dosega tudi 50 do 100 bolnikov dnevno, je dejstvo, da se vam že zdaj niti 
približno ne uspemo dovolj podrobno posvetiti. Poleg rednih ambulant večinoma pokrivamo tudi 
izredno stresno 24 urno nujno medicinsko pomoč v dežurnih ambulantah in terenu po vsej 
Sloveniji. Pri našem delu se srečujemo s čisto vsemi najtežjimi bolezenskimi stanji in življenjskimi 
tragedijami, kar nas pogosto spremlja celo življenje. To nas izpolnjuje, vendar moramo imeti dovolj 
časa, da v težkih trenutkih k vam pristopimo z vso strokovnostjo in človeško empatijo. 
 



 

Ob vseh teh obremenitvah ni presenetljivo dejstvo, da družinski zdravniki umiramo dosti prej kot 
ostali ljudje. Družinski zdravniki na splošno umiramo 5 do 7 let prej kot ostali zdravniki, družinske 
zdravnice pa kar 15 do 25 let prej kot ostale Slovenke. Večina nikoli ne doživi pokojnine. To se bere 
zgolj kot brezoseben statistični podatek, vendar za tem se skrivajo številne družinske tragedije, ki ne 
zanimajo nikogar razen naših svojcev. 
 
Zaradi težkih delovnih pogojev je med mladimi zdravniki čedalje manj zanimanja za opravljanje 
našega poklica. Država namerava zmanjšati oziroma ukiniti sredstva tudi na tem področju in nehati 
financirati stroške izobraževanja specializantov. Naši mladi zdravniki bodo brezposelni, tujim 
zdravnikom pa tudi ni privlačno delo v družinski medicini. 
 
Naj vam pojasnimo, da država prek vaših prispevkov trenutno namenja samo 5 do 6 evrov mesečno 
za čisto vse zdravstvene in administrativne storitve ter preiskave pri družinskem zdravniku. Od tega 
zneska družinski zdravnik na posamezen pregled in storitev povprečno ne prejme več kot 1 do 2 
evra. Poleg vseh obremenitev tudi ta znesek ne pripomore, da bi si mladi želeli postati družinski 
zdravniki. Državi pa se vseeno zdi, da je še dovolj manevrskega prostora za varčevanje. 
 
Zaradi napovedanih varčevalnih ukrepov v zdravstvu, smo vam dolžni pojasniti, kaj nas čaka, če ne 
bomo postavili ustreznih prioritet in začeli ukrepati. 
 
Število družinskih zdravnikov se zmanjšuje, novega kadra bo manj, ambulante bodo še bolj 
obremenjene, podaljšale se bodo tudi čakalne dobe za prvi pregled pri izbranem osebnem 
zdravniku. Marsikdo bo prišel do ustrezne obravnave prepozno. Kljub temu, da imate od vseh 
bolnikov v Evropski Uniji že sedaj najmanj časa za posvet pri vašem osebnem zdravniku, ga boste 
imeli v prihodnosti še manj. Zaradi varčevanja boste dobili manj zdravil in medicinskih 
pripomočkov brez dodatnih doplačil. To nikakor niso naše grožnje. Družinski in splošni zdravniki 
namreč že 20 let preprečujemo, da bi do tega prišlo. Ne glede na to, koliko se bomo družinski 
zdravniki trudili, pa bo to ob napovedanih nadaljnjih varčevalnih ukrepih postala žalostna realnost.  
 
Ko bomo prišli do te točke, se za pojasnila prosim obrnite na ZZZS, občine, državo (poslance, 
ministre, predsednika vlade).Mi vam jih ne znamo dati. Tudi sami namreč ne dobimo ustreznih 
odgovorov, ki jih zahtevamo in pričakujemo. S krizo varčevanja živimo na primarni ravni že 20 let 
in gre le na slabše. 
 
Zato upamo, da nas boste podpirali v vseh prizadevanjih omejiti varčevanje na plečih pacientov, 
podpirali pri uveljavljanju standardov in normativov in podpirali pri popularizaciji specializacije iz 
družinske medicine, da nas bo v bodoče sploh lahko kdo še zdravil. 
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