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MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI S
PREDLOGOM PODALJŠEVANJA SEKUNDARIATA KOT REŠITVE ZA
RAZBREMENITEV ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE IN BREZPOSELNOSTI
ZDRAVNIKOV PO OPRAVLJENEM PRIPRAVNIŠTVU
Strokovni svet za družinsko medicino meni, da podaljševanje pripravništva ni potrebno.
Kratka obrazložitev
V programu pripravništva so zajete vsebine (Pravilnik), ki jih zdravnik potrebuje za delo zdravnika na
določenem strokovnem področju pod nadzorom oz. mentorstvom specialista s tega področja (dopis
MZ) in jih lahko prične izvajati po preverjanju usposobljenosti za delo na tem področju.
Usposabljanje diplomantov medicinskih fakultet brez strokovnega izpita in opravljenega pripravništva
v zdravstveni dejavnosti ne predstavlja razbremenitve zaposlenih, temveč dodatno obremenitev.
Podaljševanje pripravništva je nesmotrno tudi z vidika bodočih zdravnikov, saj težave pri iskanju
službe samo zamakne, ne pa tudi odpravi – podaljša se jim usposabljanje in odloži opravljanje
strokovnega izpita ter s tem možnosti za kandidiranje za specializacijo.
Predlagamo naslednje rešitve za izboljšanje razmer v družinski medicini in prožnejše
zaposlovanje zdravnikov s strokovnim izpitom brez specializacije
• Specializacija iz DM ostane v sedanji obliki in dolžini.
• V času kliničnega kroženja se doda še en dan dodatnega kroženja v ambulanti družinske
medicine (skupno 2 dni v ambulanti družinske medicine).
• Nadaljevanje uvajanja referenčnih ambulant družinske medicine.
• Takojšnji uvedba učnih ambulant, ki zagotavljajo ustrezno prostorsko, materialno in
kadrovsko delovišče specializantom.
• Spodbujanje zaposlovanja zdravnikov po strokovnem izpitu za določen čas za delo pod
nadzorom zdravnika specialista določene stroke za nadomeščanje odsotnosti zdravnikov na
vseh nivojih.
• Za zdravnike je potrebno uvesti prožnejši, tj. skrajšani postopek zaposlovanja za določen čas
za nadomeščanje odsotnosti zdravnikov na določenem delovišču, ki je po ZUJFU trenutno
nefunkcionalen zaradi dolgotrajnih postopkov.

Strokovni svet za družinsko medicino za svoje mnenje in predloge lahko po potrebi posreduje
podrobnejše utemeljitve.

