
 

 

 

Ljubljana, 12. 12. 2014 

 

Zdravstveni zavodi osnovnega zdravstva 

 

 

MNENJE STROKOVNEGA SVETA O UPORABI OBRAZCEV ZDRAVNIKOV S STROKOVNIM 
IZPITOM, ZAPOSLENIH NA PODLAGI SPLOŠNEGA DOGOVORA 2014 

 

Strokovni svet za družinsko medicino SZD meni, da mora zdravnik, ki je po strokovnem izpitu s 
programom pripravništva usposobljen za nudenje nujne medicinske pomoči, prepoznavanje nujnih 
stanj in s tem povezane obravnave bolnikov, ki iščejo zdravniško pomoč zaradi novo nastalih 
(akutnih) zdravstvenih težav, kar odvisno od organizacije sprejema takih bolnikov v ambulanti 
nujne medicinske pomoči, dežurni ambulanti, sprejemni ambulanti, splošni ambulanti in na terenu 
ter dela samostojno pod nadzorom zdravnika specialista, smiselno uporabljati vse obrazce iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so potrebni za obravnavo teh bolnikov. 

 

Na podlagi odločitve MZ in Splošnega dogovora za leto 2014 so v nekaterih enotah nujne medicinske 
službe zaposlili zdravnike po strokovnem izpitu brez veljavne licence za delo na določenem 
strokovnem področju. Ti zdravniki zdravnikom na osnovni ravni, ki so ob svojem ambulantnem delu 
razporejeni tudi na izvajanje nujne medicinske službe, prevzamejo izvajanje nujne medicinske 
pomoči, tj. obravnavajo bolnike, ki prihajajo z nujnimi, akutnimi, novonastalimi problemi, ki zahtevajo 
takojšnjo obravnavo in jih ni mogoče prenaročiti, ali pa gre za ukrepanje na terenu. To izvajajo 
samostojno pod nadzorom zdravnika, ki mu pomagajo. Ker ob tem ni bilo izdano navodilo, na kakšen 
način njihovo delo teče, je Strokovni svet za družinsko medicino za razjasnitev ev. dilem ob tej 
novonastali situacij sprejel to mnenje. 
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