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Zadeva: Stališče RSK za pediatrijo v zvezi s spornim 18 odstavkom 24 člena Splošnega dogovora za 

leto 2018. 

Spoštovani 

Vlada Republike Slovenije na 230. dopisni seji dne 31. 1. 2018 pod točko 1. sprejela sklepe o spornih 

vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 . Za zdravnike primarne ravni je 

sporen 18 odstavek 24. Člena, ki se glasi:»Če je pristojni RSK za določeno specialnost potrdil kriterije in 

merila za določanje ustrezne stopnje nujnosti za določene preglede oziroma indikacije za napotitev na 

pregled, zdravnik pa ob izvedbi pregleda ugotovi, da izdajatelj napotne listine teh kriterijev ni 

upošteval, se strošek pregleda zaračuna izvajalcu, ki je napotno listino izdal.« 

Omenjeni člen postavlja zdravnike primarnega nivoja v nemogoč položaj, ko se znajdejo v precepu 

odločanja med potrebami pacienta in na drugi strani finančno kaznijo, če ne bodo napotili s pravilno 

stopnjo nujnosti. 

Primarni pediatri opozarjamo, da je ukrep izrazito škodljiv za paciente. Zdravnik se o napotitvi odloča 

ne samo na podlagi zdravstvenega stanja pacienta, ampak tudi drugih dejavnikov, ki jih zdravniki na 

sekundarni in terciarni ravni pogosto ne poznajo. Poleg tega so diagnostične možnosti na primarni 

ravni omejene. V nekaterih okoljih zdravniki nimajo na razpolago niti osnovnih laboratorijskih in 

drugih diagnostičnih možnosti, še zlasti v popoldanskem času in v času dežurstev, česar napotni 

zdravnik ne more vedeti in zato ne more realno presojati ali je bila napotitev upravičena ali ne. 

Omenjen člen tako še posebej grobo diskriminira zdravnike v ruralnih okoljih in jih postavlja v položaj, 



ko bodo zaradi omejenih materialnih in diagnostičnih možnostih še dodatno finančno kaznovani. To 

bo še bolj odvračalo mlade zdravnike, da bi se odločali za zaposlitve v odročnejših krajih.  

Sporni člen postavlja v neetičen položaj zdravnike sekundarne in terciarne ravni. Zdravniki na 

omenjenih nivojih obravnave pacientov nudijo zdravnikom primarne ravni strokovno in kolegialno 

oporo, sporni člen pa jih postavlja v vlogo »finančnih nadzornikov«.  

Nadalje se zdravniki primarne ravni ne moremo strinjati z razlago državne sekretarke Ane Medved, iz 

katere izhaja, da je vlada vnesla v Splošni dogovor člen, ki predvideva kaznovalno politiko, pri tem, ko 

pravila še niso dogovorjena niti predpisana (priloga 1). Poleg tega sporni člen ni bil predmet pogajanj 

in je bil dodan naknadno, kar je v nasprotju s pravili Splošnega dogovora. 

Primarni pediatri prosimo, da se RSK opredeli do omenjenega člena, ki grobo posega v avtonomijo 

zdravniškega poklica in postavlja v neenak položaj paciente in zdravnike različnih okolij, ter je nasploh 

škodljiv za ene in druge.  

S spoštovanjem. 

Sekcija za primarno pediatrijo, 

V imenu sekcije predsednica Bernarda Vogrin spec. ped. 

 

Priloga: Dopis Ministrstva za zdravje št. 172-5/2017/95  


