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Praška izjava o dostopu zdravnikov iz tretjih držav do trga dela  

  

V Evropi že več let stalno narašča število migrirajočih zdravnikov. Dejansko se zdravniški poklic 

uvršča med najbolj mobilne v Evropi. Migracija zdravnikov iz tretjih držav predstavlja edinstvene izzive 

za vse vpletene države, bodisi z vidika izginjanja zdravstvene delovne sile bodisi z vidika procesa 

priznavanja ter načina, na katerega se ti zdravniki asimilirajo v zdravstveni sistem v državi prihoda.    

Procesi priznavanja so lahko delovno intenzivni in prinašajo tudi tveganje za predložitev ponarejene 

ali netočne dokumentacije. V nekaterih primerih ni mogoče dokončno določiti verodostojnosti in 

veljavnosti diplome in potrdil.  

Migrirajoči zdravniki se lahko soočijo s kulturnimi in jezikovnimi ovirami, povezanimi s hierarhijami, 

odnosom med zdravnikom in pacientom, interakcijami s pacienti/sodelavci nasprotnega spola, če 

naštejemo le nekatere. Jezikovne ovire so že bile razlog za primere strokovnih napak in so vse večji 

predmet pritožb pacientov.  

Kot člane svobodnega poklica mora zdravnike in organizacije, ki jih zastopajo, voditi osnovno 

prepričanje o prosti izbiri zaposlitve. Hkrati je treba ohranjati standarde visoke kakovosti, medicinsko 

znanje in sposobnosti vsakega posameznega zdravnika pa morajo odražati trenutne standarde in 

najnovejša znanstvena dognanja na področju medicine.  

Zdravniške zbornice srednje- in vzhodnoevropskih držav Evropske unije potrjujejo naslednje: 

• Migracija zdravnikov ne sme nikoli ogroziti varnosti pacientov.  

• V skladu s kodeksom dobre prakse Svetovne zdravstvene organizacije je treba zaščititi interes 

zdravstvenih sistemov vseh vpletenih držav. 

• Za zdravnike iz tretjih držav je treba vzpostaviti pregleden postopek, s katerim bodo dokazali svoje 

medicinsko znanje in sposobnosti. 

• Usposobljenih zdravstvenih delavcev iz tretjih držav ne smejo ovirati ali odvračati nepotrebne 

birokratske ovire.   



• Medicinsko znanje in sposobnosti prosilcev iz tretjih držav morajo odražati trenutne standarde in 

najnovejša znanstvena dognanja na področju medicine.  

• Jezikovna usposobljenost je ključna zahteva za izvajanje zdravniške prakse, preizkusi pa morajo biti 

smiselni, ustrezni in praktični.  

• Pregledati je treba izkušnje, pridobljene v postopkih priznavanja znotraj EU, prav tako je treba 

obravnavati skupne pristope. 
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