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Sporočilo za javnost

Nad zdravstvenim stanjem ljudi so najbolj zaskrbljeni prav specialisti
družinske medicine
Ob svetovnem dnevu zdravnikov družinske medicine – 19. maj 2013
V Ljubljani, 19. maja 2013 – Ob svetovnem dnevu družinske medicine želita Združenje zdravnikov
družinske medice ter Slovensko zdravniško društvo javnost opozoriti na izreden pomen poklica
specialista družinske medicine. Nad zdravstvenim stanjem prebivalcev RS so specialisti družinske
medicine zaskrbljeni, saj se vse pogosteje srečujejo z ljudmi, ki jih je ekonomska stiska privedla na
rob preživetja. So pa lahko ponosni, saj je nedavna raziskava dokazala, da specialisti družinske
medicine več kot 80 odstotkov vseh primerov rešijo v okolju svoje ambulante, brez napotitev k
drugim specialistom.
Prvi svetovni dan zdravnikov družinske medicine je bil razglašen 19. maja 2010. Dobro organizirano in
kakovostno primarno zdravstveno varstvo je temelj boljšega in kakovostnejšega zdravja ljudi in
doprinese k obvladljivosti stroškov za zdravstvo. Izboljšanje in vlaganje v primerno zdravstveno
varstvo pomeni boljše zdravje za vse. Raziskava iz leta 2008 je pokazala, da v Sloveniji specialisti
družinske medicine uživajo visoko zaupanje bolnikov v primerjavi z drugimi javnimi delavci,
specialistu družinske medicine pa Slovenci zaupajo bolj kot zdravstvenemu sistemu nasploh. Prof. dr.
Igor Švab, dr. med., predstojnik Katedre za družinsko medicino, iz Medicinske fakultete v Ljubljani,
in prejšnji predsednik WONCA Europe, evropskega združenja zdravnikov družinske medicine, je ob
tem dejal: »Družinska medicina je humana alternativa vse bolj razosebljeni in tehnični medicini, kjer
se bolniki obravnavajo kot objekti, na katerih se izvajajo medicinske storitve. Zaradi tega včasih
predstavlja anahronizem v modernem svetu, ne glede na to, da množica dokazov govori o njeni
potrebnosti in kakovosti. Če izgubimo družinsko medicino, v veliki meri postanemo industrija
medicinskih storitev in supermarket uslug.«
Zaupanje bolnikov je najpomembnejša sestavina odnosa med bolnikom in zdravnikom, ki nalaga
odgovornosti in obvezuje, tako pri vsebini kot tudi pri spremljanju kakovosti našega dela. Težnja
specialista družinske medicine, kot prvega in najbolj dostopnega medicinskega strokovnjaka v
slovenskem zdravstvenem sistemu, je opredelitev in razrešitev zdravstvenega problema v lastni
ambulanti, brez nepotrebnih napotitev. Učinkovitost specialista družinske medicine pri tem je velika.
Presečna raziskava, ki je analizirala 12.296 obravnav pri 42 različnih specialistih družinske medicine,
je ugotovila delež napotitev na sekundarno raven v 20,2 % (izdanih je bilo 2.660 napotnic). Od tega je
bilo prvih napotitev 51,5 %, v 48,5 % je bila napotnica za kliničnega specialista izdana zaradi kontrole,
zahtevane s strani kliničnega specialista. Raziskava je torej dokazala, da specialisti družinske medicine
več kot 80 % vseh primerov rešijo v okolju svoje ambulante, brez napotitev k drugim specialistom.
Vse pogosteje pa se specialisti družinske medicine srečujejo z ljudmi, ki jih je ekonomska stiska
privedla na rob preživetja. Prvi rezultati študije QUALICOPC, ki teče pod okriljem Katedre za družinsko
medicino ljubljanske medicinske fakultete, kažejo, da je 16,7 % bolnikov izmed 2.179 sodelujočih v
letu 2011/2012 zaradi ekonomskih razlogov morali odložiti svoj obisk pri specialistu družinske
medicine. 4,6 % sodelujočih je obisk pri specialistu družinske medicine odložilo zato, ker niso imeli
zdravstvenega zavarovanja, 25 % bolnikov pa je obisk odložilo, ker niso mogli organizirati transporta

do zdravnika. Prav tako se vedno bolj soočajo z obravnavo bolnika brez osnovnega zdravstvenega
zavarovanja, ki mu je potrebno iz moralnih razlogov ne obračunavati pregleda in ga specialisti
zdravijo z zdravili “iz zaloge”. To pa je lahko le kratkotrajno gašenje požara. Ob tem je doc. dr. Zalika
Klemenc Ketiš, dr. med., dejala: »Ker smo specialisti družinske medicine tesno povezani z bolnikom in
njegovo družino in ker nam je mar za njihovo zdravstveno stanje, poskušamo spretno krmariti med
omejenimi finančnimi sredstvi, kakovostno obravnavo bolnikov in svojim prostim časom. Zavedamo se
namreč, da je močna primarna zdravstvena raven dokazano najcenejša, dokazano nudi najvišje
zadovoljstvo bolnikov in njihovo kakovostno obravnavo ter omogoča, da je večina bolnikov
obravnavanih v bližini kraja njihovega bivanja in celostno. »
Družinska medicina je stroka, mlada v Sloveniji, pa vendar raste. Naslednji cilj je ustanovitev Inštituta
za družinsko medicino. Specialisti družinske medicine nameravajo tudi v prihodnosti krepiti
znanstveno raziskovalno delo, še naprej objavljati članke v znanstvene in strokovnih revijah, kot
doslej vsako leto doseči najmanj en doktorat znanosti s področja družinske medicine in povprečno
dva magisterija letno, izvajati promocija svojega, v našem okolju zelo deficitarnega, a zelo lepega
poklica...
»Za leto 2014 na današnji dan načrtujemo poldnevni ali celodnevni dogodek, kamor bomo povabili
tudi študente, pa kolege naše in drugih specialnosti, širšo javnost in vse, s katerimi se pri svojem delu
srečujemo, » je povedala predsednica Združenja zdravnikov družinske medicine SZD, prim. doc. dr.
Danica Rotar Pavlič.
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