Datum: 5. februar 2019
mag. Dejan Židan,
Predsednik Državnega zbora

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi s promocijo zdravja v delovnem okolju, ki ga naslavljam
na ministra za zdravje Sama Fakina.
S spoštovanjem!

Anja Bah Žibert,
poslanka

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
Spoštovani minister!
Težave na področju zdravstva v Sloveniji se kar vrstijo, pravih in učinkovitih ukrepov pa
ni in ni. V zadnjih dneh je v javnosti ponovno odjeknila novica o hudem pomanjkanju
specialistov družinske medicine.
Pomanjkanje družinskih zdravnikov v Kranju je tako pereče, da ne zmorejo več
sprejemati novih pacientov in te napotujejo v okoliške zdravstvene domove. Podobne
informacije prihajajo tudi iz preostalih delov Slovenije. Zdravniki opozarjajo, da je
problematika vse bolj obsežna, družinski zdravniki so preobremenjeni, pod vprašajem
je kakovost opravljanja storitev.
Razpisi za specializacijo družinskih zdravnikov kažejo na upadanje interesa. Starejši
zdravniki se upokojujejo, mladi niso motivirani. Prihaja do odpovedi delovnega
razmerja zaradi preobremenjenosti, novih zdravnikov na področju družinske medicine
pa ni.
Prof. dr. Danica Rotar Pavlič, predsednica združenja zdravnikov družinske medicine je
pred dnevi podala zelo pomenljivo izjavo, v kateri je med drugim izpostavila, da
zdravniki ne zmorejo več držati »pokrovko nad posodo« in da je samo še vprašanje
časa, kdaj bo pokrovko »odneslo z lonca«.
Državljanke in državljani se upravičeno sprašujemo, kaj počnete z našim zdravstvenim
sistemom, saj na eni strani pacientom ni več zagotovljena učinkovita in varna oskrba,
na drugi strani pa sistemsko uničujemo zdravnike in ostale zdravstvene delavce.
Časa za obljube ni več, nujno je takojšnje ukrepanje.
Zato vas sprašujem:
-

Koliko razpisov za specializacijo družinske medicine je bilo po letih v zadnjem
petletnem obdobju in koliko mest nameravate razpisati v letu 2019 in 2020?

-

Kakšen je bil odziv glede na razpisana mesta za omenjeno specializacijo?

-

Kakšne motivacijske ukrepe izvajate med študenti medicine in mladimi zdravniki
za njihov večji odziv na razpise za specializacijo družinske medicine?

-

Koliko upokojitev zdravnikov družinske medicine je bilo po letih v zadnjem
petletnem obdobju in kakšna so predvidevanja za leto 2019 in 2020?
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-

Katere (takojšnje) ukrepe nameravate izvesti za učinkovito rešitev nastale
situacije na področju družinske medicine?

