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Ljubljana, 7. 12. 2015 
 
 
 
PRIPOROČILO GLEDE OPRAVLJANJA PREVENTIVE PREDŠOLSKIH IN 

ŠOLSKIH OTROK ZA FRANCIJA BOŽIČKA, DR. MED. 
 
Strokovni svet za družinsko medicino priporoča Ministrstvu za zdravje, da dovoli prim. asist. 
Franciju Božičku, dr. med., spec. splošne medicine, da kot zdravnik družinske medicine poleg 
zdravstvene oskrbe odraslih še naprej opravlja preventivo predšolskih in šolskih otrok v 
okviru izvajanja zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov do 19.leta v ambulanti v 
Bistrici ob Sotli, Medicina Božiček d.o.o.,  v občini Bistrica ob Sotli. 
 
Utemeljitev 

• Kolega dr. Božiček to dejavnost opravlja že vso svojo delovno dobo, vse od leta 1979, 
sprva v okviru Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Zdravstvena postaja Bistrica ob 
Sotli, nato pa v okviru zasebne dejavnosti.  

• Na to temo je objavil več strokovnih prispevkov, med njimi tudi analizo svojega 
preventivnega delovanja, ki je bila objavljena v osrednji slovenski strokovni reviji 
Zdravniški vestnik (2008). Razen tega je aktivno sodeloval tudi na nacionalnih in 
mednarodnih kongresih družinske medicine, kjer je prav tako predstavljal izkušnje 
dela zdravnika družinske medicine v ruralnem okolju. Kolega že veliko let sodeluje 
tudi pri pouku študentov in specializantov družinske medicine. Posebej za prve je 
možnost, da se srečajo s celostnim delovanjem podeželskega zdravnika družinske 
medicine v oddaljenih krajih, izrednega pomena. 

• Zakonsko podlago za to dejavnost predstavlja 80.člen Zakona o Zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da je za otroke in mladostnike do 19.leta 
izbrani zdravnik pediater, izjemoma pa v odročnih krajih z manjšim številom 
prebivalcev osebni zdravnik, ki tam velikokrat predstavlja edino praktično rešitev za 
zdravstveno oskrbo celotnega prebivalstva. Bistrica ob Sotli spada med tiste oddaljene 
kraje, kjer je družinskemu zdravniku dovoljena zakonska  izjema, torej  lahko opravlja 
tudi preventivo otrok in mladostnikov.  

• Takšen način nudenja celostne oskrbe edini zagotavlja dostopnost do zdravstvenega 
varstva populacije, ki je ključna za ustrezno zdavstveno varstvo v oddaljenih krajih. 
Po vseh kazalcih je taka oskrba enako kakovostna kot oskrba pri oddaljenem pediatru 
in ni strokovnega razloga, da bi prakso spreminjali.  

 
                                        
 
                                                       Za strokovni svet za družinske medicine 
                                                
                                                       Prim. doc. dr. Davorina Petek, dr. med. 
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