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IZJAVA VRHA STROKE DRUŽINSKE MEDICINE ZA JAVNOST O DELU AMBULANT 

DRUŽINSKE MEDICINE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
 

Zdravniki družinske medicine ostajamo zavezani čim boljši dostopnosti in javnemu zdravstvu. Zavedamo se 
stisk, do katerih je prišlo pri naših bolnikih, ki teže pridejo do zdravnika. Razumemo, da je to za njih hudo. 

V času krize se je naše delo bistveno spremenilo, saj smo ga morali prilagoditi novim razmeram. Na osnovno 
zdravstvo in družinsko medicino, ki je bilo že pred krizo na robu svojih zmožnosti, se je zgrnila množica 
novih zahtev in nekaterih objektivno ne moremo rešiti, trudimo pa se, da težave čim bolj olajšamo. Te 
prilagoditve niso vedno take, kot bi si jih želeli, so pa nujno potrebne, če želimo obvladati situacijo, v kateri 
smo se znašli. Trudili se bomo, da kljub zahtevni situaciji ohranimo čim večjo dostopnost. Zato bomo še 
naprej iskali rešitve, kako to dostopnost izboljšati. Vse, ki znajo delati z računalnikom pozivamo, da se 
usmerijo na telemedicinske storitve, ki smo jih razvili in jih bomo v prihodnje še nadgradili. Telefonske linije 
naj bodo prihranjene za najranljivejše skupine.  

Zavedamo se, da v tej krizi prihaja do težav ne samo pri bolnikih, ki jih prizadene bolezen covid-19, ampak 
ravno tako ali še bolj pri tistih, ki potrebujejo redno vodenje svojih kroničnih bolezni, pa tudi pri tistih z 
drugimi akutnimi boleznimi.  V novo nastali situaciji naše delo še manj vidi, pojavljajo se občasne kritike 
našega dela in zaradi teh stisk prihaja tudi do izbruhov jeze in nezadovoljstva, vsi smo samo ljudje. V tej 
situaciji je zato še posebej pomembno, da pacienti racionalno koristijo naše storitve. Naši viri so omejeni in 
naši timi marsikje delujejo v okrnjeni obliki. 

Na koncu bi radi izrekli podporo vsem zdravnikom družinske medicine, ki se na terenu trudijo, da vsak 
bolnik dobi takšno obravnavo, kot si jo zasluži. Prav tako izrekamo zahvalo vsem članom tima družinske 
medicine, predvsem medicinskim sestram. Brez njih dela ne bi zmogli. 
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