
Spoštovane kolegice in kolegi, mlade (novopečene) specialistke in specialisti različnih vej medicine! 

 

Življenje nam prinese kar nekaj prelomnic. In v življenju zdravnika je specialistični izpit nedvomno ena 
od najpomembnejših prelomnic. Nekoč davno, ko sem bila sama še specializantka, mi je nek duhoviti 
in hudomušni kolega med malico v menzi dejal:«Pasti na katerem od izpitov na MF-to ni nič. Ampak 
pasti na specialističnem izpitu- to ti vklešejo v nadgrobni spomenik….!« 

Od kod torej tak pomen fenomena » opravil je specialistični izpit«? Povsem upravičeno! Zdravnik se 
namreč naredi, nekako skreira ravno v obdobju med diplomo, z vmesnim pospeškom, ki ga da 
strokovni izpit, proces pa dokončno okrona specialistični izpit. To izhaja tako iz izkušnje premnogih 
kolegov kot tudi moje osebne.  

Diplomant medicinske fakultete je namreč s teoretičnim znanjem sicer precej naloženo, a vendarle v 
mnogih pogledih dokaj nebogljeno bitje, ki me včasih spominja na levjega mladička (morda pod 
vtisom Simbe iz Levjega kralja- kdo ve), ki sicer hrabro, a vendarle nesamozavestno koraka skozi 
džunglo. Strokovni izpit mu nedvomno doda k samozavesti, a resnično se proces samorealizacije 
mladega zdravnika zgodi skozi specializacijo. In na koncu okrona s specialističnim izpitom. Temu 
seveda sledi podelitev licence kot dokaz zaupanja stroke in tudi širše družbe v vašo kompetentnost za 
delo na določenem strokovnem področju. 

Danes vam bomo torej podelili to licenco in vam s tem izrazili zaupanje, da boste visoko strokovno in 
skrajno etično opravljali svoj poklic, v skladu z že v 12. stoletju zapisanimi mislimi velikega, v 
andaluzijski Cordobi rojenega židovskega zdravnika in velikega navdihovalca vsaj nekaterih med nami 
Maimonidesa:……citiram: 

O Bog, napolni mojo dušo z ljubeznijo do umetnosti in do vseh bitij. Ne dopusti, da bi želja po dobičku 
in iskanju slave v opravljanju moje umetnosti vplivali name, kajti sovražniki resnice in ljubezni do ljudi 
bi me zlahka izrabili in odvrnili od plemenite naloge, da delam za dobro tvojih otrok. 

Podpri moč mojega srca, da bo vedno pripravljeno služiti revnim in bogatim, prijateljem in 
sovražnikom, dobrim in zlim. Stori, da ne bom videl v njih drugega kot človeka, ki trpi. 

Naj moj duh ostane bister ob bolnikovi postelji, naj ga ne moti nobena tuja misel in naj bo v njem 
prisotno vse, kar sta ga naučili izkušnja in znanost, kajti velika in častna so znanstvena iskanja, ki 
imajo za cilj ohraniti zdravje in življenje. Stori, da bodo moji bolniki zaupali vame in v mojo umetnost 
ter da bodo upoštevali moje nasvete in moja navodila. 

Odvrni od mene misel, da zmorem vse. Podari mi moč, voljo in priložnost, da bom vedno bolj in bolj 
večal svoja znanja in da bom danes lahko odkril v svoji zavesti stvari , ki jih nisem slutil včeraj, kajti 
umetnost je velika, človekov duh pa vedno bolj napreduje. 

Toda ne pozabite- licenco bo potrebno vsakih sedem let obnavljati! V ta namen bo pooblaščeni 
nadzorni organ, torej Zdravniška zbornica, preverila ne le vaše kreditne točke, ki ste jih zbrali s 
kontinuiranim izobraževanjem, temveč tudi obseg dela, ki ste ga dejansko opravili v svoji stroki v tem 
obdobju. Ker zavedati se morate, da je medicina v nečem zeloooo podobna vrhunskemu športu-  
več ko treniraš, boljši si! 

Moje iskrene čestitke torej k uspešno izkazani zrelosti s specialističnim izpitom! In seveda moje 
najiskrenejše želje vsem, tudi mladim zobozdravnikom, ki pa jih izrekam tudi v imenu celotnega Sveta 
za izobraževanje ZZS, da vas vaše delo navdihuje, da ga opravljate z neizmernim veseljem, strokovno 
odgovornostjo, v dobro vseh bolnikov in pomoči potrebnih ter – nenazadnje- v ponos zdravniški 
stroki! 


