
»Zdravniki družinske medicine odločno nasprotujemo kaznovanju »nepravilnih« napotitev« 
Izjava koordinativnega telesa družinske medicine za medije in zainteresirano javnost 
 
Koordinativno telo družinske medicine je ogorčeno nad 18. odstavkom 24. člena Splošnega dogovora 
za pogodbeno leto 2018, ki se glasi: »Če je pristojni razširjeni strokovni kolegij 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 je poniževalen do stroke družinske medicine in do vseh zdravnikov družinske medicine v Sloveniji, 
ki delajo strokovno in za svojimi odločitvami tudi stojijo. 
 
Koordinativno telo družinske medicine ugotavlja, da za metodo, kot jo Ministrstvo za zdravje uvaja, ne 
potrebuje zdravnikov. Potrebuje računalniško podprt sistem, kjer bo vsak pacient vtipkal znake in 
simptome, sistem pa mu bo pokazal, kaj mu je in kaj potrebuje oz. kam ga je treba napotiti in pod 
kakšno stopnjo nujnosti. Nihče ne bo kaznovan in sistem bo matematično dobro deloval.  
 
Koordinativno telo družinske medicine se ne strinja z navedbami nekaterih posameznikov, pa tudi 
Ministrstva za zdravje, da je večina napotitev s strani zdravnikov družinske medicine nepotrebnih ali 
neustreznih. Raziskave, ki smo jih opravili v zadnjih letih na to temo, namreč kažejo popolnoma 
drugačno stanje. Če pa gre za problem posameznega zdravnika, se to rešuje na individualnem nivoju, 
ne pa s potencialnim kaznovanjem velike večine ostalih zdravnikov, ki delajo strokovno in racionalno. 
 
Koordinativno telo družinske medicine opozarja, da gre pri odločanju o napotovanju na specialistično 
raven za strokovni problem, ki sodi v področje družinske medicine.  O načinu reševanja tega problema 
obstaja dovolj  znanja tudi v Sloveniji, da bi ga lahko uspešno reševali. Koordinativno telo družinske 
medicine ugotavlja, da so odločevalci tudi tokrat ignorirali stroko in se poslužili administrativnih 
ukrepov, kar ne more pripeljati do tega, da bo sodelovanje med primarno in sekundarno ravnijo boljše. 
Strogo administrativno definiranje/določanje stopenj nujnosti nas oddaljuje od bio-psiho-socialnega 
modela, od  celovitosti obravnave bolnikov, skratka od tistega, zaradi česar smo zdravniki zdravniki in 
ne računalniki. 
 
Koordinativno telo družinske medicine opozarja tudi, da gre za odmik od enega od temeljnih principov 
delovanja našega sistema zdravstvenega varstva – »V DRŽAVLJANA – PACIENTA – USMERJEN 
ZDRAVSTVENI SITEM«. S sprejetim ukrepom politični odločevalci namesto tega postavljate v ospredje 
sam zdravstveni sitem, vzdrževanje le-tega za vsako ceno, tudi za ceno zmanjševanja kakovostne 
obravnave posameznika in njegove družine kot vodilnega »spiritus movens« zdravstvene oskrbe v 
družinski medicini in osnovnem zdravstvenem varstvu države Republike Slovenije. 
 
Koordinativno telo družinske medicine zahteva takojšnjo odpravo spornega 18. odstavka 24. člena 
Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018. Če naj postane kaznovalna politika drugih kliničnih strok 
osnova za usmerjanje stroke družinske medicine, je bolje, da specialisti na sekundarnem nivoju 
triažirajo sami in lahko ukinemo »vratarsko« vlogo specialistov družinske medicine.  Problematika 
čakalnih dob se mora reševati vsebinsko in ne administrativno, sploh pa ne na plečih bolnikov. Le-ti 
bodo namreč ob uveljavitvi spornega člena največ izgubili, saj bodo ravno zaradi strahu pred kaznijo 
številni bolniki napoteni neustrezno, kar pa bo lahko za paciente tudi usodno. Strokovno odločanje 
zdravnika ne sme temeljiti na strahu, ampak na skrbi za bolnike z upoštevanjem bolnikovih in družbenih 
okoliščin. 
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