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Odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s
številom prebivalcev na enega zdravnika v slovenskih regijah
Vaš dopis, št. 020-07/18-0831/0002 z dne 19. 2. 2018

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo prejeli pisno poslansko
vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s številom prebivalcev na enega zdravnika v
slovenskih regijah. V poslanskem vprašanju poslanec Tomaž Lisec na podlagi podatkov
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ugotavlja, da med regijami prihaja do velikih razlik, ko
gre za preskrbljenost prebivalcev z zdravniki. Zato naslavlja vprašanje, katere ukrepe bo
ministrstvo sprejelo, da bodo slovenski pacienti imeli bolj enakovredne možnosti dostopa do
zdravniške oskrbe, ter kateri bodo konkretni ukrepi za primorsko – notranjsko, zasavsko in
posavsko regijo. V nadaljevanju posredujemo odgovor na zastavljeno vprašanje.
Uvodoma pripominjamo, da so številke, ki ste jih navedli, sicer točne, vendar pa uporabljena
metodologija, torej število vseh zdravnikov (tako specialistov brez navedbe specialnosti,
specializantov in zdravnikov s strokovnim izpitom), po našem mnenju ne daje celovitega
odgovora glede dostopnosti do zdravnika. Metodologija, ki je bila uporabljena, bi bila
sprejemljiva samo pod pogojem, če bi zdravnike ločili tako po specialnosti kot tudi po ravneh
zdravstvene dejavnosti. Zdravniki specialisti, ki delo opravljajo na sekundarni in terciarni ravni
zdravstvene dejavnosti namreč ne zagotavljajo zdravstvene obravnave pacientov zgolj v
določeni ožji regiji, pač pa zagotavljajo specialistične zdravstvene storitve večim regijam ali v
posameznih primerih, ko govorimo o ožjem specialisti, tudi na ravni celotne države. V primerih
zagotavljanja specialističnih in bolnišničnih zdravstvenih storitev je ključnega pomena ne le
dostopnost do zdravnika, pač pa tudi in predvsem, kakovost in varnost zdravstvene obravnave.
Navedeno pa je mogoče doseči le v primeru, da ima posamezen izvajalec zdravstvenih storitev
primeren obsegom izvajanja specialističnih in bolnišničnih zdravstvenih storitev Izhajajoč iz
uporabljane metodologije, bi lahko npr. za področje nevrokirurgije trdili, da sta le osrednja
slovenska regija in mariborska regija dobro preskrbljeni z zdravniki specialisti nevrokirurgije.
Vendar pa, upoštevaj zgornjo pojasnilo, temu ni tako, saj zdravniki specialisti nevrokirurgije iz
osrednje slovenske in mariborske regije, opravljajo zdravstvene storitve za celotno Slovenijo.
Ob tem dodajamo, da je v Sloveniji za primarno raven zdravstvenega varstva v uporabi
metodologija preskrbljenost prebivalcev z določenim zdravnikom oziroma doktorjem dentalne

medicine (npr. metodologija je št. opredeljenih zavarovancev na tim splošne/družinske medicine
– povprečje je 1831 opredeljenih zavarovancev na tim). Samo na podlagi takšnega merila lahko
primerjamo posamezne regije in ugotavljamo slabšo preskrbljenost.
Glede na navedeno menimo, da sami številčni podatki niso pravi pokazatelj dostopnosti do
zdravnika, ter da bistvenih razlik glede zdravnikov in dostopnosti do slednjih, po regijah ni.
S spoštovanjem,

Samo Fakin
MINISTER
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