SPOŠTOVANE PACIENTKE IN PACIENTI!
IMATE OBČUTEK, DA SI ZDRAVNIK ZA VAS NE VZAME DOVOLJ ČASA?
SE VAM ZDI, DA STE NA PREGLED ČAKALI PREDOLGO?
SE JEZITE, KER MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI NIKOLI NI DOSEGLJIVA NA TELEFON?
VAS ZDRAVNIK SPLOH NE VIDI, KER VES ČAS GLEDA V EKRAN?

Prav imate!
Za vašo obravnavo bi moralo biti bolje poskrbljeno!
V tej ambulanti delava zdravnik/ca družinske medicine in medicinska sestra/tehnik. Svoj
poklic sva izbrala zato, ker sva si želela pomagati bolnim. Žal vse bolj ugotavljava, da je pri
najinem delu tega vse manj. V službi sva predvsem uradnika in tajnici. Sestra je ob tem še
varnostnik, telefonist in pogosto strelovod, zdravnik/ca pa zavarovalniški agent državne
zavarovalnice. Obravnavati bi vas morali kot osebo, ne pa kot blago na tekočem traku.
Obstoječi zdravstveni sistem in trenutne obremenitve pa naju silijo prav v to.

Želiva si, da bi bilo drugače. Vi tudi?
Podprite nas v naslednjih zahtevah za izboljšanje razmer v primarnem zdravstvu.
1. Dodatni zdravniki v ambulantah. Zakaj?
Da bosta imela zdravnik in medicinska sestra dovolj časa, da vam bosta lahko prisluhnila in
razmislila o vaših težavah, se z vami pogovorila ter vas obravnavala celostno.
2. Odstranitev vse nepotrebne administracije iz ambulant družinske medicine, da se
bomo lahko namesto izpolnjevanju obrazcev posvetili vam.
3. Zdravnik naj bo razpisan le na enem delovišču hkrati.
Ni dopustno, da mora zdravnik med ordinacijskim časom zapuščati svojo ambulanto, da lahko
oskrbuje kritično bolne na terenu. Taka organizacija ne spoštuje vašega časa, zdravnik pa se
vam ne more v polnosti posvetiti.
PRIMARNO ZDRAVSTVO RAZPADA. ZDRAVNIKI ODHAJAJO, KER V SISTEMU, KJER NE
MOREJO ZAGOTOVITI KAKOVOSTNE IN VARNE OSKRBE ZA VAS, NE ŽELIJO IN NE
ZMOREJO VEČ SODELOVATI.
URADNIKI NA ZZZS IN NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE TER POLITIKI VAM LAHKO
OBLJUBLJAJO MARSIKAJ, NE MOREJO PA PREVZETI NAŠEGA DELA.
Odgovorni za razmere v zdravstvenem sistemu so politiki, ki z zakoni urejajo, kako bomo živeli.
Družinske medicine niso dobro uredili, zato je stanje slabo.
Pridružite se nam v zahtevah za takojšnjo ureditev razmer v primarnem zdravstvu.
Zahtevajte pravico do varnega in kakovostnega zdravljenja. Zahtevajte, da se pri organizaciji
zdravstvenega sistema upošteva stroka.
Vaši družinski zdravniki in zdravnice

