ZDRUŽENJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE SZD
STROKOVNI SVET ZA DRUŽINSKO MEDICINO
SI-1000 LJUBLJANA, Dunajska 162, račun 02222-0019518588, davčna številka: 21976562
Predsednik: prim. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med., Podpredsednica: doc. dr. Zalika KlemencKetiš, dr. med., Člani: prim. Dean Klančič, dr. med., prim. doc. dr. Davorina Petek, dr. med., doc.
dr. Tonka Poplas-Susič, dr. med., prim .doc. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med., prof. dr. Igor Švab,
dr. med., višji svetnik, asist. mag. Rajko Vajd, dr. med., asist. mag. Erika Zelko, dr. med.
Naslov: LJUBLJANA, Poljanski nasip 58, e-mail: janko.kersnik@gmail.com, tel.: 031 237 765
www.drmed.org, www.e-medicina.si

Ljubljana, 16. 11. 2013
Kdor potrebuje to mnenje

MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI Z
UREJANJEM STATUSA ZDRAVNIKOV BREZ LICENCE

1. Strokovni svet za družinsko medicino se strinja s trenutno ureditvijo podeljevanja licenc za
posamezna strokovna področja.
2. Strokovni svet za družinsko medicino meni, da je urejanje pravnega statusa zdravnikov brez
veljavne licence v pristojnosti izvršnih vej oblasti, ki nadzirajo zakonitost poslovanja ter
zdravstvene politike in s tem zakonodajalca.
3. Strokovni svet za družinsko medicino kot kratkoročno rešitev problema zdravnikov s
specializacijo z drugega področja medicine, ki delajo na področju družinske medicine brez
veljavne licence za delo v družinski medicini, predlaga, da se podaljša rok za priznanje
specializacije iz dela. Za vse zdravnike, ki v tem času ne bi uspeli ali mogli pridobiti naziva
specialist družinske medicine na podlagi dela, pa strokovni svet za družinsko medicino kot
dolgoročno rešitev predlaga dospecializacijo in opravljanje specialističnega izpita.
4. Strokovni svet za družinsko medicino meni, da je že sedaj s predpisi in navodili ustrezno
poskrbljeno za delo in usposabljanje zdravnikov po strokovnem izpitu in na specializaciji z
nadzorom zdravnika specialista in internim preskusom usposobljenosti za obravnavo
osnovnih problemov bolnikov v posamezni stroki (določenih s strani posamezne stroke), kjer
se tak zdravnik usposablja oz. dela.

Kratka obrazložitev
Ad1) Trenutna ureditev podeljevanja licenc za posamezna strokovna področja poteka tako, da
zdravnik pridobi licenco za določeno področje dela po opravljenem specialističnem izpitu iz
določene specialnosti ali jo je pridobil po drugi že veljavni zakonski poti, ki predstavlja
zagotovilo, da je usposobljenost ekvivalentna kot po opravljeni specializaciji in
specialističnem izpitu, saj je s tem zagotovljeno, da je pravna kvalifikacija zdravnikovega
statusa skladna s formalno pridobljeno strokovno usposobljenostjo. Na tem področju ne
vidimo potrebe po spremembah. Vsak poseg v obstoječo ureditev mora biti dobro premišljen,
predvsem pa enak za vsa specialistična področja.
Ad2, 3) Obstoječa zakonodaja je na tem področju precej pisana in osredotočena na različne
vidike zdravniškega dela. Različni zakoni opredeljujejo različne vidike organizacije

zdravstvene službe, predvsem pa med seboj niso v celoti usklajeni, tako je razlaga prepuščena
končnim uporabnikom, tj. zlasti inšpektorjem, ki zaradi tega nimajo lahkega dela, predvsem
pa praviloma upoštevajo bolj specifičen in novejši predpis. Izvajalci zdravstvene dejavnosti
navadno upoštevajo razlago Ministrstva za zdravje, ki zdravnikom brez veljavne licence
omogoča delo pod nadzorom zdravnika specialista, s čemer je poskrbljeno za varano delo.
Zakonodajalec ima možnost v konzultaciji z zdravniškimi organizacijami določiti pravni
status zdravnikov v procesu usposabljanja in zdravnikov brez ustrezne usposobljenosti za
določeno strokovno področje (področje specializacije) ter obseg pooblastil za delo teh
zdravnikov. Ureditev naj bo pri tem enotna za vse stroke.
Ad4) Zdravnik po strokovnem izpitu je usposobljen za izvajanje nujne medicinske pomoči in
po internem usposabljanju za obravnavo najosnovnejših problemov bolnikov v konkretni
stroki. Usposablja se s samostojnim delom z bolniki ob stalni možnosti konzultiranja z
zdravnikom specialistom iz te stroke. Usposabljanje obsega tudi sprotno ocenjevanje s strani
določenega strokovnjaka (mentorja), sodelavcev, vodij služb ali oddelkov ter strokovnih
vodij, na podlagi katerih in ev. internega preskusa usposobljenosti mu mentor ali direktor
zavoda izda sklep o obsegu dela oz. pooblastilih, katere naloge lahko tak zdravnik opravlja.
Tak odnos zagotavlja ustrezen razvoj in ustrezno rešuje pravni problem zaposlitve zdravnikov
po strokovnem izpitu v katerikoli stroki. Trenutno veljavni predpisi iz delovnih razmerij
dopuščajo zaposlitev delavca brez ustrezne izobrazbe za določen čas pri istem delodajalcu za
največ dve leti, kar je po našem mnenju tudi zgornja dopustna meja dela zdravnika po
strokovnem izpitu, ki ni vključen v formalno podiplomsko usposabljanje (specializacijo).

