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KADROVSKA PROBLEMATIKA IN ORGANIZACIJA DELA V ZD TREBNJE  

 

Zdravstveni dom Trebnje deluje v skladu s svojo vizijo, to je nuditi občanom kakovostno, 

strokovno, hitro, ter njihovim pričakovanjem prilagojeno zdravstveno oskrbo. Zavedamo se, 

da lahko tovrstne storitve zagotavlja samo ustrezno število zaposlenih, ki so strokovno 

usposobljeni in motivirani. 

 

Kljub temu, da smo zadnjih pet let izvajali vse aktivnosti, ki bi zagotavljale ustrezno 

kadrovsko zasedbo, predvsem zdravnikov, saj smo intenzivno zaposlovali mlade 

specializante, smo trenutno priča velikemu pomanjkanju zdravnikov. 

 

Stanje je posledica dolgoletne zdravstvene politike v Sloveniji. Zdravstveni dom sam žal tega 

problema ne more rešiti. V obdobju 10 do 20 let nazaj namreč ni bilo strategije razvoja 

osnovnega zdravstva. V ZD Trebnje smo imeli zaposleno kvoto zdravnikov, ki so v 

današnjem času starejši in so ali bodo v roku petih let odšli v pokoj. Šele pred dobrimi petimi 

leti je sistem omogočil, da smo pričeli zaposlovati mlade zdravnike, ki specializirajo 

družinsko medicino. Specializacija traja štiri leta. Ker gre za žensko populacijo, je razumljivo, 

da odhajajo na porodniško. V avgustu 2019 so tako na porodniškem dopustu tri specialiste 

družinske medicine (od devetih zaposlenih zdravnikov), ena specializantka družinske 

medicine in tri zobozdravnice. Trend se bo še nadaljeval, saj so že noseče ali pa to še 

načrtujejo ostale mlade zdravnice in zobozdravnice. 

 

V zdravstvenem domu Trebnje smo se trudili in se še trudimo poiskati nadomestne zdravnike. 

Tako kot v preteklih letih, smo tudi v letošnjem letu  objavili že osem razpisov za zaposlitev 

zdravnikov, vendar žal nismo prejeli niti ene ponudbe. Hkrati smo vabili upokojene in ostale 

zdravnike za pogodbeno sodelovanje. Iskali smo tudi zdravnike v tujini, čeprav je proces 

njihovega usposabljanja relativno dolg. Zaradi vsesplošnega pomanjkanja zdravnikov 

družinske medicine nismo bili uspešni pri teh aktivnostih. Tudi iz medijev je mogoče razbrati, 

da gre za vse slovenski problem, ki je posledica neurejene zdravstvene politike in, ki ga ni 

mogoče zadovoljivo rešiti na kratek rok (primer Kranj, Brežice, Celje ...). Za kakršno koli 

informacijo o zdravnikih, ki bi bili pripravljeni sodelovati z ZD Trebnje, bomo hvaležni. 

 

V zdravstvenem domu Trebnje se zavedamo, da se je, zaradi pomanjkanja zdravnikov, 

poslabšala dostopnost zdravstvenih storitev, za kar nam je žal. Vsi delujoči zdravniki se 

trudijo po svojih najboljših močeh, da obravnavajo vse paciente. Zaradi velike obremenjenosti 

se lahko zgodi, da obravnavna ni taka, kot jo opravičeno pričakujejo pacienti. Vendar v 

trenutni situacijo žal več ne moremo narediti. Vse uporabnike naših storitev prosimo za 

razumevanje. Zagotavljamo, da bomo še naprej vse napore vlagali v to, da bi pridobili 

dodatne zdravnike (nove zaposlitve, pogodbene sodelavce, zaposlitve mladih specialistov po 

specializaciji, zaposlovanje specializantov…). Pričakujemo, da se bo stanje izboljšalo v roku 

slabega leta.  

 

V vmesnem obdobju bodo za vse paciente poskrbeli delujoči zdravniki (žal ne moremo 

zagotoviti stalnega nadomeščanja), v skladu z njihovim možnostmi in prostimi kapacitetami. 

Potrebne informacije lahko dobite o ambulantah, na tel. 07 3481 740, ali na objavljenih 
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mailih. Če pacienti ocenijo, da je potrebno, oziroma imajo težave pri pridobivanju ustreznih 

informacij, priporočamo, da se brez predhodnega naročanja zglasijo v zdravstvenem domu, 

kjer bodo v sprejemni psarni pridobili vse informacije in/ali bili napoteni na ustrezno 

obravnavo. 

 

Zavedamo se, da obstoječe stanje ni optimalno in da ima vsak paciente svojo težavo, ki jo želi 

rešiti. V danih omejitvah se bomo maksimalno potrudili, da bomo težave reševali. Paciente pa 

prosim za veliko mero strpnosti, saj bomo le tako lahko ustrezno obravnavali največje možno 

število ljudi na primeren način. 
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