Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, dragi gostje,
Štejem si v veliko čast, da Vas v tem slavnostnem trenutku lahko pozdravim in nagovorim.
Vsi skupaj smo se tukaj zbrali, da v zdravniške in zobozdravniške vrste sprejmemo Vas, zdaj
že mlade kolegice in kolege, ki ste s svojim trudom dokazali, da zmorete premagovati vse
ovire.
Z jasnim ciljem pred seboj, pomagati sočloveku, ste se podali in prehodili dolgo študiozno
pot. Za marsikoga med vami ta pot ni bila lahka in potrebno je bilo veliko truda in odrekanja,
da ste prišli do sem.
Mi to vemo in to cenimo.
A študiozna pot se tu ne konča. Samo preimenovali jo bomo v karierno pot. Pred vami se
bodo odpirali novi strokovni izzivi, kjer se boste za dobrobit vaših bolnikov, trudili biti vsak
dan boljši. Nova izobraževanja, doma in v tujini ter sledenje sodobnih smernic, bodo postali
stalnica vaše strokovne poti in verjemite mi, kaj kmalu se boste z veseljem začeli ozirati po
prehojeni poti.
Mi danes živimo v čudnih časih. V časih, ko v ministrstvu in Vladi ne najdemo sogovornika v
kreiranju slovenske zdravstvene politike in ko nam ekonomski strokovnjaki, s teh istih
ministrstev in vlad, skušajo vsiliti idejo, da je bolj kot zdravje slehernega pacienta, pomembno
zdravje zdravstvenega sistema in predvsem njegova finančna vzdržnost.
Tudi vi se boste v svojih delovnih okoljih srečevali s prav nesmiselnimi oblikami varčevanja,
ki ne bodo združljivi z vašimi strokovnimi doktrinami. V teh trenutkih se je potrebno
zavedati, da si sleherni pacient zasluži, da mu ponudite tako obliko zdravljenja, s katero bi
zdravili tudi lastnega otroka.
A pustimo turobne teme. Danes je za vse nas en prav poseben dan.
Z današnjim dnem, s pridobivanjem licenčne listine, postajamo kolegi v najbolj žlahtnem
pomenu te besede. Z današnjim dnem bodo tudi Vaša strokovna mnenja uživala ugled in
veljavo v vsej slovenski družbi in tudi daleč onkraj meja Slovenije.
In Vsi skupaj smo lahko samo izredno ponosni na Vas.
Lepa hvala!

