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ZADEVA: Poziv za nadaljevanje opravljanja pripravništva, sekundariata in specializacij

Spoštovani direktorji, spoštovani predstojniki oddelkov!

Konec oktobra preteklega leta je bila sprejeta Odredba o začasnih ukrepih na področju 
izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in 
preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št 154/20), ki 
delodajalcem pripravnikov, sekundarijev in specializantov omogoča, da za potrebe 
izvajanja zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja 
COVID-19 lahko sekundarija, pripravnika in specializanta pozovejo na delo. Situacija v 
Sloveniji je bila v času sprejetja slaba, zdravstveni kader pa preobremenjen, zato je bilo 
sprejetje navedene odredbe strokovno upravičeno in smotrno.

V zadnjih tednih in mesecih Zdravniška zbornica Slovenije opaža, da je ne glede na 
ugodnejšo epidemiološko situacijo, ki se kaže v manjšem številu hospitaliziranih bolnikov, 
še vedno precejšnje število mladih zdravnikov vpoklicanih s strani delodajalcev in jim 
opravljanje sekundariata in specializacije skladno s programom ni omogočeno. Menimo, 
da bi bilo potrebno v vsaki  posamezni pooblaščeni ustanovi na novo proučiti ali, če sploh, 
je vpoklic specializantov, ki ste jim delodajalec, smotrn in upravičen. V bolnišnicah, kjer 
bolnikov s covid-19 več ne zdravijo, je treba dopustiti nadaljevanje kroženja vsem 
specializantom, v drugih bolnišnicah pa sorazmerno deležu bolniških postelj za covid-19 
glede na maksimalno število v drugem valu. 

V kolikor se bodo razmere poslabšale, menimo, da bi bil ponoven vpoklic specializantov 
smiseln pri skupno 600 zasedenih posteljah v državi z naraščajočim trendom oziroma pri 
110 zasedenih posteljah za intenzivno zdravljenje prav tako z naraščajočim trendom. 

Skladno z navedenim apeliramo na vas, da ponovno proučite ali so izpolnjeni pogoji za 
vpoklic sekundarijev in specializantov za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev, 
potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19 ter kakšno število mladih 
zdravnikov za ta namen dejansko potrebujete. Prav je, da so za potrebe izvajanja 
zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19 
vpoklicani vsi specializanti enakomerno ter da se vsem, ki jih v ta namen ne potrebujete 
več, omogoči nadaljevanje usposabljanja. 
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Nenazadnje si vsi želimo, da mladi zdravniki usposabljanje dokončajo v čim krajšem 
možnem času in tako vi kot delodajalci, kot kolegi in nenazadnje pacienti dobimo 
strokovno usposobljene zdravnike, ki zdravniško službo lahko opravljajo samostojno.

Lepo vas pozdravljamo!
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