
Spoštovani! 

 

To je še eno odprto pismo zdravniške stroke. In tokrat ni anonimno, za njim stojimo mladi 
zdravniki iz vse Slovenije, ki smo se aktivno vključili v stavkovne aktivnosti, ki jih je 
koordiniral reprezentativni sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Stavka je namreč 
legitimen instrument poklicne skupine za izražanje svojega nestrinjanja z delovnimi pogoji in 
razmerami, zato aktivnosti sindikata v celoti podpiramo. Zaradi odgovornosti, ki jo imamo do 
pacientov in skladno z Zakonom o zdravniški službi je bila naša stavka organizirana na 
način, da smo opravljali vse storitve, ki so jih naši bolniki nujno potrebovali. 

Mladi smo sedanjost in prihodnost zdravstva v Sloveniji. In s trenutnimi razmerami nismo 
zadovoljni. Delimo isto usodo z zdravniki, ki so svojo stisko izrazili v nedavno objavljenem 
anonimnem pismu iz enega izmed kliničnih centrov. Delamo pod enakimi pogoji in vemo, da 
je tudi v medicini, ki je organizirana hierarhično, velik del bremena preložen na mlad kader. 
Poudarjamo pa, da za obravnavo ekscesnih dogodkov v kolektivih že obstajajo ustrezne poti, 
ki so opredeljene tako v nedavno sprejetem posodobljenem Kodeksu medicinske etike in 
deontologije, kot tudi s statutom in ostalimi akti Zdravniške zbornice Slovenije. Zato smo 
mnenja, da anonimna pisma niso ustrezno orodje za razreševanje tovrstnih težav. Poleg 
tega se vsebina omenjenega pisma vsebinsko ne dotika razlogov, zaradi katerih je bila 
stavka organizirana, kar kaže na to, da nekateri kolegi z vsebino stavkovnih zahtev žal sploh 
niso bili seznanjeni. 

Najpomembnejši cilj stavke je bil po našem mnenju dosežen, to je opozoriti javnost in 
odgovorne, da trenutni zdravstveni sistem v Sloveniji ni dobro urejen, je preživet in ne sledi 
več zahtevam sodobne medicine. Zelo pomembno se nam zdi dejstvo, da so bili s 
parafiranim sporazumom končno priznani strokovni normativi za naše delo. Objektivno 
imamo glede na število zdravnikov na prebivalca ter vložena finančna sredstva v zdravstvo, 
ki so glede na poročila OECD tudi do 30% nižja od EU povprečja, primerljive rezultate z 
razvitimi evropskimi državami. Te rezultate dosegamo predvsem na račun požrtvovalnega 
dela vseh poklicnih profilov, ki delujejo v tem sistemu. Stavka je demaskirala dejstvo, da 
sistem brez nadurnega dela, posebej v manjših kolektivih, sploh ni vzdržen. 

Za svoj čas, trud in znanje, v katerega smo investirali svojo mladost, pa želimo biti do 
normalizacije razmer tudi ustrezno nagrajeni. Želimo podobno razmerje naših osnovnih plač 
v primerjavi s povprečno plačo, kot ga dosegajo kolegi zdravniki v drugih državah, po katerih 
se tako radi zgledujemo. In kamor vse več mladih kolegov tudi odhaja. 

Ostro obsojamo skrajno tendenciozno in senzacionalistično poročanje medijev v zadnjih 
tednih. Razen redkih izjem so bili prispevki, tudi v vodilnih in državnih medijih, pristranski, 
nanašalni in pogosto povsem neprofesionalni z manipulacijo izjav ter delno prikazanih 
dejstev. Nekateri prispevki so mejili na sovražni govor, objavljeni komentarji na spletnih 
portalih pa so to mejo vsakodnevno prestopali, brez ustreznega ukrepanja upraviteljev teh 
spletnih strani. 

Na ta vlak so se z veseljem priključili tudi številni politiki, ki so, namesto da bi se 
argumentirano vključili v pogovor o smeri razvoja slovenskega zdravstva ter prevzeli 
odgovornost za dosedanjo slabo organizacijo v njem, populistično in demagoško kazali s 
prstom na zdravnike, ki platna in škarij za oblikovanje urejenega sistema pravzaprav ne 
držimo v rokah. 

Takšnega odnosa si ne zaslužimo in nas žalosti. Kar pa je še bolj nevarno, tovrstno 
poročanje in nastopanje zbuja v naših pacientih strah in jezo. Slednja sta verjetno do 



določene mere sicer tudi posledica dejstva, da se ljudje zdaj že zavedajo, da bo potrebno v 
prihodnje zdravstveni sistem spremeniti. In vsaka novost prinaša negotovost ter stisko. 
Medijsko in politično izkoriščanje te stiske pa je neodgovorno in obžalovanja vredno, ker ruši 
temeljni odnos zaupanja med zdravniki in bolniki. In tega odnosa tisti, ki ne delajo z bolniki in 
ki niso nikoli vstopili v intimno zaupnost človeka v bolezni in njegovega zdravnika, ne morejo 
razumeti. 
 


