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Zadeva: Odziv Koordinacije zdravniških organizacij na prenos določenih del 

znotraj UKC Ljubljana na mlade zdravnike (Delo: »Nekatere naloge bodo 
prevzeli mladi zdravniki« in sklep Strokovnega sveta UKCLJ z dne 13. 

11. 2020)  

 
 
Spoštovani, 
 
Koordinacija zdravniških organizacij (KZO) v sodelovanju z Mladimi zdravniki Slovenije, 
soglasno poudarja, da ne sprejemamo načina reševanja kadrovskih in organizacijskih 
težav znotraj UKC Ljubljana, ki ga je ubral Strokovni svet te ustanove. 
 
Mladi zdravniki v procesu izobraževanja/specializacije imajo v programu le-te določene 
oddelke in ustanove, kjer opravljajo kroženja. Ob tem imajo predpisan obseg dela, potrebne 
postopke, posege in druga opravila. Vsako odstopanje od programa specializacije je v 
nasprotju z interesom mladih zdravnikov. Želja po razbremenjevanju negovalnega kadra je 
lahko legitimna. Dejansko je Slovenija, po podatkih OECD, kar se tiče negovalnega kadra, 
v povprečju. To seveda ne velja za zdravnike, ki jih primanjkuje na vseh ravneh 
(https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm). Vsled navedenega bi bilo modro, če bi UKC 
Ljubljana skušal poiskati notranje rezerve. Morda bi lahko prerazporedili določen del 
zaposlenih DMS iz administrativnih delovnih mest na delovišča, kjer bodo delale 
neposredno s pacienti. Rešitev, za pomoč pri nekaterih posegih v telo (odvzemi krvi), so 
lahko študenti medicine v zaključnih letnikih, kar se jim ponudi kot študentsko delo. 
 
Organizacija dela, v naši osrednji zdravstveni strokovni in izobraževalni inštituciji, bi 
morala slediti skrbi za pacienta in znanje bodočih nosilcev zdravstvene dejavnosti. Pri tem 
prerazporejanje oz. delegiranje posameznih opravil, med pomembnimi sodelavci v 
zdravstvu, v skladu z lokalnimi potrebami in željami ene skupine, ne more biti prava rešitev. 
Temu KZO odločno nasprotuje. 
 
Lep pozdrav, 
 
SZZZZS – predsednik in vodja KZO v letu 2021 Igor Dovnik 
ZZS – predsednica Zdenka Čebašek Travnik 
SZD – predsednik Radko Komadina 
FIDES – predsednik Konrad Kuštrin 
Mladi zdravniki Slovenije – predstavnik Goran Buser 
 
 
Vročiti elektronsko! 
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