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Vprašanje o odgovornosti  

Nagovor predsednice ob podelitvi licenc 18.9.2019 

 

Drage kolegice in kolegi, spoštovani nacionalni koordinatorji specializacij, spoštovani starši in drugi 
gostje. 

Danes je za vse nas pomemben dan, dan ko boste na tej slovesnosti prejeli listino, ki vam daje pravico 
do opravljanja vašega poklica, to je licenco. Hkrati z licenco pa bo vaše strokovno življenje postavljen 
še en mejnik. Poslej boste kot odgovorni specialisti in zobozdravniki morali prevzemati odgovornost za 
vaše delo, odločitve, posege, postopke, pogovore s pacienti in njihovimi bližnjimi ter vse drugo, za kar 
ste se tekom dolgega študija in specializacije usposobili.  

Odgovornost je poleg profesionalizma temeljna značilnost zdravniškega poklica. Ko govorimo o 
odgovornosti, se ta pri zdravnikih preverja na različnih ravneh. Na prvem mestu je in mora ostati lastna 
ocena odgovornosti za načrtovano in opravljeno zdravniško delo. Lastna ocena je povezana z ravnijo 
znanja in izkušenj, še posebej pa z vestjo vsakega zdravnika, ki se sprašuje ali je v določenem primeru 
naredil vse, kar je mogel, moral in znal. Zdravnik je sam sebi tudi prvi »sodnik«. Občutek slabe vesti, da 
ni bilo narejeno »vse« nas zdravnike spodbuja, da se neprestano izobražujemo, posvetujemo in skupaj 
iščemo najboljše možnosti zdravljenja v skladu s Kodeksom zdravniške etike. 

Druga raven ugotavljanja odgovornosti predstavlja vaše neposredno delovno okolje, kjer so uspehi in 
neuspehi zdravljenja najprej in najbolj vidni. Kolegialna opozorila ne bi smela biti preslišana, prav tako 
ne predlogi za izboljšave. Pri slednjih pa se že odpirajo vprašanja delovanja zdravstvenega sistema – ali 
bo zaznal odklone in jih tudi odpravljal. Temu so namenjeni strokovni nadzori znotraj enot zdravstvenih 
ustanov. Zunanji nadzor je v določenih primerih zaupan Zdravniški zbornici Slovenije, ki preko 
delovanja Odbora za strokovno medicinska vprašanja odloča o uvedbi in vsebini takšnih nadzorov.  

V primeru zdravniškega dela je odgovornost mogoče opredeliti in jo preverjati ter v primerih dokazano 
neodgovornega ravnanja izreči sankcije. Zdi se, da je zunaj tega neposrednega kroga, to je odnosa med 
zdravnikom in pacientom, odgovornost v naši družbi nekaj neotipljivega. Sprašujem se, ali bo kdo kdaj 
prevzel odgovornost za to, da mladi zdravniki (kot smo v zbornici  pravilno napovedali) tako množično 
iščejo boljše možnosti za delo v tujini? Bomo odgovornost naprtili kar njim ali pa si skupaj prizadevali 
za takšne delovne pogoje, da jim bo misel na odhod v tujino manj privlačna. Ne nazadnje tudi zaradi 
vas, staršev, ki ste svoje otroke, sedaj samostojne zdravnike in zobozdravnike vzgojili v odgovorne 
mlade osebe. Osebe, ki so zaključile zahteven študij in naporne specializacije, pri tem pa ste jim ves čas 
bili v oporo. Zahvala gre, dragi starši, tudi vam. In seveda tudi partnerjem in otrokom, ki so vas v času 
študija najbolj pogrešali.  

Na koncu bi se rada zahvalila še vsem mentorjem in nacionalnim koordinatorjem, ki skrbite za 
kakovostno usposabljanje in izboljševanje učnih programov. V zdravniški zbornici se trudimo, da bi tudi 
vaše delo pridobilo pomen in vrednost, primerljivo s tistim v tujini, saj se zavedamo, da brez vas 
takšnega sistema specializacij ne bi mogli izvajati.  

 


