
                                                             
 
 
 
 
PREDAVANJE asist. Zdenka Koželj Rekanovič, dr.med., spec. 
 

PROBLEMATIKA PRIMARNEGA ZDRAVSTVA NA KOROŠKEM  
 
V sredo 27. Novembra je v organizaciji Koronarnega kluba Mežiške doline 
potekalo predavanje o problematiki primarnega zdravstva v Družbenem 
domu  na Prevaljah.  
Lahko se pohvalimo s solidno udeležbo in sicer je bilo prisotnih 50 članov iz 
Prevalj, Raven na Koroškem Mežice in Kotelj. 
 
Predavanje je izvedla asistentka Dr. Zdenka Koželj Rekanovič specialistka 
družinske medicine.  Bili smo deležni osvetlitve problematike, kot jo 
doživljajo zdravniki, ki delajo v naših ambulantah. Glavni poudarek je bil na 
splošnem pomanjkanju zdravnikov, še bolj pa o možnostih pridobivanja 
mladih zdravnikov, glede na to, da sam sistem usposabljanja zdravnikov  
onemogoča pridobiti zdravnike kot so ginekologi, pediatri in seveda 
družinski zdravniki, ki imajo največ kontakta s pacienti. 
 
Žalostno je, da je sam sistem zapeljan tako, da omogoča oz. priviligira 
zanimanje za specializacije, ki zdravnike usmerjajo v sekundarno zdravstvo. 
Zavedamo se, da je neprimerno manj obremenjujoče delo po bolnicah in 
specialističnih ambulantah. Naši  urejevalci organiziranosti pa bi se morali 
tudi zavedati, da še kako nujno rabimo dobre zdravnike v splošnih 
ambulantah in posledično tudi po domovih, ko je stiska takšna, da mora priti 
zdravnik na dom. 
 
Kolikokrat se dogaja, da ne vemo, kateri zdravnik nas bo pričakal v 
ambulanti. Žal pa je takšno kroženje nujno, ker pač zdravnikov ni in vsa 
zahvala gre ravno njim, da smo deležni obravnave v kolikor toliko 
primernem času.  
 
Dr. Koželjeva nam je predstavila tudi statistične podatke o zasedenosti 
ambulant in izgledih o možnostih zasedbe delovnih področij. Naj samo 
dodam, da je to kar daljna bodočnost. Statističnih podatkov ne bi navajal, ker 
so za laika kar grozljivi. Upamo pa lahko na dobro voljo naših zdravnikov in 
željo, da bodo tudi v bodoče tako pokrivali ambulante in nas oskrbovali s 
svojimi uslugami. 
 Alojz Ovnič 
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