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UVOD 

 

Opredelitev problematike. V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–

2013 (Ur. l. RS, št. 72/2008 (47/2008 popr.)) je poudarjen pomemben vpliv dobrega zdravja na 

večjo produktivnost ter s tem na konkurenčnost gospodarstva in povečanje blaginje. Tako naj bi 

bilo vlaganje v zdravje v sodobnih družbah spoznano kot ena najboljših naložb. V Sloveniji naj 

bi bile velike regionalne razlike v zdravju, deloma kot posledica razlik v socialno-ekonomskih 

razmerah, deloma pa zaradi razlik v razvoju zdravstvene službe. Poglavje se zaključi z naslednjo 

mislijo: »V prihodnje ne bi smelo prihajati do razlik v kakovosti in fizični dostopnosti do 

zdravstvenih storitev zaradi različnih ekonomskih možnosti posameznih pokrajin.« 

 

Marušič (2007, str. 841) ugotavlja, da v Sloveniji živi polovica populacije v urbanih, druga 

polovica pa v ruralnih naseljih. V nasprotju s tem naj bi v prvotni petnajsterici Evropske unije v 

povprečju kar 80 odstotkov prebivalstva živelo v urbanih naseljih. Z aktivno zdravstveno 

politiko je treba odpravljati vzroke za nezainteresiranost za delo zdravnikov v ruralnih okoljih. 

Vzrok za neuravnoteženost naj bi bili zlasti naslednji dejavniki: manj priložnosti za socializacijo, 

zahtevnejša demografija, težje delovne okoliščine ter neodvisnost oziroma samostojnost pri 

reševanju urgentnih situacij. Obstajajo tudi razlike v pristopih zdravnikov različnih generacij. V 

Evropski uniji (v nadaljevanju EU) naj bi kar sedem odstotkov diplomantov medicinske fakultete 

iskalo zaposlitev zunaj zdravstvenih ustanov z neposrednim delom z bolniki. Specialnosti s 

težjimi delovnimi pogoji ostajajo nezasedene. Poleg tega je značilna tudi neuravnoteženost med 

spoloma. Pogoje dela bo tako treba v prihodnje uspešneje izenačevati.  

 

Jinksova, Ongova in Paton (2000, str. 45–63) obravnavajo vpliv mobilnosti delovne sile znotraj 

EU na zdravstvene storitve v Evropi. Načrtovalci delovne sile zdravstvenih storitev so 

tradicionalno spregledali ta potencialni vpliv. Integrirano načrtovanje delovne sile, ki sprejema 

oziroma zajema evropsko dimenzijo, je čedalje pomembnejši proces. Prosta mobilnost znotraj 

EU namreč lahko povzroči nepredvidene učinke na posamezne države. Tako lahko na primer 

pride do pomanjkanja zdravnikov v ekonomsko revnejših državah, če pride do pomanjkanja 

zdravnikov v celotnem EU ali ekonomsko bogatejših državah (primer tega je bila migracija 

zdravnikov iz Grčije v Veliko Britanijo). V nasprotju s tem pa je lahko tudi presežek v bogatejših 

državah v pomoč revnejšim državam, za katere je značilno pomanjkanje (primer tega je bil 

presežek zdravnikov v Nemčiji). Jasno postaja, da je načrtovanje delovne sile javnega sektorja na 

nacionalni ravni pogosto nezadostno.    

 

Forcierjeva, Simoens in Giuffrida (2004, str. 2–11) ugotavljajo, da je migracija zdravnikov, 

zaradi vse večje globalizacije delovne sile zdravnikov, postala izstopajoča težava. Vzpostavitev 

regionalnih trgov dela je privedla do nove pravne mreže, ki uravnava internacionalno gibanje 

posameznikov. Taka mreža lahko pospešuje prosto gibanje zdravnikov, predvsem s 

harmonizacijo in priznavanjem kvalifikacij in diplom, pretok zdravnikov pa lahko privede do 

nenamernih posledic. Trajni odhod izkušenega osebja lahko izčrpa človeški kapital nekaterih 

držav in vodi v zmanjšano gospodarsko rast ter večjo neenakost in revščino. Vse večja 

zaskrbljenost držav gostiteljic zaradi varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev je povzročila 
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ovire za migracijo in v nekaterih primerih celo diskriminacijo tujih zdravnikov. Letni prehodi 

zdravnikov v državo in iz nje so pomemben dejavnik, ki vpliva na ustrezno domačo oskrbo. Kot 

kaže, mednarodno migracijo zdravnikov spodbuja več dejavnikov. Migracija lahko povzroči 

eksternalije, ki vplivajo na blaginjo ljudi tako v domači državi kot tudi v državi gostiteljici.  

 

Na 124 razpisanih mest za specializacije se je novembra 2011 prijavilo le 67 mladih zdravnikov, 

med njimi sta bili kar dve tretjini tujcev iz držav nekdanje Jugoslavije (Zupanič, 2011c). Vloge, 

ki so jih kandidati oddali zdravniški zbornici, kažejo, da mlade zdravnike najbolj zanimajo vse 

vrste kirurške specializacije, nato radiološka, internistična, nevrološka, pediatrična in urgentna 

specializacija. Najmanj je zanimanja za specializacijo družinske medicine. Vzroka naj bi bila 

predvsem dva: po eni strani je zdravnik specialist družinske medicine po plačni reformi med 

vsemi specialisti najslabše ovrednoten, po drugi strani so to velikokrat delovna mesta v odročnih 

krajih. Čeprav je v zadnjih dveh letih zdravnikov družinske medicine več (leta 2009 jih je bilo 

855, leta 2011 pa 1.043), so še vedno prav pri teh profilih največje vrzeli. Nezasedena mesta za 

specializacijo iz družinske medicine so ostala prav v vseh regijah razen v ljubljanski. Največ 

prostih mest je v novomeški regiji, na Ravnah na Koroškem in v Murski Soboti. Tuji zdravniki 

se ob prihodu v Slovenijo enako kot domači najbolj zanimajo za delo v Ljubljani, kjer jih očitno 

priteguje delo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (v nadaljevanju UKCL). Prijavijo se 

za istovrstne specializacije kot domači zdravniki.  

 

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 (Ur. l. RS, št. 72/2008 

(47/2008 popr.)) lahko preberemo še o problematiki pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji. V 

obdobju med letoma 2008 in 2013 naj bi se na podlagi demografskih značilnosti populacije 

zdravnikov (diplomanti, upokojevanje, odselitve, priselitve in umrljivost, ob upoštevanju 

retrospektivnih trendov) število zdravnikov povečalo za 11,4 odstotka, kar naj bi zvečalo njihovo 

število na nekaj več kot 5.200 (konec leta 2006 jih je bilo 4.740). Šele takrat se bo začel kazati 

vpliv priliva diplomantov z Medicinske fakultete v Mariboru. Zdravniška zbornica Slovenije (v 

nadaljevanju ZZS), ki načrtuje, spremlja in nadzoruje specializacijo, mora pripraviti dolgoročni 

(najmanj desetletni) načrt dodeljevanja novih specializacij. Razpisovanje prostih mest in 

razporejanje specializantov bo moralo poleg upokojitev in potreb po novih specialistih upoštevati 

predvsem zahteve in potrebe mreže, tako da se bo obstoječa mreža zapolnila v največji možni 

meri. Javni zavodi naj bi imeli v prihodnje prednost pri dodeljevanju specializantov, dokler 

mreža ne bo uravnotežena.  

 

Obstajajo tudi pomanjkljivosti v znanju vodenja in menedžmenta na področju zdravstva 

(Marušič, 2003, str. 5–8). V zdravstvenih ustanovah so se premalo razvijali znanje in veščine za 

izvajanje funkcije upravljanja s človeškimi viri. Kadrovske službe bi morale v prihodnje prevzeti 

vlogo upravljanja z ljudmi, zato jih bo treba okrepiti za izvajanje njihove vloge upravljanja z 

ljudmi in znanjem. 

 

Namen in cilji magistrskega dela. Glede na opisano problematiko bo treba tudi v prihodnje 

veliko časa nameniti zagotavljanju zadostne in regijsko uravnotežene delovne sile zdravnikov v 

Sloveniji, in to kljub predvidenemu zadostnemu prilivu diplomantov z obeh domačih 
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medicinskih fakultet. Določene regije ostajajo neenakomerno oskrbljene. Prav tako obstaja 

nevarnost ali, mogoče bolje rečeno, priložnost večjih migracij zdravnikov v prihodnje, tako 

imigracij kot emigracij. Namen magistrskega dela je opozoriti na problematiko in nujnost 

njenega sistematičnega urejanja. Le tako lahko v prihodnosti pričakujemo izboljšanje stanja 

glede števila zdravnikov in na splošno boljšo kadrovsko zasedenost zdravniških delovnih mest.  

 

Cilji magistrskega dela, ki izhajajo iz namena dela, so torej:  

 ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na odločitev za določeno specializacijo, delo v določeni regiji 

in delo v urbanih ali ruralnih naseljih; 

 ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na migracijo zdravnikov, in posledice takih migracij;  

 na podlagi literature, rezultatov ankete in primerov dobre prakse v tujini pripraviti predloge 

za izdelavo primerov dobre prakse v Sloveniji. 

 

Metode dela. Metode dela temeljijo na proučevanju teoretične podlage, ki je osnova za 

obravnavo problematike migracij in neuravnotežene področne oskrbe z zdravniki. Pri izbiri 

metodološkega prijema sem se oprl na strokovno literaturo tujih in domačih avtorjev, na vire, 

prispevke in članke z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji s področja uravnotežene in zadostne 

oskrbe z zdravniki. Empirični del magistrskega dela sem izvedel na podlagi anketiranja 

slovenskih študentov medicine. Z anketo sem poizkušal opredeliti najpomembnejše dejavnike, ki 

vplivajo na odločitev za določeno specializacijo, delo v določeni regiji, urbanem ali ruralnem 

okolju, in dejavnike, ki bi lahko vplivali na odločitev za poznejšo migracijo. Na podlagi 

literature sem oblikoval svoj vprašalnik. Populacijo predstavljajo študenti obeh slovenskih 

medicinskih fakultet, vzorec pa študenti, ki so se odzvali na prošnjo za sodelovanje, poslano v 

elektronskem sporočilu na njihov elektronski naslov. Distribucijo prošnje sem izvedel s 

sodelovanjem referatov obeh medicinskih fakultet in predstavnikov študentov. Elektronske 

poštne naslove študentov sem pridobil na podlagi elektronskih poštnih naslovov študentov vseh 

letnikov, in sicer ob sodelovanju referata in predstavnikov študentov obeh medicinskih fakultet. 

Prošnjo za sodelovanje sem poslal dvakrat, vsebuje pa povezavo na anonimno spletno anketo, 

pojasnilo o namenu raziskave s kratkimi navodili in naslov, na katerega se lahko anketiranci 

obrnejo v primeru težav ali kakršnih koli drugih vprašanj. Za sodelovanje v raziskavi je bilo 

anketirancem na voljo deset koledarskih dni. Skupaj sem anketiral 487 študentov.     

 

Magistrsko delo je razdeljeno na pet poglavij. V uvodnem delu je opredeljen problem, zaradi 

katerega je delo sploh nastalo. Opredeljeni so še namen in cilji dela ter predstavljeni 

metodologija in zasnova dela. V prvem poglavju je na kratko predstavljena teoretična osnova 

ravnanja s človeškimi viri, s poudarkom na privabljanju oziroma pridobivanju in zadržanju 

zaposlenih. V drugem poglavju so razloženi pomen migracije zdravnikov, dejavniki, ki vplivajo 

na migracijo, in posledice ter nevarnosti take migracije, v tretjem poglavju pa problematika 

uravnotežene oskrbe z zdravniki. V četrtem poglavju so predstavljeni rezultati anketiranja o 

dejavnikih, ki vplivajo na odločitev za specializacijo, delo v določeni regiji in urbanem ali 

ruralnem okolju ter na migracijo. Sledijo sklepne ugotovitve rezultatov anketiranja in razprava. 

V petem, zadnjem, poglavju so na podlagi rezultatov anketiranja in opisanih primerov dobre 
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prakse v prejšnjih poglavjih predlagane možne rešitve izboljšanja primerov dobre prakse 

privabljanja in obdržanja zdravnikov v Sloveniji. 

 

1  RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 

 

Tradicionalne organizacije so delovale v skladu z načeli avtoritete, hierarhije in reda (Zupan, 

1999a, str. 1–12). Za sodobno organizacijo pa so značilne sploščene piramide, srednje ravni 

menedžmenta izginjajo, uveljavlja se timsko delo, prehod iz navpičnega v vodoravno 

komuniciranje, uveljavlja se procesna organizacija ipd.  

  

Organizacije morajo biti usmerjene h kupcu oziroma k odjemalcu storitev. To je možno, ko 

lahko zaposleni, ki delajo z odjemalci v okviru dogovorjene strategije, avtonomno odločajo o 

tem, kako bodo odjemalce zadovoljili na najboljši način. Vse bolj se uveljavlja pristop delegirane 

avtonomije (angl. empowerment). Zaposleni se o načinu izvajanja dela sami odločajo v okviru 

splošnih usmeritev.  

 

Organizacije se spremembam, ki jih zahtevata globalizacija in vse večja konkurenca, ne morejo 

izogniti, zato morajo zagotoviti, da bodo te vodile k želenemu cilju. Z ustreznim menedžmentom 

sprememb morajo premagati odpor do sprememb in spremembe uspešno uvesti v vsakodnevno 

prakso.  

 

Da bi se organizacije izognile napačnim odločitvam, poleg tradicionalnih finančnih mer vse bolj 

uporabljajo uravnotežene mere uspešnosti (angl. balanced scorecard). Te merijo uspešnost s treh 

dodatnih vidikov: strank (zadovoljstva strank), internih poslovnih procesov (popravljanja napak) 

ter učenja in rasti (morale zaposlenih, predlogov). Z doslednim upoštevanjem uravnoteženih mer 

v večji meri zagotavljajo tudi dolgoročno povečevanje konkurenčnosti. 

 

Vse opisane značilnosti brez izjeme poudarjajo vlogo zaposlenih. Uspešne organizacije tako 

gradijo svojo konkurenčnost na ljudeh. Za ta namen uporabljajo sodoben pristop k izvajanju 

kadrovske funkcije, ki ga poznamo kot ravnanje s človeškimi viri (angl. human resource 

management). 

 

Splošna načela izvajanja kadrovske dejavnosti se v različnih organizacijah pravzaprav ne bi 

smela bistveno razlikovati (Zupan, 2003, str. 67–69). Izvajanje kadrovske funkcije je v zdravstvu 

precej zanemarjeno področje, kjer prevladujejo administrativne naloge. Prav z iskanjem idej 

zunaj zdravstvenega sektorja je mogoče preseči tradicionalno izvajanje kadrovske funkcije. 

 

1.1 Opredelitev in pomen ravnanja s človeškimi viri 

 

Ravnanje s človeškimi viri (v nadaljevanju RSČV) je današnja stopnja v razvoju kadrovske 

funkcije, do katere je organizacije vodila nujnost prilagajanja čedalje zahtevnejšemu in 

kompleksnejšemu poslovnemu okolju (Zupan, 1999b, str. 24–30). 
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1.1.1 Opredelitev ravnanja s človeškimi viri 

 

Posamezni avtorji pri opredelitvi ravnanja s človeškimi viri poudarjajo določen vidik, za vse 

opredelitve pa je ključna vloga ljudi pri zagotavljanju konkurenčnosti in uspešnosti (Zupan, 

1999b, str. 24–30). Prva značilnost RSČV je tako filozofija menedžmenta, ki ljudem pripisuje 

ključno vlogo pri zagotavljanju konkurenčnosti in je podlaga za konkretne aktivnosti RSČV. Za 

uspešno izvajanje oziroma udejanjanje te filozofije mora organizacija preseči funkcijsko 

obravnavanje RSČV. Tako pridemo do druge značilnosti RSČV, potrebe po prisotnosti razvitega 

modela izvajanja kadrovske funkcije. Kadrovska funkcija postaja vse bolj strateško usmerjena in 

vpeta v poslovanje organizacije. Kljub uveljavitvi RSČV na konceptualni ravni se v praksi še 

vedno pojavljajo različni pristopi k izvajanju kadrovske funkcije. Raziskave so pokazale, da je 

prav model RSČV najbolj povezan z zagotavljanjem uspešnosti podjetij. 

 

1.1.2 Pomen ravnanja s človeškimi viri  

 

Teoretične utemeljitve in preučevanje prakse izvajanja kadrovske funkcije kažejo, da je RSČV 

lahko pomemben izvor konkurenčnosti sodobne organizacije (Zupan, 1999b, str. 14–16). 

Organizacije morajo privabiti ljudi s čim večjimi zmožnostmi, zaposlenim pa zagotoviti, da bodo 

zmožnosti razvijali in jih v čim večji meri uporabljali pri svojem delu (ne le kot posamezniki, 

temveč tudi v timih). Zaposleni z veliko znanja, v katere je organizacija veliko vlagala, lahko 

organizacijo kadar koli zapustijo. S sabo poleg znanja odnesejo še informacije, včasih pa celo 

posel oziroma poslovne partnerje. Organizacije morajo biti zato sposobne zadržati najboljše 

ljudi. Odločitve in aktivnosti v okviru kadrovske funkcije morajo povezovati s poslovno 

strategijo in hkrati zagotoviti njihovo medsebojno usklajenost. To pa jim omogoča pristop k 

izvajanju kadrovske funkcije, ki ga poznamo kot RSČV. 

 

Zaposleni morajo v organizaciji najti svoj smisel in zadovoljiti svoje potrebe in želje ter 

uveljaviti svoje interese (Zupan, 1999a, str. 4). Organizacije morajo oblikovati celovite 

zaposlitvene odnose, ki temeljijo na dolgoročni povezanosti med organizacijo in zaposlenimi. 

Vključeni morajo biti različni ekonomski (na primer plača, ugodnosti) in psihološki elementi (na 

primer podpora zaposlenim, upoštevanje njihovih interesov, spoštovanje njihovih dosežkov).  

 

1.2 Primeri najboljše prakse pri ravnanju s človeškimi viri 

 

Organizacije morajo na področju ravnanja s človeškimi viri iskati vedno nove načine, da 

ostanejo korak pred konkurenco (Zupan, 1999a, str. 4–12). RSČV v uspešnih podjetjih ima 

precej stičnih točk in se mnogokrat razlikuje od splošnega prepričanja, kako bi se organizacije 

morale vesti. Drugačnost naj bi bila glavna konkurenčna prednost teh organizacij. Pfeffer je 

izdelal najcelovitejšo študijo primerov najboljše prakse pri ravnanju s človeškimi viri. Prakso je 

združil v sedem skupin, kot osma pa se v zadnjem času uveljavlja še sistem zagotavljanja 

uspešnosti: 
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 varnost zaposlitve: spodbuja privrženost organizaciji in motiviranost ne le za večjo 

uspešnost pri delu, temveč tudi za svoj delovni in strokovni razvoj; 

 selektivno zaposlovanje novih sodelavcev: omogoča pridobitev najboljših ljudi, ki bodo s 

svojimi zmožnostmi lahko prispevali k uresničevanju poslovnih zamisli in k zagotavljanju 

dolgoročne uspešnosti organizacije; 

 samovodeni timi in decentralizacija odločanja: precej samostojno odločanje, kako bodo 

zaposleni delali, da bodo kar najbolje zadostili zahtevam okolja; 

 razmeroma visoke plače, ki so v veliki meri odvisne od uspešnosti: trend gre v smeri 

opuščanja individualnih spodbud in uvajanja plačil, vezanih na uspešnost skupin ali celotne 

organizacije, kar spodbuja tudi medsebojno sodelovanje zaposlenih; 

 obsežno usposabljanje, ki vse bolj temelji na neprestanem učenju in na izmenjavi znanja v 

organizaciji. Uspešne organizacije veliko pozornosti posvečajo usposabljanju in razvoju 

menedžerjev. Sodobna informacijska tehnologija omogoča še vrsto novih učnih metod, tudi 

učenje na daljavo, ki je tako časovno kot tudi stroškovno zelo učinkovito;  

 zmanjševanje statusnih razlik oziroma njihovo odpravljanje; 

 obsežno komuniciranje, ki prispeva k temu, da zaposleni poznajo poslovne usmeritve in 

cilje organizacije. Prav tako morajo biti seznanjeni z rezultati poslovanja, s konkurenčnim 

položajem organizacije in kritičnimi točkami poslovanja. Organizacija z obsežnim 

komuniciranjem doseže, da so pričakovanja zaposlenih realnejša, in zmanjša verjetnost padca 

motiviranosti, nezadovoljstva, absentizma ipd.; 

 sistem zagotavljanja uspešnosti (angl. performance management), ki je krovna aktivnost v 

organizaciji in je podlaga za sprejemanje drugih odločitev v zvezi s kadrovskimi aktivnostmi 

in primeri dobre prakse. Organizacije ne zanima zgolj dosežen rezultat, temveč tudi način, 

kako je sodelavec rezultat dosegel. Tako lahko vodja in sodelavec skupaj poiščeta načine za 

izboljšanje uspešnosti. Letni pogovori bistveno prispevajo k zagotavljanju uspešnosti. Vodje 

dobijo na letnih razgovorih temeljne informacije za sprejemanje odločitev o napredovanju, 

povišanju plač, prerazporejanju in usposabljanju, delavci pa bistvene informacije o nalogah, 

ki se od njih zahtevajo. Sistem je usklajen s konceptom RSČV, saj osnovno odgovornost za 

uspešnost sodelavcev nosi njihov vodja, šele nato sodelavec, medtem ko je strokovna služba 

RSČV obema v pomoč pri oblikovanju in izvajanju aktivnosti, na podlagi katerih naj bi 

izboljšala uspešnost. Na podlagi tako pridobljenih informacij lahko kadrovska služba tudi 

bolje načrtuje določene aktivnosti (na primer programe usposabljanja).  

 

Vsak primer najboljše prakse je treba prilagoditi razmeram posamezne organizacije in jih 

povezati z njeno strategijo (Zupan, 1999a, str. 12). Pogoj je vpeljan in učinkovit model oziroma 

koncept RSČV. 

 

1.3 Ravnanje s človeškimi viri v zdravstvenih ustanovah 

 

Tudi v zdravstvenih organizacijah je treba uvesti koncept ravnanja s človeškimi viri. Za 

učinkovitost RSČV je nujna visoka strokovnost na kadrovskem področju, tako kadrovskih 

strokovnjakov kot tudi menedžerjev, saj morajo vsi v manjši ali večji meri sodelovati v izvajanju 

kadrovske politike (Zupan, 2003, str. 67–69).  
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Kabene, Orchardova, Howard, Soriano in Leduc (2006, str. 1, 2) ugotavljajo, da številni 

zdravstveni sistemi po svetu vse večjo pozornost namenjajo ravnanju s človeškimi viri. Stroški 

potrošnega materiala drastično naraščajo, kar zvišuje stroške zdravstvene oskrbe. To lahko 

zmanjša zmožnost zaposlovanja in vzdrževanja zadostnega števila zdravstvenih delavcev. Zato je 

treba v zdravstvenih organizacijah razviti oddelke upravljanja s človeškimi viri, ki morajo skrbeti 

za ustrezno ravnotežje med delovno silo in razpoložljivo opremo oziroma materialom.  

 

1.3.1 Posebnosti ravnanja s človeškimi viri v zdravstvenih organizacijah 

 

El-Jardali, Tchaghchagianova in Jamalijeva (2009, str. 2) menijo, da je danes eden izmed glavnih 

izzivov bolnišnic razpoložljivost nadarjene, sposobne in motivirane delovne sile. Zato obstaja 

potreba po dobro premišljeni in preverjeni strategiji za rekrutiranje in zadržanje človeških virov 

v bolnišnicah. Te potrebujejo učinkovito ravnanje s človeškimi viri, da bi bile sposobne 

zagotavljati kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Učinkoviti primeri dobre prakse pri 

ravnanju s človeškimi viri vodijo do boljšega zdravja in ugodja delavcev, večjega zadovoljstva, 

manjšega absentizma in obrata, finančnih prednosti (zniževanja stroškov, povečanja 

produktivnosti), večje kakovosti zdravstvene oskrbe in rezultatov zdravljenja. Učinkovite 

strategije RSČV tako postajajo ključne za uspešnost bolnišnic.  

 

V zdravstvenih organizacijah obstajajo velike statusne razlike (Zupan, 2003, str. 67–69). Gre za 

visoko profesionalizacijo hierarhično urejenih poklicnih skupin, s katero je povezana tudi 

sindikalna organiziranost. Pogosto prihaja do konfliktov med skupinami zaposlenih, zato je 

velikega pomena oblikovanje dobrih odnosov med zaposlenimi, skupinami zaposlenih in tudi 

odnosov med vrhnjim menedžmentom in zaposlenimi. Potrebno je preučevanje organizacijske 

klime in na podlagi ugotovitev odpravljanje slabosti. Ključne odločitve in kadrovske aktivnosti, 

kot so na primer izbira kadrov, njihov razvoj, spremljanje uspešnosti in nagrajevanje, po navadi 

niso dovolj strokovno podprte in temeljijo na subjektivni presoji vodij organizacijskih enot. 

Srednji menedžment (vodje organizacijskih enot) ima v zdravstvenih organizacijah konfliktno 

vlogo. Usklajevati morajo menedžerske in strokovne cilje, ki so si pogosto nasprotujoči. Poleg 

tega morajo usklajevati cilje posameznikov ali skupin s cilji organizacije. Ugotovljeno je bilo, da 

se tehtnica pri delovanju srednjih menedžerjev praviloma prevesi v prid strokovnosti in 

zaposlenih. To lahko zelo oslabi doseganje ciljev in učinkovitost ukrepov na ravni celotne 

organizacije. Zato je nujno menedžersko usposabljanje srednjega menedžmenta. Pomembno 

vlogo pa lahko odigra tudi oblikovanje ustrezne organizacijske kulture. Zaradi pogosto 

omejenega vpliva na plačno politiko in majhnih možnosti napredovanja je v zdravstvenih 

organizacijah treba uvesti druge motivacijske vzvode, predvsem za delovanje v smislu doseganja 

organizacijskih ciljev.  

 

Ureditev zdravstva v posamezni državi je bolj ali manj povezana z zgodovino oziroma s 

prejšnjim sistemom ali ureditvijo (Svetic, 1996, str. 94, 95). V zdravstvu prevladujejo določena 

načela zaposlenih. Njihovo usklajevanje z uveljavljenimi načini RSČV odkriva kar nekaj 

posebnosti, ki so posledica specifičnosti te dejavnosti (ibid., str. 181, 182): 
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 težnja zdravstvenih delavcev k uporabi najsodobnejše medicinske tehnologije, ki pa 

zdravstveno dejavnost ne poceni, pač pa jo podraži; 

 težnja zdravstvenih delavcev k maksimalni kakovosti opravljenih storitev. Čezmerno 

kakovostne zdravstvene storitve zmanjšujejo količino opravljenih storitev in so predrage. 

Poleg tega pogosto opravljajo storitve, ki le minimalno prispevajo k boljšemu kakovostnemu 

stanju. Pri tem pozabljajo, da morajo biti sredstva za zdravstvo porazdeljena pravično;  

 želja zdravnikov po popolni samostojnosti pri svojem delu, še zlasti pri odločitvah glede 

nujnosti in učinkovitosti storitev;  

 želja zdravnikov po dobrih delovnih pogojih, zadostnem številu negovalnega osebja ter 

visoki življenjski ravni. Zaradi tega so pogosti pritiski na plače.  

 

1.3.2 Ravnanje s človeškimi viri v slovenskih zdravstvenih zavodih 

 

Zdajšnja ureditev zdravstva je še vedno v veliki meri posledica prejšnjega sistema, ki je to 

dejavnost opredeljeval več kot štiri desetletja, ko ekonomska presoja učinkovitosti delovanja ni 

bila tako pomembna (Svetic, 1996, str. 94–101). V prejšnjem sistemu je prihajalo do številčnega 

zaposlovanja ljudi iz držav nekdanje Jugoslavije na manj zahtevna delovna mesta in do 

zaposlovanja ljudi s pomanjkljivo ali z neprimerno izobrazbo za upravno-administrativna ter 

tehnična dela. To je ustvarilo zaposlitveno strukturo brez vgrajenih meril za smotrnost in 

kakovost zaposlenih. Vodilni sodelavci so bili najpogosteje izbrani po družbenopolitičnih 

priporočilih. Osnovna izobrazba in pridobljeno znanje na delovnem mestu so bili zadostna 

osnova za opravljanje dela. Načrtnega razvoja sodelavcev ni bilo.  

 

Prihod novega sistema in hiter razvoj medicine sta prinesla spoznanje, da so potrebni novo 

znanje in spremembe v procesu dela. Skupinsko delo je postalo prevladujoča oblika zdravstvene 

storitve. Vse bolj je poudarjeno raziskovalno delo. Od zaposlenih se pričakujejo 

samoiniciativnost, obvladovanje znanja samostojnih raziskovalcev, smisel za skupinsko delo, 

večje sodelovanje med vsemi zaposlenimi, pripadnost skupni ideji, povezanost, skrb za varčnost 

pri delu. Vse več je pobud za približevanje potrebam porabnika. Zdravstveni delavci morajo biti 

ustrezno usposobljeni in motivirani ter tudi prijazni, da bi lahko zadostili željam porabnika.  

 

Svetičeva (1996, str. 182, 183) z empirično raziskavo o ravnanju z ljudmi v naših zdravstvenih 

zavodih ugotavlja prednosti in slabosti ter tudi priložnosti in nevarnosti, ki so razvidne iz Tabele 

1. Zaradi visoke izobrazbene strukture v zdravstvu je zaposlenim treba zagotavljati možnosti za 

poistovetenje z delom ter nuditi pogoje, v katerih bodo najbolje uporabljali in razvijali svoje 

sposobnosti (Svetic, 1996, str. 182–184). Zadovoljstvo zdravstvenih delavcev se ne spremlja 

načrtno in se ne predvidevajo ukrepi za izboljšanje stanja. Stereotipni vzorci obravnavanja 

zaposlenih, ki niso povezani s spremenjenimi cilji zdravstvenih zavodov, se morajo umakniti 

strateškemu ravnanju s človeškimi viri. Zdravstvena organizacija mora predvsem sama poskrbeti 

za svoj obstoj in razvoj. Oceniti mora okolje in predvideti prihodnje cilje, da bi lahko ustrezala 

pričakovanjem bolnikov, zaposlenih in tudi širše družbene skupnosti. 
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Večino zdravstvenih organizacij na strokovnem in poslovodnem področju vodijo zdravniki 

(Marušič, 2003, str. 5–8). Ti so prevzeli večino vodilnih mest na upravnem, administrativnem, 

finančnem, zavarovalnem in menedžerskem področju. Tako stanje je preneslo profesionalno 

hierarhičnost (specialist, predstojnik, direktor) tudi na področje upravljanja oziroma celoten 

sistem. Posledica tega je izrazito pomanjkanje horizontalne komunikacije in koordinacije. Tako 

stanje vzdržuje pomanjkljiva profesionalizacija zdravstvenega menedžmenta, ki si je potrebno 

znanje pridobivalo le z delom v zdravstvenem sistemu. Razvoj pravih menedžerjev v zdravstvu 

sta onemogočali še neenakomerna porazdelitev moči in pomanjkljiva avtonomija. Tako je tudi na 

področju RSČV eden osnovnih problemov pomanjkanje ali odsotnost menedžerjev. 

 

Tabela 1: Analiza PSPN (SWOT) o ravnanju z ljudmi v slovenskih zdravstvenih zavodih 

 
Prednosti Slabosti 

 velika pripadnost zdravstvenih 

delavcev 

 dobra motiviranost, ki jo predstavlja 

strokovni razvoj 

 visoka strokovna usposobljenost 

zaposlenih 

 nejasno opredeljeni cilji 

 premajhna tržna prilagodljivost 

 neustrezno vodenje sprememb 

 nenačrtni razvoj zaposlenih 

 neučinkovit sistem plač in nagrajevanja 

 slaba motiviranost vodstev za poslovne spremembe 

 visoka organizacijska togost 

 pomanjkljivo notranje komuniciranje 

 nenačrtno izobraževanje 

 vodstva se zavedajo pomena človeka in njegovega prispevka k 

uspešnosti, vendar pa ne izvajajo ukrepov, da bi iz njih izvabili 

čim več ustvarjalnih virov 

Priložnosti Nevarnosti 

 možnost povezovanja kadrovske 

funkcije z novo organizacijsko 

kulturo 

 dograjevanje stimulativnega sistema 

plač in nagrajevanja 

 postavitev novega sistema 

izobraževanja 

 nov način poslovnega vodenja 

 poslovna kultura, ki ne spodbuja k poslovni inovativnosti in tržni 

prožnosti 

 razkorak med zahtevami strateškega razvoja in kadrovskimi 

sposobnostmi vodstev 

 trdno zakoreninjen sistem vrednot, ki sprememb ne podpira bodisi 

zaradi nepoznavanja ali nepriznavanja prednosti, ki jih te 

prinašajo, ali jih celo zavira zaradi zaščite monopolnih kadrovskih 

položajev 

 

Vir: A. Svetic, Strateški razvoj in ravnanje s človeškimi viri v zdravstvenih organizacijah, 1996, str. 182. 

 

Potrebno je sistematično usposabljanje zaposlenih na vodilnih položajih ter zaposlovanje 

izobraženih in treniranih menedžerjev, ki so jedro zavoda. Treba je zagotoviti celostni razvoj 

upravljavske in menedžerske funkcije ter izdelati kazalnike učinkovitosti in kakovosti 

menedžmenta, tudi na področju RSČV. Preživeto hierarhijo mora nadomestiti pravo timsko, in 

ne le skupinsko delo, s krajšimi procesi odločanja. Delovni sili pa se mora omogočiti 

vključevanje, sprejemanje novih delovnih metod, celostni poklicni razvoj, sodelovanje pri 

odločanju in spodbudno delovno okolje.  

 

Spremembe so v zdravstvu sprejete z velikim odporom (Topler, 2003, str. 27–36). V primerjavi z 

dinamičnostjo stroke je sistem zdravstva na poslovno-ekonomskem področju rigiden. Med 
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drugim je tudi zaradi zagotovljene socialne varnosti zaposlene težko motivirati, da bi sledili 

zastavljenim poslovnim ciljem. Dileme, katera stroka naj vodi zdravstveni zavod, pravzaprav ni. 

Voditi jo mora predvsem menedžer, na izbiro katerega mora vplivati njegova sposobnost vodenja 

in upravljanja. Poleg vodenja, in ne poveljevanja, mora znati še motivirati, in ne samo odrejati.   

 

Vse vodstvene funkcije je treba razvijati in strokovno krepiti (Fakin, 2003, str. 37–43). 

Vodstvom je treba zagotoviti čim večjo stopnjo avtonomije. Potrebna je večja stopnja 

deregulacije predvsem pri upravljanju bolnišnic. Zaradi zahtevnosti upravljanja in vodenja 

bolnišnic in drugih zdravstvenih zavodov je treba ločiti upravne in strokovne funkcije vodstvenih 

delavcev. Ustrezno znanje za vodenje poslovnih procesov mora postati pogoj za prevzem 

vodilnih nalog. Vse prevečkrat se zgodi, da o velikih javnozdravstvenih problemih razpravljajo 

osebe, ki se na to ne razumejo.  

 

Zdravstvo je v Sloveniji v pretežni meri organizirano kot javno zdravstvo, organizirano na 

primarni, sekundarni in terciarni ravni. Zdravnik zasebnik poleg medicinske opravlja še vse ali 

večino menedžerskih funkcij. Z večanjem organizacije se vse bolj ločujejo medicinske in 

upravljalne funkcije, in sicer vse dokler zdravniki ne ostanejo zgolj specialisti za izvajanje dela 

zdravstvene storitve. Notranji odnosi temeljijo na strogi hierarhični lestvici, ki je žal podrejena 

samo zdravstvenemu delu, manj pa organizacijsko-upravljalnemu.  

  

V prihodnje bo treba posebno pozornost nameniti zadovoljstvu zdravnikov oziroma 

zadovoljevanju njihovih psiholoških potreb, ki pa so pri različnih ljudeh različne. Pri zdravnikih 

je v ospredju potreba po moči in svobodi. Ti dve potrebi tudi omejujeta razvoj mehanizmov 

kontrole kakovosti in stroškov. Nekateri poizkusi izobraževanja s področja menedžmenta v 

zdravstvu za zdaj niso obrodili sadov. Delo menedžerjev zahteva drugačne sposobnosti in znanje 

od nemenedžerjev, ki so ključ do uspeha vsakega menedžerja, ne glede na njegovo izobrazbo. 

Pomembno je, da delo menedžerja opravlja tisti, ki ga zna oziroma je za to usposobljen. 

 

Fakin (2003, str. 43) meni, da obstajajo priložnosti za izboljšanje praktično na vseh področjih ter 

da bi bilo treba zaradi ključnega vpliva in monopolnega položaja zdravnikov najprej preučiti 

zadovoljstvo in njihove potrebe.  

 

1.4 Primeri dobre prakse pri privabljanju in zadržanju zdravnikov 

 

V številnih geografskih regijah držav po svetu je zdravnikov za doseganje zdravja populacije 

premalo (Lehmann, Dieleman & Martineau, 2008, str. 2–9). Obstaja veliko teorij in modelov, ki 

prihajajo iz različnih disciplin ter poizkušajo kategorizirati in razložiti dejavnike, ki vplivajo na 

mobilnost delovne sile. V nedavni literaturi o mobilnosti zdravstvene delovne sile, ki je 

povezana tako z mednarodno kot tudi interno migracijo, so bili dejavniki pogosto kategorizirani 

v dejavnike vleka in potiska (angl. pull and push factors). Ti dejavniki vplivajo na odločitev 

posameznika na različne načine. Vsaka odločitev posameznika je rezultat kompleksnega 

medsebojnega delovanja teh dejavnikov. Za namen analize in razvoja strategije je te dejavnike 

smiselno na nek način organizirati. Lehmannova et al. (2008, str. 3. 4) so dejavnike razvrstili v 
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pet skupin: internacionalno, nacionalno, lokalno ter delovno okolje in individualne dejavnike. 

Delodajalci nimajo velikega vpliva na dejavnike zunaj delovnega okolja. Na lokalne in 

nacionalne dejavnike pa v javnem sektorju bolj vpliva vlada. Poleg ministrstva, pristojnega za 

področje zdravja, lahko na dejavnike privabljanja in zadržanja vplivajo številna druga 

ministrstva (na primer ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ministrstvo, pristojno za finance, 

itd.). Kompleksen vpliv okolja na dejavnike vleka in potiska poraja vprašanja, kako razviti 

strategije privabljanja in zadržanja ter kako jih koordinirati. 

 

Horton (2007, str. 42–44) za zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov v obdobju njihovega 

pomanjkanja organizacijam predlaga implementacijo obsežne mešanice preverjenih strategij in 

taktik: 

 zadržanje kot prioriteta organizacije: ključ za zadržanje je resno osredinjenje na 

zdravnikovo zadovoljstvo. Potrebno je redno povpraševanje o zadovoljstvu osebja. Mladim 

zdravnikom je treba dodeliti mentorje, ki jim pomagajo, da uspevajo v svojem delovnem 

okolju. Praksa kompenzacije mora biti konkurenčna;  

 dinamični razvojni načrt medicinskega osebja: treba je razviti nadrobno projekcijo 

pričakovanih upokojitev, nenačrtovanih odhodov, izkoriščenja, strateške širitve in 

optimalnega oskrbovanja z osebjem. Dober razvojni načrt je rezultat dinamičnega procesa, ki 

je sposoben hitre prilagoditve na spremembo v okolju. Za podporo temu procesu je treba 

razviti kulturo, v kateri zdravniki odkrito govorijo o načrtih za upokojitev. Rekrutiranje bi 

moralo biti proaktivno; 

 podpora funkcije rekrutiranja: da bi privabili redke specialiste, je treba več sredstev vložiti 

v funkcijo rekrutiranja. Trenutno zdravniško osebje je treba aktivno vključiti v rekrutiranje, 

ki nikakor ne sme biti več samo domena administracije. Razmisliti je treba o vključitvi 

organizacije oziroma agencije, ki se ukvarja z rekrutiranjem osebja. Odločitev mora temeljiti 

na stroškovni učinkovitosti;  

 aktivno rekrutiranje: trud za rekrutiranje zdravnikov se po navadi začne in konča z objavo 

prostega mesta v medicinski reviji. Poleg pasivnega rekrutiranja je potrebno še aktivno 

rekrutiranje, in sicer na osebnih ali elektronskih poštnih naslovih. Koristna je tudi objava 

oglasa na spletni strani ustanove ali strokovne skupine;  

 informativni obisk kandidata: zelo pomembna je obravnava kandidata na informativnem 

obisku, vključno z ustreznim intervjujem. Potrebna je natančna koordinacija kandidatove 

nastanitve, prevoza in urnika. Posebno pozornost je treba nameniti potrebam kandidatove 

družine. Partner kandidata lahko zelo vpliva na končno odločitev kandidata. Kandidat naj se 

sreča z več zdravniki, in ne samo z administrativnim osebjem. Na vročeni pogodbi naj bo 

jasno označeno, da gre za osnutek pogodbe;  

 konkurenčna ponudba: kadar imajo kandidati veliko izbiro, je treba ponuditi konkurenčno 

ponudbo. Treba je razmisliti o različnih konkurenčnih spodbudah in ugodnostih;  

 diferenciacija ponujene priložnosti: oceniti je treba celotno priložnost, ki jo kandidatu 

predstavlja določena ponudba za delo. Dejavniki priložnosti zajemajo lokacijo (urbana, 

ruralna, vmesna), kulturo (poslanstvo, vizija, vodstvene možnosti), delovno okolje 

(tehnologija) itd.  
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Poleg opisanih strategij in taktik je treba razmisliti o različnih strategijah za boljšo izrabo 

zdravnikovega delovnega časa. Natančen vpogled v zdravnikovo delo omogoči vpogled v 

priložnosti za uporabo asistentov in drugega podpornega osebja. Razmisliti velja še o uporabi 

različnih modelov zdravstvene oskrbe, ki omogočajo učinkovitejšo izrabo zdravnikovega časa. 

Za pridobivanje kadrov je koristno tudi tesno sodelovanje z medicinskimi šolami in 

izobraževalnimi ustanovami z ustreznimi izobraževalnimi programi. Treba je privabiti že 

študente in pripravnike ter jih vključiti v organizacijo. Ne nazadnje se od organizacije pričakuje 

tudi aktivno vključevanje v politično sporna vprašanja, ki vplivajo na oskrbo z zdravniki in 

potrebe po zdravnikih.    

 

1.4.1 Dejavniki, ki so povezani z rekrutiranjem in zadržanjem zdravnikov na ruralnih ali 

odročnih območjih 

 

Brooks, Walsh, Mardon, Lewisova in Clawson (2002, str. 790–798) so ugotavljali vpliv 

dejavnikov, povezanih z rekrutiranjem in zadržanjem zdravnikov primarne ravni na ruralnih 

območjih. Ugotavljali so, kakšen je vpliv dejavnikov, prisotnih pred medicinsko šolo (na primer 

vzgoja kandidata, posebne nagnjenosti in demografske značilnosti), na podlagi katerih bi lahko 

izbirali kandidate, ki so nagnjeni k praksi v ruralnem okolju. Po drugi strani so ugotavljali še 

dejavnike poznejše vzgoje kandidata (na primer urnik, fakulteta, rotacije), to je za časa 

medicinske šole in med pripravništvom oziroma specializacijo, ki bi lahko povečali nagnjenost k 

delu na ruralnem območju. Na podlagi pregleda 21 kvantitativnih člankov med letoma 1990 in 

2000 so opravili sistematski pregled dejavnikov. Med predmedicinskimi dejavniki je bil eden 

najbolj preučevanih rojstni kraj kandidata oziroma kraj vzgoje v otroštvu, ki je, kot kaže, ključni 

dejavnik pri odločitvi kandidata za prvotno lokacijo prakse. Vseh šest študij, ki so raziskovale 

tako povezavo, je ugotavljalo, da je ruralni izvor pozitivno povezan s prakso zdravnika v ruralni 

skupnosti. Nekateri avtorji menijo, da je izobrazbena pot do ruralne medicinske prakse dolga in 

kompleksna. Drugi verjamejo, da je nagnjenost zdravnikov k ruralni praksi močneje povezana z 

lastnostmi zdravnika kot pa s kakršnim koli pristopom izobrazbe. Tako je povečanje števila 

zdravnikov iz ruralnih rojstnih krajev ne samo najučinkovitejša, ampak tudi nujna osnova za 

uspešno politiko. Po drugi strani je večina kontroliranih študij pokazala, da imajo predmedicinski 

demografski podatki omejeno vlogo in da so študentske in zlasti pripravniške izkušnje tiste, ki 

pomembno vplivajo na odločitev za delo v ruralnem okolju.  

 

Glede na sistematski pregled študij se zdi, da je okolje urjenja v medicinski šoli, pripravništvu ter 

specializaciji pomembno pri odločitvi študentov za specialnost in službo. To podpira dejstvo, da 

več kot polovica študentov, ki ob sprejemu v šolo ne izrazi želje za delo družinskega zdravnika, 

kljub temu konča na tem delovnem področju. Določen vpliv morajo torej imeti izkušnje 

študentov med izobraževanjem. Obstajajo tudi jasni dokazi, da imajo medicinske šole s 

poudarkom na družinski medicini večje število diplomantov, ki se specializirajo za družinsko 

medicino. Tako na primer ruralni učni načrt in ruralne rotacije povečajo interes študentov za 

ruralno medicino. K zadržanju zdravnikov na ruralnih območjih pa najbolj prispevata dva 

dejavnika: prisotnost in trajanje ruralnih kroženj. Razloga za to sta najverjetneje tudi boljša 

pripravljenost za tako delo in realnejše pričakovanje.  



 13 

 

Naštete informacije o dejavnikih, ki vplivajo na odločitev za delo v ruralnem okolju, je možno 

izkoristiti v prid že pri sprejemu v medicinsko šolo ali v program posamezne vrste specializacije. 

Po sprejemu študentov pa je treba čim prej začeti z vzgajanjem oziroma izobraževanjem, pri 

katerem je poudarjena primarna oziroma ruralna zdravstvena oskrba. Ruralno kroženje med 

pripravništvom oziroma specializacijo igra še pomembnejšo vlogo kot rotacije v medicinski šoli.  

 

Tabela 2: Dejavniki, ki vplivajo na rekrutiranje in zadržanje zdravnikov na ruralnih ali odročnih 

območjih 

 

Kategorija Dejavniki 

 

OSEBNI 

 

 kraj rojstva in odraščanja v odročnem ali ruralnem kraju (R, Z) 

 osebne vrednote, kot je na primer odobravanje sprememb (R, Z) 

 načrti kariere (R, Z) 

 bližina družine in prijateljev (R, Z) 

 spol? 

 

DRUŽINSKI 

 

 možnosti za zaposlitev in aktivnosti družinskega partnerja (R, Z) 

 možnosti za izobraževanje otrok (R, Z) 

 razmere, ki olajšajo spravo oziroma uskladitev med delom in družino (Z) 

 prioritete in potrebe družinskega partnerja (R, Z) 

 

KONTEKSTUALNI 

(značilnosti skupnosti) 

 

 vrsta in velikost populacije (R, Z) 

 dostopnost družbenih in rekreacijskih aktivnosti (R, Z) 

 zdrav in manj stresen življenjski slog (R) 

 občutek bližine skupnosti (Z) 

 

POKLICNI (STROKOVNI) 

 

 občutek izolacije, utrujenosti in stresa (Z) 

 možnosti strokovnega napredovanja, razvoja in rasti (Z) 

 dober odnos s pacienti (Z) 

 razpoložljivost podpore medicinske skupnosti (R, Z) 

 strokovna izolacija (Z) 

 

ORGANIZACIJSKI 

 

 kakovost delovnih razmer (R) 

 dostopnost specialističnih storitev (R) 

 možnost dela v timu (R) 

 ugled ustanove (R) 

 omejen dostop do virov (sredstev), opreme in pripomočkov (Z) 

 

IZOBRAŽEVALNI 

 

 izpostavljenost praksi v ruralni ali odročni regiji med akademskimi leti (R) 

 dostopnost kontinuiranega medicinskega izobraževanja (R, Z) 

 možnost izobraževanja študentov (R, Z) 
 

EKONOMSKI  plačilo oziroma nagrada za delo v odročni ali ruralni regiji (R) 

 plačilo posojil, koristi, kompenzacij (R, Z)  

Legenda: R – dejavnik vpliva na rekrutiranje 

                 Z – dejavnik vpliva na zadržanje 

 

Vir: J. Duplantie et al., Telehealth and the recruitment and retention of physicians in rural and remote regions: a 

Delphy study, 2007, str. 31, 32. 

 

Poleg naštetih dejavnikov na odločitev za delo v ruralnem okolju vplivajo tudi dejavniki po 

končani formalni izobrazbi, torej opravljeni specializaciji, ki so pomembni tako za privabljanje 
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kot tudi obdržanje ruralnih zdravnikov. Med lokalne dejavnike za obdržanje spadajo zlasti 

strokovno okolje, življenjski slog in finančni dejavniki. Strokovna izolacija, dolg delovnik, 

pomanjkanje specialistične podpore in možnosti izobraževanja ter finančne spodbude lahko 

močno vplivajo na dolžino ruralne prakse. Tako nekatere študije kažejo na pomen integracije 

tako zdravnika kot tudi njegove družine v lokalno skupnost. Možna bi bila specifična formalna 

izobrazba o življenju v ruralnih skupnostih in specifičnih zdravstvenih potrebah v takih okoljih. 

Med integracijo in po njej bi bilo smiselno tudi spremljanje zadovoljstva zdravnika, kar bi 

omogočilo hitrejše in uspešnejše ukrepanje. Po drugi strani je lahko v pomoč pri strokovni 

izolaciji in kontinuiranem izobraževanju tudi uporaba oziroma uvedba telemedicine.  

 

Duplantiejeva, Gagnonova, Fortin in Landry (2007, str. 31, 32) so z obsežnim pregledom 

literature dokumentirali dejavnike, povezane z rekrutiranjem in zadržanjem zdravnikov v 

ruralnih ali odročnih regijah. S pregledom 109 člankov in poročil so identificirali sedem 

kategorij dejavnikov rekrutiranja in zadržanja: osebne (individualne), družinske (familiarne), 

vsebinsko povezane (kontekstualne), poklicne oziroma strokovne, organizacijske, izobraževalne 

in ekonomske. Dejavniki so po kategorijah našteti v Tabeli 2.  

 

Osebni dejavniki so osebne značilnosti, ki vplivajo na rekrutiranje in zadržanje zdravnikov na 

odročnih območjih. Čeprav v tej kategoriji spol naj ne bi specifično vplival na rekrutiranje in 

obdržanje, ga zaradi feminizacije zdravstva v zadnjem času naj ne bi zanemarili. Zadovoljstvo z 

delom naj bi bilo povezano tudi s smrtnostjo zaradi srčne bolezni in izčrpanosti. 

 

Lehmannova et al. (2008, str. 4–6) so na podlagi obsežnega pregleda objavljene literature v 

angleškem jeziku med letoma 1997 in 2007 razvrstili dejavnike, ki vplivajo na privabljanje in 

zadržanje v odročnih regijah, v pet skupin: 

 individualni dejavniki: ti so lahko odvisni od osebnih značilnosti, kot so starost, spol, 

zakonski status itd. Njihov vpliv na odločitev posameznika za odhod ali delo v ruralnem 

okolju je pogosto nestalen in se lahko v življenju in kariernem ciklu spreminja. Navajenost 

osebja na določene življenjske razmere lahko vpliva na nagnjenost za delo v določenem 

okolju. Raziskave kažejo, da rekrutiranje z ruralnih območij poveča verjetnost, da se bodo 

zdravstveni delavci vrnili na prakso na ruralno območje; 

 lokalno okolje: splošno življenjsko okolje, vključno z družbenimi obveznostmi, je 

pomemben element pri odločitvi za delo v določenem kraju. Najpogosteje opisani dejavniki 

ruralnega okolja, ki vplivajo na delo v določenem kraju, so nastanitev, šole, zdravstveno 

varstvo, pitna voda, elektrika, ceste in transport;  

 z delom povezani dejavniki: literatura ni jasna glede vpliva višine dohodka na odločitev 

posameznika za zamenjavo delovnega mesta. Delovno okolje in delovno zadovoljstvo 

pomembno vplivata na privabljanje in zadržanje. Med najpomembnejšimi motivacijskimi 

dejavniki na delovnem mestu so spoštovanje s strani menedžerjev in sodelavcev, spoštovanje 

s strani skupnosti, stabilno delovno mesto in dohodek ter izobraževanje. Delovne razmere so 

bile identificirane kot pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na odločitev za delo v ruralnem 

okolju. Med te spadajo organizacijska ureditev, podpora menedžmenta, delovno okolje in 
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dostopnost opreme. Vpliv kontinuiranega izobraževanja in strokovnega napredovanja na 

zadržanje ni jasen; 

 nacionalno okolje: pomemben vpliv ima dojemanje nacionalnega okolja. Tako na primer 

socialni nemiri in konflikti rangirajo visoko med razlogi za emigracijo. Med dejavniki 

potiska so lahko še ekonomski razlogi, zmanjševanje zdravstvene oskrbe, nezadostnost 

ustanov in obupavanje nad prihodnostjo države;  

 mednarodno okolje: vse večje pomanjkanje zdravstvenih delavcev pomembno vpliva na 

privabljanje in zadržanje. Elementi, ki delujejo kot dejavniki vleka v mednarodnem okolju, 

zajemajo višje nagrade, boljše delovne razmere, varnejše delovno okolje, boljše 

izobraževalne in karierne priložnosti, višjo kakovost življenja, svobodo pred političnim 

pregonom, svobodo govora in boljše izobraževalne priložnosti za otroke. Za emigracijo pa so 

po navadi poleg dejavnikov vleka ciljne države potrebni tudi dejavniki potiska izvorne 

države.  

 

Glede na identificirane dejavnike Lehmannova et al. (2008, str. 6) ugotavljajo, da ima 

zdravstveni sektor, vključno z ministrstvom za zdravje, omejeno področje delovanja, zato lahko 

samo deloma vpliva na izboljšanje privabljanja in zadržanja zdravstvenih delavcev na odročnih 

in ruralnih območjih. Lahko vpliva na izboljšanje delovnih razmer, vključno s spremembo sloga 

menedžmenta, z vplivom na delovno okolje in s politiko upravljanja s človeškimi viri. Veliko 

drugih odločitev, ki so lahko v pomoč pri razvoju in implementaciji strategij za privabljanje in 

zadržanje, pa mora biti sprejetih zunaj zdravstvenega sektorja. Za razvoj ustrezne strategije je 

torej potrebno dobro medsebojno sodelovanje številnih drugih sektorjev. Snovalci strategije za 

privabljanje in zadržanje na odročnih območjih imajo v grobem naslednje možnosti: 

 vplivajo na dejavnike privabljanja in zadržanja; 

 uporabijo drugo delovno silo (po navadi manj izobraženo), ki jo je lažje privabiti in zadržati; 

 spremenijo naravo opravljanja storitve ali jo ukinejo; 

 razvijejo alternativne sisteme opravljanja storitve (na primer partnerstvo z zasebnim 

sektorjem). 

 

Analitično delo mojega magistrskega dela je osredinjeno na prvo opcijo. Na podlagi analize 

dejavnikov privabljanja in zadržanja je treba izbrati najprimernejši tip strategije za privabljanje 

in zadržanje na odročnih ruralnih območjih. Tip strategije je tako mogoče razvrstiti v štiri široke 

kategorije (Lehmann et al., 2008, str. 6–9): 

 rekrutiranje in trening za ruralno prakso: med pogosto uporabljene strategije spadajo 

ciljano rekrutiranje in izbira, prilagoditev lokacije in vsebine programov treninga oziroma 

izobraževanja ter tudi uvedba možnosti kontinuiranega izobraževanja; 

 uporaba spodbud in obveznega služenja: države so uvedle različne oblike spodbud za delo 

na odročnih ruralnih območjih in različne oblike obveznega služenja na odročnih ruralnih 

območjih. Med spodbudami so bile najpogostejše različne oblike finančnih spodbud. Za delo 

na odročnih ruralnih območjih je mogoče s finančnimi spodbudami rekrutirati zdravstvene 

delavce že med študijem. Države se pogosto odločajo tudi za obvezno služenje na odročnih 

ruralnih območjih takoj po zaključku študija;  
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 izboljšanje delovnih razmer: številne študije so pokazale, da delovno okolje vpliva na 

privabljanje in zadrževanje. Kljub temu so dokazi uspešnih strategij, ki temeljijo na 

izboljšanju delovnih razmer in delovnega zadovoljstva, zelo skopi. Ena izmed izjem je 

uvedba podpornega nadzora, ki je povečala motivacijo v številnih državah in tako 

potencialno vplivala na odločitev za podaljšanje dela v ruralnem okolju. Poleg tega lahko 

taka uvedba izboljša tudi delovno učinkovitost in kakovost zdravstvene oskrbe v odročnih 

praksah;   

 izboljšanje življenjskih razmer: obstaja povezava med kakovostjo življenjskih razmer in 

željo po delu na določenem področju. Veliko manj pa je dokazov o uspešnosti ukrepov za 

izboljšanje življenjskih razmer pri privabljanju v odročne ruralne kraje. Med take ukrepe bi 

lahko v prvi vrsti spadali zagotovitev ustrezne nastanitve in izboljšava lokalne infrastrukture. 

  

Z nekaj izjemami v literaturi opisane strategije niso dovolj obsežne in so pogosto omejene na en 

sam ali le nekaj dejavnikov. Dokazi kažejo, da samostojna intervencija stežka prinese trajno 

rešitev, zato bi bilo morda modro razvijati strategije, ki vplivajo na več dejavnikov. V literaturi 

je prav tako malo dokazov o tem, kaj dejansko učinkuje. Empirične študije se bolj osredinjajo na 

to, kaj je bilo narejeno. Zaradi kompleksnosti intervencij in mešanice potrebnih strategij bi bilo 

treba nadzorovati in ocenjevati vpliv strategij na jasno opredeljene kriterije. Treba bi bilo 

prilagoditi oziroma spremeniti uporabljene strategije. Ne nazadnje se je treba zavedati, da rešitve 

ne morejo biti univerzalne. Pred uvedbo strategij je tako treba razmisliti še o državnih in celo 

lokalnih posebnostih.  

 

Eleyjeva, Youngova, Shrapnelova, Wilkinson, Baker in Hegneyjeva (2007, str. 12–20) so v 

Avstraliji raziskovali percepcije, izkušnje in pričakovanja splošnih zdravnikov ter zanimanje 

študentov medicine za ruralno kariero. Ugotovili so, da so težave z rekrutiranjem in obdržanjem 

ruralne zdravstvene delovne sile povezane s pomanjkanjem strokovne podpore zlasti pri: 

 kontinuiranem medicinskem izobraževanju in vzdrževanju veščin, potrebnih za ruralno 

prakso; 

 upravljanju z večjim tveganjem, povezanim z delovnimi postopki; 

 posledicah spornih medicinsko-pravnih vprašanj. 

 

Na podlagi rezultatov ugotavljajo, da morajo medicinske šole in podporni sistemi zdravstvenih 

ustanov združiti moči pri strokovni podpori ruralne prakse. Poleg tega morajo biti delovni pogoji 

življenjski, sicer rekrutiranje in šolanje ruralnih zdravnikov nimata nobenega pomena.  

 

Ellsburyjeva, Baldwinova, Johnsonova, Runyanova in Hart (2002, str. 391–399) s študijo 

ugotavljajo s spolom povezane dejavnike, ki vplivajo na ruralno rekrutiranje in opisujejo 

ureditev ruralnih praks, ki uspešno rekrutirajo zdravnice. Pri izbiri prakse na zdravnice pogosteje 

vplivajo partner ali zakonec, fleksibilni urnik, zapustitev družine, dostopnost otroškega varstva 

in medosebni vidiki rekrutiranja, kot so medkolegialni stiki in kulturna, socialna in profesionalna 

izolacija. Previdna priprava in koordinacija načrtov rekrutiranja, skupnosti, praks in kandidatov 

bi lahko izboljšala verjetnost uspešnega rekrutiranja. Za privabljanje zdravnic je treba ponuditi 

zanje atraktivni model prakse. Metode rekrutiranja in paketi morajo biti prilagojeni ter privabljati 
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zdravnice in njihove družine. Skupnosti so uspešnejše pri privabljanju zdravnic, če med 

rekrutiranjem upoštevajo njihove partnerje, varstvo otrok in prilagojeni urnik. Poleg tega morajo 

stremeti k učinkoviti medosebni komunikaciji, ki se nanaša na prakso in pomembne vidike 

skupnosti.  

 

Gardinerjeva, Sexton, Kearns in Marshallova (2006, str. 196–201) so ocenjevali vpliv 

podpornega programa, ki sestoji iz socialne in psihološke podpore, na blagostanje in zadržanje 

ruralnih splošnih zdravnikov. Program je izboljšal fizično in emocionalno zdravje zdravnikov. 

Zmanjšalo se je število splošnih zdravnikov, ki so želeli v kratkem zapustiti ruralno prakso. 

Študija kaže na pomembno vlogo psihološkega stanja zdravnikov pri zadržanju ruralnih 

zdravnikov in poudarja pomen razvoja podpornih programov na psihološki osnovi.  

 

1.4.2 Zadovoljstvo zdravnikov 

 

Posvečanje pozornosti oceni zadovoljstva je pomembno tako za organizacije kot za zaposlene 

(van Saane, Sluiter, Verbeek & Frings-Dresen, 2003, str. 191–198). Če je zadovoljstvo z delom v 

organizaciji nizko, se lahko uvedejo izboljšave, ki lahko izboljšajo kakovost posameznikovega 

delovnega življenja. Lahko se preprečijo negativni vplivi na delovnem mestu, kot so odhodi in z 

zdravjem povezane težave (na primer delovni stres). Van Saanejeva et al. (ibid.) ocenjujejo 

instrumente za merjenje zadovoljstva na delovnem mestu in ugotavljajo, da jih samo nekaj 

izpolnjuje več kriterijev za visoko stopnjo zanesljivosti in veljavnosti.  

 

V večini držav se pogoji zdravniškega dela pogosto spreminjajo (Bovier & Perneger, 2003, str. 

299). V zadnjih letih se zmanjšuje avtonomija zdravnikov, vse več je administrativnega bremena 

in časovnega pritiska, povečuje se njihova odgovornost za stroške zdravstvene oskrbe. Vsi trendi 

zmanjšujejo zadovoljstvo z delom. Na drugi strani pa se zmanjšujejo delovne ure in povečujejo 

možnosti za kontinuirano medicinsko izobraževanje, kar bi lahko povečevalo zadovoljstvo 

zdravnikov. Pomembno je vedeti, da so značilnosti dela povezane z delovnim zadovoljstvom 

zdravnika. To pa je povezano ne samo z zdravnikovim zdravjem in njegovim dobrim počutjem, 

ampak tudi z njegovim predpisovanjem, s pacientovim upoštevanjem navodil, pacientovim 

zadovoljstvom, z zdravnikovim odhodom, moralo zdravstvenih delavcev in osebja ter s 

kakovostjo oskrbe na splošno. V obdobju pomembne reorganizacije zdravstvenih sistemov in 

velikega pritiska na zdravnike je zelo pomembno poznati dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zdravnika.  

 

Bovier in Perneger (2003, str. 299–304) sta izvedla študijo z namenom identifikacije osebnih in 

delovnih značilnosti, povezanih z delovnim zadovoljstvom. Na podlagi literature sta razvila 

vprašalnik o delovnem zadovoljstvu s 17 točkami, ki naslavlja pet dimenzij zadovoljstva: oskrbo 

pacienta, z delom povezano breme, dohodek in ugled, osebne nagrade in odnose s kolegi. 

Vključenih je bilo 1.904 zdravnikov iz Ženeve. Zbrani so bili dodatni podatki o zdravnikovem 

osebnem in delovnem položaju. V splošnem so bili zdravniki zadovoljnejši z naslednjimi vidiki 

svojega trenutnega delovnega položaja: z oskrbo pacientov, s poklicnimi odnosi in z osebnimi 

nagradami (intelektualno stimulacijo, možnostjo za kontinuiranega medicinskega izobraževanja, 



 18 

uživanja na delovnem mestu). Najmanj pa so bili zadovoljni z bremenom, povezanim z delom (z 

obremenitvijo, s časom, ki je na voljo za družino, s prijatelji za zabavo, z z delom povezanim 

stresom, z administrativnim bremenom) ter z z delom povezanima dohodkom in ugledom. Vpliv 

starosti in spola na rezultat je bil manjši. Avtorja ugotavljata, da je delovno zadovoljstvo 

zdravnika večdimenzionalno in se z lahkoto meri z uporabo kratkega vprašalnika. Tak 

instrument je tudi koristen zaradi preprostega in hitrega merjenja sprememb zadovoljstva.   

 

Landon, Reschovsky, Phamova in Blumenthal (2006, str. 234) so raziskovali povezavo med 

zdravnikovimi demografskimi značilnostmi, značilnostmi prakse ter zadovoljstvom s kariero na 

eni strani in zdravnikovo odločitvijo o odhodu iz klinične prakse ali zmanjšanju delovnih ur na 

drugi strani. Rezultati kažejo, da nezadovoljni zdravniki od dva- do trikrat pogosteje zapustijo 

medicino od zadovoljnih zdravnikov.  

 

Zadovoljstvo zdravnikov so raziskovali tudi Pathman, Konrad, Williams, Schlecker, Linzer in 

Douglas (2002, str. 593). Ugotovljeno je bilo, da je kljub morebitnemu velikemu interesu za 

študij medicine in dobremu zaslužku zdravnikov pozornost treba nameniti zadovoljstvu 

zdravnikov. To je povezano z delovno učinkovitostjo, vključno s kakovostjo medicinske oskrbe, 

poslušnostjo pacientov, z zadovoljstvom pacientov in izidom zdravljenja. Najočitnejša posledica 

zdravnikovega nezadovoljstva je njegov odhod, ki prekine kontinuiteto odnosa s pacienti ter 

povzroči organizacijsko nestabilnost in stroške nadomestitve. Menjava službe prinaša osebne in 

finančne stroške tudi zdravniku in njegovi družini. Zanimivo je, da naj bi na zadržanje pozitivno 

vplivalo samo zmanjšanje nezadovoljstva, njegovo povečanje pa ne.  

 

Namen študije (Pathman et al., 2002, str. 593) je bil izboljšati razumevanje povezanosti med 

zadovoljstvom zdravnika z različnimi vidika dela in njegovo željo po odhodu. Ugotoviti so 

želeli, ali zelo veliko zadovoljstvo zdravnika glede na druge zdravnike zmanjša verjetnost 

oziroma željo po odhodu in ali relativno nezadovoljstvo prispeva k taki odločitvi. Vzorec je 

zajemal 2.325 zdravnikov v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) različnih 

specialnosti in različnih starostnih skupin. Ocenjevano je bilo zadovoljstvo z desetimi vidiki 

dela. Ugotovitve študije so bile naslednje: 

 načrti zdravnika o odhodu so povezani samo z nekaterimi vidiki dela; 

 vidiki dela, katerih zadovoljstvo je povezano z odhodom, se do neke mere razlikujejo med 

različnimi specialnostmi in različnimi stopnjami kariere; 

 odhod je verjetnejši med zdravniki, ki so relativno nezadovoljni s katerim koli vidikom dela, 

medtem ko nadpovprečno zadovoljstvo v splošnem ne zaščiti zdravnikov pred mislimi o 

odhodu;  

 tudi če so zdravniki zelo nezadovoljni z določenim vidikom dela, to še ne pomeni večje 

verjetnosti za njihov odhod. Najmanj so bili na primer zdravniki zadovoljni z 

administrativnimi potrebami dela, nezadovoljstvo na tem področju pa ni bilo povezano z 

večjo verjetnostjo odhoda.  

 

Pridobljeni podatki kažejo, da bi se morali zdravniki in delodajalci še posebej izogibati 

relativnega nezadovoljstva. Višje stopnje zadovoljstva v splošnem ne preprečijo odhoda. 
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Menedžerji bi tako morali biti še posebej pozorni na vidike dela, s katerimi nezadovoljstvo 

poveča verjetnost za odhod zdravnika in s katerimi je zadovoljstvo nižje v primerjavi z 

alternativnimi delovnimi mesti zdravnika.  

 

Nezadovoljstvo s skupnostjo je bilo močno povezano z načrti odhoda. V praksi bi tako lahko 

zmanjšali verjetnost odhoda zdravnikov z možnostmi in s spodbudami za sodelovanje v lokalnih 

in državnih programih ali organizacijah, namenjenih lokalni skupnosti. Tudi nezadovoljstvo s 

plačilom je bilo zelo močno povezano z verjetnostjo odhoda zdravnikov. Nepričakovano na 

verjetnost odhoda nista vplivala dva na prvi pogled zelo pomembna vidika dela: odnosi s 

pacienti in avtonomija. Zdravniki v primeru zamenjave delovnega mesta najverjetneje ne 

pričakujejo izboljšanja teh dveh vidikov dela. Glede na starost je bila ugotovljena najmanjša 

verjetnost odhoda zdravnikov srednje starosti, skratka tistih, ki so si že ustvarili družino, a otroci 

še niso bili samostojni.  

 

Pozneje so Pathman, Williams in Konrad (2008, str. 366–377) s študijo ugotavljali še področja 

zadovoljstva in nezadovoljstva pri zdravnikih primarne ravni, ki delajo na ruralnih območjih. 

Identificirajo tudi specifična področja zadovoljstva, ki so povezana z daljšim zadržanjem znotraj 

dane ruralne prakse, kot tudi značilnosti posameznikov, prakse, služb in skupnosti, ki so 

povezane s področji zadovoljstva, ki napovedujejo zadržanje. Analiza je pokazala, da so bili 

ruralni zdravniki najzadovoljnejši z odnosom do pacientov, s klinično avtonomijo, z oskrbo in 

življenjem v majhnih skupnostih. Najmanj so bili zadovoljni z dostopnostjo do urbanih užitkov 

in s preveliko količino časa, posvečenega praksi. Zadržanje je bilo neodvisno povezano samo z 

zdravnikovim zadovoljstvom s skupnostjo in z možnostmi za dosego poklicnih ciljev. Poleg tega 

je bilo zadržanje mejno povezano z zdravnikovim zadovoljstvom z zaslužkom. Med področji 

zadovoljstva, ki niso bila povezana z zadržanjem, so bila: avtonomija, dostopnost do medicinskih 

informacij in posvetovanja ter kakovost odnosa med zdravnikom in pacientom. Z nadaljnjimi 

analizami so bili identificirani naslednji dejavniki, ki določajo tri področja zadovoljstva, 

povezana z zadržanjem (zadovoljstvo s skupnostjo, doseganje poklicnih ciljev, zaslužek): 

dejavniki zdravnika, dejavniki dela in dejavniki skupnosti. Te ugotovitve kažejo, da specifične 

značilnosti ruralnih zdravnikov, njihovega dela in njihovih skupnosti določajo vsakega od 

različnih vidikov zadovoljstva in da samo specifični vidiki zadovoljstva napovedujejo zadržanje 

ruralnega zdravnika. 

 

Berk, Feldman, Schurova in Gupta (2009, str. 1–12) v študiji poizkušajo ugotoviti učinke s strani 

zdravnika ocenjenega zadovoljstva na odločitev za njegovo preselitev. Ugotavljajo, kako 

odločitev za selitev in selitev dejansko vplivata na izpolnitev nezadovoljenega ruralnega 

zdravnika. Tako poizkušajo odgovoriti na naslednja vprašanja glede zadovoljstva ruralnih 

zdravnikov v ZDA in z njimi povezanega zadržanja:  

 kateri vidiki prakse so najverjetnejši vir nezadovoljstva ruralnih zdravnikov; 

 kateri tipi nezadovoljstva so povezani z odhodom v manj ruralne skupnosti; 

 kakšna so zdravnikova pričakovanja glede selitve ali neselitve z ruralnega območja v 

primerjavi z dejanskimi odločitvami o lokaciji prakse. 
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Glede na rezultate študije obstajajo številne značilnosti ruralne prakse, povezane z visokim 

nezadovoljstvom, ki pa v splošnem niso povezane z odločitvami za odhod iz ruralne prakse. Ena 

izmed glavnih izjem je zaslužek. Rezultati kažejo še, da zdravniki, ki pričakujejo, da bodo ostali, 

zelo redko ne ostanejo. Sicer pa tudi 57 odstotkov zdravnikov, ki so pričakovali, da bodo odšli, 

ostane. Ti rezultati še otežujejo delo politike, ki na podlagi rezultatov lahko pozitivno vpliva le 

na podlagi prilagoditve oziroma spremembe plačnega sistema. 

 

1.4.3 Finančne spodbude 

 

V primeru finančne spodbude gre za pogodbo z zdravstvenim delavcem, ki pride delat na 

območje s pomanjkanjem kadra v zameno za ustrezno finančno spodbudo (Bärnighausen & 

Bloom, 2009, str. 86). Finančne spodbude oziroma programi finančnih spodbud lahko povečajo 

število zdravstvenih delavcev na slabo oskrbljenih območjih z več mehanizmi: 

 finančne spodbude usmerijo pretok zdravstvenih delavcev, ki so bili izobraženi brez 

finančnih spodbud, z dobro preskrbljenih območij na slabo oskrbljena: na primer z 

zmanjšanjem neto emigracije iz razvijajočih v razvite države ali z zvečanjem neto pretoka iz 

urbane terciarne oskrbe v ruralno primarno oskrbo v razvitih državah; 

 programi finančnih spodbud povečajo število zdravstvenih delavcev, ki so pripravljeni za 

delo na slabo oskrbljenih območjih v zameno za financiranje njihovega izobraževanja;  

 programi finančnih spodbud zmanjšajo odhod zdravstvenih delavcev s slabo oskrbljenih 

območij, če podaljšajo obdržanje tistih, ki sodelujejo v programih finančnih spodbud, a bi 

delali na teh območjih tudi brez finančnih spodbud. Izboljšano obdržanje zdravstvenih 

delavcev v tej skupini je lahko neposreden rezultat pogodbene obveznosti za delo na slabo 

oskrbljenem območju za določeno število let. Po drugi strani pa je lahko rezultat dodatnih 

naporov programa (na primer povečanje zadovoljstva zdravstvenega delavca z njegovim 

delovnim okoljem in napredkom kariere ali s povečanjem zadovoljstva družine 

zdravstvenega delavca z njeno integracijo v skupnost); 

 programi lahko zmanjšajo odtok s slabo oskrbljenih območij zaradi pozitivnega učinka prej 

naštetih mehanizmov. Povečanje števila zdravstvenih delavcev na takih območjih namreč 

zmanjša razloge za odhod s teh območij. Zmanjša se delovna obremenitev, poveča se stik 

oziroma sodelovanje s kolegi in s tem medsebojna pomoč ter zmanjšanje socialne izolacije. 

 

Bärnighausen in Bloom (2009, str. 86) sta izvedla največjo študijo sistematskega pregleda 

literature na temo takih finančnih spodbud. V njej primarno ugotavljata, kakšen je učinek takih 

spodbud. Med 43 pregledanimi študijami jih je 34 ocenjevalo programe finančnih spodbud v 

ZDA. Razen ene izjeme, ki je opisovala program v Južni Afriki, so vse druge ocenjevale 

programe v drugih razvitih državah (na Japonskem, v Kanadi in na Novi Zelandiji). Zaradi 

programov v ZDA je uspelo namestiti na območja s pomanjkanjem zdravstvenega kadra precej 

zdravstvenih delavcev. Največji tak program je med letoma 1972 in 2009 namestil približno 

30.000 zdravstvenih delavcev na področju primarne zdravstvene oskrbe. Ker pregled zajema 

večino programov iz ZDA, je treba poudariti specifičnost zdravstvenega izobraževanja ZDA, to 

je zelo visoke šolnine. Zaradi visokih šolnin se prihodnji zdravstveni delavci med 

izobraževanjem nemalokrat zelo zadolžijo, zato pogosto vstopajo v pogodbe, ki jim omogočajo 
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odplačati dolg z delom na slabo oskrbljenih območjih. Tako Zahodna Evropa najverjetneje ne bi 

bila tako uspešna z enakimi programi finančnih spodbud.  

 

Med 25 programi, ki so bili vključeni v metaanalizo, v povprečju trije od desetih sodelujočih 

niso izpolnili obveze za delo na slabo oskrbljenem območju. Izmed programov ZDA, ki so 

zavezovali študente za delo, so bili pri rekrutiranju uspešnejši programi posameznih držav, ki so 

zavezovali študente za delo po študiju. Ta ugotovitev ni presenetljiva, saj se preference s časom 

spreminjajo. Programi, ki so omogočali odkup obveze, niso bili manj uspešni.  

 

Sodelujoči v programih z obvezo dela v določenem kraju so v primerjavi z neobvezanimi po 

prenehanju obveze pogosteje zapustili kraj prve prakse. Obvezani zdravstveni delavci imajo 

manj možnosti pri izbiri prvega delovnega mesta, zato so pogosteje nezadovoljni z delom in 

osebnim življenjem. Zato bi taki programi morali poizkušati prilagoditi obvezno prakso kar se da 

mogoče željam zdravstvenega delavca.  

 

Študija je tudi pokazala, da sodelujoči v programih pozneje rajši opravljajo delo na slabo 

oskrbljenih območjih. Ta ugotovitev je sicer v nasprotju z eno od drugih preglednih študij, ki je 

pokazala, da taki programi dosegajo primarni cilj kratkoročnega rekrutiranja, da pa imajo manj 

uspeha z dolgoročnim obdržanjem. Povsem verjetno je, da se za sodelovanje v programih 

odločajo tisti z najmočnejšimi preferencami za delo na slabo oskrbljenih območjih. Ker te 

preference v pregledanih študijah niso bile spremljane, lahko razložijo različne vzorce zadržanja 

sodelujočih in nesodelujočih. Tako bi lahko na primer sodelujoči tudi brez finančnih spodbud 

delali na takih območjih enako dolgo. Poleg tega je bilo v dveh izmed pregledanih študij 

ugotovljeno, da na take odločitve vplivajo še karakteristike šole. Tiste, v katerih je večji 

poudarek na izobraževanju za delo na primarni ravni in bi študente lahko navdušile za delo na 

slabo oskrbljenih območjih na primarni ravni, pa lahko privabijo že vnaprej miselno enako 

usmerjene študente. Vse spremenljivke, ki vplivajo na rezultat, bi bilo možno spremljati le v zelo 

obsežni randomizirani kontrolirani študiji, kar pa je v praksi težko izvedljivo.  

 

Raziskovalca sta ugotovila tudi, da se programi finančnih spodbud zelo razlikujejo glede na 

stopnjo zadovoljstva sodelujočih v primerjavi z nesodelujočimi, zlasti glede zadovoljstva z 

njihovim delom in zasebnim življenjem na slabo oskrbljenih območjih. V več študijah je bilo 

dokazano, da tako zadovoljstvo vpliva na obdržanje zaposlenih zdravstvenih delavcev. Poleg 

tega je tako zadovoljstvo povezano z zadovoljstvom bolnikov in s kakovostjo zdravstvene 

oskrbe. Ne smemo pozabiti še na pozitivno reklamo oziroma priporočila in vabila zadovoljnih 

zdravnikov, ki poleg programov zelo spodbudno vplivajo na pritok novih delavcev.  

 

Pregled študij je omogočil vpogled v mehanizem, na podlagi katerega posamezni programi 

vplivajo na zadovoljstvo sodelujočih. Programi, ki so dosegli visoko zadovoljstvo sodelujočih, 

so bili uspešni pri vzajemnem sodelovanju s sodelujočimi med različnimi stopnjami novačenja, 

to je pri izbiri sodelujočih, usklajevanju slabo oskrbljenih območij z individualnimi 

preferencami, pripravi sodelujočih in njihovih družin pred nastopom obveznega služenja. Poleg 

tega je bila večja pozornost namenjena vodenju kariere, mentorstvu, spremljanju težav in drugi 
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podpori. Za uspešnost programa so torej poleg dobrih značilnosti programa pomembni še 

menedžerske sposobnosti vpletenih in ustrezni organizacijski procesi. 

 

Študija ni dala jasnih dokazov o pomembnem vplivu programov finančnih spodbud na pritok 

zdravstvenih delavcev na slabo oskrbljena območja. Poleg tega so se rezultati rekrutiranja, 

zadržanja in zadovoljstva zelo razlikovali. Treba je razumeti, da taki programi vplivajo tudi na 

nesodelujoče. Verjetno sodelujoči zdravstveni delavci odvrnejo nesodelujoče od prakse na slabše 

oskrbljenih območjih tudi zaradi konkurence. Po drugi strani pa lahko nesodelujoče programi 

tudi privabijo, če so uspešni z rekrutiranjem sodelujočih v programih, zlasti zaradi zmanjšanja 

delovne obremenitve ter povečane možnosti posveta in zamenjave med kolegi.  

 

Na programe finančnih spodbud je glede na rezultate študije treba gledati le kot na eno izmed 

mnogih možnih oblik posredovanja zdravstvene politike z namenom izboljšanja distribucije 

zdravstvene delovne sile. Študije kažejo, da taki programi namestijo precej zdravstvenih 

delavcev na slabo oskrbljena območja in da sodelujoči v primerjavi z nesodelujočimi rajši delajo 

na takih območjih tudi dolgoročno, čeprav redkeje ostanejo na kraju prve prakse. Največja 

pomanjkljivost trenutnih podatkov pa je pomanjkanje tovrstnih študij iz več različnih držav. 

Prihodnje študije bi se morale tudi v večji meri osredinjati na izločanje pristranskosti, ki lahko 

zelo vpliva na rezultate študije. 

 

1.4.4 Telemedicina 

 

Ideja telemedicine se je pojavila v 60. letih prejšnjega stoletja v ZDA (Grigsby et al., 2002, str. 

79–94). Njen namen je bil zagotavljanje specialističnega posvetovanja z uporabo zaprtega kroga 

interaktivne televizije. Žal je bila ideja za takratno tehnološko raven preveč napredna, zato je bil 

razvoj sporadičen in počasen. Dramatične izboljšave v informacijski in komunikacijski 

tehnologiji so v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja končno prinesle razmah na področju 

telemedicine. Ta se je v različnih državah uveljavila v zelo različnem obsegu in oblikah ter z 

različnimi nameni. Širitev telemedicine je odvisna od številnih spremenljivk, ki se nanašajo na 

ekonomska, socialna, organizacijska in ne nazadnje psihološka vprašanja. Še vedno se pojavljajo 

vprašanja, ali telemedicina s sorodnimi tehnologijami prinaša koristne učinke na ekonomsko 

produktivnost in s tem na dobičkonosnost organizacij. Vloga vlade je pri razširitvi telemedicine 

lahko zelo velika, vsaj v povezavi z vrsto oziroma s tipom zdravstvenega sistema. Nekatere 

vlade stremijo k zagotovitvi enako kakovostne zdravstvene oskrbe za vse svoje prebivalce tudi 

za ceno zvišanja stroškov, za druge pa je primarni cilj zniževanje stroškov.  

 

Klinično telemedicino danes lahko definiramo kot izmenjavo zdravstvenih podatkov o pacientu 

na podlagi telekomunikacijske tehnologije in računalnikov med geografsko ločenimi oskrbovalci 

ali oskrbovalci in pacienti, z namenom ocene, diagnoze, zdravljenja in izobraževanja (Krupinski 

et al., 2002, str. 13). Telemedicina pomeni uporabo informacijske tehnologije z namenom 

podpore zdravstvene oskrbe na daljavo (Obstfelder, Engeseth & Wynn, 2007, str. 25). Lahko bi 

rekli tudi, da gre za zdravstveno oskrbo na daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske 
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tehnologije (Smith, Bensink, Stilman, Armfield & Caffery, 2005, str. 286). Uporablja se še več 

različnih terminov z enakim pomenom: telezdravje, teleoskrba, »online« oskrba in e-zdravje. 

 

Aplikacije klinične telemedicine danes odražajo spekter kliničnih specialnosti in podspecialnosti, 

značilnih za konvencionalno klinično medicino (Krupinski et al., 2002, str. 13, 14). 

Telemedicina se uporablja praktično na vseh področjih klinične medicine, vključno z 

medicinskim izobraževanjem. V Tabeli 3 so prikazane stopnje razvoja in zrelosti telemedicine, 

ki so različne v posameznih specialnostih.  

 

Obstfelderjeva et al. (2007, str. 25–35) so ugotavljali, da se le redke aplikacije telemedicine 

nadaljujejo po raziskovalni in razvojni fazi. Kljub velikim pričakovanjem se je izkazalo, da je 

implementacija telemedicinskih aplikacij težavna in ni široko uporabljana. V študiji so na 

podlagi literature raziskane karakteristike uspešno implementiranih aplikacij telemedicine. Pri 

telemedicinskih aplikacijah, ki so vpeljane v rutinsko prakso, je bilo ugotovljenih šest 

značilnosti: 

 jasno navedene težave glede lokalne oskrbe; 

 telemedicina je videna kot korist; 

 telemedicina je bila videna kot rešitev političnih in medicinskih težav; 

 sodelovanje med zagovorniki in uporabniki;  

 naslovljena so bila sporna vprašanja glede organizacijskih in tehnoloških ureditev oziroma 

priredb; 

 pretehtano je bilo delovanje oziroma učinkovanje storitve v prihodnosti. 

 

Tabela 3: Izbrane klinične aplikacije telemedicine glede na stopnjo zrelosti 

 
Stopnja zrelosti Specialnost 

 

zrela 

radiologija 

patologija 

psihiatrija 

 

v dozorevanju 

dermatologija 

kardiologija 

oftalmologija 

 

v nastajanju 

kirurgija 

pediatrija 

urgentna medicina 

redke bolezni 

 

Vir: E. Krupinski et al., Clinical applications in telemedicine/telehealth, 2002, str. 13. 

 

Ugotovitve se ujemajo z ugotovitvami raziskav, da tehnologija ni fiksna entiteta, ki bi jo bilo 

mogoče z iznajdbo razširiti v rutinsko prakso. Velik je namreč vpliv socialnih dejavnikov, ki 

vplivajo na tehnološke dejavnike in tako ustvarjajo določen rezultat. Za uspeh tehnologije naj bi 

bilo ključno prav uspešno upravljanje medsebojnega delovanja teh dejavnikov.  
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Slabo razširjeno klinično uporabo telemedicine mnogi razlagajo z nezadostnimi dokazi o njeni 

učinkovitosti v smislu kliničnega in organizacijskega vpliva na sektor javnega zdravstva. V 

zadnjem času so se pojavile študije o organizacijskih vprašanjih na področju telemedicine, ki 

kažejo, da rezultati kliničnih študij ne dajejo zadostnih podatkov za uspešno implementacijo in 

delovanje sistemov telemedicine in z njimi podprtih storitev. Organizacijske težave so v tesni 

medsebojni zvezi s tehničnimi in socialnimi pogledi na načrtovanje in implementacijo 

tehnologije. Reševanje spornih vprašanj in konfliktov bi moralo potekati v socialnem dialogu. 

Prav negotovost implementacije zaradi socialnih dejavnikov in druge organizacijske težave, 

povezane z njeno uspešnostjo, zahtevajo dodatne kompetence ljudi, ki upravljajo take tehnološke 

implementacije. 

 

Smith et al. (2005, str. 286–293) so raziskali aplikacije telemedicine s poudarkom na 

zdravstvenih storitvah, od katerih imajo koristi ljudje, ki živijo na ruralnih območjih. Razloge za 

uporabo telemedicine delijo na klinične, izobraževalne in administrativne. Ugotavljajo, da 

telemedicina ponuja veliko priložnost kot alternativna metoda zdravstvene oskrbe ruralnih 

območij. Ob tem poudarjajo nezadostne dokaze o klinični in stroškovni učinkovitosti. Pred 

implementacijo je treba razmisliti o številnih logističnih dejavnikih. Najpogostejša napaka naj bi 

bila osredinjenje izključno na tehnologijo. Treba je razmisliti še o pomembnih organizacijskih 

spremembah. Za implementacijo mora vedno obstajati jasen razlog, ko je na primer dokazan 

klinični problem, pri katerem je lahko komunikacijska tehnologija v pomoč. Pretehtati je treba 

koristi izvajalca zdravstvenih storitev, koristi uporabnika teh storitev in tudi koristi skupnosti kot 

celote. Mesta implementacije morajo biti dobro opremljena, vključno s telekomunikacijsko 

tehnologijo. Na voljo morata biti usposobljen kader in tehnična podpora. 

 

Telemedicina ter tudi druge oblike informacijske in komunikacijske tehnologije se uvajajo kot 

odgovor na nujne izzive v zdravstvenih sistemih (Gagnon, Duplantie, Fortin & Landry, 2006, str. 

1–8). V Kanadi so bili uvedeni mnogi projekti, ki ciljajo predvsem na ruralno, oddaljeno ali 

izolirano prebivalstvo. Implementirane so bile različne aplikacije telemedicine, ki so prinesle 

obetajoče rezultate. Gagnonova et al. (ibid.) v štirih oddaljenih kanadskih regijah ugotavljajo 

zaznavanje zdravnikov in menedžerjev glede vpliva telemedicine na klinično prakso in 

organizacijo zdravstvenih storitev. Rezultati študije kažejo, da med koristi telemedicine spadajo 

boljša dostopnost specialističnih storitev v oddaljenih regijah, izboljšana celotnost oziroma 

nepretrganost zdravstvene oskrbe in povečana dostopnost do podatkov. Poleg tega telemedicina 

izboljša zdravnikovo prakso z olajšanim kontinuiranim medicinskim izobraževanjem ter s 

kontaktom s specialisti iz sekundarnih ali terciarnih ustanov. Slednje omogoča tudi lažji dostop 

do sekundarnega mnenja. Poleg tega zmanjša še občutek strokovne izolacije. Tudi na ravni 

bolnišnic in regionalnih zdravstvenih centrov telemedicina prinaša več koristi: podpira razvoj 

regionalnih referenčnih centrov, ohranjanje lokalnega strokovnega znanja in zniža stroške. 

Dostopnost do kontinuiranega medicinskega izobraževanja je bila povezana z večjima 

zadovoljstvom in kakovostjo zdravstvene oskrbe in bi lahko bila dejavnik obdržanja zdravnika v 

ruralnih in odročnih pokrajinah. Po drugi strani pa obstaja nevarnost, da bi telemedicina 

opogumila specialiste, da bi ostali v urbanih središčih in od tam pokrivali oskrbo odročnih regij. 
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Duplantiejeva et al. (2007, str. 30–36) so se lotili vprašanja, ali bi telemedicina lahko bila 

strategija za privabljanje in obdržanje zdravnikov v ruralnih in odročnih skupnostih. Namen 

študije je bila identifikacija dejavnikov privabljanja in zadržanja, na katere bi telemedicina lahko 

vplivala. Raziskava je bila izvedena med strokovnjaki, ki živijo in delajo v različnih geografskih 

regijah in razmerah. Izbrani so bili med akademskimi raziskovalci na področju telemedicine, 

med zdravniki, ki so uporabljali telemedicino najmanj tri leta, in med direktorji zdravstvenih 

ustanov, ki so implementirali telemedicino v svoji ustanovi pred tremi ali več leti. V Tabeli 4 so 

zbrani dejavniki, na katere telemedicina glede na izsledke raziskave verjetno vpliva. Rezultati 

študije kažejo, da telemedicina verjetno vpliva na individualne (osebne), strokovne (poklicne), 

organizacijske in izobraževalne dejavnike, ki so povezani z rekrutiranjem in zadržanjem 

zdravnikov v ruralnih in odročnih okoljih. Analiza je pokazala, da je telemedicina lahko koristno 

sredstvo rekrutiranja in zadržanja zdravnikov, a sama kot tehnologija ne more rešiti primanjkljaja 

delovne sile.  

 

Tabela 4: Prioritetnost dejavnikov, na katere telemedicina verjetno vpliva* 

 

VRSTA VPLIVA 

Signifikantno* negativen 

 povečanje kompleksnosti primerov zaradi izognitve premestitve pacienta 

Negativen 

 nadomestitev poti na prireditve kontinuiranega medicinskega izobraževanja 

Signifikantno* pozitiven 

 zagotovitev sekundarnega mnenja v primeru dvoma 

 omogočanje ruralnim in oddaljenim specialistom, da lahko pošiljajo obsežnejše informacije svojim kolegom v 

primeru potrebe po diskusiji kompleksnih primerov 

 zmanjšanje občutka izolacije 

 podpora pri sprejemanju odločitev 

 povečanje raznovrstnosti storitev, ki so sicer razpoložljive v oddaljenih regijah 

 ponudba komplementarnih storitev in s tem razbremenitev ruralnih in odročnih specialistov 

 vzdrževanje naravne strokovne mreže med zdravniki 

 povečanje občutka gotovosti 

 okrepitev zaupanja med zdravnikom in pacientom 

Pozitiven 

 močnejša podpora s strani kolegov 

 ustvarjanje stimulativnega delovnega okolja 

 olajšanje stika s specialisti na sekundarni ali terciarni ravni 

 omogočanje obnove znanja 

 izboljšanje celovite oskrbe s prisotnostjo lečečega zdravnika med konzultacijo pacienta s specialistom 

 omogočanje stika z univerzitetnimi centri 

Legenda: * Konsenz 75 odstotkov ali več pomeni signifikanten vpliv. 

 

Vir: J. Duplantie et al., Telehealth and the recruitment and retention of physicians in rural and remote regions: a 

Delphy study, 2007, str. 35. 

 

Sargeantova, Allen in Langille (2004, str. 89–93) so izvedli študijo zaznavanja vpliva 

telemedicine na rekrutiranje in zadržanje zdravnikov s strani specialistov. Vključenih je bilo 140 

specialistov družinske medicine in drugih specialistov skupnosti, predominantno z ruralnih 
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območij Kanade, ki so uporabljali storitve klinične telemedicine in videokonferenčno 

kontinuirano medicinsko izobraževanje. Uporabniki so storitvi ocenili kot izobraževalni in 

klinično podporni. Zdravniki z bolj ruralnih območij so te storitve uporabljali pogosteje. 

Telemedicina v primerjavi z drugimi dejavniki rekrutiranja in zadržanja ni bila videna kot 

posebno vplivna na odločitev zdravnikov, da ostanejo v skupnosti. Dejavniki, ki so bili ocenjeni 

kot najpomembnejši, so bili: strokovna razmerja, obremenitev in dejavniki skupnosti. 

Nepričakovano so bili dejavniki, povezani s kontinuiranim medicinskim izobraževanjem, 

ocenjeni kot najmanj pomembni, čeprav pomembnejši od telemedicine.  

 

V zadnjem desetletju so različne izkušnje s telemedicino v Kanadi osvetlile potencialni vpliv te 

tehnologije na strokovno prakso (Gagnon, Duplantie, Fortin & Landry, 2007). Gagnonova je s 

sodelavci raziskovala dojemanje telemedicine s strani menedžerjev in zdravnikov pri njeni vlogi 

pri rekrutiranju in zadrževanju zdravnikov v ruralnih in odročnih regijah. Dejavniki so bili 

kategorizirani v sedem kategorij: individualni, družinski, način življenja v skupnosti, strokovni, 

organizacijski, izobraževalni in ekonomski. Rezultati kažejo, da telemedicina povzroča 

potencialni učinek na zdravnikovo odločitev za ruralno ali odročno prakso na štirih ravneh: 

 strokovni (povečanje kakovosti življenja na delovnem mestu, podpora strokovni praksi, 

dostop do visoke tehnologije); 

 organizacijski (podpora medicinskim centrom brez kritične mase specialistov); 

 izobraževalni (ruralno/odročno medicinsko izobraževanje študentov in specializantov, 

kontinuirano medicinsko izobraževanje ruralnih zdravnikov); 

 individualni (občutek gotovosti med novimi rekruti).  

 

Po drugi strani pa je prisotna bojazen, da bi lahko sčasoma nadomestila vso preostalo 

kontinuirano medicinsko izobraževanje in specialiste v odročnih regijah. Pričakovane koristi naj 

bi se udejanjile samo in če bo telemedicina pravilno integrirana v organizacije kot podpora 

strokovni praksi.  

 

1.4.5 Problematika privabljanja in zadržanja zdravnikov v Sloveniji 

 

V medijih pogosto zasledimo težave nekaterih odročnejših občin pri privabljanju zdravnikov. 

Opisanih je nekaj primerov, povzetih iz različnih publikacij. Primerom sledi kratka predstavitev 

projekta eZdravje. 

 

V Sloveniji primanjkuje zdravnikov (Hostnik, 2008). Podatki o tem, koliko bi jih še potrebovali, 

so različni: v primerjavi z evropskim povprečjem jih je premalo 1.800, statistika izvajalcev 

zdravstvene dejavnosti kaže številko 917, podatki Zdravniške zbornice Slovenije pa so 

primanjkljaj začrtali pred številko 517. 

 

Od leta 2003 specializacije financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška 

zbornica Slovenije (ZZS) pa skuša kandidate razporejati čim enakomerneje po vsej Sloveniji 

glede na potrebe in predvidene upokojitve. Na razpisih ostaja večje število prostih mest. Za to 

naj ne bi bilo krivo samo nezanimanje za tako imenovane intenzivnejše veje medicine – urgenco, 
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anestezijo –, temveč naj bi bilo pomembno tudi, v katerih regijah so specializacije razpisane. »Če 

bo splošna kirurgija razpisana v prekmurski regiji, se zelo verjetno ne bo prijavil nihče, če pa bo 

razpisana za Ljubljano, bo zanimanje verjetno večje od razpisanih mest,« je pojasnil predsednik 

Zdravniške zbornice Slovenije (Hostnik, 2008). »Dokler bo kandidatov več, kot je mest, bodo 

lahko izbirali,« še dodaja. Razpis je njegove besede potrjeval. Za specializacije na Ravnah na 

Koroškem so ostala prosta mesta za ginekologijo in porodništvo, za nuklearno medicino, 

otorinolaringologijo, otroško in mladinsko psihiatrijo, pediatrijo, psihiatrijo in družinsko 

medicino. Za prihodnje specialiste sta očitno precej nezanimiva tudi Krško in Murska Sobota, 

kako prosto mesto pa ostane tudi v Mariboru in Novi Gorici. Ministrica za zdravje naj bi 

županom »nezanimivih« občin predlagala, naj poizkušajo privabiti zdravnike z boljšimi pogoji, 

na primer s stanovanji. 

 

Na primarni ravni se obseg zdravstvenih programov za celotno Slovenijo vsako leto povečuje 

(Hreščak, 2008). A bolj kot širitev programa je problem zagotoviti zdravnike za že dogovorjene 

programe, kot se, denimo, dogaja na Ravnah na Koroškem. Povsod po Sloveniji, tudi v 

Ljubljani, primanjkuje zdravnikov, ki bi izvajali programe. Narašča kadrovsko povpraševanje, 

ponekod zaradi pomanjkanja že zapirajo ambulante. Obremenjenost zdravnikov in število 

opredeljenih pacientov na zdravnika se povečujeta.  

 

V Zdravstveni postaji Dobrna je po odhodu dolgoletnega stalnega zdravnika v pokoj nastal 

problem (Brecl, 2010, str. 4). Po odhodu so skupaj z Zdravstvenim domom (v nadaljevanju ZD) 

Celje, ki v Dobrni izvaja primarno zdravstveno oskrbo, uspeli v Dobrno privabiti zdravnika, ki je 

želel ostati in dobiti koncesijo za izvajanje primarne zdravstvene oskrbe v Dobrni. Žal se 

pozneje, kljub pozitivnemu soglasju občine, zaradi sprememb zakonodaje, ki koncesionarjem ni 

naklonjena, za koncesijo v Dobrni ni odločil. Delo si je poiskal v Mariboru. Tako so v Dobrni 

spet ostali brez stalnega zdravnika. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji, tudi v Celju in 

okolici, je bilo treba zdravnika za Dobrno pritegniti od drugod. Tudi zaradi njihovega vztrajanja 

je Zdravstvenemu domu Celje uspelo za delo v Dobrni pridobiti zdravnika mlajše generacije, ki 

zaključuje specializacijo. Vsi dozdajšnji zdravniki v Dobrni pravijo, da je delo v takih 

dislociranih ambulantah, kot je Dobrna, mnogo napornejše kot tam, kjer je več zdravnikov 

skupaj, medtem ko trenutni zdravstveni sistem tega dejstva ne upošteva. Tudi zato je za Dobrno 

in verjetno tudi druge podobno odročne kraje težko dobiti zdravnika.  

 

Naslednji povzetek se prav tako nanaša na celjsko območje, ki sicer ne spada med regije, v 

katerih je pomanjkanje zdravnikov najbolj pereče (Jeranko & Poklič, 2004). V ZD Šmarje se je 

na tri razpise prijavila samo ena zdravnica. Ko je bil že izdan sklep o zaposlitvi za nedoločen čas, 

si je premislila. Pomagali so si z nadomeščanjem zdravnikov v Rogaški Slatini, z zdravniki iz 

Rogatca, Šmarja in Kozjega ter tudi z dvema zasebnikoma s koncesijo. Občina naj ne bi bila 

zmožna pomagati, ker med mladimi ni bilo zanimanja za štipendije, ki bi jih krajevno vezale. 

Konjiška izkušnja je drugačna. Na območju konjiške upravne enote naj bi bilo dovolj splošnih 

zdravnikov, ki skrbijo za odrasle, prav tako v Zrečah. Problem pa naj bi bila njihova razporeditev 

po občinah. Obe občini sta namreč privabili zdravnike tudi s stanovanji. Nekoliko drugačen 

problem izvira z loškega območja, kjer živi več kot 5.000 prebivalcev. Ker je bil loški zdravnik 
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pred upokojitvijo, so se Ločani bali, da bodo ostali brez zdravnika, če ne bo »nekdo« nekaj 

ukrenil. Direktor konjiškega zdravstvenega doma je bil prepričan, da je to v pristojnosti občine, 

saj je odhajajoči zdravnik zasebnik s koncesijo. Povedal je, da bodo poskrbeli tudi za Loče, če 

bodo v zdravstvenem domu imeli kader, sicer pa je to stvar občine. Župan se s tem ni strinjal in 

je pričakoval, da bo direktor javnega zdravstvenega doma pomagal voditi tudi zasebno sfero. 

 

Štipendije, stanovanja in urejeni delovni prostori pogosto niso dovolj, da bi privabili zdravnike v 

odročne kraje (Jeranko & Poklič, 2004). Ti naj bi se zavedali, da bodo preobremenjeni z delom, 

da bodo prepuščeni sami sebi, da bodo odmaknjeni od kulturnega in družabnega življenja v 

večjih centrih, kamor jih tudi vabijo. Zdravnike so pred leti uvažali iz takratnih drugih republik 

Jugoslavije. Potem so se pogoji za zaposlovanje omenjenih zdravnikov zelo zaostrili. Postopki za 

pridobivanje licenc za opravljanje zdravniške službe v Sloveniji so zahtevni in predvsem 

dolgotrajni. Zdravniška zbornica letno povprečno prejme 70 prošenj, odobri pa jih le 20. 

Preostali niso uspešni pri preverjanju znanja. Zdravstveni domovi so organizirani po upravnih 

enotah, za osnovno zdravstveno dejavnost pa so odgovorne občine, ki prav tako podeljujejo 

koncesije zasebnim zdravnikom. Posledica so pogosta nesoglasja med posameznimi občinami 

kot tudi med njimi in javnim zavodom.  

 

Podobne težave so bile s pomanjkanjem zdravnikov v Bohinju (Škrjanc, 2007). V zdravstvenem 

domu v Bohinju so zdravniki odhajali, novih pa ni bilo. Slovenski zdravniki nočejo v Bohinj, 

kljub temu da jih tam poleg redne službe čaka tudi stanovanje. V bohinjskem zdravstvenem 

domu, ki so ga v zadnjem času temeljito prenovili, je bila od splošnih zdravnikov redno 

zaposlena le ena specialistka družinske medicine. Težave so poizkušali reševati s pogodbenim 

delom dveh zdravnikov in s sodelovanjem zdravnikov iz drugih zdravstvenih domov ter iz 

jeseniške bolnišnice. Še večje težave naj bi bile poleti med dopusti. Dobri dve leti so se tudi z 

razpisi zaman trudili v Bohinj privabiti nove zdravnike in rešiti velike kadrovske težave, 

neuspešne so bile tudi prošnje mladim zdravnikom. Edina zaposlena specialistka je menila, da si 

mladi zdravniki želijo ostati v velikih zdravstvenih centrih, ne pa v majhnem zdravstvenem 

domu.  

 

Javna zdravstvena mreža predvideva za 5.200 občanov, kolikor jih je v bohinjski občini, 3,5 

zdravnika. V bohinjskem zdravstvenem domu za prebivalce, ki se jim poleti in pozimi pridruži 

še do 7.500 turistov, težko ustrezno skrbi le ena redno zaposlena splošna zdravnica s polnim 

delovnim časom. Problem je v preobremenjenosti, saj v eni celodnevni ambulanti zdravnik 

pregleda tudi do 130 pacientov. Zato so v takem primeru zdravniki, tudi pogodbeni in tisti, ki 

občasno prihajajo v tako ambulanto, preobremenjeni. Po besedah bohinjskega župana se je v 

reševanje težav vključila tudi občina, ki je poleg plačila dežurstev ob koncih tedna poskrbela še 

za stanovanje za zdravniški zakonski par iz Srbije, ki naj bi v prihodnje delal v Bohinjski 

Bistrici.  

 

Pred približno štirimi leti so tudi v Cerkvenjaku ostali brez zdravnika (Žunec, 2010). Občinski 

svetniki so se odločili, da bi bilo zaradi znižanja stroškov vzdrževanja praznega zdravstvenega 

doma bolje najti kakega najemnika. Tako stanje je hudo tudi za starejše, ki nimajo avtomobilov, 
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saj tudi avtobusnih zvez naj ne bi imeli več, vozili naj bi le šolski avtobusi. Župan je povedal, da 

na občini niso nič krivi, če so prišli ob koncesionarja, in dve leti niso mogli nikogar dobiti. 

Splošni trendi v zdravstvu naj bi bili slabi in naj ne bi bilo mogoče pričakovati, da se bo pojavil 

kak zasebnik, tudi zaradi nenaklonjenosti nove zdravstvene politike. V lenarškem zdravstvenem 

domu, ki pokriva območje, pa naj bi vodili tako politiko, da so ukinili domala vse zunanje 

ambulante. Za položaj naj ne bi bila kriva občina, ampak splošne razmere v zdravstvu in 

pomanjkanje zdravnikov ter dejstvo, da tudi v lenarškem zdravstvenem domu ne morejo dobiti 

ali zadržati zdravnikov.  

 

V zvezi s telemedicino se v Sloveniji izvaja projekt eZdravje (Splošno o projektu eZdravje, 

2010), ki združuje aktivnosti vpeljave rabe komunikacijskih in informacijskih sredstev na 

področju zdravstva, s katerimi bo mogoče zagotoviti učinkovitejše javnozdravstvene storitve. 

Rezultati projekta eZdravje bodo omogočili, da se lahko zdravstvena obravnava bolje prilagodi 

posameznikom, olajša mobilnost in varnost pacientov, znižuje stroške zdravstvenih storitev ter 

podpre interoperabilnost v državi in čez meje. Uvodne aktivnosti projekta eZdravje so se začele 

v septembru 2008, trajanje projekta pa je predvideno do junija 2015. Okvirno je program 

aktivnosti izdelan še za do leta 2023, ko bo treba vse razvite rešitve vzdrževati in nadgrajevati. 

Uspeh projekta bo v veliki meri odvisen od zaupanja posameznikov in zdravstvenih delavcev v 

to, da so vsi vidiki eZdravja, ki vplivajo nanje, oblikovani tako, da postavljajo interese 

dvigovanja kakovosti in povečevanja varnosti na področju zdravstva na prvo mesto. 

 

Projekt eZdravje pomeni izvajanje konceptov e-Europe in e-Health, ki ju je sprejela EU in 

predvideva izboljšanje kakovosti življenja posameznikov v EU pri zdravju s širšo uporabo 

komunikacijskih in informacijskih sredstev. Tako EU v svoji strategiji e-zdravja jasno poudarja 

zahtevo po urejeni zdravstveni informatiki vsake države članice s ciljem povezave evropskih 

zdravstvenih informacijskih sistemov, ki naj omogočijo uveljavljanje zdravstvenega varstva 

kjerkoli v EU. To zahteva interoperabilnost zdravstvenih informacijskih sistemov in uporabo 

enotnih standardov.  

 

Priložnosti za eZdravje ne temeljijo zgolj na znanosti in tehnologiji, temveč tudi na drugih bolj 

družbenih izhodiščih, predvsem pri posameznikih in zdravstvenih delavcih, ki bodo uporabljali 

rezultate projekta eZdravje. Projekt eZdravje tako ni le tehnološka rešitev, temveč gre za nov 

pristop k vzpostavitvi zdravstva, ki je usmerjen na prebivalce. Prvi rezultati projekta eZdravje, ki 

se nanašajo na ureditev nacionalnih čakalnih seznamov, elektronsko naročanje in teleradiologijo, 

naj bi bili vidni v letu 2010. 

 

Zaposleni v zdravstvu, ki so vključeni v projekt eZdravje in so ob sodelovanju predstavnikov 

tudi seznanjeni z njegovo vsebino, že zdaj pričakujejo, da bodo rezultati projekta omogočili 

celovitejšo in kakovostnejšo obravnavo pacientov ter boljše sodelovanje s kliničnimi specialisti 

in z drugimi zdravstvenimi delavci.  

 

Projekt eZdravje bo s svojimi rezultati zagotovil podlago za sistematično povečevanje 

učinkovitosti zdravstvenega sistema, izboljšanje pretoka informacij med subjekti znotraj in zunaj 
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zdravstvenega sistema, povečevanje kakovosti dela in življenja vseh ključnih akterjev v 

zdravstvu ter k učinkovitemu varstvu pacientovih pravic. Rezultati projekta eZdravje bodo 

učinkoviti oziroma koristni predvsem: 

 v zdravstvenem sistemu v celoti, saj bodo olajšali izmenjavo informacij med najrazličnejšimi 

subjekti zdravstvenega sistema; 

 za posameznike – uporabnike zdravstvenih storitev s pravo, njim prilagojeno informacijo: 

zdravstveni portali s splošnimi in posebnimi informacijami, možnost elektronskega 

naročanja, izmenjava mnenja z zdravstvenimi strokovnjaki po varni e-pošti, pozneje pa tudi z 

uporabo metod zdravljenja na daljavo (angl. Home tele-health) in oskrbe na domu na daljavo 

(angl. Home tele-care) kot enega izmed osrednjih rezultatov projekta eZdravje. Na ta način 

bo posameznik prejemal storitve za ohranjanje oziroma pridobivanje zdravja v svojem 

bivanjskem (domačem) okolju ter podporo pri samostojnem življenju; 

 za zdravstvene strokovnjake z dostopom do različnih elementov elektronskega zdravstvenega 

kartona pacienta, do elektronskih rentgenskih slik in drugih izvidov, z lažjim načrtovanjem 

postopkov in posegov, s hitrim dostopom do strokovnih virov (medicinskih e-knjižnic) in 

izobraževanja (na daljavo); 

 za zdravstvene menedžerje in upravljavce zdravstvenega sistema, ki so odgovorni za pravilno 

delovanje zdravstvenega sistema, z možnostjo uporabe neosebnih strokovnih, organizacijskih 

in ekonomskih informacij o delovanju zdravstvenega sistema. 

 

2  MIGRACIJE ZDRAVNIKOV 

 

Migracije oziroma selitve opredeljujemo kot prostorske premike prebivalcev z odselitvenega na 

priselitveno območje (s sprememba bivališča, kjer je oseba v zadnjem letu pretežno bivala) 

(Kocina, 2008, str. 2, 3). Emigracija označuje odselitev iz države, imigracija pa priselitev v 

državo, pri čemer nista pomembna niti nacionalnost niti državljanstvo imigrantov. Migracija 

vpliva tako na izvorne kot tudi na ciljne države na različne načine (Wiskowova, 2006, str. 6–10). 

Podobno kot druge države EU se tudi Slovenija sooča s težavami na trgu dela v zdravstvu, ki jih 

povzroča zlasti primanjkljaj zdravstvenih delavcev (Blagojević, 2006, str. 39–40). Primanjkljaj 

se pojavlja, ker slovenski zdravstveni sistem v preteklosti ni pravilno načrtoval števila potrebnih 

zdravstvenih delavcev. Slovenija ni ekonomsko privlačna za evropske zdravnike. Zaradi večjih 

zaslužkov in delovnih priložnosti je verjetneje, da bodo slovenski zdravniki odhajali v tujino.  

 

2.1 Pomen migracije zdravnikov 

 

Migracija zdravnikov in medicinskih sester je že desetletja pomembna tema razprav na 

mednarodni ravni (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 186). Leta 1978 je Svetovna zdravstvena 

organizacija (SZO) prvič objavila podatke o globalni migraciji zdravstvenih delavcev. V 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je presenetljivo povečala migracija visoko 

usposobljenega osebja zdravstvenega sektorja. Še posebej se je povečala migracija zdravnikov in 

medicinskih sester. Ta trend še vedno traja in pričakuje se, da se bo še okrepil.  
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Zaradi hudega pomanjkanja delovne sile t. i. beg možganov zdravstvenim sistemom držav v 

razvoju povzroča posebne težave (Rutten, 2007, str. 2). Izjema so države (na primer Indija in 

Filipini), ki so naklonjene migraciji zdravstvenih delavcev in namenoma izobražujejo čezmerno 

število zdravnikov in medicinskih sester, namenjenih tudi za mednarodni trg. V nasprotju s 

preteklostjo je dandanes migracija s pridruženim pomanjkanjem zdravstvenega osebja za države 

v razvoju razmeroma trajna težava. Zato se te države težko spopadajo z zdravstvenimi težavami 

oziroma z gradnjo ustreznega zdravstvenega sistema. Če je zdravstveni sistem v državi krhek, 

lahko izguba delovne sile celotni sistem pripelje blizu kolapsa, posledice pa je mogoče meriti z 

izgubljenimi življenji (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 186).  

 

Povečanje obsega zdravstvenih storitev je kratkoročno mogoče le s t. i. uvozom zdravstvenih 

delavcev in pomembno vpliva na blaginjo populacije (Rutten, 2007, str. 1–41). Rutten je na 

podlagi evidence in literature raziskoval uporabljene makroekonomske modele pri spremembah 

v zdravstvu in (ali) zdravstveni oskrbi. Raziskovalni projekt je v širšem smislu raziskal 

ekonomske učinke bega možganov tako na izvorne kot tudi na ciljne države. Na podlagi pregleda 

literature ugotavlja velike koristi mednarodne migracije za globalno blaginjo. Države v razvoju 

naj bi največ pridobile z začasno emigracijo neizkušene delovne sile, ki je v teh državah naj ne bi 

primanjkovalo. Vpliv emigracije izkušenih delavcev na globalno blaginjo in blaginjo izvorne 

države je bolj nejasen, ker verjetno vodi v trajno izgubo redkega človeškega kapitala (na primer 

beg možganov iz držav v razvoju). Beg možganov bi lahko prinesel nekatere koristi tudi za 

izvorne države, čeprav je to manj raziskano. Na podlagi evidence so migracijski tokovi 

večsmerni tako znotraj kot tudi med državami, zlasti angleško govorečimi. Države v podsaharski 

Afriki in na karibskem območju z razmeroma majhno bazo zdravstvenih delavcev imajo velike 

težave z nekaterimi boleznimi in zaradi emigracije lahko utrpijo veliko škodo v korist nekaterih 

angleško govorečih držav na zahodu, zlasti ZDA in Združenega kraljestva.  

 

Rutten (2008) je poizkušal določiti makroekonomski vpliv migracije izkušenega medicinskega 

osebja z vidika ciljne države. Za primer je vzel Združeno kraljestvo. Ugotavlja, da empirična 

evidenca kaže na to, da so v primeru uvoza izkušenega zdravstvenega osebja koristi zaradi 

prihrankov pri stroških izobraževanja domačih strokovnjakov in koristi zaradi večjih davčnih 

prispevkov vrednejše od stroškov socialne varnosti, brezposelnosti in (majhnih) padcev plač. 

Tako imajo industrializirane države, kot je Združeno kraljestvo, koristi od take migracije. To je 

podkrepil tudi z rezultati modela, ki ga je uporabil. Uvoz tujih zdravnikov in medicinskih sester 

prinaša večje skupno izboljšanje blaginje v primerjavi z generičnim povečanjem proračuna za 

nacionalno varstvo, pa čeprav gredo vsi prihodki imigrantov v tujino. Zanimiva je ugotovitev, da 

ohranitev plač zdravnikov in medicinskih sester po imigraciji prinaša večjo blaginjo v primerjavi 

s situacijo, v kateri se plače znižajo. To pa nikakor ne pomeni, da naj bo migracija zaželena 

politika, kajti veliko delavcev migrira iz držav v razvoju, ki potrebujejo svoje izobraženo osebje. 

Zato bi veljalo razmisliti o premiku zdravstvene politike k samozadostnosti v oskrbi z 

zdravstvenim osebjem (Garcia-Perez, Amaya & Otero, 2007, str. 7). Lahko bi rekli, da bi 

dolgoročno država morala reševati problem pomanjkanja zdravstvenega osebja s povečanjem 

vpisa v svoje medicinske in zdravstvene šole (Rutten, 2008).    
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Potrebno bi bilo dodatno kvantitativno raziskovanje o vzrokih in posledicah migracij in 

primernih političnih ukrepih, za kar bo potrebno izrazito izboljšanje dostopnosti podatkov in 

spremljanja migracijskih tokov (Rutten, 2007).  

 

Da bi ohranili pravico svobodnega gibanja posameznika, so politični pristopi usmerjeni 

predvsem v ukrepe, ki so koristni tako za izvorne kot tudi ciljne države in zajemajo predvsem 

(Rutten, 2007): 

 glede na potrebe ustrezno povečanje števila izobraženih zdravstvenih delavcev v državah v 

razvoju; 

 izboljšanje zadržanja zdravstvenih delavcev, zlasti na slabo oskrbljenih območjih; 

 promocijo vračanja emigrantov; 

 povečanje priliva denarja emigrantov. 

 

Obdržanje in vračanje zdravstvenih strokovnjakov zahteva mešanico finančnih in nefinančnih 

spodbud oziroma nagrad, zaradi katerih sta življenje in delo v domači državi privlačnejši. Države 

v razvoju bi lahko reševale težave tudi s pravili ali z bilateralnimi sporazumi, ki bi spodbujali 

začasno migracijo za določeno obdobje. Bilateralni sporazumi bi lahko zajemali tudi druge 

dogovore s pozitivnimi učinki za izvorne države, kot je na primer izmenjava strokovnega osebja. 

Treba bi bilo povečati sodelovanje na področju migracije zdravstvenih delavcev, harmonizirati 

zbiranje podatkov, izboljšati bazo znanja ter zagotoviti boljše upravljanje in politiko na ravni 

držav, da bi beg možganov prinesel čim več pozitivnih učinkov tudi v izvornih državah.  

 

EU ni nepomemben na področju zdravstvene politike (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 184, 

185). Vpliv izvira predvsem iz skupnega trga ter ekonomske in monetarne unije (EMU). Skupni 

trg je leta 1992 prinesel prosti pretoka kapitala, dobrin, ljudi in storitev, t. i. štiri svoboščine. Ta 

načela veljajo tudi za sektor zdravstvene oskrbe. Države članice lahko samostojno oblikujejo 

svoje nacionalne sisteme zdravstvene oskrbe in po lastni presoji razdelijo delovno silo med 

različne poklicne skupine, vendar morajo pri tem spoštovati omenjena načela.  

 

Wiskowova (2006, str. 1–107) ugotavlja, da mobilnost zdravstvenih delavcev postaja vse 

pomembnejša tema v evropski regiji, vključno z EU. Migracija delavcev v evropski regiji za zdaj 

sicer poteka počasi, predvsem zaradi birokratskih ovir in odsotnosti strokovnih regulacij ter ne 

nazadnje jezikovnih ovir. Kakorkoli, v EU obstaja jasno izražen politični cilj olajšanja migracije 

delovne sile znotraj držav članic, vključno z zdravstvenimi strokovnjaki, kar bi lahko v prihodnje 

vplivalo na večjo mobilnost zdravstvenih delavcev. Snovalci evropske zdravstvene politike, ki se 

zavedajo problema geografske neuravnoteženosti zdravstvene delovne sile, so zato vse bolj 

zaskrbljeni. Migracija tako postaja vse pomembnejša determinanta uravnotežene oskrbe. 

Problem je predvsem odtok usposobljenih zdravstvenih delavcev iz vzhodnoevropskih v 

zahodnoevropske države.  

 

Evidenca globalne migracije zdravstvenih delavcev je pomanjkljiva. Enako velja tudi za 

evropski kontekst, saj mediji obširno poročajo o odtoku zdravstvenih delavcev iz vzhodnih v 

zahodne države, čeprav sistematične evidence o tem ni. Evropska regija mora izboljšati 
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primerljivost podatkov zdravstvene delovne sile, da bi lahko nadzorovala potrebo in oskrbo z 

zdravstveno delovno silo v posameznih državah. Taka osnova bi izboljšala tudi nadzorovanje 

migracijskih tokov zdravstvenih delavcev.   

 

Zahodno-vzhodna vrzel na evropskem območju je še vedno zelo očitna. Razlike med državami 

so razvidne iz kazalnikov, kot so državni dohodek, izdatek za zdravstvo in pričakovana 

življenjska doba ob rojstvu. Države z visokimi dohodki so predvsem v zahodnem delu regije (z 

izjemo Slovenije in Izraela), medtem ko so revnejše države večinoma locirane v vzhodnem delu. 

Razpon stopenj zdravstvenih izdatkov (Švica na primer zdravstvu namenja največji delež 

domačega bruto proizvoda) odraža ekonomsko stanje držav. Razlike med državami postanejo še 

očitnejše, če zdravstvene izdatke izrazimo na posameznega prebivalca. Leta 2003 je bila razlika 

med najvišjo in najnižjo pričakovano življenjsko dobo v državah evropske regije 15 let. 

Zaskrbljenost zaradi številnih vzhodno-zahodnih tokov je temeljila predvsem na teh 

družbenoekonomskih neenakostih.  

 

Zaradi vse večje zahteve po zdravstvenih delavcih v zahodnoevropskih državah, ki je predvsem 

posledica staranja prebivalstva in uvedbe napredne tehnologije ter vse večjega pomanjkanja 

znotraj domače zdravstvene delovne sile, postaja mednarodno rekrutiranje zdravstvenih 

strokovnjakov potencialna rešitev snovalcev zdravstvene politike. Širitev EU počasi odpira trge 

delovne sile in s tem ponuja dodatne možnosti za rekrutiranje zdravstvenih delavcev iz tujine. 

Mobilnost zdravstvenih delavcev znotraj EU tako postaja vse pomembnejša tema zdravstvene 

politike.  

 

Evropska integracija pa ne zajema samo prostega pretoka zdravstvenih strokovnjakov (Gerlinger 

& Schmucker, 2007, str. 189). Državljani EU imajo pravico do zdravstvene oskrbe glede na 

zakonodajo svoje države, iz katere izvirajo. To odpira pot za čezmejne zdravstvene storitve v 

obratni smeri, pri čemer bolniki iščejo oskrbo v drugih državah EU in s tem zmanjšujejo čakalne 

dobe ali znižujejo stroške oskrbe. Za zdaj je ta možnost le zmerno izkoriščena, se je pa t. i. 

zdravstveni turizem povečal na področju zobozdravstva, zlasti zobne protetike, kajti bolniki 

morajo iz svojega žepa plačati velik delež stroškov. Zato izkoriščajo prednost različnih cen 

storitev med državami članicami. Gerlinger in Schmucker vidita naslednje razloge za relativno 

majhno pomembnost zdravstvenega turizma: 

 jezikovne ovire; 

 previsoki transakcijski stroški (čas in stroški potovanja); 

 za večino zdravstvenih stanj ni pričakovati razlike v kakovosti zdravljenja. 

 

Na spletni strani slovenskega ministrstva za zdravje (Direktiva o pravicah pacientov na področju 

čezmejnega zdravstvenega varstva, 2012) je navedeno, da je bila leta 2011 v EU potrjena 

Direktiva o pravicah pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Rok za 

implementacijo v zakonodajo posameznih držav članic EU je 30 mesecev. Z direktivo se 

enotneje urejajo pravice pacientov pri dostopu do zdravstvene oskrbe (zdravljenja) zunaj države 

članice zavarovanja. Državam se omogoča sprejemanje ukrepov, ki so nujni za zagotavljanje 

varnega, visokokakovostnega, učinkovitega, dostopnega in finančno stabilnega zdravstvenega 
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varstva. Povračilo stroškov za zdravstvene storitve v drugi državi članici bo bolj sistematično in 

preglednejše urejeno. Zavrnitev povračila stroškov bo možna tudi na podlagi dvoma o kakovosti 

zdravstvenih storitev. Direktiva torej na nek način spodbuja procese uvajanja kakovosti v 

zdravstvu. Pričakovati je tudi, da se bo v prihodnosti zaradi te direktive čezmejna zdravstvena 

oskrba povečala. 

 

2.1.1 Splošna migracija in demografski trendi v evropski regiji 

 

Wiskowova (2006, str. 6–10) meni, da migracija vpliva tako na izvorne kot tudi na ciljne države 

na različne načine, vključujoč ekonomski, politični, družbeni in individualni človeški vidik. V 

evropski regiji ekonomsko aktivni migranti predstavljajo približno 26,5 milijona delavcev. To so 

približno štirje odstotki celotne delovne sile, kar je razmeroma malo. Treba pa se je zavedati, da 

lahko že migracija majhnega deleža zdravstvenega osebja pomembno učinkuje na zdravstveni 

sistem države.  

 

Migracija je postala pomembna tema razprav zlasti v kontekstu širitve EU. Med starimi 

članicami je obstajala bojazen, da bi lahko poceni vzhodna delovna sila preplavila zahodne trge 

delovne sile. Bojazen pred tako grožnjo se je izkazala za neupravičeno. Danes imajo vse 

zahodnoevropske in nekatere srednjeevropske države neto pozitiven migracijski vzorec. 

Predvsem zaradi demografskega ozadja (staranja prebivalstva in nizke rodnosti) pa predstavlja 

migracija v evropski regiji tudi nujno potrebno rast aktivnega prebivalstva in je v pomoč pri 

uravnoteženju potrebe in ponudbe delovne sile. Tekmovanje za zdravstveno silo naj bi se v 

prihodnje še okrepilo (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 186).  

  

Znotraj prvih petnajstih članic EU (EU 15) mobilnost delovne sile nikoli ni bila visoka (Wiskow, 

2006, str. 10, 11). Kljub prostemu pretoku delovne sile, ki je zagotovljen državljanom EU, se 

mobilnost v zadnjih 30 letih ni bistveno spremenila. Izkušnje kažejo, da nove članice EU nimajo 

velikega potenciala za emigracijo, pač pa postanejo zanimivejše za imigracijo, zlasti za države 

zunaj EU.  

 

2.1.2 Trg zdravstvene delovne sile v evropski regiji 

 

Delež aktivnega prebivalstva, ki je zaposlen v zdravstvenih storitvah, variira glede na 

ekonomsko stanje držav (Wiskow, 2006, str. 11–13). V večini razvitih ekonomij v Zahodni 

Evropi ta delež z leti raste, v državah tranzicije pa je slika mešana. Gostota različnih 

zdravstvenih poklicev v evropski regiji močno variira. Te razlike so lahko povezane z razlikami 

v oblikovanju zdravstvenih sistemov. Med razlogi za razlike so tudi različne definicije poklicev 

in njihovih nalog, ki določajo sestavo zdravstvene delovne sile.  

 

Več študij je nakazalo, da je večji delež zdravnikov in medicinskih sester izmed vseh 

zdravstvenih delavcev povezan z večjo bolnikovo varnostjo in boljšimi izidi zdravljenja. V EU 

15 znaša povprečna gostota zdravnikov 356 na 100.000 prebivalcev (Italija 618), povprečna 

gostota medicinskih sester pa 817 (Finska 2.166).  
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2.1.3 Migracija zdravstvenih delavcev v evropski regiji 

 

V preteklosti so zdravstveni strokovnjaki imigrirali v EU predvsem iz revnejših držav zunaj EU 

(Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 186). Imigracija zdravstvenih strokovnjakov med državami 

članicami je bila relativno omejena. Migracija zdravnikov v Evropi je rastoči fenomen (Garcia-

Perez et al., 2007, str. 5).  

 

Obstoječe analize o migraciji medicinskega osebja znotraj EU skoraj izključno temeljijo na 

podatkih iz Združenega kraljestva. Podatki o migraciji v EU so nepopolni in pogosto niso 

kompatibilni zaradi definicij in metod (Wiskow, 2006, str. 14–17). Tudi znotraj ene države je 

treba pridobiti podatke iz več različnih virov. Zaradi majhne standardizacije migracijske 

statistike dostopni podatki bolj ali manj odražajo državne migracijske sisteme in politiko. Poleg 

tega pogosto manjkajo podatki, ki bi bili nujni za boljši vpogled v kompleksnost migracije, kot 

so interna gibanja delovne sile, trajanje migracije, determinante migracije itd. Študije so 

pokazale, da velik del tujih zdravnikov migrira znotraj evropske regije in da tokovi niso 

enosmerni. Podatki še kažejo, da v nekaterih državah mednarodni zdravstveni delavci 

predstavljajo pomemben delež zdravstvene delovne sile. To velja zlasti za Združeno kraljestvo, 

kamor je v zadnjih letih iz tujine prišla skoraj polovica vseh novih medicinskih sester in skoraj 

tri četrtine novih zdravnikov. Iz mednarodnih tokov zdravstvenih delavcev, ki so v Združenem 

kraljestvu dobro dokumentirani, je razvidno, da zdravniki iz drugih evropskih držav predstavljajo 

le približno tretjino tujih zdravnikov. Brez tujih zdravstvenih delavcev zdravstveni sistem ne bi 

mogel delovati. To je eden izmed razlogov, zakaj je vlada mednarodno rekrutiranje integrirala v 

razvojno strategijo nacionalne zdravstvene delovne sile. Tudi nekatere druge države so zelo 

odvisne od tujih zdravstvenih delavcev.  

 

V EU obstajajo štiri za strokovnjake privlačna področja (Garcia-Perez et al., 2007, str. 3): 

 Združeno kraljestvo in Irska; 

 skandinavske države; 

 Nemčija in Avstrija; 

 Francija, Belgija in Luksemburg. 

 

Tokovi zdravnikov so dinamični in kažejo na trend premikov z vzhoda na zahod (Wiskow, 2006, 

str. 19, 20). Gre predvsem za nadomeščanje prostih mest v državi, ki so nastala zaradi 

emigracije. Tako so na primer Čehi po združitvi Nemčije v veliki meri nadomestili prosta mesta 

v Vzhodni Nemčiji, ki so nastala zaradi migracije domačih zdravnikov v Zahodno Nemčijo. 

Tako nastalo vrzel na Češkem pa so zapolnili zdravniki s Slovaškega. Po širitvi EU na srečo ni 

prišlo do množičnega odtoka zdravnikov iz revnejših držav, čeprav so rezultati nekaterih 

raziskav ta strah upravičevali. Pokazalo se je, da želja po migraciji, ki je bila prisotna pri velikem 

deležu teh zdravnikov, ni prava mera za dejansko emigracijo in da je težko oceniti, kolikšen 

delež teh zdravnikov bo dejansko emigriral. Tako je na primer raziskava leta 2002 na Češkem, 

Madžarskem, Poljskem in v Litvi pokazala, da emigrira le od ena četrtina do ena polovica 
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zdravnikov, ki so odgovorili, da nameravajo oditi v tujino. Sicer je bilo kar od štiri do deset 

odstotkov zdravnikov odločenih, da bo emigriralo.  

 

Več držav je izrazilo zaskrbljenost, da bo širitev EU vodila v beg možganov kvalificiranih 

strokovnjakov (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 187). Obstajala je bojazen, da bo migracija 

zdravstvenih strokovnjakov postala trajni fenomen. V pričakovanem prostem pretoku 

zdravstvenih delavcev je bilo mogoče pričakovati tudi nekatere prednosti, ki bi izboljšale 

kakovost zdravstvene oskrbe. Med temi so zlasti okrepljena izmenjava znanja in veščin, 

priložnosti za mednarodno izobraževanje, vrnitev bolj kvalificiranih strokovnjakov in hitrejša 

implementacija novih medicinskih postopkov.  

 

V različnih državah EU obstajajo različni profili tujih zdravnikov (Garcia-Perez et al., 2007, str. 

3). V Avstriji, Franciji, na Norveškem in Portugalskem je več kot polovica tujih zdravnikov iz 

drugih držav EU. V Združenem kraljestvu pa je tri četrtine tujih zdravnikov iz držav zunaj EU, v 

glavnem iz držav v razvoju, kar lahko poraja etična vprašanja.  

 

Kot je že bilo navedeno, se strahovi o množični emigraciji iz revnejših držav po priključitvi k EU 

niso pokazali za upravičene (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 189). Kakor koli, državne 

statistike in študije primerov omogočajo identifikacijo nekaterih osnovnih trendov. Gerlinger in 

Schmucker ugotovitve ilustrirata na osnovi Velike Britanije in Nemčije ter baltskih držav. Gre za 

ciljni državi na eni strani in izvorne vzhodnoevropske države na drugi strani. Delež tujih 

zdravnikov v Nemčiji od leta 2005 do leta 2007 ni narasel. Več kot 40 odstotkov tujih 

zdravnikov je iz držav EU, največ iz Grčije in Avstrije ter s Poljskega. Malo tujih zdravnikov je 

prišlo iz novo pridruženih držav članic. Skoraj 30 odstotkov tujih zdravnikov prihaja iz drugih 

evropskih držav, največ iz Rusije. Preostalih 30 odstotkov tujih zdravnikov je bilo predvsem iz 

Azije. Učinek širitve EU ni natančno izražen v statistiki nemških zdravnikov. Leta 2005 je v 

Nemčiji iz držav kandidatk za članstvo v EU skupno delalo 2.160 zdravnikov. Od leta 2003 se je 

število povečalo za 500. Individualne države so v ta trend različno vpletene. Število zdravnikov 

iz baltskih držav, Slovenije in z Madžarskega, ostaja stabilno. Po drugi strani se je imigracija s 

Poljskega, iz Češke republike in s Slovaškega signifikantno povečala. Očitno je širitev EU 

okrepila trend migracije iz teh držav. Migracijo pospešujejo tudi aktivnosti rekrutiranja nemških 

inštitucij, ki tako odgovarjajo na prihajajoče pomanjkanje zdravnikov na nekaterih območjih 

vzhodne Nemčije. Delež tujih zdravnikov je precej večji v bolnišničnem sektorju. Imigrirani 

zdravniki se redko odločajo za zasebno prakso.  

 

V Veliki Britaniji obstaja dolga tradicija rekrutiranja tujih zdravstvenih strokovnjakov. Tako se 

brez stroškov izobraževanja poizkuša kompenzirati premajhno oskrbo z domačimi zdravstvenimi 

strokovnjaki. To velja zlasti za medicinske sestre in tudi zdravnike. V primerjavi s celotno 

Evropo je delež tujih zdravnikov v Veliki Britaniji precej večji. K temu delno prispeva 

razširjenost znanja angleškega jezika med zdravstvenimi strokovnjaki, zlasti med zdravniki. 

Številni zdravniki so iz Nemčije odšli delat v Veliko Britanijo. Približno ena tretjina zdravnikov, 

ki opravlja nacionalne zdravstvene storitve v Veliki Britaniji, je tujcev. Rekrutiranje je 

osredinjeno na angleško govoreče države. Leta 2001 je bil največji delež tujih zdravnikov iz 
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Indije, 20 odstotkov tujih zdravnikov pa prihaja iz Afrike. Kljub širitvi EU in prostemu pretoku 

delovne sile prihaja večna tujih zdravstvenih delavcev s Filipinov, iz Južne Afrike in Avstralije. 

Leta 2002 je v Veliki Britaniji delalo skoraj 50 odstotkov tujih medicinskih sester, od tega samo 

13 odstotkov iz držav EU. Do določene mere je imigracija iz Nemčije poseben primer. 

Rekrutiranje nemških zdravnikov se je sicer začelo v obdobju čezmerne oskrbe z zdravniki. 

Čeprav se je zdaj situacija spremenila in obstaja bojazen pred prihodnjim pomanjkanjem 

zdravnikov v Nemčiji, se rekrutiranje nemških zdravnikov nadaljuje. Večji interes nemških 

zdravnikov za delo v Veliki Britaniji lahko pripišemo učinkovitim dejavnikom potiska v 

Nemčiji. Zlasti gre za veliko delovno obremenitev in široko razširjeno nezadovoljstvo s 

plačilom.  

 

V baltskih državah migracija v zdravstvenem sektorju zdaleč ne dosega črnih napovedi in je 

daleč od bistvenega problema, s katerim se soočajo te države glede osebja zdravstvene oskrbe. V 

Estoniji je tako na primer pomembneje, da velik delež zdravstvenih strokovnjakov prehaja v 

druge sektorje ekonomije. Dejavniki potiska, kot so slabe delovne razmere in slabo plačilo, torej 

ne vodijo samo v emigracijo, ampak lahko povzročajo tudi druge neželene posledice. Zato se 

države trudijo izboljšati delovne razmere. Poljska je poročala o izboljšanju delovnih razmer, 

Litva pa o politiki povišanja plač, obnovitvi ustanov z novo opremo in pisarn za splošne 

zdravnike. Estonija je poročala o povišanju plač januarja leta 2005. O podobnih ukrepih je 

poročala tudi Latvija. Očitno je strah države pred emigracijo zdravstvenih strokovnjakov dober 

motiv za reformo domačega zdravstvenega sektorja.  

 

Veliko strokovnjakov z Malte in s Poljskega dela v tujini, kar je razlog za zaskrbljenost 

zdravstvenih oblasti v obeh državah (Garcia-Perez et al., 2007, str. 3). 

 

V skupnem prosti pretok poklicev zdravstvene oskrbe za zdaj ni pripeljal do množične 

meddržavne migracije zdravstvenih strokovnjakov v EU (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 

189). Gerlinger in Schmucker razloge za to pripisujeta različnim dejavnikom: 

 jezikovne ovire imajo v zdravstveni oskrbi veliko večjo vlogo kot v večini drugih sektorjev; 

 geografska bližina med izvorno in ciljno državo olajša emigracijo; 

 nekatere države so zaradi bojazni omejile takojšnji neomejen prosti pretok delavcev iz novih 

držav članic. 

 

Visokodohodkovne zahodnoevropske države ne prikrivajo spodbujanja mednarodnega 

rekrutiranja zdravstvenih delavcev z namenom, da bi pokrile primanjkljaj domačega osebja 

(Wiskow, 2006, str. 21). O večjih odtokih zdravstvenih delavcev tako poročajo predvsem 

revnejše vzhodnoevropske države. Na srečo nastale vrzeli v teh državah pomagajo zapolniti 

delavci iz revnejših držav zunaj evropskega območja.  

 

Čeprav obstaja evropski trg služb za poklice zdravstvene oskrbe, večina držav članic poizkuša 

ovirati mobilnost (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 189, 190). To velja tako za ustanavljanje 

organizacije kot tudi za opravljanje storitev v drugi državi članici (ciljni državi). Take ovire v 

glavnem zajemajo obsežne birokratske zahteve. Glavni namen takih zahtev je zaščita lokalnih 
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ponudnikov storitev pred tujo konkurenco. To ne velja za vse države in za vse sektorje 

ekonomije. Če pa država hoče omejevati imigracijo iz držav članic, bo pogosto uporabila take 

ukrepe.  

 

Da bi zmanjšala tako delovanje držav članic, je Evropska unija leta 2004 izdala direktivo o 

storitvah, ki spodbuja skupni trg storitev. Direktiva prepoveduje uporabo arbitrarnih zahtev za 

ustanovitev organizacije ali za opravljanje storitev v drugi državi članici. Jedro direktive pa je 

drugačno. Za storitve (vključno z zdravstveno oskrbo), ki jih ponudniki iz izvornih držav 

izvajajo v ciljni državi, predpisuje t. i. princip izvorne države. Tako lahko ponudnik storitev nudi 

storitve pod pogoji, ki veljajo v njegovi izvorni državi. Regulacija zdravstvenih storitev je 

prepuščena državi, v kateri se ponudnik storitev stacionira, in ne državi, v kateri se storitve 

izvajajo. To velja tako za kakovost storitev in pogojev zaposlovanja (delovnih pogojev, vključno 

z delovnim časom in s plačami). Poljska negovalna organizacija bi tako lahko opravljala storitve 

v Nemčiji z zaposlenimi, ki delajo v skladu s poljskimi pogoji. Nemške oblasti ne bi imele 

nobenega vpliva na delovne pogoje ali izvajanje storitev.  

 

Direktiva je pripeljala do konflikta na ravni EU in v državah članicah. Medtem ko so ekonomski 

liberalci podpirali direktivo, so ji strogo nasprotovale predvsem stranke levice in sindikati iz 

bogatejših članic. Bali so se predvsem upada kakovosti zdravstvene oskrbe in socialnega 

dampinga glede delovnih razmer. Tako bi na primer nemške medicinske sestre s krajšim 

delovnikom in z boljšimi plačami morale tekmovati s poljskimi, katerih delovnik je daljši in za 

opravljeno delo prejemajo slabše plačilo. Zaradi eskalacije konflikta je Svet Evrope leta 2006 

pripravil dve dopolnili k omenjeni direktivi, ki sta ublažili princip države izvora. Prvič, ciljna 

država mora zagotoviti prosti pretok oseb, ki želijo vzpostaviti organizacijo ali izvajati storitve v 

drugi državi članici. Drugič, sektor zdravstvene oskrbe je bil izločen iz obsega direktive. To ne 

pomeni, da se liberalizacija zdravstvenih storitev znotraj EU ne bo nadaljevala. Nasprotno, hkrati 

z dopolnitvijo direktive se je Evropska komisija odločila pripraviti nova specifična pravila za 

sektor zdravstvene oskrbe. Med njimi je že omenjena Direktiva o čezmejnih pravicah bolnikov 

znotraj EU. 

 

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na migracijo zdravnikov 

 

Na migracije vpliva veliko dejavnikov – demografski, družbeni, kulturni in geografski – ter 

politične razmere (Kocina, 2008, str. 25). Dejavniki, ki vplivajo na migracijo zdravstvenih 

delavcev, se pogosto delijo na dejavnike potiska in vleka (Wiskow, 2006, str. 21). Večina teh 

velja za migrante v splošnem, nekateri pa so specifični za zdravstveni sektor. Osnovni dejavniki 

ostajajo enaki vsa leta: zdravstveni delavci razmišljajo o migraciji, ko pričakujejo, da bo 

izboljšala njihovo strokovno in ekonomsko situacijo. V številnih študijah in publikacijah so nizki 

dohodki, slabi delovni pogoji in pomanjkanje strokovnih priložnosti identificirani kot dejavniki 

potiska, medtem ko potreba po zdravstvenih strokovnjakih v ciljnih državah v kombinaciji z 

višjim dohodkom, boljšimi delovnimi razmerami in možnostmi strokovnega razvoja delujejo kot 

dejavniki vleka. Gerlinger in Schmucker (2007, str. 186) med dejavniki vleka omenjata še dobro 

opremljen sektor zdravstvene oskrbe. Druge okoliščine, ki lahko sprožijo željo po migraciji, 
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zajemajo zaposlitvene, socialne in varnostne razmere: nasilje na delovnem mestu, nestabilne 

ekonomske ali politične razmere, povečano tveganje zaradi izpostavljenosti infekcijskim 

boleznim itd. (Wiskow, 2006, str. 21, 22). Razlogi za namero o migraciji so torej večfaktorski s 

kompleksnimi medsebojnimi povezavami. Ko se zdravstveni strokovnjak odloča o migraciji, 

različni dejavniki vzajemno delujejo z individualno situacijo.  

 

Rutten (2007, str. 2) dejavnike potiska povzema kot nezadovoljive delovne in življenjske 

razmere v izvorni državi, dejavnike vleka pa kot atraktivne delovne in življenjske pogoje ter 

razpoložljiva mesta in aktivno rekrutiranje v ciljni državi.  

 

Razlike v plačilu se pogosto omenjajo kot najpomembnejši sprožilec migracijskega potenciala 

(Wiskow, 2006, str. 22–30). Znotraj evropske regije je velika neenakost v nagrajevanju 

zdravstvenih strokovnjakov. V nekaterih vzhodnoevropskih državah precejšnji del zdravstvene 

delovne sile prejema minimalno plačo, ki pogosto ne zadostuje za osnovne življenjske potrebe. V 

več državah plačilo zdravstvenega sektorja ne presega povprečnih plač. Glede bruto plače lahko 

poljski zdravniki v Nemčiji zaslužijo približno desetkrat več. Primerjava bruto plač pa zanemarja 

primerjavo kupne moči, kar je pogost razlog razočaranosti migrantov, ko ugotovijo, da višji 

stroški življenja v ciljnih državah omogočajo manj prihrankov od prvotnih pričakovanj. Pogosto 

je torej boljše merilo relativno plačilo znotraj posamezne države, torej primerjava z drugimi 

sektorji. Treba je poudariti, da je nagrajevanje zdravstvenih delavcev vsaj delno odsev 

vrednotenja tega poklica v družbi. Demoralizacija zdravstvenih delavcev je tako razumljiva 

posledica nizkega vrednotenja poklica v družbi.  

 

Plačilo pa zdaleč ni edini gonilni dejavnik za migracijo. Pomanjkanje strokovnih in 

izobraževalnih možnosti se omenja kot zelo pomemben dejavnik pri odločitvi za delo v tujini. 

Podoben učinek ima podhranjenost zdravstvenega sistema, ki ne omogoča zadostnih sredstev za 

učinkovito zdravstveno delo. S sredstvi bogatejše in bolje opremljene ustanove v ZDA so 

pritegnile raziskovalce in kvalificirane zdravstvene delavce iz zahodnoevropskih držav. 

Zaskrbljena Evropska unija je zaradi tega kot retencijsko strategijo lansirala program 

informacijske mreže, ki bi olajšal dostop do raziskovalnih subvencij. Med delovnimi razmerami, 

ki so spodbujali migracijo, so bile pomembne tudi razlike v delovnem času. 

 

Preveč delavcev ali brezposelnost, ki sta razloga za iskanje dela v tujini v različnih državah po 

regiji, fluktuirata z ekonomskim stanjem in zahtevo po zdravstvenih strokovnjakih v posamezni 

državi. Stopnja brezposelnosti je v državah EU zelo različna (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 

186). Migracija lahko tako pomeni rešitev za boljše ravnotežje med potrebo in oskrbo, lahko pa 

tudi povzroči težave v posameznih državah zaradi čezmernega odtoka ali pritoka zdravstvenih 

delavcev (Wiskow, 2006, str. 23).  

 

V postkomunističnih državah se je sistem zdravstvene oskrbe močno spremenil (Gerlinger & 

Schmucker, 2007, str. 186, 187). Kriza javnih financ je z ekonomsko nestabilnostjo, visoko 

stopnjo brezposelnosti in relativno nizkimi dohodki vodila v pomanjkanje sredstev za 

zdravstvene institucije. V »novih« državah članicah EU in državah prosilkah za članstvo v EU so 
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delovne razmere v povprečju precej slabše, plačila pa precej nižja v primerjavi s »starimi« 

članicami EU. Prav tako je bistveno nižje delovno zadovoljstvo med zdravstvenimi strokovnjaki.   

 

Dodatni dejavnik vleka je nastal z EU-politiko, zlasti z direktivo o delovnem času, ki so jo 

države članice morale implementirati lata 2003 in vpeljati v prakso zdravniškega dela do avgusta 

2004 (Wiskow, 2006, str. 23). Zaradi te direktive so številne zahodnoevropske države naenkrat 

potrebovale na tisoče novih zdravnikov.  

 

Obstajajo pa tudi migracije zdravnikov med starimi članicami EU. Simmgen (2004, str. 57–59) 

je na podlagi osebnih izkušenj poizkušal pojasniti, zakaj precej nemških zdravnikov odhaja na 

delo v Veliko Britanijo. Razloge za emigracijo oziroma prednosti zdravstvenega sistema z vidika 

dela zdravnika je iskal na treh področjih: 

 strokovni razvoj in standardi; 

 delovne razmere in plačilo; 

 osebne nagrade. 

 

V Veliki Britaniji prevladuje spodbudno in neformalno okolje, v katerem obstaja velika želja 

pomagati sodelavcem z izkušnjami in znanjem. Večina zdravnikov želi postati spomina vrednih 

učiteljev za naslednje rodove. Kot kaže, je to zakoreninjeno v njihovi osebni izkušnji za časa 

študija in se nadaljuje skozi medicinsko kariero. Bolnišnično okolje je v Nemčiji strožje, z bolj 

kompetitivnim odnosom. Prošnja za pomoč je pogosto videna kot priznanje pomanjkanja znanja 

in zaradi tega povzroča ovire. V Veliki Britaniji je preprosto pridobiti nasvet tudi zelo uglednega 

zdravnika.  

 

Medicinsko izobraževanje je v Veliki Britaniji v nasprotju z nemškim bolj problemsko 

naravnano, zato nagrajuje že od začetka. Poleg tega pred specializacijo omogoča izpostavljenost 

različnim praktičnim medicinskim primerom, v različnih bolnišnicah in različnih regijah. Taka 

izkušnja olajša izbiro najprimernejše specializacije, poveča zadovoljstvo zdravnikov in končno 

tudi pacientov. V Nemčiji je specializacijo mogoče začeti takoj po kvalifikaciji.  

 

V Veliki Britaniji so izobraževalni sestanki dobro obiskani. Velikodušna razporeditev časa in 

denarni sklad za podiplomski študijski dopust sta namenjena kandidatom, da se lahko udeležijo 

pripravljalnih tečajev za podiplomske izpite. Izkušeni kolegi pogosto žrtvujejo prosti čas za 

inštrukcije. Taki študijski dopusti so v Nemčiji neznanka. Poleg tega so v Nemčiji tečaji 

samoplačljivi. V Veliki Britaniji imajo specializanti predpisan strukturiran urnik kroženja, 

dodeljen jim je nadzornik izobraževanja, ki izobraževanje nadzira. Pogosto ocenjevanje je 

udeležencem izobraževanja v pomoč in jim zagotavlja dodatne možnosti. Kandidati niso 

primarno odgovorni za ustrezno izobraževanje. Omogočeno je izobraževanje s prilagodljivim in 

tudi s skrajšanim delovnim časom, kar privablja in zadržuje zdravnike v določenih življenjskih 

situacijah. V Nemčiji je včasih težko opraviti vse zahtevane posege, kar lahko vodi do napetosti 

in nevoščljivosti med sodelavci. Učenec je sam odgovoren za svoj napredek. Podiplomsko 

izobraževanje je brez strukturiranega rednega zunanjega nadzora.  
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V Nemčiji naj bi bili zdravniki na delovnem mestu tudi bolj obremenjeni. V Veliki Britaniji je 

bil velik del rutinskega dela zdravnikov prenesen na medicinske sestre, nočne upravitelje in 

pomožno osebje. Klinična in odpustna pisma so zgoščena in čim krajša zaradi znižanja stroškov 

pisarniškega dela. Klinično kodiranje opravlja dodeljeni oddelek. V začetnih letih opravljanja 

prakse v Veliki Britaniji je delo zdravnikov tudi precej bolje plačano. 

 

V splošnem prisrčno in podporno delovno ozračje v Veliki Britaniji prispeva k učenju in veselju 

med delom. Podporo in nasvete je možno dobiti tudi za osebne namene. Hierarhija je precej 

sproščena. V Nemčiji piramidna struktura hierarhije še bolj poudari kompetitivni element.  

 

Simmgen (2004) primerjavo zaključuje z ugotovitvijo, da pomanjkanje delovnih mest v Nemčiji 

ni več glavni razlog za migracijo zdravnikov v Veliko Britanijo. Veliko vidikov dela v Veliki 

Britaniji je namreč zelo privlačnih. Med temi so strukturirano podiplomsko izobraževanje, boljše 

delovne razmere in plačilo ter možnosti strokovnega razvoja.  

 

Podobno so Duvernejeva, Carnet, d'Athis in Quantinova (2009, str. 210–217) ugotavljali, kaj 

motivira francoske zdravnike, da emigrirajo v Veliko Britanijo. Z anketiranjem francoskih 

zdravnikov, ki so odšli na delo v Veliko Britanijo, poizkušajo identificirati osnovne 

karakteristike emigrantov in tudi razloge za emigracijo v Veliko Britanijo. Ugotavljajo, da je 

migracija v Veliki Britaniji verjetno spodbujana. Da bi država povečala število zdravnikov, 

lahko vloži več sredstev v izobraževanje svojih zdravnikov ali preprosto pridobi koristi od 

imigracije tujih zdravnikov. Izobraževanje zdravnikov zahteva precejšnje investiranje v 

izobraževalne ustanove, učinek pa je viden šele čez približno deset let, kolikor je potrebno, da se 

zdravnik izobrazi. Pogosto je ceneje, zlasti pa je problem rešljiv hitreje, če se zdravniki uvozijo. 

Tuji zdravniki se lahko rekrutirajo predvsem na tri načine:  

 z neposrednim stikom s posredovanjem za to specializiranih agencij (gre za t. i. lov na 

glave); 

 na podlagi meddržavnih dogovorov (nekatere države na primer izobražujejo čezmerno število 

zdravnikov); 

 s preprostimi postopki za priznavanje tujih kvalifikacij, kar omogoča nadzor strokovne 

kakovosti tujih zdravnikov in njihovega števila.  

 

Prejšnja literatura oziroma študije emigracije francoskih zdravnikov v Veliko Britanijo primarno 

zadevajo splošne zdravnike. V francoski literaturi je naveden podatek, da francoski splošni 

zdravniki z navdušenjem delajo v Veliki Britaniji. Zadovoljstvo temelji predvsem na stalnem 

plačilu, sprejemljivem delovnem času s stalnim številom ur, visokem dohodku in porazdeljenem 

delu znotraj tima, ki zajema paramedike in administracijo. V britanskih publikacijah so študije 

namenjene boljšemu poznavanju priseljenih francoskih zdravnikov z namenom ugotovitve 

razlogov za emigracijo ter izboljšanja razmer za njihov prihod in integracijo v sistem. Služba 

javnega zdravja (angl. National Health Service, v nadaljevanju NHS), ki organizira 

izobraževalne tečaje, je imigrantom v veliko pomoč pri nastanitvi in opravljanju prakse. NHS s 

tem spodbuja imigracijo, da bi zapolnil nezasedena mesta. Ballardova, Robinsonova in 

Laurencejeva (2004, str. 747-752) so izvedli kvalitativno študijo 31 francoskih zdravnikov v 
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zvezi z emigracijo v London. Na osnovi vprašalnika ugotavljajo njihove individualne lastnosti in 

želje po spremembi načina življenja ter tako ugotavljajo razloge za migracijo. Zdravniki so 

poudarili slabosti dela splošnega zdravnika v Franciji (delovni čas, dajatve, neposredno plačilo 

od pacientov) in prednosti v sistemu Velike Britanije (stalno plačilo, omejen delovni čas, delo v 

multidisciplinarnih timih, organizirano kontinuirano izobraževanje, priložnosti za specializacijo) 

kot tudi prednosti življenja v Londonu (priložnost učenja angleščine za vso družino, dobre 

komunikacije s Francijo, kulturni interes glede življenja v Londonu).  

 

Duvernejeva et al. (2009, str. 210–217) na podlagi vprašalnika, ki so ga uporabili Ballardova et 

al. (2004, str. 747-752), iščejo razloge za emigracijo francoskih zdravnikov vseh specialnosti v 

Veliko Britanijo. Vprašalnik je bil razdeljen na šest osnovnih delov: 

 strokovne razmere in stopnja zadovoljstva francoskih zdravnikov, ki delajo v Veliki Britaniji; 

 prejšnji status zdravnika, trajanje prakse v Franciji in stopnja zadovoljstva s prakso; 

 možni razlogi za emigracijo v Veliko Britanijo;  

 raven znanja angleškega jezika pred odhodom; 

 pričakovano trajanje emigracije; 

 spol, starost ter osebna ali družinska zgodovina emigracije. 

 

Ugotavljajo naslednje: 

 Moški rajši emigrirajo iz strokovnih, medtem ko ženske rajši iz družinskih razlogov.  

 Podskupina zdravnikov, ki je emigrirala izključno iz strokovnih razlogov, zajema samo 

moške, starejše od 40 let, ki večinoma delajo v bolnišnici ali kot specialisti v zasebni praksi. 

 Največja podskupina (59 %) zajema zdravnike, ki so emigrirali tako iz strokovnih kot tudi 

družinskih razlogov. V glavnem gre za nezadovoljstvo z delovnimi razmerami v Franciji, 

zlasti zaradi nagrajevanja in organizacije dela. V Veliki Britaniji zdravniki v povprečju 

delajo manj in so v povprečju bolje plačani.  

 29 odstotkov udeležencev, večinoma žensk, se je odločilo za migracijo izključno iz 

družinskih razlogov.  

 Glede na študijo Ballardove et al. (2004, str. 747-752) višji dohodek za zdravnike ne pomeni 

pomembnega dejavnika. Duvernejeva et al. (2009, str. 210–217) v nasprotju s tem ugotavlja, 

da dve tretjini vprašanih odgovarja, da je bil višji dohodek razlog za emigracijo v Veliko 

Britanijo. 

 Leta 2000 je Velika Britanija vzpostavila program, ki je zdravnikom v pomoč pri namestitvi. 

Imigranti prejmejo pomoč pri administrativnih formalnostih. Poleg tega jim je ponujen 

plačani tečaj, ki jim je v pomoč pri namestitvi in opravljanju prakse. Od teh pomoči jih je 64 

odstotkov anketiranih imelo želene koristi, samo 30 odstotkov pa je izjavilo, da so jim bili 

taki pogoji v pomoč pri odločitvi za emigracijo.  

 Polovica anketirancev je navedla bližino Velike Britanije kot pomemben dejavnik pri njihovi 

odločitvi za emigracijo.  

 Kaže, da je bila raven znanja angleškega jezika emigrantov višja od zdravnikov, ki delajo v 

Franciji. Zaradi tega je verjetno, da je visoka raven znanja angleščine pomemben dejavnik pri 

odločitvi za emigracijo v Veliko Britanijo. 
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 Več kot 52 odstotkov udeležencev je bilo pred emigracijo nezadovoljnih (ali zmerno 

zadovoljnih) s poklicno aktivnostjo. Po emigraciji se je zadovoljstvo precej povečalo. 82 

odstotkov je bilo zadovoljnih (ali zelo zadovoljnih). Skupno zadovoljstvo z odhodom v 

Veliko Britanijo (povezano s poklicnimi dejavniki kot tudi z življenjskimi pogoji in 

integracijo) je bilo pozitivno. Približno 85 odstotkov zdravnikov, zajetih v študiji, je bilo z 

emigracijo zadovoljnih (ali zelo zadovoljnih).  

 Možnost prehoda med specializacijami je bil prav tako dejavnik, ki je privlačil določene 

francoske zdravnike. Nekateri zdravniki, sodelujoči v raziskavi, so se izobraževali v drugi 

veji medicinske stroke in so bili z rezultatom zelo zadovoljni.  

 

Vsaka država lahko pričakuje emigracijo določenih zdravstvenih strokovnjakov, ki so z 

razmerami nezadovoljni, še posebej zato, ker povpraševanje po zdravstvenih strokovnjakih v 

razvitih državah narašča. Pričakovati je, da se bo migracija v Evropi še povečala. Države, ki 

ugotavljajo emigracijo svojih zdravnikov, morajo analizirati lastnosti države gostiteljice, zlasti 

zdravstvenega sistema, da bi lahko razumele motive zdravnikov za odhod. Tako lahko določijo 

potrebne ukrepe za zmanjšanje emigracije. Ena rešitev bi bila previdna analiza težav zdravnikov 

doma in kakovosti, zaradi česar je zdravstveni sistem za tuje zdravnike privlačnejši. Druga 

rešitev bi bila modifikacija zdravstvenega sistema. Tako bi lahko na primer Francija na ravni 

primarnega zdravstva uvedla prakso, ki bi združevala nekaj zdravnikov paramedikov. To bi 

rešilo nekatere težave s časom in z izolacijo francoskih zdravnikov, ki delajo v zasebni praksi. 

Druga možnost bi bila uvedba finančnih spodbud glede na območje opravljanja prakse in 

značilnosti bolnikov. Takih bonusov bi lahko bili na primer deležni splošni zdravniki, ki 

prevzemajo odgovornost za preventivo s sodelovanjem v proaktivni kvantificirani strategiji.  

 

2.3 Primeri dobre prakse nadzorovanja in reguliranja migracij zdravstvenih 

delavcev v evropski regiji 

 

V evropski regiji so se razvili različni pristopi k migraciji (Wiskow, 2006, str. 23–25). Razlike v 

posameznih državah oblikujejo možnosti in omejitve za ukrepe pri spopadanju s težavami glede 

migracij. V splošnem migracijo zdravstvenih delavcev predpisujejo splošni zakoni migracije 

delovne sile na nacionalni ravni. Svoboda gibanja je individualna človekova pravica, ki jo od leta 

1990 spoštujejo vse države evropske regije. Kakorkoli, v različnih merah so bili uvedeni zahteve 

po delovnih vizumih, ki omogočajo uravnavanje tokov zdravstvenih delavcev, in sistemi 

delovnih dovoljenj, ki so namenjeni nadzorovanju in reguliranju pritoka na nacionalne trge dela.  

 

V EU že ves čas velja načelo svobode gibanja. Kljub temu se ob širitvi večina »starih« držav 

članic odloči za različno stopnjo imigracijske restrikcije v vnaprej določenem prehodnem 

obdobju, da bi zaščitile domači trg delovne sile. Trenutno se uporabljajo štirje imigracijski 

režimi (Wiskow, 2006, str. 23–25): 

 restriktivni imigracijski režim: delavci iz novih držav članic potrebujejo delovno 

dovoljenje, ki bo izdano, če delovnega mesta ne more zapolniti prebivalec EU 15; 
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 restriktivni imigracijski režim s kvoto: potrebna so delovna dovoljenja, za delavce iz novih 

držav članic pa so določene kvote; 

 splošni dostop do trga delovne sile: brez omejitev, omejene pa so ugodnosti; pridobitev 

dovoljenja za bivanje in delo je povezano z določenimi zahtevami; 

 svobodno gibanje: pravila o svobodnem pretoku delavcev so povsem vpeljana. 

 

Odnosi med EU in drugimi državami v evropski regiji so regulirani z multilateralnimi ali 

bilateralnimi sporazumi. Vsi taki dogovori zagotavljajo zaščito vseh državljanov dogovorjenih 

držav pod nacionalnimi zakoni države gostiteljice, zlasti glede nediskriminacije v delovnih 

pogojih, nagrajevanja in odpovedi. Med EU ter posameznimi državami Srednje in Vzhodne 

Evrope so bili sklenjeni bilateralni sporazumi, vključno s predpisi o pripravnikih, sezonskih 

delavcih in pogodbenem zaposlovanju.   

 

Mobilnost delavcev v EU je razumljena kot poklicna in geografska mobilnost. EU jo promovira 

in pospešuje, ker jo vidi kot pomemben dejavnik, ki prispeva h krepitvi trgov dela v Evropi. Za 

delavce je mobilnost način pridobivanja novih spretnosti, večje možnosti prilagajanja na vse bolj 

nestabilne trge dela ter tudi izboljšanja življenjskih in delovnih razmer. Mobilnost omogoča lažje 

spoprijemanje z neuravnoteženostjo delovne sile. 

 

Mobilnost zdravstvenih delavcev je že več let pomembna tema zdravstvene politike EU. Videna 

je kot sodelovanje med državami članicami, ki naj bi uskladile zdravstveno politiko in oskrbo z 

zdravstvenimi storitvami. Zdravstveni poklici so v glavnem regulirani z licencami in registracijo 

v vseh državah. Taka regulacija zagotavlja kakovost zdravstvene oskrbe in varnost bolnikov. 

Poleg postopkov registracije in licenciranja je za delavce nekaterih držav potrebna še pridobitev 

vizuma, torej se izvede postopek za pridobitev dovoljenja za delo in bivanje. V evropski regiji se 

profili zdravstvenih poklicev in regulacijski mehanizmi razlikujejo, kot se razlikujejo tudi oblike 

zdravstvenih sistemov. Potreben bi bil uskladitveni proces, ki bi omogočil razvoj podobnih 

standardov, kompetenc in kvalifikacij, vključno z bolj usklajenimi izobraževalnimi standardi.   

 

Od leta 1975 so v EU nastale številne direktive, ki so urejale medsebojno priznavanje različnih 

poklicnih certifikatov in diplom (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 185). Te direktive vsebujejo 

obsežne in podrobne izobraževalne zahteve za specifične poklice, predpogoje za dostop, trajanje 

in obseg urjenja ter poklicne nazive, zato se imenujejo sektorske direktive. Postavljajo 

minimalne standarde, ki so za države članice zavezujoči. Lahko pa države članice znotraj 

svojega suverenega teritorija standarde še naprej zvišujejo. Direktive zajemajo tudi pravila o 

samodejnem priznavanju poklicev v zdravstvenem sektorju. Države članice svoje višje standarde 

ne smejo uporabiti za diskriminacijo diplomantov iz drugih držav, ki izpolnjujejo minimalne 

evropske standarde, ne pa višjih standardov individualne države. Za študij medicine direktive na 

primer zahtevajo minimalno pet let študija in 5.500 ur izobraževanja.  

 

Znotraj EU je leta 1977 nastala prva direktiva o priznavanju strokovnih kvalifikacij z namenom 

zagotavljanja kakovosti oskrbe ob sočasnem zagotavljanju mobilnosti zdravstvenih delavcev 

(Wiskow, 2006, str. 25). Zajemala je priznavanje kvalifikacij šestih glavnih zdravstvenih 
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poklicev: zdravnikov, medicinskih sester, babic, zobozdravnikov, farmacevtov in veterinarjev. 

Cilj nove, obnovljene direktive (št. 2005/36/ES) je zagotoviti enotnejši, transparentnejši in 

fleksibilnejši režim za priznavanje kvalifikacij. Direktiva, ki zadeva tudi države evropskega 

ekonomskega območja (EU, Islandijo, Liechtenstein, Norveško), prispeva k cilju lizbonske 

strategije (2000). Omogočila naj bi svobodno zagotavljanje storitev znotraj EU, ki bi bilo tako 

preprosto, kot je znotraj posamezne države.  

 

Na področju izobraževanja pa je postala ključna referenca bolonjska deklaracija, ki predstavlja 

zavezanost k reformi nacionalnih izobraževalnih sistemov z namenom zbliževanja na evropski 

ravni. Glavni cilj je ustvariti evropski prostor za višjo izobrazbo, ki bi omogočil lažje 

zaposlovanje in mobilnost prebivalcev ter povečal mednarodno konkurenčnost evropske višje 

izobrazbe.  

 

Najpomembnejše zahteve za medsebojno priznavanje certifikatov za zdravnike so podane v t. i. 

direktivi zdravnikov iz leta 1993, ki predpisuje samodejno priznavanje diplom in certifikatov 

zdravnikov (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 185, 186), ki je možno, če velja naslednje: 

 zdravnik je prebivalec ene izmed držav članic; 

 obravnavana diploma je kvalifikacija ene izmed držav članic; 

 opravljeno je bilo izobraževanje v okviru ene izmed specializacij, navedenih v prilogi 

direktive, tako za izvorno kot tudi za ciljno oziroma tarčno državo. 

 

Septembra 2005 je Evropski svet prikrojil regulacijo priznavanja 150 poklicev. Za zdravstvene 

delavce velja še vedno načelo samodejnega priznavanja za vse specializacije. Zahteve so se 

zaostrile le za »nove« specializacije. Za te certifikate je samodejno priznavanje zagotovljeno le, 

če je tak naziv uvedlo najmanj deset držav članic. V nasprotnem primeru je opravljanje 

specialnosti v drugi državi članici mogoče le, če je sklenjen bilateralni dogovor ali v primeru 

izdaje ustreznega dovoljenja gostujoče države. Revne države lahko z uvedbo novih poklicnih 

nazivov ali specialnosti to pravilo izkoriščajo za obdržanje zdravstvenih delavcev. 

 

V splošnem je evropeizacija priznavanja diplom prispevala k boljšemu izobraževanju in h 

konvergenci certifikacij poklicev zdravstvene oskrbe. Kljub temu so na določenih področjih med 

državami članicami še vedno precejšnje razlike v izobraževanju. To velja zlasti za specializacijo 

splošne ali družinske medicine.   

 

Forum evropske zdravstvene politike je leta 2003 določil, da mora biti mobilnost zdravstvenih 

delavcev izboljšana tudi z vidika interesa bolnikov, ki morajo prejeti kakovostne zdravstvene 

storitve (Wiskow, 2006, str. 26–28). Svobodno gibanje z namenom izmenjave znanja in veščin bi 

lahko skupaj z nenehnim strokovnim izobraževanjem prispevalo k izboljšanju kakovosti 

zdravstvenih storitev. Ob poštenem ravnotežju med vzdržljivostjo zdravstvenih storitev in 

osnovno pravico do gibanja bi s povečanjem prilagodljivosti trgov dela lahko mobilnost 

zdravstvenih delavcev zagotavljala enak dostop do zdravstvene oskrbe za vse prebivalce. 

Predlagan je bil skupek priporočil: 
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 kompilacija primerljivih podatkov: razvit naj bi bil EU-sistem zbiranja primerljivih 

podatkov dobre kakovosti o posledicah prostega gibanja zdravstvenih delavcev z vidika 

kakovosti zdravstvenih storitev v EU; 

 načrtovanje in zadržanje delovne sile: vlade bi morale strategije osrediniti na vse večje 

potrebe po domačih zdravstvenih poklicih; 

 mednarodno rekrutiranje: razviti bi bilo treba smernice za rekrutiranje in sprejeti ukrepe, 

ki bi prepovedali agresivno rekrutiranje zdravstvenih strokovnjakov; 

 upravljanje kakovosti: vzpostaviti bi bilo treba EU-sistem za preverjanje primerov dobre 

prakse; 

 socialni dialog: sektorski socialni dialog bi moral biti prepoznan kot pomembno orodje pri 

naslavljanju spornih vprašanj o rekrutiranju, zadržanju, staranju delovne sile in 

prepoznavanju potrebnih veščin.  

 

Evropska komisija za zdravstvo je leta 2003 ustanovila komisijo strokovnjakov čezmejne 

mobilnosti zdravstvenih strokovnjakov z namenom raziskovanja spornih vprašanj v povezavi z 

migracijo zdravstvenih delavcev in vplivi na delujoče zdravstvene sisteme. Ta skupina se je 

osredinila na vplive migracije na zdravstvene sisteme izvornih in ciljnih držav ter na 

individualne zdravstvene delavce, ki migrirajo. Izsledki komisije so pokazali, da je za olajšanje 

migracij in zmanjšanje negativnega učinka na izvorne države treba izboljšati izmenjavo 

informacij. Številne oblasti za registracijo namreč niso vedele, kdo so njihovi ekvivalenti v 

drugih državah EU. Če bi obstajal en sam vir podatkov, bi bil migrantom omogočen lažji dostop 

do podatkov. Zato so nastali načrti za razvoj spletne zbirke podatkov. Poleg tega ni bilo dovolj 

zanesljivih podatkov, saj nekatere države niso vodile primerne evidence o tujih delavcih. 

Komisija je tako sprejela nekaj predlogov, ki so bili namenjeni vladam posameznih držav: 

 vzpostavitev ustrezne statistične zbirke podatkov v vsaki državi; 

 vzpostavitev enotnega mehanizma za izmenjavo informacij;  

 sklenitev multilateralnih ali bilateralnih dogovorov oziroma sporazumov za izmenjavo 

zdravstvenih strokovnjakov; 

 zagotovitev boljše koordinacije med pristojnimi oblastmi; 

 razvoj etičnih mednarodnih smernic za rekrutiranje, ki bi onemogočile divji lov na 

zdravstvene strokovnjake iz ranljivih zdravstvenih sistemov.    

 

Kot politična opcija za upravljanje migracije so v splošnem priporočeni bilateralni dogovori 

oziroma sporazumi. Nekateri primeri takih sporazumov med dvema evropskima državama so 

med drugim zajemali: 

 dogovor o izmenjavi zdravstvenega osebja, ki lahko vključuje oceno in izbiro kandidatov, 

pripravo osebja pred odhodom v tujino (na primer učenje tujega jezika ciljne države), 

ocenjevanje delavcev na novem delovnem mestu in kontinuirano izobraževanje;  

 dogovor o pogojih za priznavanje kvalifikacij; 

 izmenjavo politike in upravljanja v zdravstvenem sektorju; 

 inovativne skupne raziskovalne projekte; 

 razširitev omrežja z medicinskimi in zdravstvenimi fakultetami; 
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 sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami; 

 izmenjavo znanja in veščin zdravstvenega osebja. 

 

Ker bi lahko obsežno mednarodno rekrutiranje ogrozilo zdravstvene sisteme v izvornih državah, 

je bil predlagan razvoj smernic o etičnem mednarodnem rekrutiranju. V evropski regiji je na tem 

področju najnaprednejša Velika Britanija, ki je izdala pravilnik o praksi mednarodnega 

rekrutiranja. Upoštevati ga morajo vsi delodajalci v državnem zdravstvenem sistemu in regulira 

pogoje, pod katerimi lahko delodajalci aktivno rekrutirajo zdravstveno osebje iz drugih držav. 

Omejitev rekrutiranja iz nekaterih držav je namenjena zaščiti držav v razvoju in se večinoma 

nanaša na države na jugu. Pri rekrutiranju imajo prednost prebivalci iz držav EU in z Evropskega 

gospodarskega prostora. Žal se v praksi zaradi nepopolnosti dokumenta nekatera določila 

pogosto zaobidejo (Gerlinger & Schmucker, 2007, str. 188). Posledično na primer emigracija 

južnoafriških strokovnjakov ogroža kakovost zdravstvene oskrbe v državah izvora.  

 

Zaradi zaskrbljenosti o čezmernem rekrutiranju medicinskih sester iz novih članic EU je leta 

2004 Evropska federacija društev medicinskih sester izdala smernice o etičnem rekrutiranju 

(Wiskow, 2006, str. 29). Te zajemajo informacije za delodajalce in medicinske sestre o primerih 

dobre zaposlitvene prakse, zakonodajo EU o zaposlovanju in so v pomoč medicinskim sestram v 

procesu rekrutiranja.  

 

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Kako probleme zaposlovanja 

rešujejo na Švedskem in Norveškem, 2009) lahko preberemo, da se je Švedska resneje soočila s 

pomanjkanjem zdravnikov v letu 2000. Čeprav se je v zadnjih letih zanimanje za študij povečalo, 

pa neskladje med ponudbo in povpraševanjem še vedno obstaja. Švedska zaposluje zdravstveno 

osebje predvsem iz Nemčije, sledjo Italija, Danska, Španija, Grčija in Avstrija. Da se je ta 

projekt začel izvajati, je bilo nujno intenzivno sodelovanje predstavnikov zavodov za 

zaposlovanje EURES (EURopean Employment Services) iz več držav. Predvsem pa je potrebno 

tudi dobro sodelovanje z domačim okoljem, z delodajalci, ki morajo pravočasno posredovati 

svoje potrebe po delavcih. Zelo tesno je tudi sodelovanje med ambasadami, med pristojnimi 

ministrstvi, saj se običajno podpišejo sporazumi z državami, iz katerih se bo delavce rekrutiralo. 

 

Podobne izkušnje imajo tudi Norvežani. Imigracija zdravstvenega osebja iz drugih držav se je 

začela leta 1997, prvi tuji zdravniki pa so se v tej deželi množičneje zaposlili leto pozneje. Dobra 

plača, varna služba in dobri pogoji za življenje z družino so nedvomno razlogi, ki so prispevali k 

uspešnemu rekrutiranju zdravstvenega osebja iz drugih držav. Od leta 1998 do 2003 se je na 

Norveškem zaposlilo 1.883 tujih delavcev s področja zdravstva, od tega največ iz Nemčije. Po 

poklicih prevladujejo medicinske sestre, zdravniki, zdravniki specialisti, zobozdravniki in drugo 

zdravstveno osebje. Zdaj je na Norveškem 16 odstotkov zdravnikov tujcev. Kot je poudarila 

norveška predstavnica, celoten projekt financira država, in sicer ministrstvo za zdravje. Sicer pa 

je zavod za zaposlovanje, ki je imel v tem projektu zelo pomembno aktivno vlogo, dosegel 

izjemno pozitiven odziv tako med delodajalci kot med iskalci zaposlitve in tako zelo pridobil na 

ugledu. 
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2.4 Nadzorovanje in reguliranje migracij zdravnikov v Sloveniji 

 

Podobno kot druge države EU se tudi Slovenija sooča s težavami na trgu dela v zdravstvu, ki jih 

povzroča zlasti primanjkljaj zdravstvenih delavcev (Blagojević, 2006, str. 39). Zaradi akutno 

povečanega pomanjkanja zdravnikov je bil konec leta 2010 sprejet t. i. interventni zakon. Novi 

zakon bistveno skrajšuje postopek priznavanja izobrazbe in olajšuje pridobivanje zaposlitve 

zdravnikom iz t. i. tretjih držav. Žal novi zakon poleg prednosti prinaša tudi slabosti ali celo 

nevarnosti.  

   

2.4.1 Nacionalna zakonodaja, ki se nanaša na zaposlovanje tujih zdravnikov 

 

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 76/2007, 26/2011-ZZDT-1) ureja področje 

zaposlovanja tujih delavcev, ob upoštevanju sprejetih načel politike zaposlovanja v državah 

članicah EU. Novi zakon omejuje število tujcev na trgu dela oziroma določa najvišje število tujih 

delavcev v Sloveniji (Kocina, 2008, str. 6–9). Zakon je uveljavil t. i. kvotni sistem urejanja 

zaposlovanja, ki še vedno ščiti domačega delavca. Poleg zakonske določitve najvišjega števila 

tujih delavcev in osnovnega kriterija obstoja ustreznih domačih kandidatov lahko Vlada RS 

določi še dodatne omejitve glede zaposlovanja tujcev. Tako se zaposlovanje tujcev uravnava 

glede na dejansko stanje na trgu dela, s čimer se delodajalcem onemogoča zaposlovanje tujih 

delavcev zaradi cenenosti. Treba je poudariti, da se ta zakon ne uporablja za državljane članic 

EU, saj je vzajemno omogočen prost dostop do trga dela in zaposlovanja.  

 

Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če poleg pogojev, določenih z 

delovnopravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje še posebne pogoje, določene z Zakonom o 

zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 72/2006, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010 Odl. US: U-I-

270/08-10, 107/2010-ZPPKZ): 

 mora biti ustrezno izobražen in usposobljen;  

 biti mora vpisan v zdravniški register; 

 imeti mora dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem 

strokovnem področju.  

 

Zdravnik je usposobljen za samostojno delo, če ima diplomo Medicinske fakultete Univerze v 

Ljubljani (v nadaljevanju medicinska fakulteta) ali nostrificirano diplomo tuje univerze in je 

opravil zdravniško specializacijo. Veljavnost v tujini opravljene specializacije, ki ustreza po 

vsebini in trajanju, se prizna po postopku in na način, ki ga določi zbornica v soglasju z 

ministrom. 

 

Pogoje in postopke za podelitev, podaljšanje in odvzem dovoljenja za samostojno delo (v 

nadaljevanju licenca) zdravnic in zdravnikov ureja Pravilnik o zdravniških licencah (Ur. l. RS, št. 

109/1999, 107/2000, 45/2002, 63/2003 Odl. US: U-I-291-00-15, 44/2004, 136/2006, 25/2010). 

Zdravnik pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če je po končanem najmanj 

šestletnem ali 5.500 ur trajajočem univerzitetnem študiju s teoretičnim in praktičnim 
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izobraževanjem na medicinski fakulteti v RS pridobil diplomo ali pridobil potrdilo o 

nostrifikaciji diplome tuje univerze ali mu je bila izdana odločba o enakovrednosti tujega naslova 

s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po 

zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in je opravil specializacijo ali mu je 

bil v RS priznan specialistični naslov, pridobljen v tujini.  

 

Ne glede na v prejšnjem odstavku zapisano zahtevo se zdravniku skladno s posebnim zakonom, 

ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij, prizna kvalifikacija, če jo je pridobil v drugi državi 

članici EU ali v državi, s katero je EU sklenila pogodbo o vzajemnem priznavanju kvalifikacij v 

skladu z njenimi predpisi. Zdravnik, ki je državljan druge države članice EU, mora za pridobitev 

licence med drugim zbornici predložiti odločbo o priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica v 

RS, pridobljeno v postopku za priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu, s prilogami, na 

podlagi katerih je bila izdana ta odločba, ter potrdilo pristojnega organa države članice EU, da 

lahko opravlja svoj poklic. Če je na podlagi predložene dokumentacije oziroma dozdajšnjega 

dela zdravnika mogoče dvomiti o njegovi usposobljenosti za delo na določenem strokovnem 

področju, lahko zbornica predpiše preizkus usposobljenosti.  

 

Znanje slovenskega jezika se dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom 

izobraževalnega zavoda. V primeru državljana druge države EU pa delodajalec v svojih aktih 

določi stopnjo znanja jezika in način preverjanja izpolnjevanja tega pogoja za posamezna 

delovna mesta. 

 

Zdravniku, ki izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe, zbornica podeli 

licenco v skladu s pravilnikom o zdravniških licencah. Licenca se podeli za določen čas – dobo 

sedmih let. Ne glede na določbe pravilnika o zdravniških licencah državljan države EU, ki izvaja 

zdravniške storitve na območju druge države EU in želi občasno opravljati zdravniške storitve v 

RS, lahko opravlja te storitve brez podeljene licence skladno z zakonom, ki ureja občasno 

izvajanje zdravstvenih storitev državljanov držav EU, mora pa biti pri zbornici začasno 

registriran.  

 

Tujec lahko v RS opravlja specializacijo v skladu s postopkom in pod pogoji, ki so določeni z 

Zakonom o zdravniški službi in s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij 

zdravnikov (Ur. l. RS, št. 59/2003, 51/2004, 15/2005, 20/2007, 102/2007, 22/2009 (42/2009 

popr.)) ter po programu, ki velja za državljane RS. Pred prijavo na razpis specializacij mora 

opraviti strokovni izpit v RS in pridobiti potrdila o nostrifikaciji diplome tuje medicinske 

fakultete ali odločbe o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim 

naslovom doktor medicine, pridobljene v postopku priznavanja po Zakonu o priznavanju in 

vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI (97/2011 popr.)). Organ 

priznavanja je v postopku priznavanja za namen zaposlovanja ministrstvo, pristojno za šolstvo.  

 

Kandidatom ali kandidatkam držav članic EU ni treba pridobiti potrdil o nostrifikaciji diplome in 

jim ni treba opraviti strokovnega izpita. Dovolj je, če pridobijo odločbo o priznanju kvalifikacij 

za opravljanje poklica v RS, pridobljeno v postopku za priznavanje kvalifikacij po Zakonu o 
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spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom 

držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za 

opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 

85/2009). Zakon povzema vsebino splošnih in področnih direktiv Evropskih skupnosti, ki urejajo 

vzajemno priznavanje dokazil o formalnih kvalifikacijah za opravljanje teh poklicev oziroma 

poklicnih dejavnosti. Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za priznavanje 

kvalifikacij državljanom oziroma državljankam tretjih držav v skladu s pogoji iz bilateralnih 

sporazumov o vzajemnem priznavanju kvalifikacij, sklenjenih med RS in tretjimi državami. 

Postopke po tem zakonu vodi ministrstvo, pristojno za delo.  

 

Na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije (Priznanje specialističnega naslova, 

pridobljenega v tujini, 2010) najdemo informacije o priznavanju specialističnega naslova, 

pridobljenega v tujini. Za priznavanje lahko zaprosi vsak zdravnik specialist, v primeru katerega 

ne gre za vzajemno priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu. 

 

Zdravniška zbornica izda kandidatu odločbo o priznanju tujega specialističnega naslova: 

 če se ugotovi, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter 

dodatno znanje v celoti ustrezajo programu specializacije, po katerem se izvaja primerjava, 

oziroma da so kandidatove kvalifikacije zadostne za priznanje tujega specialističnega 

naslova;  

 ko kandidat zbornici predloži dokazilo o uspešno opravljenih naloženih dopolnilnih pogojih. 

 

Pod drugo alinejo navedene dopolnilne pogoje predlaga strokovni sodelavec, če oceni, da 

program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter dodatno znanje ne 

ustrezajo v celoti programu specializacije. Kandidat mora tako izpolniti še najmanj enega od 

naslednjih dopolnilnih pogojev: 

 opravljanje izpita iz urgentne medicine; 

 opravljanje najmanj tri- in največ dvanajstmesečnega usposabljanja pri pooblaščenem 

izvajalcu; 

 opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti. 

 

Za izvajanje Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor 

dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Ur. l. RS, št. 107/2010) je pristojno 

Ministrstvo za zdravje RS. Ta t. i. interventni zakon je bil sprejet konec leta 2010. Tega leta je 

večina zdravnikov umaknila pogodbe za nadurno delo, ki presega zakonsko omejeno nadurno 

delo. Do umika je prišlo zaradi zmanjšanega plačila nadurnega dela. Tako je postalo 

pomanjkanje števila zdravnikov še očitnejše. Ta zakon določa pogoje in postopek priznavanja 

poklicne kvalifikacije zdravnik oziroma zdravnica, zdravnik specialist oziroma zdravnica 

specialistka, doktor oziroma doktorica dentalne medicine in doktor dentalne medicine za osebe, 

ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor 

dentalne medicine specialist pridobile v tretjih državah in imajo ponudbo za delo v Sloveniji. Ta 

zakon pa se ne uporablja za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, 
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doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile pred 25. junijem 1991 

v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Zgornjo mejo števila 

ponudb za delo v Republiki Sloveniji določi za vsako leto minister s sklepom na podlagi potreb 

izvajalcev. Ministrstvo popolno zahtevo oziroma vlogo kandidata posreduje v mnenje strokovno-

posvetovalni komisiji, ki jo za oblikovanje mnenja v postopku priznavanja posamezne vrste 

poklicne kvalifikacije imenuje minister. Komisija mora podati svoje obrazloženo mnenje v 30 

dneh od prejema zahteve. Glede na izpolnjevanje pogojev se izrečejo dopolnilni pogoji. Novi 

zakon bistveno skrajšuje postopek priznavanja izobrazbe in olajšuje pridobivanje zaposlitve 

zdravnikom iz t. i. tretjih držav. V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij se ne zahteva 

predložitev dokazila o znanju slovenskega jezika, mora pa kandidat pred zaposlitvijo pri 

izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki mu je dal ponudbo za delo, predložiti dokazilo o znanju 

slovenskega jezika, ki ga lahko izda izobraževalni zavod. Stopnjo znanja slovenskega jezika 

določi delodajalec.  

 

Novi zakon bo predvidoma zapolnil najhujše vrzeli pomanjkanja zdravnikov. Zaradi bližine, 

ekonomskih razlogov in sorodnosti jezika je pričakovati največji priliv iz republik nekdanje 

Jugoslavije, zlasti iz Srbije, Makedonije in Črne gore, predvsem zaradi ekonomskih razlogov.  

   

2.4.2 Trg dela v zdravstvu v Sloveniji 

 

Primanjkljaj se pojavlja, ker slovenski zdravstveni sistem v preteklosti ni pravilno načrtoval 

števila potrebnih zdravstvenih delavcev (Blagojević, 2006, str. 39, 40). Leta 2006 naj bi 

primanjkovalo že skoraj 2.600 zdravnikov. Za reševanje težav s primanjkljajem delovne sile v 

zdravstvu je Slovenija že izvedla nekaj ukrepov, prav gotovo pa jo tudi v prihodnosti čakajo 

spremembe na področju zdravstva. Ukrepi, ki jih lahko države izvedejo za zmanjševanje 

primanjkljaja dela v zdravstvu, so povečanje števila vpisnih mest na fakultetah, novo 

zaposlovanje, zadrževanje že zaposlenih v zdravstvu ter spremembe v znanju in sposobnostih 

zaposlenih. Slovenija je že povečala kapacitete za izobraževanje novega zdravniškega kadra. 

Povečano je bilo število vpisnih mest na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, leta 2003 pa 

je na Univerzi v Mariboru začela delovati še nova medicinska fakulteta. Učinki povečanega 

števila vpisnih mest pa bodo zaradi dolgega študija in podiplomskega izobraževanja vidni šele 

čez več let.  

   

2.4.3 Imigracija zdravnikov v Slovenijo 

 

V Sloveniji se je zaposlovanje tujcev pojavilo šele po osamosvojitvi, saj v času bivše Jugoslavije 

tovrstnega zaposlovanja praktično ni bilo (Kocina, 2008, str. 1–38). Dejavniki zaposlovanja 

tujcev na slovenskem trgu dela izvirajo tako iz zunanjih pritiskov kot tudi potreb na domačem 

trgu dela. Večina tujih delavcev, ki delajo v Sloveniji na podlagi delovnih dovoljenj, prihaja z 

območij nekdanje Jugoslavije, kjer je gospodarska razvitost slabša. Dejavniki potiska so tako 

povezani s slabimi ekonomskimi in socialnimi razmerami ter z zapletenim političnim položajem. 

Moč teh dejavnikov na drugi strani povečujejo dejavniki potega v Sloveniji, ki prevladujejo na 

številnih področjih. Na tem mestu je treba omeniti nesorazmerje med povpraševanjem in 
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ponudbo dela v nekaterih gospodarskih sektorjih. Pri zaposlovanju delavcev iz držav EU veljajo 

drugačni dejavniki. Za delavce, ki prihajajo iz novih devetih članic EU, je Slovenija samo ena od 

možnosti znotraj EU, vendar so slovenske plače nižje kot drugod po EU. To povzroča selekcijo 

in posledično so slovenskim delodajalcem na voljo že selekcionirani kandidati za delo.  

 

Ko je Slovenija leta 2004 postala polnopravna članica EU, je bilo pričakovati, da se bo povečal 

obseg novega zaposlovanja delavcev iz novih članic EU ter drugih držav. Vlada je zato istega 

leta prvič uvedla omejevanje dostopa do slovenskega trga dela s kvotnim sistemom, namenjenim 

predvsem zmanjševanju novega zaposlovanja iz nečlanic EU. Kljub temu da se pričakovanja o 

velikem prilivu delavcev iz EU, predvsem iz novih članic, v preteklih letih niso uresničila, pa 

priliv delavcev iz EU, zlasti s Slovaškega, Poljskega in Madžarskega, ni zanemarljiv. Pri 

delavcih iz starih članic prevladujejo državljani Italije, Avstrije in Nemčije (kot strokovnjaki in 

vodstveni kadri v mešanih korporacijah), delavci novih članic pa največkrat opravljajo podobne 

dejavnosti kot tujci iz tretjih držav (v gradbeništvu, kovinski industriji, mednarodnem 

transportu). Leta 2007 sta se pojavili dve državi, iz katerih v Slovenijo prihaja precej delavcev, 

to sta Bolgarija in Romunija, ki sta tega leta postali članici EU.  

 

Pričakovati je, da se bo EU kmalu pridružila še kakšna država, med njimi tudi druge republike 

nekdanje Jugoslavije. To bi lahko precej vplivalo na razmere na slovenskem trgu dela. Prihodnje 

migracijske tokove pa je težko napovedati, saj je njihovo gibanje lahko v nasprotju z rodnostjo in 

s smrtnostjo v državi, razvoj migracij pa je zelo odvisen od nacionalne migracijske politike.  

 

Leta 2004 sta v Sloveniji delala 202 tuja zdravnika, kar je bilo tri odstotke vseh zdravnikov pri 

nas. Največ tujih zdravnikov je bilo iz držav nekdanje Jugoslavije, kar 182, iz EU 15 pa jih je 

bilo le osem (Blagojević, 2006, str. 40, 41). Tudi po vstopu v EU ni bilo iz držav EU 25 večjega 

pritoka zdravstvenih delavcev v Slovenijo. Zdravniki iz novih članic bodo (tako kot slovenski 

zdravniki) poskušali najti zaposlitev v starih državah članicah, saj je tam zdravniško delo bolje 

plačano kot v Sloveniji. V Sloveniji se bodo zaposlovali tisti evropski zdravniki, ki ne bodo 

mogli najti zaposlitve v starih članicah EU. V zvezi s tem pa se zastavlja vprašanje strokovne 

usposobljenosti takih zdravnikov.  

 

Slovenija bi zaradi majhnega zanimanja evropskih zdravnikov vrzel lahko zapolnjevala le z 

zaposlovanjem dovolj kakovostnih delavcev iz tretjih držav. Za zdravnike iz teh držav obstaja 

tudi nekaj več pogojev in omejitev za pridobitev licence, kar omogoča lažji nadzor nad 

kakovostjo. Ker morajo tuji zdravniki, ki želijo delati v Sloveniji, opraviti tudi izpit iz znanja 

slovenskega jezika, bi bil za Slovenijo najprimernejši uvoz kandidatov iz držav nekdanje 

Jugoslavije. Veliko hrvaških študentov je izrazilo željo po delu v Sloveniji. Problem pri 

zaposlovanju zdravnikov iz tretjih držav pa je dolgotrajno pridobivanje licenc.  

 

Že omenjeni t. i. interventni zakon, ki je bil sprejet konec leta 2010 in praktično velja od leta 

2011 naprej, v veliki meri pospešuje pridobivanje licenc zdravnikov iz tretjih držav, ki imajo 

ponudbo za delo v Sloveniji. Pospešen uvoz tujih zdravnikov vzbuja mešane občutke in tudi 

neenotne izračune (Zupanič, 2011b). Specializacija zdravnika stane slovenske davkoplačevalce 

http://www.delo.si/novice/slovenija/bodo-tuji-zdravniki-sploh-govorili-slovensko.html
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približno 300.000 evrov. Vprašamo se lahko, ali bodo tuji zdravniki ostali v Sloveniji ali pa bo 

naša država zanje le odskočna deska v države zahodne Evropske unije. Pričakujemo lahko, da jih 

bo ostala približno polovica. Zdravnike iz tretjih držav bolj zanima zahod: specializant zasluži v 

Nemčiji 4.500 evrov neto, pri nas 1.300 evrov. Z lastnimi zdravniki naj bi predvidoma zapolnili 

kadrovske vrzeli šele do leta 2020. Tujce, ki prihajajo v Slovenijo po priznanje poklicne 

kvalifikacije in na specializacijo, veljavno v celotnem EU, bi zato morali zavezati, da bi nekaj 

časa ostali pri nas. Po direktivi EU iz leta 2005 so tujci, ki prihajajo v Slovenijo, povsem 

izenačeni že po treh letih dela v naši državi. Obstaja možnost, da bodo takrat začeli odhajati. 

Zato bi morali tuje zdravnike zavezati k daljšemu delu pri nas delodajalci s pogodbo o delu. Prav 

tako bi jih morali delodajalci zavezati k temu, da se zaposlijo pri njih že takrat, ko jim izdajo 

garancijsko pismo, s katerim (sicer neobvezujoče) zdravniku obljubijo, da ga bodo zaposlili. A 

tujih zdravnikov to pismo ne zavezuje. Eden izmed njih je pridobil kar tri taka garancijska pisma 

treh različnih direktorjev. Vsak izmed njih računa na to, da ga bo zaposlil. Tujemu zdravniku se 

na koncu lahko zgodi, da ga nihče ne bo vzel v službo.  

 

Na vstop v Slovenijo naj bi konec leta 2011 čakalo 233 tujih zdravnikov, leta 2012 bo potrebnih 

še 235, so sporočili ministrstvu. Stroški študija medicine niso majhni. Za vsakega študenta 

znašajo 60.000 evrov, specializacija pa 50.000 evrov na leto; štiriletna specializacija torej znaša 

200.000 evrov, šestletna pa 300.000. Slovenija bo s prihodom tujih zdravnikov precej pridobila, 

vanje pa bo morala tudi še veliko vložiti. Nič čudnega, če si države zdravnike specialiste med 

seboj »kradejo«. 

 

Ministrstvo za zdravje RS je doslej po tem zakonu v lanskem letu do meseca decembra prejelo 

233 vlog zdravnikov, večinoma iz Srbije, Bosne in Hercegovine, s Hrvaškega in iz Makedonije 

(Zupanič, 2011a). Gre za zdravnike, ki so pridobili diplomo v eni izmed teh držav in še niso 

specialisti (32 vlog za zobozdravnike in 87 vlog za zdravnike) ali pa so se že specializirali v svoji 

državi in bi radi pridobili priznanje te specializacije v Sloveniji (114 vlog). Ti zdravniki lahko po 

intervencijskem zakonu vstopijo v ordinacije v najkrajšem času. Vprašanje je, kako bo z znanjem 

slovenskega jezika. Med vsemi temi naj bi se na jezikovni tečaj prijavil en sam. Od 1. januarja 

do konca novembra 2011 je ministrstvo izdalo 19 potrdil o poklicnih kvalifikacijah, in sicer: tri 

odločbe zobozdravnikom, eno odločbo eni zdravnici, ki mora opraviti specializacijo, in 15 

zdravnikom specialistom. To so zdravniki, ki so opravili vse potrebne izpite in izpolnili druge 

zahteve posebne komisije pri ministrstvu. Zdravniška zbornica je podelila 16 licenc. Toliko 

zdravnikov torej zdaj lahko začne delati samostojno. Leta 2012 bo v našo državo lahko prišlo 

dodatnih 235 tujih zdravnikov, je odločil minister za zdravje Dorjan Marušič (Zupanič, 2011c).  

 

2.4.4 Emigracija zdravnikov iz Slovenije 

 

Slovenija ni ekonomsko privlačna za evropske zdravnike, je pa verjetneje, da bodo zaradi večjih 

zaslužkov in delovnih priložnosti slovenski zdravniki odhajali v tujino (Blagojević, 2006, str. 

44).  
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Raziskava o migracijski politiki in o problemu bega možganov, ki so jo izvedli leta 2004 na 

Inštitutu za ekonomska raziskovanja pod vodstvom Milene Bevc, je opozorila na veliko 

potencialno nevarnost trajnega odliva študentov v tujino (Anžlovar, 2006, str. 21–28). Za 

zaposlitev onstran slovenskih meja bi se odločila kar polovica študentov, ki so študirali doma. 

Od tistih študentov, ki so med študijem sodelovali v mednarodni izmenjavi študentov (Erasmus), 

bi jih šlo delat v tujino kar tri četrtine, od tega dobra polovica za več kot tri leta oziroma za 

vedno. V letih od 1999 do 2004 je okoli 1.600 študentov študiralo v tujini prek Erasmusa. Od teh 

je svoje namere uresničila slaba desetina študentov. Proučevana populacija (zdajšnjih in 

nekdanjih) študentov v precejšnji meri dopušča možnost dela v tujini. Predhodne izkušnje, 

pridobljene z udeležbo v mednarodnih izmenjavah, spodbujajo tudi mobilnost mladih.  

 

Raziskava je ugotavljala tudi motive za odselitev v tujino in ovire zanjo (Tabela 5). Študij v 

tujini je za marsikaterega študenta najboljši način za poglabljanje znanja. Poleg tega jih država s 

štipendiranjem študija na tujih univerzah k takemu študiju tudi spodbuja.  

 

Tabela 5: Motivi in ovire slovenskih študentov in zaposlenih ob odhajanju na delo v tujino 

 

ŠTUDENTI ZAPOSLENI 

Motivi: 

 možnost strokovnega izobraževanja in 

usposabljanja; 

 želja po utrditvi znanja jezikov in komunikacijskih 

veščin; 

 višji pričakovani zaslužek; 

 priložnost za pridobitev širše splošne izobrazbe; 

 privlačnost novih delovnih in bivalnih razmer; 

 okrepitev samozavesti z uspehom v tujem okolju; 

 ugled izobraževalne ustanove ali delovnega okolja; 

 osebna ambicioznost. 

Motivi: 

 možnost napredovanja; 

 privlačnost novih delovnih razmer; 

 možnost strokovnega izobraževanja in 

usposabljanja; 

 ugled organizacije ali delovnega okolja; 

 uspeh v tujini bi povečal možnost napredovanja 

doma; 

 višji pričakovani zaslužek; 

 osebna ambicioznost; 

 pustolovski duh in radovednost; 

 umik iz domačega okolja. 

Ovire: 

 pomanjkanje stikov z domačim okoljem; 

 težave pri oblikovanju družinskega življenja; 

 bivalna kakovost domačega okolja. 

Ovire: 

 beg iz domače urejenosti, socialno tveganje; 

 težave glede prilagajanja novemu okolju; 

 morebitne težave pri vračanju domov. 

 

Vir: T. Anžlovar, EU in beg možganov v ZDA, 2006, str. 26. 

 

Strokovnjaki opozarjajo, da je beg možganov za Slovenijo zelo velika nevarnost, vzrokov za beg 

pa je več (Anžlovar, 2006, str. 21–28): 

 Domači strokovnjaki so pogosto nezadovoljni, saj so pri nas premalo cenjeni in plačani. 

 Mlajši so bolj mednarodno mobilni kot nekoč. Odkar je Slovenija članica EU, imajo študenti 

pri šolninah nekatere privilegije, zato se zanimanje za študij v tujini povečuje. 

 Sam beg možganov se je v zadnjem času zelo spremenil. Informacijska tehnologija oziroma 

internet omogoča, da se vrhunskim strokovnjakom sploh ni treba seliti v tujino.  
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Primer (Anžlovar, 2006, str. 28) bega strokovnjaka z zdravstvenega področja lepo nakaže težave 

oziroma pomanjkljivosti slovenskega okolja oziroma razmer. Diplomant medicinske fakultete v 

Ljubljani je leta 1999 v Baslu končal specializacijo iz infekcijskih bolezni. Med specializacijo se 

je pogosto vračal na Infekcijsko kliniko UKC v Ljubljani in spoznal razlike med zdravstvenima 

sistemoma. Po specializaciji je dobil mesto raziskovalca na kliniki Mayo v ameriškem mestu 

Rochester v Minnesoti. Ponudili so mu dober raziskovalni laboratorij in potrebna sredstva za 

raziskovanje, dokler bo pri delu dosegal dobre rezultate. Kot študent je opravljal strokovno 

prakso v Baslu. Prevzeli so ga dobra organizacija dela, prijaznost zdravnikov in medicinskih 

sester, neverjeten trud za vsakega bolnika, čut za odgovornost in visoka kultura odnosov med 

sodelavci. Njegova kritika našega zdravstva iz leta 1996 se je nanašala na premalo učinkovito in 

premalo razvito zdravstvo v Sloveniji (predolge čakalne dobe, prepočasna diagnostika), na 

anomalije v organizaciji (delovni čas, podkupovanje zdravnikov, prikrivanje zdravniških napak), 

na premajhno varnost bolnikov (bolnišnične okužbe, slaba higiena) in na premajhno zavedanje o 

pravicah bolnikov. Med prednostmi razmer v tujini izpostavlja boljšo organizacijo in delovne 

razmere, ki omogočajo, da se človek lahko posveti svojemu delu ter bolnikom ponudi najboljše 

zmožnosti in vso energijo. Čeprav je dobival vabila iz različnih bolnišnic v Švici in čeprav je 

podaljšal svoje bivanje v ZDA, je bila zanj vrnitev v Slovenijo vedno poglavitni cilj. 

 

3  URAVNOTEŽENA OSKRBA Z ZDRAVNIKI 

 

Neuravnotežena razporeditev zdravstvenega osebja med državami in znotraj njih je svetovni, 

dolgotrajen in resen problem (Dussault & Franceschini, 2006). Tako revne kot tudi bogate 

države poročajo o večjem deležu zdravstvenega osebja na urbanih in bogatejših območjih, ki so 

za zdravstveno osebje atraktivnejša zaradi njihovih socialnih, kulturnih in poklicnih oziroma 

strokovnih prednosti. Rezultati zdravstvenih reform v državah, ki so se lotile tega problema, so 

pogosto nezadovoljivi. Za uspeh je treba dobro poznati determinante geografske distribucije 

zdravstvenega osebja in identificirati ter oceniti strategije, ki nanje vplivajo.  

 

3.1 Opredelitev in pomen uravnotežene oskrbe z zdravniki 

 

Neravnotežje na trgu dela v zdravstvu se pojavi, ko sta količini ponujenega dela in tistega, po 

katerem se povprašuje, neenaki oziroma različni (Blagojević, 2006). Za ugotavljanje 

neravnotežja in za primerjavo neravnotežja med posameznimi državami ločimo več tipov 

neravnotežij na trgu dela v zdravstvu, od katerih nas glede na tematiko magistrskega dela zanima 

predvsem geografsko neravnotežje. To se nanaša na razlike v zaposlenosti zdravstvenih delavcev 

v mestnem in kmečkem okolju ter na razmerje zaposlenih zdravstvenih delavcev v bogatih in 

revnih predelih oziroma regijah.  

 

3.1.1 Opredelitev uravnotežene oskrbe z zdravniki 

 

Čeprav naj bi bilo v teoriji možno izmeriti in ugotoviti, ali neravnotežje med ponudbo in 

povpraševanjem po delu v zdravstvu dejansko obstaja ali ne, je stanje v praksi nekoliko 

drugačno, saj ni enotne empirične mere za ugotavljanje neravnotežja na trgu dela v zdravstvu 



 56 

(Blagojević, 2006). Obstaja pa vrsta različnih kazalnikov, s katerimi lahko določimo obseg 

presežka oziroma primanjkljaja na trgu zdravstvenih storitev. Te kazalnike lahko razvrstimo v 

štiri skupine: 

 kazalniki zaposlenosti so število prostih delovnih mest, stopnja rasti števila zaposlenih, 

stopnja brezposelnosti v zdravstvenem sektorju in stopnja obračanja; 

 kazalnik aktivnosti je število nadur; 

 monetarna kazalnika sta plača in stopnja donosa; 

 normativna kazalnika, temelječa na populaciji, sta razmerje med številom zdravnikov in 

številom prebivalcev ter razmerje med številom medicinskih sester in številom prebivalcev. 

 

Kazalniki za merjenje neravnotežja na trgu dela v zdravstvu imajo prednosti in slabosti 

(Blagojević, 2006): 

 Kazalnik zaposlenosti, ki določa število prostih delovnih mest, je zlahka izmerljiv, zato tudi 

široko uporaben, vendar pa s tem kazalnikom ne moremo ugotoviti dejanskega primanjkljaja 

na trgu dela v zdravstvu. Ta kazalnik na primer skriva prikrito nezasedenost delovnih mest.  

 Kazalnik stopnje brezposelnosti v zdravstvenem sektorju lahko uporabimo za izračun 

neravnotežja v kateremkoli zdravniškem poklicu. Če je stopnja brezposelnosti v 

zdravstvenem sektorju nižja od stopnje brezposelnosti na državni ravni, potem je v državi 

prisoten primanjkljaj dela v zdravstvu. Vendar je lahko na primer na trgu dela v zdravstvu 

večje število brezposelnih zdravnikov, pa ne zaradi tega, ker bi primanjkovalo delovnih mest, 

temveč zaradi slabe organizacije zdravstvenega sistema. 

 Stopnja obračanja kaže razmerje med številom zaposlenih v zdravstvu in obsegom 

zdravstvenih storitev, ki jih ti zaposleni nudijo. Visoka stopnja obračanja lahko pripelje do 

višjih stroškov za ponudnika zdravstvenih storitev in do težav s kakovostjo zdravstvenih 

storitev. Težava tega kazalnika je vpliv dejavnikov, ki ne odražajo sprememb na trgu dela v 

zdravstvu. Prav tako kazalnik ne odraža zadovoljstva zaposlenih z delovnim mestom ali 

novih zaposlitvenih priložnosti.  

 Če se plača v zdravstvenem sektorju poveča, se poveča tudi ponudba dela, to pa vodi do 

manjšega primanjkljaja dela v zdravstvu. Prednost monetarnega kazalnika je v tem, da je 

lahko merljiv. Slabost pa je, da je z višino plače težko ugotoviti presežek oziroma 

primanjkljaj dela v zdravstvu. Poleg tega nanj vplivajo tudi dejavniki, ki niso povezani s 

tržnim neravnotežjem na področju zdravstva, saj se plača zdravstvenih delavcev ne spreminja 

sorazmerno s spremembami na trgu dela v zdravstvenem sektorju. 

 Kazalnik stopnje donosa kaže razmerje med investicijo oziroma stroškom izobraževanja 

(stroškom za pridobitev večje izobrazbe) in pričakovanim višjim prihodkom zdravstvenega 

delavca (zaradi višje izobrazbe). Primanjkljaj na trgu dela v zdravstvu se kaže v večji stopnji 

donosa v primerjavi s posameznikom s podobno investicijo. Na konkurenčnem trgu bo 

visoka stopnja donosa kratkoročno prinesla povečanje števila posameznikov, ki se bodo 

odločili za zdravniški poklic, to pa bo v prihodnosti zmanjšalo stopnjo donosa. Na 

nekonkurenčnem trgu bo visoka stopnja donosa prinesla učinke šele dolgoročno. Medtem 

bodo zdravstveni delavci v zdravstvu bolj izkoriščeni, da bi lahko zdravstveni sistem 

zadovoljil povpraševanje po zdravstvenih storitvah na trgu.  
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 Kazalnik števila nadur pove, da je z večjim številom nadur večji tudi primanjkljaj delavcev 

v zdravstvenem sektorju. Zdravstveni delavci na ruralnih območjih opravijo več nadur kot 

zdravniki v mestu. Tako je pričakovati, da je na podeželju primanjkljaj zdravstvenega osebja 

večji kot v mestih. Vendar je pri tem kazalniku čutiti nameren vpliv politike, saj so v 

zdravstvenem poklicu dežurstva (in s tem nadure) zakonsko določena.  

 Normativni kazalnik je izmed vseh kazalnikov za ugotavljanje neravnotežja na trgu dela v 

zdravstvu najlažje izmeriti. Težava je v tem, da ni optimalnega razmerja med številom 

zdravnikov in številom prebivalcev, zato lahko z ugotavljanjem tega kazalnika vidimo le, kje 

so zdravstveni delavci bolj obremenjeni (kjer je to razmerje nizko). Ne moremo pa ugotoviti, 

koliko zdravstvenih delavcev dejansko primanjkuje.  

 

Omenjeni kazalniki so samo nekateri izmed kazalnikov, ki se lahko uporabljajo za merjenje 

tržnega neravnotežja v zdravstvu. Razvidno je, da ima vsak svoje prednosti kot tudi slabosti. 

Čakalne dobe in število prejetih prijav za oglaševana prosta delovna mesta so manj uporabljani 

kazalniki. Glede na različnost in neenotnost uporabe kazalnikov je jasno, zakaj med državami ni 

primerljive zbirke podatkov o stanju na trgu dela v zdravstvu v posameznih državah EU.  

 

3.1.2 Pomen uravnotežene oskrbe z zdravniki 

 

Za izboljšanje zdravstvenega stanja oziroma njegovih kazalnikov je zelo pomembna dostopnost 

do kakovostnih medicinskih storitev (Dussault, 2006). Pogosto določene storitve zaradi 

oddaljenosti, stroškov ali organizacijskih razlogov niso dostopne vsakomur. Dostopnost do 

zdravstvenih storitev je večdimenzionalni koncept, ki se nanaša na geografske, ekonomske, 

organizacijske in kulturne (sprejemljivost) dejavnike, ki lahko olajšajo ali ovirajo uporabo 

storitev. 

 

Obstaja veliko primerov revnih držav, ki zagotavljajo dobro pokritost svojega ozemlja z 

zdravstvenimi ustanovami, ki pa zaradi pomanjkanja ustreznega osebja ne morejo zagotavljati 

neomejenega dostopa do storitev. Neuravnotežena razporeditev zdravstvenega osebja med 

državami in znotraj njih je svetovni, dolgotrajen in resen problem. Tako revne kot tudi bogate 

države poročajo o višjem deležu zdravstvenega osebja na urbanih in bogatejših območjih. Taka 

neuravnotežena razporeditev zdravstvenega osebja lahko prispeva k velikim razlikam 

zdravstvenega stanja in z njo povezanih kazalnikov ruralne in urbane populacije (Dussault, 

2006). Tako je na primer v Mehiki pričakovana življenjska doba ruralne populacije 55 let, 

urbane populacije pa 71 let.  

 

Urbana območja so za zdravstveno osebje atraktivnejša zaradi socialnih, kulturnih in poklicnih 

oziroma strokovnih prednosti. V velikih mestih je več možnosti za kariero in izobraževanje, 

boljše so tudi možnosti zaposlitve za zdravstvene delavce in njihove družine (na primer 

partnerje), lažji je dostop do zasebne prakse (pomemben dejavnik v državah z nizkimi plačami v 

javnem sektorju) in z načinom življenja povezanih storitev ter udobja, večja je dostopnost do 

izobraževalnih možnosti njihovih otrok. Na odločitev za delo na urbanih območjih vpliva še 

nizek status, ki se pogosto pripisuje delavcem v ruralnih in odročnih predelih. Delovna mesta na 



 58 

urbanih območjih so pogosteje zaznana kot prestižnejša. Tako številne države poročajo o 

prevelikem številu zdravstvenega osebja na bogatejših območjih, kljub pomanjkanju osebja na 

oddaljenih in slabo oskrbljenih območjih. Preveč osebja na urbanih območjih lahko vodi k 

nezadostni izkoriščenosti usposobljenega osebja, medtem ko se skupni stroški zdravstvenega 

sistema povečujejo. Paradoksno je, da tako stanje pogosto spodbuja odhod presežnega števila 

zdravstvenih strokovnjakov z urbanih območij v tujino, ne pa na ruralna in slabo oskrbljena 

območja. Veliko zdravstvenih reform v državah, ki so se lotile tega problema, je privedlo do 

nezadovoljivih rezultatov. Treba je torej bolj razumeti determinante geografske distribucije 

zdravstvenega osebja ter identificirati in oceniti strategije, ki vplivajo nanjo.  

 

Dussault (2006) je identificiral dva pristopa h geografski distribuciji zdravstvenega osebja: 

 Ekonomski vidik, po katerem je distribucija zdravstvenih strokovnjakov funkcija trga 

zdravstvenih delavcev. Do neuravnotežene distribucije tako pride v primeru neravnotežja 

med ponudbo in povpraševanjem za delovno silo na določenem geografskem območju. S 

tega vidika povečanje realnih plač povzroči večjo željo zdravstvenih strokovnjakov po 

zaposlitvi ter večje zanimanje za medicinsko izobrazbo, kar dolgoročno privede do novega 

ravnotežja in bolj uravnotežene distribucije zdravstvenih strokovnjakov. Ta teorija 

predpostavlja, da se lahko neravnotežja zdravstvenih delavcev preprečijo z vzpostavitvijo 

kompetitivnega trga delovne sile. Žal je bilo ugotovljeno, da je ekonomija samo eden izmed 

dejavnikov, ki vpliva na odločitev zdravstvenih strokovnjakov za delo v določeni praksi. 

Tako lahko na z delom povezane odločitve močno vplivajo še poklicni, osebni, izobraževalni 

in socialni oziroma z življenjskim slogom povezani dejavniki. Poleg tega je bilo ugotovljeno, 

da trg zdravstvenih storitev ni kompetitivni trg, ker po navadi obstajajo precejšnje omejitve 

vstopa, informacijska asimetrija in drugi neuspehi trga. 

 Normativni vidik definira neravnotežje v smislu primerjave določene gostote osebja z 

nekim standardom ali s socialno normo. S tem vodi do razmišljanja o vlogi načrtovanja pri 

doseganju uravnotežene distribucije človeških virov za zdravstvo. Normo ali referenčno 

vrednost lahko definirajo strokovne organizacije, politika vlade ali primerjalna uporaba 

specifične regije. S tega vidika so odstopi gostote strokovnjakov od definiranega standarda 

določenega geografskega območja definirani kot neravnotežje. Glavni problem tega vidika je 

subjektivnost pri vzpostavitvi standardov. Obstajajo pa še metodološki vidiki, kot so na 

primer različne zakonske definicije obsega dela zdravstvenih strokovnjakov.  

 

Oba vidika oziroma pogleda se med seboj dopolnjujeta. Medtem ko je normativni vidik 

osredinjen na potrebo in oskrbo, se ekonomski vidik loteva povpraševanja in potrebnih finančnih 

spodbud, da zadosti povpraševanje. 

 

3.2 Dejavniki, ki vplivajo na uravnoteženost oskrbe z zdravniki 

 

Odstopanja v geografski distribuciji zdravstvenega osebja so posledica odločitev posameznikov, 

skupnosti in vlad oziroma držav (Dussault, 2006). Te odločitve so pod vplivom osebnih, 

poklicnih ali strokovnih, organizacijskih, ekonomskih, političnih in kulturnih dejavnikov. 
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Dejavniki, ki prispevajo k neenakosti ponudbe zdravstvenega osebja, so tako na primer ruralno-

urbane neenakosti, neustrezni sistemi medicinskega izobraževanja, migracije, odhodi iz javnega 

v zasebni sektor, neustrezna plačila itd. Dejavniki so v medsebojnem odnosu in učinkujejo drug 

na drugega. Tako je lahko na primer odhod zdravnikov z ruralnega na urbano območje povezan z 

odhodom iz javnega v zasebni sektor. Po drugi strani lahko neenak socialno-ekonomski razvoj 

ruralnih območij v primerjavi z urbanimi predstavlja glavno oviro pri doseganju uravnotežene 

distribucije človeških virov. 

 

Dussault (2006) je z obsežnim pregledom literature identificiral vsaj pet kategorij determinant, ki 

vplivajo na geografsko distribucijo zdravstvenih delavcev: 

 Individualni dejavniki zajemajo posameznikovo družbeno ozadje, etničnost, starost, spol, 

izobrazbo, vrednote, prepričanje itd. Tako je odraščanje v ruralni skupnosti povezano z večjo 

verjetnostjo prakse na ruralnih območjih. Ženske se manj rade zaposlujejo na ruralnih 

območjih. Tako povečanje ženske medicinske delovne sile lahko ne povzroči večjega pritoka 

zdravnikov na ruralna območja. Večji je potencial spremembe spolne sestave medicinskega 

osebja. K študiju medicine je torej treba privabiti več moških študentov. Ugotovitve kažejo 

še, da imajo mlajši posamezniki tipično manj družinskih obveznosti in so tako bolj 

pripravljeni za odhod ali migracijo. Prisotnost družinskih članov zdravnika v ruralni ali 

odročni skupnosti pa je povezana z večjo verjetnostjo odločitve zdravnika za delo na takih 

območjih. Na odločitev za delo v določeni praksi ali določenem okolju vplivajo tudi 

zdravnikova pričakovanja in načrti glede kariere.   

 Organizacijsko okolje zajema med drugim način vodenja, spodbude in karierne strukture, 

plačne lestvice, prakso rekrutiranja, zadržanja itd. Kaže, da nagrajevanje ključno vpliva na 

zadrževanje zdravstvenih strokovnjakov. Zdravniki, nezadovoljni s plačilom, tako iščejo 

različne izhode. Tako na primer poleg javne službe opravljajo še zasebno prakso, čeprav sta 

obe deli medsebojno časovno nezdružljivi, in tako prejemajo neupravičeno plačilo. Pokazalo 

se je, da uravnotežena in razpršena postavitev zdravstvenih centrov in bolnišnic ni dovolj za 

ustrezno privabljanje in zadržanje zdravnikov. Nezasedenost delovnih mest v perifernih 

ustanovah lahko povzroči preobremenjenost že zaposlenih ruralnih zdravnikov in še njihov 

odhod na urbana območja ali njihovo emigracijo. Po drugi strani pa je lahko nezadostnost 

opreme, oskrbe in primernih ustanov ovira za privabljanje zdravstvenih strokovnjakov na 

ruralna ali slabo oskrbljena območja. Nezadostna transparentnost upravljanja z nalaganjem 

dolžnosti in napredovanjem lahko prav tako negativno vpliva na odločitev zdravnikov.  

 Zdravstveni in izobraževalni sistem: na distribucijo lahko vpliva način izobraževanja 

zdravstvenih delavcev. Sredstva, investirana v izobraževanje in trening, modeli in vsebina 

treninga so bili vsi povezani z distribucijo zdravstvenih strokovnjakov. Lokacija, struktura, 

metode rekrutiranja in kriteriji medicinskih šol vsi vplivajo na izbiro specialnosti in lokacijo 

prakse. Predominantno urbano zasnovana medicinska izobrazba, z bolnišnično 

centraliziranim modelom, ki temelji na specialistični oskrbi in zdravljenju, neposredno vpliva 

na sestavo zdravniške delovne sile in željo o lokaciji prakse. Diplomanti medicinskih šol, ki 

so locirane zunaj glavnih urbanih območij, bodo pogosteje izbrali specialnost primarne ravni 

in pogosteje izbrali prakso na ruralnem območju. Zdravniki z odročnih območij se tudi 

pogosto pritožujejo nad pomanjkanjem možnosti za kontinuirano medicinsko izobraževanje 
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in razvoj kariere. Ti dve težavi je treba reševati z ustreznim ravnanjem s človeškimi viri na 

lokalni in nacionalni ravni. Poleg izobraževalnega sistema ima izjemno pomembno vlogo 

zdravstveni sistem, ki vpliva predvsem na značilnosti zaloge izobraženega medicinskega 

osebja: razmerje spolov, starosti in poklicev ter dinamiko njegovega razvoja. Vpliva torej na 

kritične dejavnike, ki vplivajo na uravnoteženje geografske distribucije. Pomanjkanje 

zdravstvenega osebja obstaja tako v razvitih kot tudi v nerazvitih državah. Ker je 

pomanjkanje tipično večje na ruralnih območjih, to pogosto povzroči dominoučinek: bogate 

države rekrutirajo zdravstvene delavce iz revnejših držav, nastalo vrzel v revnejših državah 

pa zapolnijo strokovnjaki z ruralnih območij. Tudi v primeru odsotnosti večjega števila 

emigrantov povzroči relativno pomanjkanje zdravstvenih delavcev v državi ruralno-urbano 

migracijo in z njo začarani krog s povečanjem obremenitve preostalih delavcev na ruralnih 

območjih in s tem njihove spodbude k migraciji v urbano okolje. Za neuspeh urejanja 

neravnotežja lahko tako krivimo politiko, ki temu problemu ne posveča dovolj pozornosti, 

kot tudi morebitno nenaklonjeno ekonomsko okolje.  

 Institucionalno okolje: struktura, organizacija in vloga nacionalnih institucij, med katere 

spadajo tudi ministrstva (izobraževanje, finance itd.), vplivajo na dogajanje v zdravstvenem 

sektorju, vključno z distribucijo delovne sile. Na način delovanja zdravstvenih storitev tako v 

širšem političnem okolju vplivajo nekatere spremembe, kot je na primer administrativna in 

politična decentralizacija. Prenos moči, sredstev in odgovornosti na lokalne enote lahko 

precej izboljša zdravstvene storitve. Treba pa je dodati, da je za uspešnost decentralizacije 

ključnega pomena politična volja.  

 Družbeno-kulturno okolje: širše okolje zajema skupek ekonomskih, političnih, socialnih in 

zgodovinskih parametrov, v katerih delujejo država, vlada, družbene skupine in posamezniki. 

Pomemben je torej prispevek nacionalne in internacionalne komponente. Širše determinante 

okolja z definiranjem osnovnih in bistvenih struktur in pogojev vplivajo na uravnoteženo 

distribucijo strokovnjakov. Lokalna sredstva in sredstva skupnosti, dane okoliščine in 

priložnosti lahko privabijo ali odvrnejo zdravnike od dela na določenem območju. Na 

privabljanje tako na primer pozitivno vpliva dostopnost do družbenih, kulturnih, 

izobraževalnih in poklicnih priložnosti. Pomen, ki ga pripisujeta poklicu družba in družina, 

lahko vpliva na odločitev posameznika na izbiro kariere. V številnih državah družinski 

zdravnik ne uživa takega ugleda kot druge specialnosti, čeprav je velikokrat prav družinski 

zdravnik najpomembnejši za vzpostavitev uravnotežene oskrbe, zlasti na ruralnih in odročnih 

območjih.    

 

3.3 Primeri dobre prakse za doseganje uravnotežene oskrbe z zdravniki v 

tujini 

 

Sistemi spodbud so po navadi osrednje strategije, ki jih uporabijo vlade z namenom korekcije 

neravnotežja (Dussault, 2006). Stopnja uspeha takih spodbud je močno odvisna od dejavnikov, 

ki niso v neposredni povezavi z zdravstvenim sektorjem. Slabo usmerjene finančne spodbude 

lahko povzročijo tudi neželene učinke. Finančna spodbuda za delo na ruralnem območju lahko 

povzroči zgodnji odhod strokovnjakov s teh območij z namenom naknadne pridobitve take 

spodbude po vrnitvi na ruralno območje. Po drugi strani lahko omogočanje zasebne prakse v 
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popoldanskem času z namenom preprečevanja odhoda najboljših strokovnjakov v zasebno 

prakso zmanjša kakovost opravljenih storitev. Hkrati je tako treba uvesti še set standardov in 

nadzora, ki preprečujejo zmanjšanje kakovosti storitev.  

 

V večini držav, v katerih raztresena populacija povzroča pomanjkanje zdravnikov na manj 

naseljenih območjih, so preučevali vpliv izbire študentov medicine z ruralnim ozadjem in 

njihove izpostavljenosti ruralni medicini med študijem (Dunbabin & Levitt, 2003, str. 2). ZDA 

so že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vpeljale programe, ki so specifično rekrutirali 

študente z ruralnim ozadjem in modificirali izobraževanje s poudarkom na ruralni medicini. Vse 

od takrat medicinska literatura konsistentno kaže, da je ruralno ozadje edina osebna značilnost, 

ki vpliva na zdravnikovo odločitev za delo na ruralni lokaciji. Na podlagi opazovanj spodbud 

medicinskih šol, ki so bile oblikovane za privabljanje ruralnih zdravnikov, so bile že konec 

osemdesetih let podane štiri osnovne resnice ruralnega zdravstva (Dunbabin & Levitt, 2003, str. 

2):  

 študenti z ruralnim ozadjem se pogosteje odločajo za delo na ruralnih območjih; 

 sveži diplomanti medicinske fakultete, ki so se izobraževali na ruralnih območjih, se 

pogosteje odločajo za prakso na takem območju; 

 družinska (splošna) praksa je osnovna disciplina ruralne medicinske oskrbe; 

 sveži diplomanti medicinske fakultete se pogosteje odločajo za prakso v bližini kraja 

izobraževanja.  

 

Po svetu se izvaja veliko različnih izobraževalnih programov, s katerimi medicinske fakultete 

uspešno rešujejo nezainteresiranost študentov za delo v ruralnih in odročnih regijah. Poleg 

rekrutiranja študentov z ruralnim ozadjem, pri katerem je lahko pomembna tudi velikost kraja, iz 

katerega prihaja kandidat, se za povečanje števila zdravnikov na ruralnih območjih bolj ali manj 

uspešno izvajajo še naslednji ukrepi (Dunbabin & Levitt, 2003, str. 2–5): 

 izbira kandidatov, ki želijo po zaključenem študiju delati na ruralnem ali odročnem območju; 

 aktivno vključevanje ruralnih skupnosti pri izbiri kandidatov;  

 predklinična in klinična izkušnja na ruralnem območju med izobraževanjem; 

 različne oblike podpore in spodbude med opravljanjem medicinske prakse na ruralnem 

območju; 

 urniki in decentralizirano izobraževanje, pri čemer sta poudarjeni družinska medicina in 

primarna zdravstvena oskrba na ruralnih in odročnih območjih. 

 

Avstralija, podobno kot številne druge države, stežka rekrutira zdravnike za delo v ruralnih in 

odročnih skupnostih (Dunbabin & Levitt, 2003, str. 5–8), zato je investirala v nacionalno 

strategijo izobraževanja svoje medicinske delovne sile, da bi spodbudila rekrutiranje splošnih 

zdravnikov za delo na ruralnih in odročnih območjih. Strategija temelji na v literaturi 

dokumentiranih ugotovitvah, da se za delo na ruralnih lokacijah pogosteje odločajo študenti, ki 

izvirajo z ruralnega območja, in študenti, ki so zgodaj in med izobraževanjem vedno znova 

izpostavljeni praksi na ruralnem območju. Vse avstralske medicinske šole so prilagodile izbirne 

kriterije, da bi spodbudile študente z ruralnih in odročnih območij. Poleg tega so vzporedno z 
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razvojem posebnih ruralnih urnikov spodbujale ruralno izpostavljenost med izobraževanjem. 

Število študentov z ruralnim ozadjem se je tako povečalo z deset odstotkov v letu 1989 na 25 

odstotkov v letu 2000.  

 

Hays, Wyndova, Veitch in Crosslandova (2003, str. 193–198) ugotavljajo, da ruralna Avstralija 

kljub boljšemu rekrutiranju ruralnih zdravnikov ostaja slabo oskrbljena. Veliko zdravnikov z 

ruralnih območij namreč zapusti ruralno okolje sredi kariere. Tako z raziskavo ugotavljajo 

razloge za dolgotrajno obdržanje zdravnikov v takem okolju. Kot kaže, so pri dolgotrajnem 

zadržanju zdravnikov na ruralnih območjih v pomoč naslednji dejavniki: močna povezanost s 

skupnostjo in taka ureditev dela, ki omogoča dovolj prostega časa. Osebna in strokovna podpora 

znotraj skupnosti je povezana z odločitvijo zdravnika na ruralnem območju, da bo ostal daljše 

časovno obdobje. Poleg spodbud za rekrutiranje bi bile potrebne tudi strategije za zadržanje 

zdravnikov na ruralnih območjih, ki bi se morale osredinjati na pospešeno lokalno osebno in 

strokovno integracijo.  

 

Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost oziroma neuspešnost strategije geografske distribucije 

človeških virov v zdravstvu, so (Dussault & Franceschini, 2006, str. 12):  

 trajanje nacionalne prioritete za tovrstno problematiko; 

 dolgoročna politična zavezanost; 

 povezovanje naporov v celoto s tistimi iz drugih sektorjev, kot sta izobraževanje in civilno 

služenje; 

 zmožnost posvetovanja glede različnih pričakovanj s strani različnih delodajalcev. 

 

Kritični element za uspešnost politike je vključitev vseh glavnih akterjev pri oblikovanju in 

implementaciji politike. Dejavniki, ki so povezani z negativnimi rezultati, so (Dussault & 

Franceschini, 2006, str. 12): 

 pomanjkanje virov; 

 pomanjkljivo razumevanje kulturnega konteksta; 

 odpor strokovnih ali socialnih skupin. 

 

Decentralizacija in ekonomska kriza lahko povzročita konflikte med zdravstvenimi 

organizacijami, političnimi silami, sindikati in strokovnimi združenji.  

 

Veliko strategij je poizkušalo preprečiti ali zmanjšati neuravnoteženost distribucije 

zdravstvenega osebja. Večina jih je bila osredinjena na reformo medicinskega izobraževalnega 

sistema in na ustvarjanje spodbud za privabljanje zdravstvenih strokovnjakov na drugače 

neprivlačna območja. Finančne spodbude same po navadi niso bile dovolj za zagotovitev 

primernega števila osebja na odročnih in slabo oskrbljenih območjih. Najpogosteje uporabljene 

strategije so opisane v podpoglavjih. Povzeta je delitev, ki sta jo uporabila Dussault in 

Franceschini (2006, str. 7–12).  
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3.3.1 Reforme izobraževalnega sistema 

 

Strategije tega področja zajemajo subvencije, pregled strukture in vsebine urnika, sprejetje novih 

pedagoških metod in spremembe v kriterijih za sprejem. Decentralizacija lokacije izobraževalnih 

ustanov je bila redkeje izvedena. V številnih državah medicinske fakultete preoblikujejo urnike z 

namenom boljše pripravljenosti diplomantov in večje želje za delo na slabo oskrbljenih 

območjih.  

 

Večina reform bolj poudarja izobraževanje za primarno zdravstvo, kar posledično vodi v večjo 

produkcijo družinskih zdravnikov. Izobraževalne subvencije se uporabljajo v primeru težjega 

rekrutiranja študentov na določenem območju. Izkušnje nekaterih držav kažejo, da je povečan 

vpis oziroma povečanje diplomantov lahko napačen odgovor za izboljšanje distribucije 

zdravstvenega osebja. Diplomanti lahko migrirajo, zapustijo primarni poklic in se zaposlijo na 

drugem delovnem področju ali pa se celo povsem umaknejo s trga dela, kar zlasti velja za 

ženske. Vse to nakazuje, da je povečano produkcijo treba kombinirati s strategijami zadržanja.  

 

Kot uspešna strategija se je izkazala tudi uvedba obveznega kroženja oziroma opravljanja prakse 

v ruralnem okolju pred diplomiranjem in po njem. Nekatere države so poizkušale tudi s kontrolo 

dostopa do specializacij. Pogoj za določene specializacije je bil določen čas prakse na ruralnem 

območju. Tako omejevanje specializacij je naletelo na velik odpor medicinskih šol in strokovnih 

združenj.  

 

Za spodbujanje zadržanja zdravstvenih delavcev na ciljnih področjih se je izkazalo uspešno tudi 

vlaganje v trening na specifičnem delovnem mestu in kontinuirano izobraževanje. Taki programi 

bi morali poskušati povezati formalno izobrazbo in poznejše kontinuirano izobraževanje z 

dejanskim opravljanjem storitev na določenem delovnem mestu. S tem bi zagotovili trdne 

praktične temelje ob hkratnem izpostavljanju zdravstvenih delavcev strokovnim in tehnološkim 

novostim. 

 

3.3.2 Uporaba novih kadrov zdravstvenih delavcev 

 

Države vse večji poudarek pripisujejo močnejšemu primarnemu zdravstvu. Tako so čedalje 

pomembnejši inovativni pristopi, ki se zanašajo na minimalno trenirane zdravstvene delavce 

samoupravnih družbenih skupnosti. Danes so taki zdravstveni delavci bistveni del številnih 

nacionalnih sistemov, tako v urbanih kot tudi v ruralnih predelih. Njihova primarna vloga so 

pogosto preventivne zdravstvene storitve, osnovne zdravstvene storitve ter povezava med 

skupnostjo in nacionalnimi zdravstvenimi storitvami. Preventivni potencial takih zdravstvenih 

delavcev lahko vpliva na vzorec uporabe zdravstvenih storitev, zmanjša število zdravniških 

posvetov in hospitalizacij. Dobro oblikovani programi, ki so se odločali za take dobro trenirane 

zdravstvene delavce in so imeli dobro podporo in nadzor ter jasno definirano vlogo, so bili v 

splošnem uspešni. Taki projekti pa morajo upoštevati kulturni, geografski in socialno-ekonomski 

kontekst skupnosti, ki so ji namenjeni. 
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Druga strategija je razvoj novih kadrov zdravstvenih delavcev, ki prevzamejo nekatere 

odgovornosti zdravnikov ali medicinskih sester. Pričakovati je, da bi taki zdravstveni asistenti 

bili prej pripravljeni delati na ruralnih in odmaknjenih območjih. Ta strategija pogosto naleti na 

odpor zdravnikov, ki se nočejo odpovedati monopolu, čeprav bi se tako lahko izboljšala 

dostopnost do zdravstvenih storitev na območjih s pomanjkanjem zdravnikov, zlasti glede nujnih 

storitev. Po svetu je nekaj držav, ki so uspešno vpeljale tako delovno silo. Pristop sicer ne poveča 

zadržanja zdravstvenih delavcev, zagotavlja pa izvajanje zelo potrebnih zdravstvenih storitev. 

Kljub temu so se nekatere države pri uvajanju alternativnih zdravstvenih strokovnjakov morale 

soočiti s hudim odporom nekaterih strokovnih skupin.  

 

3.3.3 Ruralno rekrutiranje in izobraževanje 

 

Nekatere medicinske šole so bile relativno uspešne s promocijo ruralnega rekrutiranja. Študenti 

so rekrutirani na podlagi mehanizma, ki od njih zahteva podpis pogodbe, s katero se za določen 

čas zavežejo opravljati delo v določeni regiji in v javnem sektorju. Študenti opravljajo prakso na 

lokaciji, kjer bodo delali po diplomiranju, tako da se navadijo na svoje prihodnje delovno okolje. 

Tak program lahko občutno poveča delež študentov, ki prihajajo z ruralnih območij. Kaže, da je 

največja težava takega pristopa rekrutiranje finančno šibkejših študentov, ki težje izpolnjujejo 

študentske obveznosti. Medicinska fakulteta iz ZDA je tako uvedla program, ki kombinira 

selektivni sprejem in posebno izobraževanje. Program se osredinja na selekcijo dijakov z 

ruralnim ozadjem, ki se nameravajo zaposliti na ruralnih in slabo oskrbljenih območjih. Tako 

sprejeti študenti v primerjavi z drugimi študenti iste fakultete dobijo večjo finančno podporo. 

Program zajema fakultetnega svetovalca družinske medicine, zahtevano uradniško delo na 

neurbanem območju v tretjem letu študija in opravljanje zdravniškega staža na področju 

družinske medicine. Program je dolgoročno povečal število družinskih zdravnikov na ruralnih in 

slabo oskrbljenih območjih.  

 

Centralno locirane medicinske šole pritegnejo študente in zdravstvene storitve v urbane centre, 

zato je mogoče pričakovati, da ustanovitev regionalnih medicinskih šol promovira bolj 

uravnoteženo distribucijo zdravstvenih strokovnjakov in storitev. Primer s Tajskega kaže na 

uspeh ob hkratnem rekrutiranju študentov na ruralna območja.  

 

3.3.4 Integracija treninga, izobraževanja in storitve 

 

V osnovi gre za širšo odgovornost zdravstvenih izobraževalnih ustanov pri izboljšanju zdravja 

skupnosti in vzpostavljanju vezi z drugimi deležniki skupnosti. Novi pristopi zajemajo 

izobraževanje, ki temelji na skupnosti, integracijo primarne zdravstvene oskrbe in javnega 

zdravja, multiprofesionalno izobraževanje in učenje, temelječe na problemih. Tako je nastalo 

globalno združenje ustanov za izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov TUFH (Towards Unity 

for Health), ki je zavezano k izboljšanju in vzdrževanju zdravja v skupnostih, na podlagi 

inovativnega izobraževanja, raziskav in storitev. V omrežje je vključenih 160 članov iz več kot 

80 držav. Tako na primer program Latinske Amerike promovira sodelovanje med univerzami, 

zdravstvenimi storitvami in skupnostmi. Proces zajema štiri cilje:  
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 spremembo v procesu izobraževanja na podlagi spremenjenega urnika, pri čemer je poudarek 

na interdisciplinarnem pristopu in resničnih življenjskih izkušnjah; 

 spremembo v zdravstvenih storitvah, tako da postanejo učinkovite, integrirane in usmerjene v 

resnične potrebe prebivalcev, ki so jim namenjene; 

 povečanje dostopa skupnosti do znanja in tehnologije; 

 vzpostavitev bolj demokratičnega, fleksibilnega in relevantnega razmerja med ustanovami, ki 

so vpletene v zagotavljanje zdravstvene oskrbe.  

 

Program je povečal zadovoljstvo uporabnikov storitev in sodelovanje skupnosti v procesu 

odločanja, izboljšal je zbiranje in uporabo informacij ter povečal integracijo med bolnišnicami in 

primarnimi zdravstvenimi centri. 

 

3.3.5 Nova orodja izobraževanja 

 

Globalizacija komunikacije in napredek v informacijski tehnologiji sta zelo povečala obseg 

možnosti izobraževanja. Virtualne univerze, omrežja ustanov in strokovnih združenj, 

mednarodni standardi certifikacije in učenje na daljavo izboljšujejo možnosti izobraževanja 

zdravstvene delovne sile, tudi v primeru opravljanja prakse na izoliranih območjih. Nove 

tehnologije, kot sta telezdravje in telemedicina, imajo potencial povečanja oskrbe ruralnih in 

slabo oskrbljenih območij z zdravstvenimi strokovnjaki. Olajšajo namreč strokovno sodelovanje 

in razvoj na podlagi na primer kontinuiranega izobraževanja in dostopa do nekaterih 

zdravstvenih storitev (interpretacija rentgenskih slik, mnenja specialistov). Videokonferenčna 

tehnologija je lahko izobraževalno, diagnostično in terapevtsko orodje, zlasti koristno za delavce 

v ruralnih in odročnih krajih.  

   

3.3.6 Regulatorni in administrativni ukrepi 

 

Pogodbe, ki zahtevajo določeno število let dela v javnem sektorju, še posebej v primeru 

sponzoriranega izobraževanja s strani države, so bile implementirane v številnih državah po 

svetu. Študenti morajo oddelati določeno število let na določenem območju ali plačati globo. V 

splošnem je taka politika slabo učinkovala na geografsko distribucijo. Nekatere države so uvedle 

visoke šolnine za študente medicine. Tisti, ki si študija ne morejo privoščiti, prejmejo vladno 

posojilo, ki ga po diplomiranju lahko odplačajo v denarju ali z delom v javnem sektorju, zlasti na 

ruralnih ali odročnih območjih. Nekatere države pogojujejo prejem diplome šele po opravljeni 

praksi v javnem sektorju, ki lahko zajema prakso na ruralnem območju. Številne države Latinske 

Amerike so uvedle sistem obveznega dela na ruralnem območju za vse nove diplomante. Ocena 

teh programov je pokazala slabo sprejemljivost s strani študentov, kar se je pokazalo v nizki 

produktivnosti.  

 

Številne države so poizkušale omejiti emigracijo z različnimi ukrepi, da bi tako povečale število 

zdravstvenih strokovnjakov na ruralnih in odročnih območjih. V splošnem je tak sistem sprejet 

kot nepravičen, ker druge vrste kariere ne zahtevajo obveznega dela. Poleg tega lahko tako 
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vezanje delavcev odvrača dijake od medicinskega izobraževanja. Tak pristop se je izkazal za 

neprimernega zlasti v državah z visokim deležem žensk v zdravstveni delovni sili.  

 

Učinkovitost strategij obveznega družbenega dela po diplomiranju v manj privlačnih regijah 

mora biti še ocenjen. Če je proces netransparenten, je lahko neučinkovit, če je rigorozen, pa je 

lahko spodbuda za emigracijo iz države.  

 

3.3.7 Finančne in strokovne spodbude 

 

Različne spodbude za povečanje privlačnosti dela na neprivlačnih območjih so doživele različen 

uspeh. Najpogostejši spodbudi sta zdravstveno zavarovanje in dolžina dopusta. Druge ugodnosti 

zajemajo povračilo šolnine, gibljiv delovni čas, različne finančne spodbude, kot so na primer 

bonusi na osnovi izkušenj ali dolžine obveze, študijski dopust in čas za oddih, zaposlitvene 

možnosti za partnerje, namestitvene ugodnosti in boljše izobraževalne ustanove za otroke. 

Različno uspešne so bile spodbude, ki so zdravnikom omogočale izvajanje zasebne prakse v 

javnih ustanovah. V Kanadi se je vlada dogovorila s sindikati zdravnikov o mešanici spodbud za 

izboljšanje regionalne distribucije medicinske delovne sile. V regijah s pomanjkanjem 

zdravnikov je plača povečana za 15 do 25 odstotkov, v regijah s prevelikim številom zdravnikov 

na prebivalca pa je plača zmanjšana za 30 odstotkov. Zdravniki, ki sprejmejo delo na odročnih 

območjih, so deležni še nekaterih drugih ugodnosti, kot so subvencije za ureditev prakse in 

dostop do kontinuiranega izobraževanja. Ti ukrepi so izboljšali distribucijo splošnih zdravnikov. 

Manjši pa je bil njihov vpliv na izbiro lokacije pri specialistih, zlasti tistih, katerih praksa zahteva 

dostop do tehnologije, ki je na voljo le v specializiranih bolnišnicah. Kot kaže, ekonomske 

spodbude niso dovolj, ampak jih je treba dopolniti z drugimi spodbudami, predvsem s 

strokovnimi. V številnih državah strategije za enakomerno distribucijo zdravstvenega osebja tako 

presegajo področje ministrstva za zdravje.  

 

3.3.8 Boljša nacionalna politika in mednarodni sporazumi 

 

Nekatere vlade so implementirale različne oblike politike za kontrolo rasti in prilagoditev 

strukture zdravstvene delovne sile. Te so med drugim zajemale tudi kontrolo sprejetja v šole in 

definiranje kvot za specializacijo na osnovi vnaprej ugotovljenih regionalnih potreb. Brazilija je 

razvila strategijo, ki je revnim in odročnim regijam omogočila dostop do osnovnih storitev. Z 

atraktivnimi spodbudami so zgradili družinske zdravstvene time, ki so zajemali zdravnika, 

medicinsko sestro, pomočnika in šest družbenih zdravstvenih delavcev ter so bili namenjeni 

postopanju v 85 odstotkih vseh zdravstvenih problemov.  

 

Tudi štiridesetletna tajska politika ravnanja s človeškimi zdravstvenimi viri se je izkazala za 

relativno uspešno. Vpeljane so bile strategije za izboljšanje družbene in strokovne identifikacije 

oziroma priznanja za zdravstvene delavce v odročnih regijah. Njihov cilj je izboljšanje morale 

zdravnikov na ruralnih območjih in spodbujanje njihovega zadržanja. Na Tajskem so zdravniki z 

ruralnih območij ustanovili društvo, ki skrbi za inovativne programe za podporo zdravnikov na 

teh območjih. Društvo sta javnost in medicinska stroka zelo dobro sprejeli. Poleg tega so bila 
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uvedena tudi priznanja za najboljše zdravnike na ruralnih območjih in za najtežja opravljena 

dela. Nekateri zdravniki so prejeli častne magistrske in doktorske nazive.  

 

3.4 Zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov in uravnotežene oskrbe z 

zdravniki v Sloveniji 

 

Slovenija se sooča z geografskim neravnotežjem na trgu dela v zdravstvu (Blagojević, 2006, str. 

41). Poleg tega lahko v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 (Ur. l. 

RS, št. 72/2008 (47/2008 popr.)) preberemo o problematiki pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji.  

 

3.4.1 Zagotavljanje zadostnega števila študentov medicine 

 

Do leta 2004, ko se je prva generacija študentov vpisala na Medicinsko fakulteto v Mariboru, je 

dodiplomsko izobraževanje študentov na področju splošne medicine v Sloveniji potekalo samo 

na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (Univerzitetni študijski program Splošna medicina 

Medicinske fakultete v Mariboru, 2009). Medicinska fakulteta v Ljubljani je imela vsa leta 

omejen vpis in je do leta 2003/2004 vpisovala 150 študentov letno, nato je vpis povečala na 200 

študentov. Glede na demografsko gibanje v Sloveniji in glede na druge pomembne strukturne 

spremembe v slovenski družbi v zadnjih desetih letih se je začelo kazati, da tolikšno število 

diplomantov ni zmožno zagotavljati niti preprostega nadomeščanja v pokoj odhajajočih 

zdravnikov niti spremljanja hitrega razvoja različnih smeri klinične medicine s svojo lastno 

zahtevo po zdravnikih. Sedanje število zdravnikov je zaskrbljujoče. Po podatkih registra 

zdravniške zbornice je bilo leta 2007 v Sloveniji 4.666 zdravnikov ter 432 zdravnikov, ki niso 

aktivni v zdravniški službi, ter 1.289 zobozdravnikov. Povprečje EU po podatkih iz leta 2004 je 

bilo 3,47 zdravnika na 1.000 prebivalcev, medtem ko je bilo povprečje v Sloveniji 2,26 

zdravnika na 1.000 prebivalcev, kar nas uvršča na sam rep evropskih držav. Še bolj zaskrbljujoča 

je analiza starostne strukture zdravnikov. Delež zdravnikov, starih 60 let in več, je 12,4 odstotka, 

medtem ko je zelo nizek tudi delež zdravnikov, mlajših od 35 let – 15,7 odstotka. Po podatkih 

Zavoda RS za zaposlovanje se letno na zavodu prijavi potreba po pribl. 1.200 zdravnikih, 

različno po specializacijah. 

 

V Ljubljani se enovita magistrska študija medicine in dentalne medicine izvajata v skladu z 

nacionalnim programom visokega šolstva in trajata šest let. Leta 2009 je Medicinska fakulteta v 

Ljubljani vpisala novince v nov, vsebinsko in organizacijsko prenovljen program študija 

medicine in dentalne medicine (Šuput, 2010, str. 11, 12). Že v prvih letnikih so novosti učenje 

veščine sporazumevanja, stik z bolnikom in nujna medicinska pomoč v novem simulacijskem 

centru medicinske fakultete. Zgodnji stik z bolnikom se nadaljuje tudi v drugem letniku in 

celotno klinično izobraževanje vstopa v zgodnejše obdobje študija. Hkrati se pričakuje vse večja 

prepletenost teorije in kliničnega izobraževanja na vseh področjih. Diplomant bo po zaključenem 

študiju sposoben za samostojno delo v ambulanti splošne medicine, tako v smislu ugotavljanja 

vseh bolezenskih stanj kakor tudi v smislu njihovega zdravljenja. Za njegovo nadaljnje 

izobraževanje pa so seveda potrebne specializacije v smereh, ki jih predpisuje Zdravniška 

zbornica Slovenije na nacionalni oziroma evropski ravni. 
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Kakovost študija in diplomantov je odvisna predvsem od kakovosti študentov, kakovosti dela 

učiteljev in ustreznega številčnega razmerja med njimi. Tega ne more nadomestiti nobena 

reforma, v pozitivnem ali negativnem smislu pa na te parametre vplivajo štipendijska politika, 

dostopnost do študija, izbor študentov, izbor učiteljev in financiranje za zagotovitev ustreznega 

števila učiteljev. 

 

Ob vpisu novincev se vedno zastavlja vprašanje, ali je izbirni postopek ustrezen, in kaj je s 

feminizacijo, je pa trenutni postopek objektiven in izključuje subjektivno poseganje v izbor.  

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Splošna medicina Medicinske fakultete v Mariboru 

traja prav tako šest let (Univerzitetni študijski program Splošna medicina Medicinske fakultete v 

Mariboru, 2009). Usklajen je s prenovljenimi programi medicinskega študija znotraj Evropske 

unije in omogoča prehajanje med posameznimi medicinskimi fakultetami po sistemu ECTS 

(angl. European Credit Transfer System). Vsebine posameznih predmetov so usklajene tudi z 

univerzitetnim študijskim programom Medicina Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.  

 

Enoviti magistrski študijski program Splošna medicina je oblikovan na osnovi primerjav in 

analiz prenovljenih študijskih programov, ki odsevajo hiter razvoj medicine in spremljajoče 

tehnologije. Od samega začetka se naslanja predvsem na programe nekaterih skandinavskih 

fakultet, tako da predstavlja uravnoteženo kurikularno shemo med povsem klasičnim ter povsem 

posodobljenim poukom. Ilustrativni študijski program v tem kontekstu je študijski program 

univerze v Oulu. Študijski program Univerze v Manchestru pa je povsem prenovljen program, po 

katerem prevladuje učenje v obliki modulov PBL (angl. Problem Based Learning) (glejte v 

nadaljevanju) brez osrednjih elementov klasičnega programa in je pomemben konceptualni vzor 

pri oblikovanju študijskega programa medicine na Univerzi v Mariboru. Značilnost čistega 

programa PBL je popolna integracija kliničnih in predkliničnih vsebin na vseh ravneh študija. 

 

Vodstvo Medicinske fakultete Univerze v Oulu je pisno izrazilo pripravljenost za sodelovanje z 

Univerzo v Mariboru pri pripravi predmetnika. Podobna oblika sodelovanja je bila vzpostavljena 

z Univerzo v Manchestru, in sicer sodelovanje pri pripravi predmetnika s posebnim poudarkom 

na učenju na osnovi problemov (v nadaljevanju PBL). PBL-moduli na osnovi središčnih 

problemov pokrivajo vsa področja medicine, od poznavanja temeljev teorije in prakse, 

usposabljanja v kliničnem okolju in postopnega doseganja samostojnosti, ki študente vodi v 

samostojno poklicno pot zdravnika. Posamezni predmeti se obravnavajo v različnih letnikih in 

skupaj z drugimi predmeti ter prehajajo iz predkliničnih v klinične.  

 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na: 

 splošni uspeh pri maturi (35 %); 

 splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20 %); 

 uspeh pri posameznih predmetih mature: matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet 

(biologija, fizika ali kemija) (45 %). 
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Medicinska fakulteta se zaveda, da je poleg mednarodnega sodelovanja na področju 

znanstvenoraziskovalnega dela zelo pomembno podpirati tudi mednarodno mobilnost tako 

študentov kot tudi pedagoških delavcev. Mednarodno sodelovanje fakultete v mednarodnem 

visokošolskem prostoru poteka v obliki izmenjav študentov in učiteljev v programu Erasmus. 

Osnovna ideja mobilnosti je omogočiti študentom svoboden prehod in študij na evropskih 

univerzah kot tudi internacionalizacijo študija, odprtost izobraževalnega sistema evropskih 

univerz svetu, internacionalizacijo študentov in profesorjev, ki ostanejo doma, idr. Študij, 

opravljen v tujini, je priznan kot sestavni del študijskega programa medicinske fakultete. 

Obdobje, ki ga študent preživi v tujini, Medicinska fakulteta v Mariboru v celoti prizna v 

akademske namene, če je seveda izpolnil vse obveznosti. Akademsko priznavanje olajša uporaba 

evropskega sistema prenosa kreditnih točk ECTS, ki študentom omogoča mobilnost med 

študijem na različnih univerzah v tujini na osnovi dodeljevanja in prenašanja akademskih 

kreditnih točk ter s tem olajšuje priznavanje opravljenih akademskih obveznosti študentov med 

partnerskimi ustanovami. 

 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani se je v zadnjih letih dejavneje vključila v izvajanje 

programa Erasmus, saj je bil delež študentov, ki so bili vsaj enkrat med študijem vključeni v 

programe mobilnosti, premajhen (Marš, 2010, str. 45–47). Rezultat vseh teh prizadevanj je, da se 

tako število odhajajočih kot prihajajočih študentov, vključenih v program Erasmus, na fakulteti 

iz leta v leto povečuje. V študijskem letu 2008/2009 je bilo v program študijskih izmenjav in 

študijske prakse Erasmus vključenih 25 študentov. Izkušnje, ki jih študenti pridobijo med 

študijem v tujini, prinašajo v matično okolje nove ideje in dodano vrednost, neprecenljiva pa je 

tudi vsaka osebna izkušnja, na kar kažejo številni pozitivni vtisi študentov Medicinske fakultete 

Univerze v Ljubljani, vključenih v program Erasmus: »Študijska izmenjava Erasmus je izpolnila 

in celo presegla moja pričakovanja, domov sem se le stežka vrnil. Čas v tujini je bil 

neprecenljiva osebna izkušnja, obenem pa je v meni vzbudil zanimanje za raziskovalno 

medicino, za podiplomski študij in delo v tujini. Mogoče se bo komu odhod v ta neznani svet 

Erasmusa zdel strah vzbujajoč (tudi meni se je), vendar pa vam zagotavljam, da je vsekakor 

vredno!« 

 

3.4.2 Pripravništvo in specializacija 

 

Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 72/2006, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010 Odl. US: U-

I-270/08-10, 107/2010-ZPPKZ) določa, da pripravništvo traja šest mesecev in se konča s 

strokovnim izpitom. Sicer se lahko vsaka oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktorica ali 

doktor medicine ali ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s 

slovenskim strokovnim naslovom doktorica ali doktor medicine, pridobljena v postopku 

priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, zaposli kot pripravnik. 

Zdravniki pripravniki smejo opravljati zdravniško službo, za katero se usposabljajo, le pod 

vodstvom in z odgovornostjo mentorja. 

Zdravnik oziroma doktor dentalne medicine, ki je opravil strokovni izpit, se lahko specializira na 

posameznem strokovnem področju. Specializacija se konča s specialističnim izpitom. Zdravniku 

se lahko v program specializacije delno ali v celoti všteva tisti del programa opravljenega 
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sekundariata, ki po vsebini ustreza programu specializacije. Vsebine specializacij pripravi 

Slovensko zdravniško društvo v sodelovanju z medicinskima fakultetama, sprejme pa 

Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom. Vrste in trajanje specializacij in postopek 

opravljanja specialističnega izpita ter imenovanje izpitne komisije določi zbornica. 

 

Po pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Ur. l. RS, št. 59/2003, 

51/2004, 15/2005, 20/2007, 102/2007, 22/2009 (42/2009 popr.)) je specializacija zdravnikov 

oblika podiplomskega strokovnega usposabljanja, ki je potrebno za dodatno in poglobljeno 

pridobivanje znanja in veščin na enem od področij medicine ali dentalne medicine. Specialistična 

izobrazba za posamezno vrsto specializacije se pridobi v postopku časovno določenega 

usposabljanja in z opravljenim specialističnim izpitom. Obstaja 41 vrst specializacij, katerih čas 

trajanja je večinoma pet ali šest let. Med štiriletnimi specializacijami velja posebej omeniti 

specializacijo iz družinske medicine.   

 

Omeniti je treba še finančne spodbude za različna delovna mesta zdravnikov. Večja sprememba 

je bila uvedena s posebnim tarifnim delom Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v 

Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 

60/2008, 44/2009, 29/2010, 83/2010), ki določa uvrstitev delovnih mest in nazivov zdravnikov v 

plačne razrede zaradi uveljavitve sistema plač v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. 

Zdravniška delovna mesta in nazivi se uvrstijo v plačne razrede glede na naslednje kriterije:  

 stopnjo izobrazbe oziroma tarifni razred;  

 zahtevane podiplomske kvalifikacije in trajanje usposabljanja za dosego teh kvalifikacij;  

 posebne pogoje dela;  

 pogoje za pridobitev naziva. 

 

3.4.3 Javne zdravstvene ustanove 

 

V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/2005, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-

ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr) lahko preberemo, da se zdravstvena dejavnost izvaja na treh različnih 

ravneh: 

 primarna raven obsega osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost; 

 sekundarna raven obsega specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost; 

 terciarna raven obsega izvajanje dejavnosti klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov 

ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov.  

 

Kot posebna specialistična dejavnost se na sekundarni in terciarni ravni izvaja socialno-

medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost.  

 

Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto. 

Republika Slovenija sodeluje pri zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni 

na demografsko ogroženih območjih v skladu s planom zdravstvenega varstva. Mrežo javne 

zdravstvene službe na sekundarni in terciarni ravni zagotavlja Republika Slovenija.  
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Osnovno zdravstveno dejavnost izvajajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni 

zdravstveni delavci. Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj 

preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno 

medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in 

drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter 

preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh 

dejavnosti ni drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi reševalno službo, če ta služba ni 

organizirana v bolnišnici. Zdravstveni dom lahko izvaja tudi specialistično ambulantno dejavnost 

za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo javne zdravstvene 

službe. Zdravstveni dom se ustanovi za območje občine, več občin ali mesta ob upoštevanju 

zbolevnosti prebivalstva, naseljenosti in prometnih povezav. V zdravstveni postaji se izvajajo 

najmanj nujna medicinska pomoč, splošna medicina in zdravstveno varstvo otrok in mladine 

oziroma družinska medicina ter osnovne diagnostične preiskave. Za zagotavljanje drugih 

dejavnosti iz prvega odstavka 7. člena tega zakona se zdravstvena postaja povezuje z najbližjim 

zdravstvenim domom. Če v občini ali mestu ni zdravstvenega doma, mora občina oziroma mesto 

v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotoviti izvajanje 

preventivnih in drugih programov v osnovnem zdravstvenem varstvu s pogodbo z drugim 

zdravstvenim domom, zdravstveno postajo ali zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki opravljajo 

javno zdravstveno službo na podlagi koncesije. 

 

Specialistična ambulantna dejavnost kot nadaljevanje oziroma dopolnitev osnovne zdravstvene 

dejavnosti obsega poglobljeno diagnostiko, zdravljenje bolezni ali bolezenskih stanj ter izvajanje 

ambulantne rehabilitacije. Specialistično ambulantno dejavnost izvajajo bolnišnice, zdravilišča 

ali zasebni zdravniki specialisti posameznih strok. Specialistična bolnišnična dejavnost obsega 

poglobljeno diagnostiko, zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo, zdravstveno nego, nastanitev 

in prehrano v splošnih in specialnih bolnišnicah. Bolnišnica lahko izvaja tudi dispanzersko 

dejavnost s področja pulmologije, nevropsihiatrije, dermatovenerologije in ginekologije, če te 

dejavnosti niso organizirane v osnovni zdravstveni dejavnosti. Po svojem namenu so bolnišnice 

splošne in specialne. Splošna bolnišnica je zdravstveni zavod za zdravljenje več vrst bolezni, ki 

ima specialistično ambulantno dejavnost in posteljne zmogljivosti najmanj za področje interne 

medicine, kirurgije, pediatrije in ginekologije ali porodniške dejavnosti. Specialna bolnišnica je 

zdravstveni zavod za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje določene bolezni 

oziroma določene skupine prebivalcev, ki mora izpolnjevati vse pogoje za bolnišnico, le da ima 

posteljne, diagnostične in druge zmogljivosti prilagojene svojemu namenu.  

 

Dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov obsega znanstvenoraziskovalno in 

vzgojno-izobraževalno delo za medicinsko fakulteto ter druge visoke in višje šole ter opravljanje 

najzahtevnejših zdravstvenih storitev na ambulantni ali bolnišnični način, ki jih zaradi strokovne, 

kadrovske, tehnološke in organizacijske zahtevnosti ni možno niti ni smotrno opravljati na nižjih 

ravneh. Zdravstvene storitve oziroma programe, ki se izvajajo na terciarni ravni, določi 

ministrstvo, pristojno za zdravje. V okviru svoje dejavnosti klinike, klinični inštituti ali klinični 

oddelki izvajajo najzahtevnejše specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje, oblikujejo 
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doktrino stopenjske diagnostike in zdravljenja na svojem področju ter jo posredujejo drugim 

bolnišnicam, zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem. Klinike, klinični inštituti ali klinični 

oddelki sodelujejo s pristojnimi zbornicami pri oblikovanju in izvajajo podiplomsko 

izobraževanje zdravnikov, zobozdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev z visoko izobrazbo. 

 

3.4.4 Uravnoteženost oskrbe z zdravniki v Sloveniji 

 

Največ zdravnikov primanjkuje v Prekmurju in Posavju, dveh ekonomsko manj razvitih regijah 

(Blagojević, 2006, str. 41). Zdravnikov specialistov primanjkuje tudi na severnem Primorskem.  

 

Marušič (2007, str 842) ugotavlja, da v Sloveniji živi polovica populacije v urbanih, druga 

polovica pa v ruralnih naseljih. V nasprotju s tem naj bi v prvotni petnajsterici EU v povprečju 

kar 80 odstotkov prebivalstva živelo v urbanih naseljih. Z aktivno zdravstveno politiko je treba 

odpravljati vzroke za nezainteresiranost za delo zdravnikov v ruralnih okoljih. Vzrok za 

neuravnoteženost naj bi bili zlasti naslednji dejavniki: manj priložnosti za socializacijo, 

zahtevnejša demografija, težje delovne okoliščine ter neodvisnost oziroma samostojnost pri 

reševanju urgentnih situacij.  

 

Avtor opozarja tudi na razlike v pristopih zdravnikov različnih generacij. V EU naj bi kar sedem 

odstotkov diplomantov medicinske fakultete iskalo zaposlitev zunaj zdravstvenih ustanov z 

neposrednim delom z bolniki. Specialnosti s težjimi delovnimi pogoji ostajajo nezasedene. Poleg 

tega obstaja tudi neuravnoteženost med spoloma. Pogoje dela bo tako treba v prihodnje 

uspešneje izenačevati.  

 

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 (Ur. l. RS, št. 72/2008 

(47/2008 popr.)) lahko preberemo, da naj bi se v obdobju med letoma 2008 in 2013 na podlagi 

demografskih značilnosti populacije zdravnikov (diplomanti, upokojevanje, odselitve, priselitve 

in umrljivost, ob upoštevanju .retrospektivnih trendov) število zdravnikov povečalo za 11,4 

odstotka, kar naj bi zvečalo njihovo število na nekaj več kot 5.200 (konec leta 2006 jih je bilo 

4.740). Do takrat se bo šele začel kazati vpliv priliva diplomantov z Medicinske fakultete v 

Mariboru. Zdravniška zbornica Slovenije, ki načrtuje, spremlja in nadzoruje specializacijo, mora 

pripraviti dolgoročni (najmanj desetletni) načrt dodeljevanja novih specializacij. Razpisovanje 

prostih mest in razporejanje specializantov bo moralo poleg upokojitev in potreb po novih 

specialistih upoštevati predvsem zahteve in potrebe mreže, tako da se bo obstoječa mreža 

zapolnila v največji možni meri. Javni zavodi naj bi imeli v prihodnje prednost pri dodeljevanju 

specializantov, vse dokler mreža ne bo uravnotežena.  

 

Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 72/2006, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010 Odl. US: U-

I-270/08-10, 107/2010-ZPPKZ) predpisuje, da se zdravniška delovna mesta v mreži javne 

zdravstvene službe razporedijo po območjih in po specialističnih področjih tako, da se 

prebivalcem zagotovi čim bolj enaka dostopnost do kakovostnih storitev. Razpored zdravniških 

delovnih mest v mreži javne zdravstvene službe določi minister, pristojen za zdravstvo. 
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Zdravniška zbornica Slovenije v zvezi z razporedom zdravniških delovnih mest v mreži javne 

zdravstvene službe: 

 spremlja zasedenost zdravniških delovnih mest; 

 brezposelnim zdravnikom posreduje informacije o prostih zdravniških delovnih mestih, 

delodajalcem pa informacije o brezposelnih zdravnikih; 

 daje mnenja k podeljevanju koncesij zasebnim zdravnikom; 

 v skladu s potrebami in starostno strukturo zdravnikov posameznih strok načrtuje in 

odobrava specializacije. Vsako objavo prostega zdravniškega delovnega mesta je treba hkrati 

s prijavo zavodu za zaposlovanje posredovati zbornici.  

 

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Ur. l. RS, št. 59/2003, 51/2004, 

15/2005, 20/2007, 102/2007, 22/2009 (42/2009 popr.)) ureja vrste, trajanje, potek in programe 

specializacij zdravnikov, odobravanje specializacij, postopek opravljanja specialističnega izpita 

in postopek za priznavanje v tujini pridobljenega naziva. Kratkoročne in dolgoročne potrebe po 

novih specialistih za posamezna področja za potrebe mreže javne zdravstvene službe ugotavlja 

Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi predvidene strategije o specialistični dejavnosti, 

dejanskih podatkov iz zdravniškega registra in obvestil izvajalcev javne zdravstvene službe. 

Strategija o specialistični dejavnosti obsega kratkoročne in srednjeročne napovedi potreb po 

zdravnikih specialistih in mreže zdravnikov specialistov po posameznih regijah ter za državo v 

celoti. Pooblaščeni izvajalci o potrebah po novih specialistih enkrat letno obveščajo Ministrstvo 

za zdravje RS in Zdravniško zbornico Slovenije. Na podlagi teh podatkov in skladno s številom 

prostih specializantskih delovnih mest zbornica s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje, 

vsako leto določi število novih specializacij za posamezna strokovna področja. Število novih 

specializacij se določi za vso državo in za vsako regijo posebej.  

 

Zdravniška zbornica Slovenije dvakrat letno z javnim razpisom razpiše specializacije za potrebe 

mreže javne zdravstvene službe za posamezna specialistična področja posamezne regije. 

Kandidat se lahko na enem razpisu prijavi le na eno specializacijo, razpisano v eni regiji. Ob 

prijavi mora med drugim oddati izjavo, da bo po končani specializaciji za prvo zaposlitev kot 

specialist sprejel ponudbo izvajalca javne zdravstvene službe v regiji, ki je praviloma javni 

zdravstveni zavod, za katero kandidira, in sicer za enkratno časovno obdobje trajanja 

specializacije. 

 

Razloge za pomanjkanje zdravnikov v odročnih regijah lahko iščemo v neustreznem načrtovanju 

potreb, v neprijavljanju diplomantov medicine za specializacije v odročnih regijah ali pa v 

odhodih zdravnikov po končani specializaciji v manj odročne in bolj urbane regije. Opravljen je 

bil pregled razpisov specializacij, objavljenih na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Od 

oktobra 2004 do marca 2009 je bilo deset razpisov za potrebe javne zdravstvene mreže (Stanje 

prijav na razpis specializacij, 2009). Že na prvi pogled je razvidno, da na razpisih ostajajo prosta 

mesta, na katera se ne prijavi noben kandidat. Skupna prosta mesta po posameznih regijah iz 

vseh desetih razpisov prikazuje Tabela 6. Po drugi strani je razvidno, da se kandidati v vseh 

regijah veliko rajši odločajo za določene specializacije. Relativno malo interesa obstaja za 

specializacijo iz družinske medicine, ki je ključna specializacija za zagotavljanje primarne ravni 



 74 

javnega zdravstva. Malo je tudi interesa za kirurške stroke. Koristno bi bilo raziskati vzroke za 

priljubljenost oziroma nepriljubljenost določenih specializacij in po potrebi prilagoditi vsebino, 

potek in trajanje specializacij ter delovne pogoje in nagrajevanje specialistov določenih smeri.  

 

Tabela 6: Skupno število prostih mest na razpisih po posameznih regijah od leta 2005 do 2008 

 
 

 

Regija 

Število prostih mest na razpisih*  

10/ 

2004 

2/ 

2005 

10/ 

2005 

2/ 

2006 

10/ 

2006 

2/ 

2007 

10/ 

2007 

2/ 

2008 

10/ 

2008 

3/ 

2009 

Skupaj 

Ljubljana –6 –19 –8 –39 –1 –28 –12 8 –3 –3 –111 

Maribor 6 10 –1 1 –3 3 4 25 23 25 93 

Celje 1 –1 –1 6 1 4 4 9 2 9 34 

Kranj –1 1 –3 0 0 5 3 5 1 7 18 

Koper 5 4 0 10 –6 3 0 6 8 11 41 

Novo mesto 5 4 1 10 1 2 2 10 10 12 57 

Nova Gorica –1 3 4 5 –3 6 4 9 9 10 46 

Krško 4 6 5 7 5 6 6 8 9 12 68 

Ravne na Koroškem 12 10 2 10 4 11 8 24 21 18 120 

Murska Sobota 17 15 11 12 10 14 10 20 20 21 150 

Vse regije 42 33 10 22 8 26 29 124 100 122 516 

Legenda: * Posamezni razpis je naveden kot datum (mesec/leto).  

                    Prosta mesta = število razpisanih mest – število vlog 

 

Vir: Stanje prijav na razpis specializacij, 2009. 

 

Podatki kažejo, da je število prostih mest daleč največje v regijah Ravne na Koroškem in Murska 

Sobota, daleč najmanjše pa v Ljubljani. V obravnavanem obdobju se ta trend tudi bistveno ne 

spreminja. Poleg tega je iz tabele razvidno, da se na posameznem razpisu prijavi manj 

kandidatov, kot je razpisanih mest. Sklepamo lahko, da gre po eni strani za nezainteresiranost za 

specializacijo in s tem tudi delo v omenjenih odročnih regijah, in po drugi strani, da gre za 

pomanjkanje priliva diplomantov medicinskih fakultet. Ker se drugi problem lahko reši s 

povečanjem vpisnih mest na obeh medicinskih fakultetah, kar je bilo do neke mere že storjeno, 

nas zanima predvsem prvi problem. Razloge za ta problem bi bilo treba iskati v motivih 

študentov medicine za delo v določeni regiji. Ker je rešitev problema ključna za geografsko 

uravnoteženost oskrbe z zdravniki v prihodnje, bi bilo treba študente medicine in pozneje tudi 

zdravnike ustrezno motivirati za delo v odročnih regijah. V nasprotnem primeru je kljub 

povečevanju vpisnih mest na medicinskih fakultetah problem mogoče rešiti le z uvozom tujih 

zdravnikov. Verjetno si nihče ne želi, da bi prazna mesta v odročnih regijah v prihodnje 

zapolnjevali zdravniki, ki bi bili zaradi prenasičenosti trga dela prisiljeni iskati delo v odročnih 

regijah, čeprav za to ne bi bili niti najmanj motivirani.  

 

Na 124 razpisanih mest za specializacije se je novembra 2011 prijavilo le 67 mladih zdravnikov, 

med njimi sta bili kar dve tretjini tujcev iz držav nekdanje Jugoslavije (Zupanič, 2011c). Mlade 

zdravnike najbolj zanimajo vse vrste kirurških specializacij, nato radiološka, internistična, 

nevrološka, pediatrična in urgentna specializacija, kažejo vloge, ki so jih kandidati oddali 
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zdravniški zbornici. To so tiste specializacije, katerih programi so povsem usklajeni z EU in s 

katerimi je po direktivi EU mogoče brez kakršnihkoli težav nadaljevati specializacijo kjerkoli v 

EU. Najmanj zanimanja je spet za specializacijo družinske medicine. Vzroka sta predvsem dva: 

po eni strani je zdravnik specialist družinske medicine po plačni reformi med vsemi specialisti 

najslabše ovrednoten, po drugi strani so to velikokrat delovna mesta v odročnih krajih. Čeprav je 

v zadnjih dveh letih zdravnikov družinske medicine več (leta 2009 jih je bilo 855, leta 2011 

1.043), so še vedno prav pri teh profilih največje vrzeli. Nezasedena mesta za specializacije iz 

družinske medicine so ostala prav v vseh regijah razen v ljubljanski. Največ prostih mest je v 

regijah Novo mesto, Ravne na Koroškem in Murska Sobota. Tuji zdravniki se ob prihodu v 

Slovenijo enako kot domači najbolj zanimajo za delo v Ljubljani, kjer jih očitno priteguje delo v 

UKC. Prijavijo se za istovrstne specializacije kot domači zdravniki. 

 

Zdravniška zbornica je za februar 2012 razpisala 304 specializantska mesta po vsej Sloveniji in 

vseh specialnosti. Podatki kažejo, da bi potrebovali 382 novih specializantov (torej 78 več, kot 

bo razpisanih mest), da bi v prihodnjih štirih do šestih letih, kolikor trajajo specializacije, 

nadomestili zdravnike, ki se bodo medtem upokojili. A zdravnikov za vsa prosta mesta ni dovolj, 

zato je bilo manj razpisanih mest, sicer bi se zgodilo, da bi zdravniki hoteli zasesti le bolj želene 

specializacije, s tem pa bi prebivalstvo ostalo brez nekaterih nujno potrebnih zdravnikov, so 

pojasnili pri zdravniški zbornici. 

 

V pridobivanje specializacije, ki je nadgradnja šestletnega zdravniškega študija na medicinski 

fakulteti in je nujen pogoj za pridobitev licence, s tem pa za samostojno opravljanje zdravniškega 

poklica, je zdaj vključenih 1.357 zdravnikov. Vodijo jih mentorji, glavni mentorji in 

koordinatorji specializacij. 

 

4  EMPIRIČNA RAZISKAVA DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA 

ODLOČITEV ZDRAVNIKA ZA DELO V DOLOČENI REGIJI, DELO V 

URBANEM ALI RURALNEM OKOLJU IN MIGRACIJO 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela so navedeni dejavniki, ki so povezani z rekrutiranjem 

zdravnikov na ruralnih ali odročnih območjih, dejavniki, ki vplivajo na uravnoteženost oskrbe z 

zdravniki, in dejavniki, ki vplivajo na migracijo zdravnikov. Sledi empirični del magistrskega 

dela, v katerem na podlagi teoretičnih spoznanj pripravim vprašalnik in med študenti medicine 

opravim raziskavo. Razlog za anketiranje študentov medicine in ne zdravnikov je v dejstvu, da 

so študenti tisti, ki se bodo kmalu po zaključku študija odločali za kandidaturo na razpisih 

specializacij in s tem vplivali na uravnoteženost oskrbe zdravnikov v prihodnje. Zdravniki 

namreč kmalu po zaključku študija začnejo opravljati izbrano specializacijo v določeni regiji in 

se s tem zavežejo tudi k opravljanju prakse v izbrani regiji po končani specializaciji, in sicer za 

enkratno obdobje trajanja specializacije. Poleg tega prav razpisi specializacij najbolje kažejo, da 

so nekatere regije za delo manj zanimive.    
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4.1 Namen raziskave 

 

V empiričnem delu poizkušam ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na odločitev slovenskih 

študentov medicine za delo v določeni regiji, v urbanem ali ruralnem okolju, in kateri so 

dejavniki, ki bi lahko vplivali na poznejšo odločitev študentov za migracijo.  

 

Namen raziskave je na podlagi rezultatov anketiranja in teoretičnih osnov predlagati prakso, ki bi 

okrepila dejavnike, ki privabljajo študente na delo v odročne regije in zmanjšujejo interes za 

migracijo. Z uvedbo take prakse bi bilo možno zagotoviti bolj uravnoteženo oskrbo z zdravniki.  

 

4.2 Metode dela 

 

Na podlagi teoretičnih spoznanj pripravim vprašalnik (Priloga 1). Raziskavo izvedem z 

anketiranjem študentov obeh slovenskih medicinskih fakultet.  

 

4.2.1 Sestava in struktura vprašalnika 

 

Uporabim vprašalnik zaprtega tipa, ki sestoji iz štirih delov (Priloga 1): 

 podatki o anketirancu;  

 dejavniki, ki vplivajo na odločitev za določeno specializacijo; 

 dejavniki, ki vplivajo na odločitev za delo v določeni regiji oziroma urbanem ali ruralnem 

okolju; 

 dejavniki, ki vplivajo na odločitev za migracijo. 

 

S prvim delom vprašalnika želim pridobiti demografske podatke, ki bi glede na prej opisana 

teoretična dognanja lahko neposredno ali posredno vplivali na izbiro določene specializacije, na 

odločitev za delo v določeni regiji oziroma urbanem ali ruralnem okolju ter na odločitev za 

migracijo:  

 spol;  

 medicinska fakulteta v Ljubljani ali Mariboru; 

 letnik študija; 

 velikost kraja rojstva; 

 zdravstvena regija rojstva; 

 velikost kraja stalnega prebivališča; 

 zdravstvena regija stalnega prebivališča. 

 

Za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni je ključnega pomena specializacija iz 

družinske medicine. Primarna raven zdravstvene dejavnosti je tudi praktično izključna dejavnost 

na ruralnih območjih. Poleg tega so nekatere zdravstvene regije še posebej močno kadrovsko 

podhranjene. Zato želim poleg demografskih podatkov pridobiti tudi naslednje podatke:  

 želena zdravstvena regija dela;  

 želeno okolje dela (ruralno ali urbano); 
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 želena specializacija. 

 

V vprašanje o želeni zdravstveni regiji dela je vključen še odgovor »v tujini«, s čimer želim 

pridobiti podatke o želji po morebitni migraciji. Med želenimi specializacijami me še posebej 

zanima želja za delo na področju družinske medicine, ki je najpomembneje zastopana 

specializacija v ruralnih in odročnih regijah, kjer je primanjkljaj zdravnikov največji. Zanima me 

še želja po izbiri specializacije iz intenzivnejše veje medicine, saj naj bi bil v zadnjem času 

interes za te specializacije manjši.       

 

Z drugim, s tretjim in četrtim delom vprašalnika želim ugotoviti pomembnost dejavnikov glede 

njihovega vpliva na izbiro določene specializacije, na odločitev za delo v določeni regiji oziroma 

urbanem ali ruralnem okolju ter na odločitev za migracijo. Gre za relativno primerjanje 

dejavnikov po pomembnosti. Anketiranci lahko pri vsakem dejavniku izrazijo svoje mnenje 

glede njegove pomembnosti na petstopenjski lestvici in ga tako ocenijo z 1 (nepomemben) do 5 

(zelo pomemben).  

 

Z drugim delom vprašalnika želim identificirati najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na 

odločitev za določeno specializacijo. Na podlagi teoretičnega dela naloge in razlik med 

posameznimi specializacijami izberem 12 takih dejavnikov.  

 

S tretjim delom vprašalnika želim ugotoviti pomembnost dejavnikov glede njihovega vpliva na 

odločitev za delo v določeni regiji oziroma urbanem ali ruralnem okolju. Sestavljen je na osnovi 

v prvem poglavju opisanih Duplantiejinih dejavnikov, povezanih z rekrutiranjem in zadržanjem 

zdravnikov v ruralnih ali odročnih regijah. Ta del vprašalnika tako zajema 28 dejavnikov.  

 

Namen četrtega dela vprašalnika pa je ugotoviti dejavnike, ki lahko vplivajo na odločitev o 

migraciji v drugo regijo ali v tujino. Glede na spoznanja iz teoretičnega dela naloge izberem 

devet takih dejavnikov.  

 

4.2.2 Vzorčenje in izvedba raziskave 

 

Spletni anketni vprašalnik je pred začetkom raziskave testiralo sedem anketirancev. Testni 

anketiranci niso imeli bistvenih pripomb na vprašalnik, nekaj pripomb se je nanašalo le na 

nejasnost nekaterih vprašanj in trditev. Z izpolnjevanjem vprašalnika ni bilo nobenih težav. 

Vprašalnik je bil popravljen skladno s pripombami preizkuševalcev. Raziskava je potekala od 

13. do 23. novembra 2011. Povezava do spletnega mesta z anketnim vprašalnikom je bila 

poslana študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Medicinske fakultete v 

Mariboru. Vprašalniku je bilo priloženo spremno pismo s pojasnilom o namenu raziskave in z 

naslovom, na katerega se lahko anketiranci obrnejo za morebitna vprašanja in pojasnila (Prilogi 

2 in 3). Za pomoč oziroma pojasnilo je zaprosil le en anketiranec, ki je trdil, da spletna anketa ne 

deluje. Spletna stran naj bi napačno javljala, da anketa ni v celoti izpolnjena. Trdil je, da je 

odgovoril na vsa vprašanja. Po kratkem pojasnilu, da anketa deluje, saj je anketni vprašalnik 

uspešno izpolnilo že veliko študentov, in prošnji, da še enkrat poizkusi, mu je uspelo. Izkazalo se 
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je, da ankete prvič ni mogel posredovati, ker je ni v celoti izpolnil. Anketni vprašalnik je skupaj 

izpolnilo 478 študentov medicine. Ker je posredovanje vprašalnika potekalo s sodelovanjem 

referatov in predstavnikov študentov po več različnih poštnih seznamih, točnega odziva 

študentov ni mogoče izračunati. Lahko predvidevamo, da je večina študentov prejela vprašalnik 

po elektronski pošti. Odziv lahko ocenimo iz celotnega števila študentov obeh fakultet in števila 

izpolnjenih anket. Število vseh študentov medicine glede na posredovane podatke s strani 

referatov ocenjujem na 2.300. Sklepam lahko, da odziv ni bil manjši od 20 odstotkov. 

 

4.2.3 Analiza in obdelava podatkov 

 

Podatki so bili statistično obdelani v programu SPSS za Windows. Pri obdelavi so bile 

uporabljene statistične metode frekvenčne porazdelitve, aritmetične sredine in korelacijske 

odvisnosti. S frekvenčno porazdelitvijo sem ugotavljal gostitve (število enot) odgovorov pri 

posameznih vrednostih trditve ali vprašanja. Z aritmetično sredino oziroma s povprečjem sem 

iskal srednje vrednosti odgovorov. Povezanost med spremenljivkami, katerih vrednosti je bilo 

mogoče rangirati, sem ugotavljal s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Pri opisnih 

spremenljivkah z več kot dvema možnima vrednostma sem analiziral povezanost med 

spremenljivkami z vrednostjo hi-kvadrat.  

 

4.3 Rezultati raziskave  

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave: 

 podatki o anketirancih; 

 dejavniki, ki vplivajo na odločitev za določeno specializacijo; 

 dejavniki, ki vplivajo na odločitev za delo v določeni regiji oziroma za delo v urbanem ali 

ruralnem okolju; 

 dejavniki, ki vplivajo na odločitev za migracijo; 

 povezave med spremenljivkami: 

– povezave med rangiranimi spremenljivkami, 

– povezave med opisnimi nerangiranimi spremenljivkami; 

 

4.3.1 Podatki o anketirancih 

 

Med anketiranci prevladujejo ženske, ki jih je nekaj več kot dve tretjini (72,0 %). Večina 

anketirancev (86,8 %) je študentov medicinske fakultete v Ljubljani. Število študentov 

medicinske fakultete v Ljubljani je tudi veliko večje od števila študentov Medicinske fakultete v 

Mariboru. Kljub temu je bil odziv mariborskih študentov nekoliko manjši, če sklepamo, da so 

anketo prejeli v enakem odstotku kot ljubljanski študenti. Strukturo anketirancev glede na letnik 

študija prikazuje Slika 1. Nekaj več kot ena tretjina anketirancev (34,9 %) je bilo študentov 6. 

letnika ali absolventov, kar je razumljivo, glede na to, da gre v tem primeru vsaj za dve 

generaciji študentov. Preostali letniki prispevajo podoben delež anketirancev. Iz tega je razvidno, 

da je bil odziv na anketiranje podoben v vseh letnikih študija.  
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Slika 1: Anketiranci glede na letnik študija v odstotkih 

 

 

 

Večina anketirancev se je rodila v mestu (91,4 %), nekoliko več kot dve tretjini (71,3 %) pa v 

mestu z več kot 10.000 prebivalci (Slika 2).  

 

Slika 2: Velikost kraja rojstva anketirancev v odstotkih 

 

 
 

Porazdelitev anketirancev po zdravstvenih regijah rojstva v odstotkih prikazuje Slika 3. Več kot 

tretjina anketirancev se je rodila v ljubljanski zdravstveni regiji (41,0 %), drugo mesto pripada 

mariborski zdravstveni regiji (12,6 %). Obe regiji skupaj tako predstavljata več kot polovico 

anketirancev (53,6 %). Kot zdravstvena regija rojstva je zelo slabo zastopana regija Krško (1,5 

%).  
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Slika 3: Zdravstvena regija rojstva anketirancev v odstotkih 

 

 

 

Kraj stalnega prebivališča dveh tretjin anketirancev (66,1 %) je mesto (Slika 4). Pri skoraj 

polovici anketirancev (46,0 %) je kraj stalnega prebivališča mesto z več kot 10.000 prebivalci.  

 

Slika 4: Kraj stalnega prebivališča anketirancev v odstotkih 

 

 
 

Porazdelitev anketirancev po regijah stalnega prebivališča prikazuje Slika 5. Daleč najpogostejša 

je ljubljanska zdravstvena regija stalnega prebivališča (51,5 %). Porazdelitev je zelo podobna 

porazdelitvi anketirancev glede na njihovo zdravstveno regijo rojstva.  
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Slika 5: Zdravstvena regija stalnega prebivališča anketirancev v odstotkih 

 

 

 

Slika 6 prikazuje porazdelitev anketirancev glede na želeno zdravstveno regijo dela.  

 

Slika 6: Želena zdravstvena regija dela anketirancev v odstotkih 

 

 
 

Več kot tretjina anketirancev si želi delati v ljubljanski zdravstveni regiji (38,9 %). Skoraj petina 

anketirancev (18,8 %) še ne ve, v kateri zdravstveni regiji bi želela delati. Pomenljiv je tudi 

odstotek anketirancev, ki so odgovorili, da bi želeli delati v tujini. Teh je kar 9,2 odstotka.  
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Več kot dve tretjini anketirancev (70,7 %) si želi delati v urbanem okolju (Slika 7). Dobra 

desetina anketirancev bi rajši delala v ruralnem okolju. Skoraj petina anketirancev (18,4 %) pa je 

neopredeljenih. 

 

Slika 7: Želeno okolje dela anketirancev v odstotkih 

 

 

 

Skoraj tretjina (31,9 %) anketirancev želi po končanem študiju izbrati specializacijo iz 

intenzivnejše vede medicine (Slika 8). Neopredeljenih je 17,2 odstotka.  

 

Slika 8: Želena specializacija anketirancev v odstotkih 

 

 
 

4.3.2 Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za določeno specializacijo 

 

V drugem delu vprašalnika so anketiranci ocenjevali pomembnost dejavnikov, ki po njihovem 

mnenju vplivajo na odločitev za določeno specializacijo. Po pomembnosti so jih ocenili z 1 

(nepomemben) do 5 (zelo pomemben). Tabela 7 prikazuje aritmetično sredino ocen za 

posamezni dejavnik in pripadajoč standardni odklon.  
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Tabela 7: Pomembnost dejavnikov glede vpliva na odločitev za določeno specializacijo 

 

 Dejavnik, ki vpliva na odločitev za določeno specializacijo x σ 

1. Praktični del izobraževanja na medicinski fakulteti 4,38 0,891 

2. Osebne izkušnje s tega specialističnega področja v lastni režiji 4,32 0,879 

3. Pogoji dela (delovni čas, psihična in fizična obremenitev …) 3,89 1,202 

4. Večja možnost pridobitve specializacije in dela v želeni regiji 3,70 1,234 

5. Priporočila specialistov izbrane specializacije 3,50 1,011 

6. Teoretični del izobraževanja na medicinski fakulteti 3,10 1,056 

7. Oddaljenost obveznega kroženja zunaj izbrane regije/ustanove 2,84 1,276 

8. Priporočila specialistov drugega strokovnega področja 2,82 1,019 

9. Večja možnost pridobitve koncesije 2,78 1,240 

10. Možnost večjega zaslužka 2,76 1,166 

11. Čas obveznega kroženja zunaj izbrane regije/ustanove 2,59 1,192 

12. Čas trajanja specializacije 2,36 1,218 

 

Za posamezni dejavnik sta izračunana še aritmetična sredina ocen in standardni odklon. 

Dejavniki so razvrščeni od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Odstotki posameznih 

odgovorov so prikazani v Prilogi 4, v kateri so dejavniki razvrščeni glede na vrstni red v 

anketnem vprašalniku. Dejavnika, ki najbolj vplivata na odločitev za določeno specializacijo, sta 

praktični del izobraževanja na medicinski fakulteti in osebne izkušnje s specialističnega področja 

v lastni režiji. Po pomembnosti jima sledijo pogoji dela, večja možnost pridobitve specializacije 

in dela v želeni regiji, priporočila specialistov izbrane specializacije in teoretični del 

izobraževanja na medicinski fakulteti. Dejavnika, ki najmanj vplivata na odločitev za določeno 

specializacijo, sta čas trajanja specializacije in čas obveznega kroženja zunaj izbrane regije ali 

ustanove. Sledita jima večja možnost pridobitve koncesije in možnost večjega zaslužka.  

 

4.3.3 Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za delo v določeni regiji oziroma za delo v 

urbanem ali ruralnem okolju 

 

Tretji del ankete je bil namenjen ugotavljanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za delo v 

določeni regiji oziroma urbanem ali ruralnem okolju. Anketiranci so pomembnost dejavnikov 

ocenjevali z od 1 (nepomemben) do 5 (zelo pomemben). Tabela 8 prikazuje aritmetično sredino 

ocen za posamezni dejavnik in pripadajoč standardni odklon. Za posamezni dejavnik sta 

izračunana še aritmetična sredina ocen in standardni odklon. Dejavniki so razvrščeni od 

najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Odstotki posameznih odgovorov so prikazani v 

Prilogi 5, v kateri so dejavniki združeni v skupine in razvrščeni kot v anketi.  

 

Med najpomembnejšimi dejavniki si po pomembnosti (od pomembnejšega do manj 

pomembnega) sledijo dober odnos s pacienti, kakovost delovnih razmer, možnost strokovnega 

napredovanja, razvoja in rasti, razpoložljivost podpore medicinske skupnosti, načrti kariere, 

razmere, ki olajšajo spravo oziroma uskladitev med delom in družino, dostopnost do 

specialističnih storitev, osebne vrednote, dostopnost kontinuiranega medicinskega izobraževanja 

in možnosti za izobraževanje otrok. Med najmanj pomembnimi dejavniki pa si po pomembnosti 
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(od najmanj pomembnega do pomembnejšega) sledijo plačilo oziroma nagrada za delo v odročni 

ali ruralni regiji, vrsta in velikost populacije, strokovna izolacija, ureditev neprofitnega 

stanovanja za družino, kraj rojstva in odraščanja, druge finančne spodbude, občutek bližine 

skupnosti, izpostavljenost praksi v ruralni ali odročni regiji med akademskimi leti, ugled 

ustanove in občutek izolacije, utrujenosti in stresa.  

 

Tabela 8: Pomembnost dejavnikov glede vpliva na odločitev za delo v določeni regiji oziroma 

delo v urbanem ali ruralnem okolju 

 

 Dejavnik, ki vpliva na odločitev za delo v določeni 

regiji oziroma delo v urbanem ali ruralnem okolju 

 

Skupina 

 

x 

 

σ 

1. Dober odnos s pacienti strokovni 4,52 0,702 

2. Kakovost delovnih razmer organizacijski 4,51 0,669 

3. Možnosti strokovnega napredovanja, razvoja in rasti strokovni 4,27 0,795 

4. Razpoložljivost podpore medicinske skupnosti strokovni 4,27 0,803 

5. Načrti kariere osebni 4,21 0,921 

6. Razmere, ki olajšajo spravo oziroma uskladitev med 

delom in družino 

družinski 4,18 0,996 

7. Dostopnost do specialističnih storitev organizacijski 4,16 0,826 

8. Osebne vrednote osebni 4,12 1,044 

9. Dostopnost kontinuiranega medicinskega izobraževanja izobraževalni 4,10 0,838 

10. Možnosti za izobraževanje otrok družinski 4,00 1,046 

11. Bližina družine in prijateljev osebni 3,98 1,098 

12. Možnost dela v timu organizacijski 3,97 0,978 

13. Možnosti za zaposlitev in aktivnosti družinskega 

partnerja 

družinski 3,90 1,101 

14. Omejen dostop do virov (sredstev), opreme in 

pripomočkov 

organizacijski 3,84 0,946 

15. Zdrav in manj stresen življenjski slog značilnosti skupnosti 3,82 1,121 

16. Dostopnost družbenih in rekreacijskih aktivnosti značilnosti skupnosti 3,75 1,008 

17. Možnost izobraževanja študentov izobraževalni 3,69 1,108 

18. Prioritete in potrebe družinskega partnerja družinski 3,68 0,987 

19. Občutek izolacije, utrujenosti in stresa strokovni 3,62 1,119 

20. Ugled ustanove organizacijski 3,44 1,058 

21. Izpostavljenost praksi v ruralni ali odročni regiji med 

akademskimi leti 

izobraževalni 3,43 1,039 

22. Občutek bližine skupnosti značilnosti skupnosti 3,38 1,208 

23. Druge finančne spodbude ekonomski 3,35 1,189 

24. Kraj rojstva in odraščanja osebni 3,32 1,284 

25. Ureditev neprofitnega stanovanja za družino ekonomski 3,31 1,289 

26. Strokovna izolacija strokovni 3,23 1,074 

27. Vrsta in velikost populacije značilnosti skupnosti 3,15 1,097 

28. Plačilo oziroma nagrada za delo v odročni ali ruralni 

regiji 

ekonomski 3,06 1,229 

 

Med skupinami dejavnikov si po pomembnosti (od najpomembnejše do najmanj pomembne) 

sledijo organizacijski dejavniki, strokovni dejavniki, družinski dejavniki, osebni dejavniki, 

izobraževalni dejavniki, značilnosti skupnosti in ekonomski dejavniki.  
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4.3.4 Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za migracijo 

 

Zadnji, četrti del ankete je ugotavljal dejavnike, ki vplivajo na odločitev o migraciji v drugo 

regijo ali tujino. Anketiranci so pomembnost dejavnikov ocenjevali z od 1 (nepomemben) do 5 

(zelo pomemben). Tabela 9 prikazuje aritmetično sredino ocen za posamezni dejavnik in 

pripadajoč standardni odklon. Za posamezni dejavnik sta izračunana še aritmetična sredina ocen 

in standardni odklon. Dejavniki so razvrščeni od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. 

Odstotki posameznih odgovorov so prikazani v Prilogi 6, v kateri so dejavniki razvrščeni glede 

na vrstni red v anketnem vprašalniku. 

 

Tabela 9: Pomembnost dejavnikov glede vpliva na migracijo v drugo regijo ali tujino 

 

 Dejavnik, ki vpliva na odločitev za migracijo v drugo regijo ali 

tujino 

 

x 

 

σ 

1. Boljši delovni pogoji 4,47 0,768 

2. Boljša organizacija dela 4,38 0,796 

3. Boljša atmosfera na delovnem mestu (prijaznejši odnos sodelavcev in 

pacientov) 

4,31 0,908 

4. Boljše strokovne priložnosti 4,27 0,909 

5. Družinski razlogi 3,95 1,238 

6. Enakomernejša porazdelitev dela znotraj tima 3,91 0,995 

7. Primernejše nagrajevanje za opravljeno delo 3,90 1,030 

8. Sprejemljivejši delovni čas 3,90 1,126 

9. Višji dohodek 3,65 1,159 

 

Med dejavniki si po pomembnosti sledijo (od najpomembnejšega do manj pomembnega) boljši 

delovni pogoji, boljša organizacija dela, boljša atmosfera na delovnem mestu, boljše strokovne 

priložnosti, družinski razlogi, enakomernejša porazdelitev znotraj tima, primernejše nagrajevanje 

za opravljeno delo in sprejemljivejši delovni čas. Višji dohodek je bil ocenjen kot najmanj 

pomemben dejavnik.  

 

4.3.5 Povezave med spremenljivkami 

 

Glede na dognanja v teoretičnem delu magistrskega dela me zanima, ali obstaja povezanost med 

nekaterimi demografskimi spremenljivkami (spol, medicinska fakulteta, letnik študija) in 

ocenjevanimi dejavniki. Ugotoviti želim še povezave med ocenjevanimi dejavniki. Nazadnje me 

zanimajo še nekatere povezanosti med spremenljivkami prvega dela vprašalnika, ki bi lahko 

pomembno vplivale na zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov na ruralnih in odročnih 

območjih.  

 

Povezanost med rangiranimi spremenljivkami sem ugotavljal s Spearmanovim korelacijskim 

koeficientom. Povezanost med opisnimi spremenljivkami, ki jih nisem mogel rangirati, pa sem 

ugotavljal z vrednostjo hi-kvadrat. V Tabeli 10 so prikazane povezanosti med spremenljivkami, 
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ki sem jih analiziral, in metode, ki sem jih uporabil za analizo povezanosti. V zadnjem stolpcu 

tabele je navedena še ugotovljena povezanost ali nepovezanost med spremenljivkami.  

 

Tabela 10: Ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami 

 

 Spremenljivke, med katerimi je bila ugotavljana 

povezava 

 

Analitična metoda 

 

Povezanost? 

1. Spol dejavniki Spearmanov 

korelacijski koeficient 

DA 

2. Medicinska fakulteta dejavniki Spearmanov 

korelacijski koeficient 

DA* 

3. Letnik študija dejavniki Spearmanov 

korelacijski koeficient 

DA 

4. Dejavniki dejavniki Spearmanov 

korelacijski koeficient 

DA** 

5. Kraj rojstva želeno okolje dela vrednost hi-kvadrat DA 

6. Kraj rojstva želena specializacija vrednost hi-kvadrat NE 

7. Kraj stalnega prebivališča želeno okolje dela vrednost hi-kvadrat DA 

8. Kraj stalnega prebivališča želena specializacija vrednost hi-kvadrat NE 

9. Zdravstvena regija rojstva delo v zdravstveni regiji vrednost hi-kvadrat DA** 

10. Zdravstvena regija 

stalnega prebivališča 

delo v zdravstveni regiji vrednost hi-kvadrat DA** 

11. Spol želeno okolje dela vrednost hi-kvadrat NE 

12. Spol želena specializacija vrednost hi-kvadrat DA 

13. Medicinska fakulteta želeno okolje dela vrednost hi-kvadrat NE 

14. Medicinska fakulteta želena specializacija vrednost hi-kvadrat DA 

15. Letnik študija želeno okolje dela vrednost hi-kvadrat NE 

16. Letnik študija želena specializacija vrednost hi-kvadrat DA 

17. Želeno okolje dela želena specializacija vrednost hi-kvadrat DA 

Legenda: * Korelacija je signifikantna na ravni 0,05 (dvorepna) samo v primeru treh dejavnikov. 

** Zaradi prevelikega deleža pričakovanih frekvenc, ki so manjše od 5, rezultati testa niso 

sprejemljivi, čeprav je korelacija signifikantna. 

 

4.3.5.1 Povezave med rangiranimi spremenljivkami 

 

Podrobni rezultati analize povezanosti med rangiranimi spremenljivkami so razvidni iz Priloge 7. 

Glede na rezultate lahko zaključim signifikantno povezavo (signifikantna vrednost za 

korelacijski koeficient < 0,05) med spolom in naslednjimi dejavniki: 

 D.2.2: Praktični del izobraževanja na medicinski fakulteti (rs = –0,137); 

 D.2.9: Pogoji dela (delovni čas, psihična in fizična obremenitev …) (rs = –0,169); 

 D.2.10: Čas trajanja specializacije (rs = –0,132); 

 D.2.11: Čas obveznega kroženja zunaj regije/ustanove (rs = –0,156); 

 D.2.12: Oddaljenost obveznega kroženja izven regije/ustanove (rs = –0,134); 

 D.3.A.4: Bližina družine in prijateljev (rs = –0,109); 

 D.3.B.1: Možnosti za zaposlitev in aktivnosti družinskega partnerja (rs = –0,125); 

 D.3.B.2: Možnosti za izobraževanje otrok (rs = –0,148); 
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 D.3.B.3: Razmere, ki olajšajo spravo oziroma uskladitev med delom in družino (rs = –0,240); 

 D.3.C.3: Zdrav in manj stresen življenjski slog (rs = –0,133); 

 D.3.D.3: Dober odnos s pacienti (rs = –0,149); 

 D.4.4: Sprejemljivejši delovni čas (rs = –0,135); 

 D.4.9: Družinski razlogi (rs = –0,181). 

 

Korelacije so v vseh naštetih primerih negativne. Ker je bila pri rangiranju moškemu spolu 

dodeljena vrednost 1, ženskemu pa 0, lahko zaključimo, da ženske v primerjavi z moškimi te 

dejavnike ocenjujejo kot pomembnejše. Pri vseh razen pri enem dejavniku (D.3.A.4: Bližina 

družine in prijateljev) je signifikantna vrednost za korelacijski koeficient < 0,01.  

Rezultati povezanosti med medicinsko fakulteto in dejavniki kažejo signifikantno povezavo le 

s tremi dejavniki: 

 D.2.3: Osebne izkušnje s tega specialističnega področja v lastni režiji (rs = +0,102); 

 D.3.A.4: Bližina družine in prijateljev (rs = +0,090); 

 D.3.F.2: Dostopnost kontinuiranega medicinskega izobraževanja (rs = +0,103). 

 

Korelacije so v vseh naštetih primerih pozitivne. Ker je bila pri rangiranju medicinski fakulteti v 

Ljubljani dodeljena vrednost 1, Medicinski fakulteti v Mariboru pa 0, lahko zaključimo, da 

študenti ljubljanske fakultete te dejavnike ocenjujejo kot pomembnejše. 

 

Rezultati povezanosti med letnikom študija in dejavniki kažejo na signifikantno povezavo v 

primeru naslednjih dejavnikov:  

 D.2.1: Teoretični del izobraževanja na medicinski fakulteti (rs = –0,200); 

 D.2.2: Praktični del izobraževanja na medicinski fakulteti (rs = –0,217); 

 D.2.3: Osebne izkušnje s tega specialističnega področja v lastni režiji (rs = +0,095); 

 D.2.7: Večja možnost pridobitve koncesije (rs = –0,090); 

 D.2.8: Večja možnost pridobitve specializacije in dela v želeni regiji (rs = +0,090); 

 D.2.9: Pogoji dela (delovni čas, psihična in fizična obremenitev …) (rs = +0,095); 

 D.3.B.1: Možnosti za zaposlitev in aktivnosti družinskega partnerja (rs = +0,117); 

 D.3.D.3: Dober odnos s pacienti (rs = –0,136); 

 D.3.E.2: Dostopnost specialističnih storitev (rs = –0,097); 

 D.3.G.1: Plačilo oziroma nagrada za delo v odročni ali ruralni regiji (rs = +0,091); 

 D.4.5: Boljša atmosfera na delovnem mestu (prijaznejši odnos delavcev in pacientov) (rs = 

+0,099); 

 D.4.6: Enakomernejša porazdelitev dela znotraj tima (rs = +0,107); 

 D.4.7: Primernejše nagrajevanje za opravljeno delo (rs = +0,150). 

 

Korelacije so v določenih primerih pozitivne, v določenih pa negativne (v oklepaju naveden rs = 

Spearmanov korelacijski koeficient). Dejavnikom, pri katerih je navedena pozitivna vrednost rs, 

študenti višjih letnikov pripisujejo večji pomen. Obratno velja za dejavnike z negativnimi rs. 
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Analiza medsebojne povezanosti dejavnikov kaže številne signifikantne korelacije tako znotraj 

skupin dejavnikov kot tudi med različnimi skupinami dejavnikov. To kaže na veliko medsebojno 

odvisnost dejavnikov. Treba je še poudariti, da so korelacije pozitivne in le redko negativne. Pri 

povezanosti med dejavniki, ki vplivajo na odločitev za določeno specializacijo, je iz 

rezultatov možno razbrati naslednje ugotovitve:  

 signifikantna pozitivna korelacija med dejavnikoma: teoretični del izobraževanja – praktični 

del izobraževanja na medicinski fakulteti; 

 dejavnik 3 (osebne izkušnje s tega specialističnega področja v lastni režiji) ni signifikantno 

povezan z nobenim izmed drugih dejavnikov te skupine; 

 signifikantne medsebojne pozitivne korelacije med dejavniki 4–12, razen med dejavnikoma 4 

in 5 (priporočila specialistov) v povezavi z oddaljenostjo obveznega kroženja zunaj izbrane 

regije oziroma ustanove. 

 

Pri povezanosti med dejavniki, ki vplivajo na odločitev za delo v določeni regiji oziroma na 

delo v urbanem ali ruralnem okolju, je iz rezultatov mogoče razbrati naslednje ugotovitve:  

 med osebnimi dejavniki signifikantno pozitivno korelirata dejavnika načrti kariere in osebne 

vrednote ter dejavnika kraj rojstva in bližina družine in prijateljev; 

 iz drugih skupin dejavnikov pozitivno korelirajo vsi dejavniki z vsemi dejavniki znotraj iste 

skupine. 

 

Iz rezultatov povezanosti dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za migracijo, je mogoče zapisati 

naslednje ugotovitve:  

 medsebojno pozitivno korelirajo skoraj vsi dejavniki; izjema so družinski razlogi, ki niso v 

značilni povezanosti z dejavnikoma višji dohodek in boljši delovni pogoji;  

 obstaja še ena signifikantna negativna povezanost, in sicer med dejavnikoma boljše 

strokovne priložnosti in družinski razlogi. 

 

4.3.5.2 Povezave med nerangiranimi opisnimi spremenljivkami 

 
 

Podrobnejši rezultati analize povezanosti med spremenljivkami, ki jih ni bilo mogoče rangirati, 

so razvidni iz Priloge 8. Glede na rezultate lahko ugotovimo naslednje: 

 Kraj rojstva – želeno okolje dela: Ena izmed pričakovanih frekvenc je manjša od 5 (4,5), ni 

pa manjša od 1. Ta frekvenca predstavlja le 11 odstotkov vseh pričakovanih frekvenc, torej 

manj kot 20 odstotkov, zato so rezultati testa sprejemljivi, čeprav je statistična moč 

zmanjšana. Ker je vrednost signifikance manjša od 0,05 (0,000), lahko ovržemo hipotezo, da 

sta spremenljivki neodvisni. Zaključimo lahko, da kraj rojstva pomembno vpliva na želeno 

okolje dela. Samo 7,6 odstotka anketirancev, ki so se rodili v mestu z več kot 10.000 

prebivalci, želi delati v ruralnem okolju. S 16,7 odstotka jim sledijo anketiranci s krajem 

rojstva v manjšem mestu, medtem ko bi 26,8 odstotka anketirancev, rojenih na vasi, izbralo 

ruralno delovno okolje. Čim večji je torej kraj rojstva, tem manjša je želja za delo v ruralnem 

okolju. 
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 Kraj rojstva – želena specializacija: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost signifikance 

ni manjša od 0,05 (0,172), zato lahko sprejmemo hipotezo, da sta spremenljivki neodvisni. 

 Kraj stalnega prebivališča – želeno okolje dela: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost 

signifikance je manjša od 0,05 (0,000), zato lahko ovržemo hipotezo, da sta spremenljivki 

neodvisni. Samo 4,5 odstotka anketirancev s krajem stalnega prebivališča v mestu z več kot 

10.000 prebivalci želi delati v ruralnem okolju. Z 12,5 odstotka jim sledijo anketiranci s 

krajem rojstva v manjšem mestu, medtem ko bi 19,1 odstotka anketirancev, rojenih na vasi, 

izbralo ruralno delovno okolje. 

 Kraj stalnega prebivališča – želena specializacija: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost 

signifikance ni manjša od 0,05 (0,646), zato lahko sprejmemo hipotezo, da sta spremenljivki 

neodvisni. 

 Zdravstvena regija rojstva – želja po delu v zdravstveni regiji: 110 pričakovanih frekvenc 

je manjših od 5 (najmanjša 0,04). Te frekvence predstavljajo 83,3 odstotka vseh pričakovanih 

frekvenc, torej več kot 20 odstotkov, zato rezultatov testa ne sprejmemo, čeprav je vrednost 

signifikance manjša od 0,05 (0,000). Tako ne ovržemo niti ne sprejmemo hipoteze, da sta 

spremenljivki neodvisni. Za uspešno analizo bi potrebovali precej večji vzorec. Lahko pa 

pogledamo frekvenčne porazdelitve. Hitro ugotovimo, da bi se večina študentov odločila za 

delo v zdravstveni regiji rojstva. Izstopa še velika želja po delu v ljubljanski zdravstveni 

regiji (v povprečju 38,9 %), z izjemo študentov, rojenih v mariborski zdravstveni regiji (6,7 

%). Razen študentov, ki so bili rojeni v zdravstveni regiji Ljubljana (63,8 %), bi se za delo v 

ljubljanski zdravstveni regiji odločilo nesorazmerno veliko študentov, ki so se rodili v 

zdravstveni regiji Krško (42,9 %) ali Kranj (36,0 %). Študenti, rojeni v zdravstvenih regijah 

Celje in Ravne na Koroškem, bi v najmanjšem deležu želeli delati v zdravstveni regiji rojstva 

(26,3 oziroma 30,0 %). Za delo v tujini pa je daleč največ zanimanja med študenti, rojenimi v 

zdravstvenih regijah Maribor (28,3 %), Ravne na Koroškem (16,7 %) in Murska Sobota 

(14,3 %). Mogoče še velja poudariti, da je približno petina študentov neodločenih (18,8 %). 

 Zdravstvena regija stalnega prebivališča – želja po delu v zdravstveni regiji: Podobno 

kot v prejšnji alineji razen naslednjih razlik. Študenti, rojeni v zdravstvenih regijah Celje in 

Krško, bi v najmanjšem deležu želeli delati v zdravstveni regiji rojstva (28,6 oziroma 33,3 

%). Za delo v tujini pa je daleč največ zanimanja med študenti, rojenimi v zdravstvenih 

regijah Maribor (18,5 %), Ravne na Koroškem (17,9 %) in Koper (14,8 %); 

 Spol – želeno okolje dela: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost signifikance ni manjša 

od 0,05 (0,286), zato lahko sprejmemo hipotezo, da sta spremenljivki neodvisni. 

 Spol – želena specializacija: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost signifikance je manjša 

od 0,05 (0,000), zato lahko ovržemo hipotezo, da sta spremenljivki neodvisni. Medtem ko bi 

le 23,0 odstotkov žensk izbralo specializacijo iz intenzivnejše veje medicine, je takih moških 

kar 51,5 odstotka. Za specializacijo iz družinske medicine bi se odločilo skoraj dvakrat več 

žensk (9,0 %) kot moških (5,2 %). Izstopa še podatek, da bi se za družinsko medicino 

odločilo le 7,9 odstotka vseh študentov. 

 Medicinska fakulteta – želeno okolje dela: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost 

signifikance ni manjša od 0,05 (0,417), zato lahko sprejmemo hipotezo, da sta spremenljivki 

neodvisni. 
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 Medicinska fakulteta – želena specializacija: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost 

signifikance je manjša od 0,05 (0,017), zato lahko ovržemo hipotezo, da sta spremenljivki 

neodvisni. Za intenzivnejše veje medicine bi se odločilo 41,3 odstotka mariborskih in 29,4 

odstotka ljubljanskih študentov. Za družinsko medicino bi se odločilo 4,8 odstotka 

mariborskih in 8,4 odstotka ljubljanskih študentov. Za drugo specializacijo bi se odločilo 

28,6 odstotka mariborskih in 46,3 odstotka ljubljanskih študentov. Neodločenih pa je 25,4 

odstotka mariborskih in 15,9 odstotka ljubljanskih študentov; 

 Letnik študija – želeno okolje dela: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost signifikance ni 

manjša od 0,05 (0,305), zato lahko sprejmemo hipotezo, da sta spremenljivki neodvisni. 

 Letnik študija – želena specializacija: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost signifikance 

je manjša od 0,05 (0,000), zato lahko ovržemo hipotezo, da sta spremenljivki neodvisni. 

Največ zanimanja za družinsko medicino je med študenti 6. letnika z absolventi vred (12,6 

%). V prvih treh letnikih je večje zanimanje za specializacijo iz intenzivnejše veje medicine 

(36,1, 39,4 in 43,5 %) kot v zadnjih treh letnikih z absolventi (24,6, 21,0 in 28,1 %). Za 

druge specializacije bi se odločilo bistveno več študentov od 4. do 6. letnika z absolventi 

vred (55,4, 59,7 in 47,9 %) kot študentov od 1. do 3. letnika (30,6, 27,3 in 37,0 %). 

Neodločenost za specializacijo v glavnem (z izjemo 5. letnika) upada z letom šolanja (27,8, 

25,8, 13,0, 13,8, 17,7, 11,4 in 4,0 %). 

 Želeno okolje dela – želena specializacija: Rezultati testa so sprejemljivi. Vrednost 

signifikance je manjša od 0,05 (0,000), zato lahko ovržemo hipotezo, da sta spremenljivki 

neodvisni. Za specializacijo iz družinske medicine bi se odločilo 39,6 odstotka študentov, ki 

želijo delati v ruralnem okolju, in le 3,3 odstotka študentov, ki bi izbrali delo v urbanem 

okolju. Študenti, ki želijo delati v urbanem okolju, bi veliko rajši izbrali specializacijo iz 

intenzivnejše veje medicine (38,0 %) kot študentje, ki želijo delati v ruralnem okolju (18,9 

%). Prav tako bi se za druge specializacije odločilo veliko več študentov, ki želijo delati v 

urbanem okolju (44,5 %), kot tistih, ki želijo delati v ruralnem okolju (22,6 %). 

 

4.4 Sklepne ugotovitve in razprava 

 

V prvem delu ankete pridobljeni demografski podatki anketirancev so pričakovani. 

Porazdelitev spolov anketirancev približno ustreza porazdelitvi spolov študentov medicine. Po 

pričakovanju je bilo več anketirancev študentov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, saj je 

na to fakulteto vpisanih precej več študentov. Poleg tega je bil odziv ljubljanskih študentov 

najverjetneje večji, ker jih obravnavana problematika bolj zanima. Ljubljanska regija je namreč 

na razpisih za specializacije najbolj priljubljena. Veliko diplomatov tako v tej regiji ne more 

dobiti želene specializacije. Razporeditev anketirancev po letniku študija je bila bolj ali manj 

enakomerna, če upoštevamo, da zadnja kategorija (6. letnik ali absolvent) zajema praktično dve 

generaciji študentov.  

 

Nepričakovano visok je odstotek anketirancev, katerih velikost rojstnega kraja presega 10.000 

prebivalcev. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da večina študentov medicine izhaja iz velikih 

mest. Po drugi strani pa je možno ta odstotek razložiti z dejstvom, da je za te študente omenjena 

problematika zanimivejša, zato so se odzvali v večjem številu. Podobno kot za ljubljansko regijo 
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velja, da na razpisih specializacij ostaja razmeroma manj prostih mest prav v regijah z večjimi 

kraji. Delno pojasni odstotke tudi dejstvo, da so rezultati kraja stalnega prebivališča precej 

drugačni. Le 46 odstotkov anketirancev ima stalno prebivališče v kraju z več kot 10.000 

prebivalci in celo 33,9 odstotka ima kraj stalnega prebivališča prijavljen na vasi. Sklepati je 

mogoče, da je kraj stalnega prebivališča realnejši odraz okolja študenta pred študijem, saj je zelo 

verjetno, da so številni študentje z ruralnim ozadjem za kraj rojstva izbrali kraj lokacije 

porodnišnice, v kateri so se rodili. Tako lahko razumemo, da je ena tretjina študentov medicine 

preživljala otroštvo v ruralnem okolju. Po pričakovanju so porazdelitve anketirancev po 

zdravstvenih regijah rojstva podobne porazdelitvam anketirancev po zdravstvenih regijah 

stalnega prebivališča. To ustreza dejstvu, da je v Sloveniji malo migracij med regijami.  

 

Zanimive ugotovitve dajejo rezultati želene zdravstvene regije dela anketirancev. Samo za 

zdravstveni regiji Ljubljana in Koper velja, da je odstotek zdravstvene regije stalnega 

prebivališča anketirancev zelo podoben odstotku želene zdravstvene regije dela. Za vse druge 

zdravstvene regije velja, da je odstotek želene zdravstvene regije dela precej nižji od odstotka 

zdravstvene regije stalnega prebivališča. Delo v zdravstvenih regijah Ljubljana in Koper je za 

anketirance očitno najprivlačnejše. To se le delno ujema s številom preostalih prostih mest na 

razpisih za specializacije. Regija Koper na razpisih specializacij namreč ne izstopa po 

zasedenosti ali nezasedenosti prostih mest. Na tem mestu velja omeniti še dejstvo, da je skoraj 

petina anketirancev glede želene zdravstvene regije dela neopredeljenih. Predvsem za manjše in 

odročne regije s kadrovskim primanjkljajem obstaja torej velik potencial, da te študente 

prepričajo in jih privabijo v svoje zdravstvene ustanove.  

 

Z zanimivimi podatki postreže tudi odstotna razporeditev anketirancev glede na želeno okolje 

dela. Samo 10,9 odstotka anketirancev želi delati v ruralnem okolju, čeprav jih tretjina (33,9 %) 

izvira iz ruralnega okolja. Razlika se ne izravna tudi, če temu odstotku prištejemo še odstotek 

anketirancev, ki se pri vprašanju o želenem okolju dela niso opredelili. Obstaja torej jasna 

tendenca študentov medicine za delo v urbanem okolju.  

 

Zadnje vprašanje v prvem delu vprašalnika postreže še z enim presenečenjem. Kar 31,0 

odstotkov anketirancev je namreč za želeno specializacijo izbralo eno izmed intenzivnejših vej 

medicine. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da si le 7,9 odstotka anketirancev želi specializacijo iz 

družinske medicine. Tega kadra namreč najbolj primanjkuje in je odločilen za dobro ruralno 

pokritost z zdravniki. Poleg tega je potreben delež tega kadra razmeroma visok oziroma bistveno 

višji od deleža zainteresiranih študentov medicine.        

 

Drugi del ankete daje podatke o pomembnosti dejavnikov glede njihovega vpliva na odločitev 

za določeno specializacijo. Rezultati kažejo, da na odločitev za določeno specializacijo najbolj 

vpliva praktični del izobraževanja na medicinski fakulteti. Drugi najpomembnejši dejavnik je 

prepuščen samoiniciativnosti študentov. Očitno so lastne izkušnje najpomembnejše, saj gre pri 

vodilnem dejavniku za obvezne osebne izkušnje, pri drugem najpomembnejšem dejavniku pa za 

izbirne ali opcijske lastne izkušnje. Zelo pomembni so še pogoji dela, ki se sicer najverjetneje po 

različnih deloviščih precej razlikujejo. Četrti najpomembnejši dejavnik kaže, da na izbiro 
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specializacije velikokrat vpliva želja po delu v določeni regiji. Zanimivo je, da čas in oddaljenost 

obveznega kroženja zunaj izbrane regije oziroma ustanove ne spadata med pomembnejše 

dejavnike, še manj pa čas trajanja specializacije. Na omejeno možnost finančnih spodbud kaže 

dejstvo, da možnost večjega zaslužka in večja možnost pridobitve koncesije prav tako ne spadata 

med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na odločitev za določeno specializacijo.  

 

V tretjem delu ankete so bili po pomembnosti ocenjeni dejavniki, ki vplivajo na odločitev za 

delo v določeni regiji oziroma za delo v urbanem ali ruralnem okolju. Zanimivo je, da je bil kot 

najpomembnejši dejavnik ocenjen dober odnos s pacienti. Po pomembnosti mu sledi kakovost 

delovnih razmer, ki se najverjetneje po različnih deloviščih zelo razlikujejo. Kot zelo pomemben 

dejavnik je ocenjena še možnost strokovnega napredovanja, razvoja in rasti. Ta dejavnik je v 

ruralnih in odročnih regijah težje izboljšati, še zlasti v manjših zdravstvenih ustanovah. 

Pomembnost tega dejavnika lahko torej vidimo kot željo po delu v večjih zdravstvenih 

inštitucijah ali celo v sekundarnih in terciarnih ustanovah. Podobno verjetno velja za podporo 

medicinske skupnosti, naslednji najpomembnejši dejavnik. Prav tako je na prej omenjenih 

območjih težje zagotoviti tudi izpolnitev ambicioznih načrtov kariere in dostopnost do 

specialističnih storitev, ki sta bila prav tako ocenjena kot pomembnejša dejavnika. Razmere, ki 

olajšajo uskladitev med delom in družino, tudi niso v prid perifernim regijam, zlasti zaradi 

velikega pomanjkanja zdravnikov. V teh regijah je slabše dostopno tudi kontinuirano medicinsko 

izobraževanje. Poleg tega so možnosti za izobraževanje otrok slabše.  

 

Če dejavnike razvrstimo v skupine, si po pomembnosti (od najpomembnejše do najmanj 

pomembne) sledijo organizacijski, strokovni, družinski, osebni in izobraževalni dejavniki, 

značilnosti skupnosti in ekonomski dejavniki. Rezultati torej ponovno kažejo na relativno 

majhen pomen ekonomskih dejavnikov. Največjo pozornost bi veljalo usmeriti na organizacijske 

in strokovne dejavnike ter tudi družinske, čeprav so nekateri dejavniki v teh skupinah relativno 

nizko ocenjeni. Tako je na primer zanimivo, da študenti medicine relativno majhen pomen 

pripisujejo strokovni izolaciji in občutku izolacije, utrujenosti in stresa. To si lahko razložimo z 

dejstvom, da študenti medicine še niso podvrženi stiskam na delovnem mestu, ki nastajajo zaradi 

strokovne izolacije, in se še ne zavedajo, kako pogosto lahko preobremenjenost na delovnem 

mestu vodi v izgorelost. Čudno je tudi, da jim ni dosti mar za ugled ustanove. Čeprav ni jasno, 

ali gre za ugled v očeh strokovne ali nestrokovne javnosti, lahko tak ugled zelo negativno vpliva 

na dober odnos s pacienti, možnosti strokovnega napredovanja, razvoja in rasti ter na kakovost 

delovnih razmer, skratka, na tri dejavnike, ki so jih sicer označili za najpomembnejše. Med 

družinskimi dejavniki je po pomembnosti najnižje ocenjena prioriteta in potreba družinskega 

partnerja. Mogoče pomembnost tega dejavnika študenti težje ocenjujejo, ker jih večina še ne živi 

v partnerski oziroma zakonski zvezi.  

 

V zadnjem, četrtem delu vprašalnika so anketiranci ocenili pomembnost dejavnikov glede 

njihovega vpliva na odločitev za migracijo. Glede na to, da so rezultati prvega dela vprašalnika 

pokazali, da želi skoraj desetina študentov medicine delati v tujini, je treba rezultate tega dela 

vprašalnika jemati skrajno resno. Zanimivo je, da so vsi obravnavani dejavniki ocenjeni kot 

relativno pomembni. Kot relativno manj pomemben dejavnik nekoliko izstopa le višji dohodek, 
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torej še en pokazatelj, da je pomen finančnih spodbud relativno majhen. Med preostalimi 

dejavniki si po pomembnosti sledijo (od najpomembnejšega do manj pomembnega) boljši 

delovni pogoji, boljša organizacija dela, boljša atmosfera na delovnem mestu, boljše strokovne 

priložnosti, družinski razlogi, enakomernejša porazdelitev znotraj tima, primernejše nagrajevanje 

za opravljeno delo, sprejemljivejši delovni čas. Ker gre v glavnem za organizacijske dejavnike, 

ki so bili za zelo pomembne označeni tudi v prejšnjem delu vprašalnika, velja temeljito razmisliti 

o potrebnih spremembah obstoječega stanja. 

 

Drugi del analize je pokazal številne povezanosti med spremenljivkami, od katerih je večina 

pričakovanih. Študentke v primerjavi s študenti pri vseh treh odločitvah (specializaciji, okolju 

dela, migraciji) kot pomembnejše dejavnike ocenjujejo tiste, ki tako ali drugače vplivajo na 

družinsko življenje. To verjetno izvira iz tradicionalne vloge ženske v naši družbi, ki ima še 

zmeraj primarno vlogo v gospodinjstvu in pri vzgoji otrok. Od trinajstih dejavnikov, ki jih 

ženske v primerjavi z moškimi ocenjujejo kot pomembnejše, sta le dva, ki nista neposredno 

povezana z družino. To sta vpliv praktičnega dela izobraževanja na izbiro specializacije in vpliv 

dobrega odnosa s pacienti na odločitev za delo v določeni regiji oziroma urbanem ali ruralnem 

okolju.  

 

Na oceno dejavnikov vpliva tudi medicinska fakulteta, čeprav je rezultate težje pojasniti. 

Študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pripisujejo večji pomen osebnim izkušnjam s 

specialističnega področja v lastni režiji pri izbiri določene specializacije. Lahko bi sklepali, da 

med predpisanim praktičnim delom med študijem ne dobijo realne slike. Realnejši vpogled v 

posamezno specializacijo lahko tako dobijo šele med samoiniciativnim kroženjem s področja 

želene specializacije. Druga ugotovitev je, da študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 

pripisujejo večji pomen bližini družine in prijateljev, ko se odločajo za delo v določeni regiji 

oziroma za delo v urbanem ali ruralnem okolju. To si lahko razlagamo z dejstvom, da je 

mariborskim študentom ruralno okolje bližje, čeprav se glede na rezultate analize ne odločajo 

pogosteje za delo v ruralnem okolju. Bližje so jim prav tako regije z največjim pomanjkanjem 

zdravnikov, zato jih ne skrbi toliko prevelika oddaljenost od družine in prijateljev, saj si veliko 

lažje zagotovijo želeno specializacijo v bližini družine in prijateljev. Pri isti odločitvi se 

ljubljanskim študentom zdi pomembnejša tudi dostopnost kontinuiranega medicinskega 

izobraževanja. Zaradi poudarka na praktičnem delu izobraževanja na Medicinski fakulteti v 

Mariboru bi lahko sklepali, da so študij na medicinski fakulteti v Ljubljani izbrali študenti, ki 

večji poudarek pripisujejo teoretičnemu delu izobraževanja, kar posledično vodi v večje 

zanimanje za podiplomsko teoretično izpopolnjevanje. Fakulteta sicer ne vpliva na ocene 

dejavnikov migracije.  

 

Zanimivo je bilo spoznanje, da letnik študija zelo vpliva na številne dejavnike. Iz rezultatov 

izhaja ugotovitev študentov višjih letnikov, da teoretični in praktični del študija ne vplivata 

preveč na odločitev za določeno specializacijo, kot so pričakovali v nižjih letnikih, preden so 

začeli resnejše klinično delo med izobraževanjem. Lahko bi rekli, da so na nek način razočarani 

nad študijem, vsaj glede realnega vpogleda v delo na posameznem specialističnem področju. Ni 

torej čudno, da študentje višjih letnikov v primerjavi s študenti nižjih letnikov dejavnik osebne 
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izkušnje z želenega specialističnega področja v lastni režiji ocenjujejo kot pomembnejšega. V 

primerjavi z mlajšimi študenti pri izbiri specializacije kot pomembnejša dejavnika ocenjujejo 

tudi večjo možnost pridobitve specializacije in dela v želeni regiji ter pogoje dela. V višjih 

letnikih se namreč vse bolj zavedajo težke situacije oziroma dejstva, da je včasih zelo težko ali 

skoraj nemogoče dobiti želeno specializacijo v želeni regiji. Poleg tega so najverjetneje v večjem 

deležu odvisni od želj partnerja in razmišljajo o družini ter so s tem bolj vezani na delo v 

določeni regiji. Glede pogojev dela imajo študenti višjih letnikov veliko večji vpogled v 

dejansko stanje pogojev dela, ki se lahko znotraj istega specialističnega področja zelo 

razlikujejo, zato temu pripisujejo večjo težo. Zanimivo je, da študenti višjih letnikov pri isti 

odločitvi manjši pomen pripisujejo večji možnosti za pridobitev koncesije. Lahko bi rekli, da 

bogatejše praktične izkušnje privedejo do spoznanja, da denar ni eden izmed pomembnejših 

razlogov za izbiro specializacije in da s koncesijo pridobljena relativna samostojnost prinaša tudi 

veliko slabosti in nevarnosti. Pri odločitvi za delo v določeni regiji in delo v ruralnem ali 

urbanem okolju študenti višjih letnikov večji pomen pripisujejo možnostim za zaposlitev in 

aktivnosti družinskega partnerja, kar bi lahko razložili z že omenjenim dejstvom večjega deleža 

vezanih študentov v višjih letnikih. Pomembnejše se jim zdi tudi plačilo oziroma nagrada za delo 

v odročni oziroma ruralni regiji. Verjetno so s praktičnim delom spoznali številne slabosti dela v 

odročni oziroma ruralni regiji. Takih izkušenj študenti nižjih letnikov namreč nimajo. Že zaradi 

velikega pomanjkanja zdravnikov na teh območjih je delo istega specialističnega področja lahko 

veliko napornejše, zato je razumljivo, da želi biti zdravnik za to ustrezno nagrajen. Študenti 

višjih letnikov kot manj pomembna dejavnika ocenjujejo dober odnos s pacienti in dostopnost do 

specialističnih storitev. Praktične izkušnje verjetno vodijo v spoznanje, da izbira določene regije 

ali okolja ne vpliva preveč na dober odnos s pacienti in da so v Sloveniji praktično v vseh regijah 

in na vseh področjih specialistične storitve relativno dobro dostopne. Študenti višjih letnikov 

imajo tudi več praktičnih izkušenj iz tujine. Verjetno prav zaradi tega večji pomen pripisujejo 

trem dejavnikom pri njihovem vplivu na migracijo. Poleg tega so jim verjetno praktične izkušnje 

doma razkrile nekatere slabosti oziroma pomanjkljivosti, ki se jih v nižjih letnikih še ne 

zavedajo. Študenti torej med študijem ugotavljajo, da je lahko delo znotraj tima neenakomerno 

porazdeljeno. Verjetno imajo tudi pozitivne izkušnje iz tujine glede vzdušja na delovnem mestu. 

Vse bolj se tudi zavedajo, da bi za delo lahko bili primerneje nagrajeni. Ta ugotovitev se verjetno 

nanaša tako na relativno nagrajevanje kot tudi na absolutno plačilo.    

 

Analiza povezanosti med posameznimi dejavniki je razkrila številne korelacije. Študenti pri 

odločitvi za določeno specializacijo isti pomen pripisujejo tako praktičnemu kot tudi 

teoretičnemu delu izobraževanja. To je pričakovano, saj mora študenta privlačiti tako teoretični 

kot tudi praktični del določenega specialističnega področja. Zanimiva je ugotovitev, da študenti 

osebne izkušnje s specialističnega področja v lastni režiji ocenjujejo kot drugi najpomembnejši 

dejavnik in da edini ni signifikantno povezan z nobenim drugim dejavnikom te skupine. Tako 

lahko do neke mere zavržemo misel, da bi taka samoiniciativa lahko bila povezana predvsem z 

namenom pridobitve priporočil specialistov ali pridobitve pomembnih podatkov o pogojih dela. 

Verjetneje gre torej za pomanjkanje ustreznih izkušenj med predpisanim praktičnim delom 

izobraževanja, ki ga študenti želijo nadoknaditi s tako obliko samoangažiranja. Korelacije med 

dejavniki, ki vplivajo na odločitev za delo v določeni regiji oziroma na delo v urbanem ali 
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ruralnem okolju, so pričakovane. Razen skupine osebnih dejavnikov, katerih sestava je 

vsebinsko in pomensko zelo pestra ter bi jih vsaj dva (načrti glede kariere ter bližina družine in 

prijateljev) lahko prerazporedili v skupino družinskih oziroma strokovnih dejavnikov, vsi 

dejavniki drugih skupin pozitivno korelirajo z vsemi dejavniki znotraj svoje skupine. To kljub 

številnim korelacijam med dejavniki različnih skupin potrjuje dejstvo, da ima razvrstitev teh 

dejavnikov v skupine svoj pomen. Med dejavniki, ki vplivajo na odločitev za migracijo, 

medsebojno pozitivno korelirajo skoraj vsi. Izjema so v bistvu le družinski razlogi. To je povsem 

razumljivo, saj so že družinski razlogi lahko razlog za migracijo. Negativna povezanost s 

strokovnimi priložnostmi samo še potrjuje to dejstvo. Včasih se je v življenju tudi treba odločiti 

za kariero ali družino.  

 

Ugotovljene povezanosti med opisnimi spremenljivkami prav tako v večini primerov dajejo 

pričakovane rezultate. Pričakovano je interes za delo v ruralnem okolju tem manjši, čim večji je 

kraj rojstva. Podobno vpliva na okolje dela tudi kraj stalnega prebivališča. Rezultati analize 

povezanosti med zdravstveno regijo rojstva ali stalnega prebivališča in želje po delu v določeni 

zdravstveni regiji so pokazali, da je ljubljanska regija poleg »izvorne regije« (regije rojstva 

oziroma stalnega prebivališča) daleč najprivlačnejša za delo. V nekaterih regijah tudi skrbi precej 

zmanjšan interes za delo domačih študentov. To lahko razumemo kot premajhno priložnost za 

delo v teh regijah (na primer v regijah Kranj in Krško) ali kot bližino najzanimivejše regije (na 

primer Kranj). Tega pa ne moremo trditi za regijo Celje, v kateri je dovolj strokovnih priložnosti, 

je pa res, da je dobro povezana z dvema slovenskim zdravstvenima centroma oziroma s 

terciarnima ustanovama, kamor se po pričakovanju razprši strokovni interes precejšnjega deleža 

teh študentov. V tej analizi skrbi predvsem ugotovitev, da študente nekaterih regij zelo zanima 

delo v tujini. Za regijo Maribor je to razumljivo, saj je tamkajšnja fakulteta bolj mednarodno 

naravnana. Zaradi bližine bogatejše tujine in precejšnje zasedenosti prostih mest na razpisih 

specializacij je to razumljivo tudi za regijo Koper. Bolj zaskrbljujoče pa bi to lahko bilo za regije 

z relativno največjim pomanjkanjem zdravnikov, kot velja za regiji Ravne na Koroškem in 

Murska Sobota. Lahko bi rekli, da gre za neke vrste beg domačih zdravnikov z odročnih, 

ruralnih območij. To si lahko do neke mere razlagamo s pomanjkanjem strokovnih priložnosti. 

Verjetneje je glavni razlog za to preobremenjenost podhranjenega zdravstvenega kadra v teh 

regijah in s tem povezana preobremenjenost zdravnikov na teh območjih. Analiza je pokazala še 

pričakovan vpliv spola na želeno specializacijo. Medtem ko bi se kar dvakrat več študentk 

odločilo za specializacijo iz družinske medicine, skrbi dejstvo, da bi se za tovrstno specializacijo 

odločil majhen delež tako študentov kot tudi študentk. To si lahko spet razlagamo s 

preobremenjenostjo na primarni ravni. Delno si to lahko razlagamo tudi z neustreznim 

programom medicinskih fakultet, katerega vpliv na odločitev za specializacijo kaže tudi 

naslednja ugotovljena signifikantna povezava med medicinsko fakulteto in želeno specializacijo. 

Za specializacijo iz družinske medicine bi se tako odločilo skoraj dvakrat več študentov 

medicinske fakultete v Ljubljani. Čudita relativno večja zainteresiranost mariborskih študentov 

za specializacijo iz intenzivnejših vej medicine in tudi absolutno večja zainteresiranost vseh 

študentov za tovrstne specializacije. Očitno se je interes za te medicinske veje občutno povečal 

po vpeljavi diferenciacije plačil specialistov in tudi specializantov glede na posebne pogoje dela 

in čas trajanja specializacije. Do te spremembe je prišlo šele pred nekaj leti. Pred tem delo v 
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intenzivnih vejah medicine ni bilo dodatno finančno nagrajeno in je bil interes za delo na teh 

področjih ustrezno zmanjšan. Kakorkoli, tolaži dejstvo, da je zainteresiranost za delo v 

intenzivnih vejah medicine bistveno manjše pri študentih višjega letnika v primerjavi z mlajšimi 

študenti. Zaradi praktičnih izkušenj na teh področjih medicine si številni študenti pozneje očitno 

premislijo. Vsekakor je za marsikaterega študenta sprva najzanimivejša »adrenalinska« 

specializacija, kar se, zaradi družinskih razlogov in tudi precenjevanja lastnih fizičnih in 

psihičnih zmožnosti, pozneje velikokrat spremeni. K sreči je analiza pokazala, da je največ 

zanimanja za družinsko medicino prav med študenti 6. letnika z absolventi vred, kar je tudi 

najpomembnejše za zagotavljanje zadostnega kadra na najbolj podhranjenem področju. 

Razumljivo je, da bi se za preostale specializacije odločilo več starejših študentov, saj mlajši še 

nimajo nobenih teoretičnih ali praktičnih izkušenj s teh specialističnih področij. Zadnja analiza 

povezanosti kaže prav tako pričakovano dejstvo, da sta spremenljivki želeno okolje dela in 

želena specializacija statistično značilno povezani. Razumljivo je namreč, da se študenti, ki 

želijo delati v ruralnem okolju, v velikem deležu odločajo za specializacijo iz družinske 

medicine. Na ruralnih območjih so namreč strokovne možnosti na sekundarnem ali terciarnem 

področju zelo omejene.   

 

5  MOŽNE REŠITVE IZBOLJŠANJA PRIMEROV DOBRE PRAKSE 

PRIVABLJANJA IN OBDRŽANJA ZDRAVNIKOV V SLOVENIJI 

 

V Sloveniji glede oskrbe z zdravniki v grobem obstajata dva velika problema. Prvi je absolutno 

pomanjkanje zdravnikov, drugi pa relativno večje pomanjkanje zdravnikov na periferiji oziroma 

na odročnih ruralnih območjih. Treba je rešiti predvsem problem absolutnega pomanjkanja 

zdravnikov v Sloveniji. Z osamosvojitvijo Slovenije se je zmanjšal priliv tujih zdravnikov. Kot 

kaže, je bila takrat storjena velika napaka zaradi neustreznega omejevanja vpisa na medicinsko 

fakulteto v preteklosti. Od takrat se je povečal vpis za več kot dvakrat, a je bil ukrep prepozen. 

Učinki povečanega vpisa se začnejo kazati šele čez 10–15 let. Zaradi neustreznega načrtovanja v 

preteklosti bo mogoče z domačimi zdravniki zapolniti kadrovske vrzeli šele do leta 2020. Vzroka 

za to sta dolg študij in čas trajanja specializacije, kar pa je nujno za samostojno opravljanje 

zdravniškega dela. Dokler v Sloveniji ne izobrazimo dovolj domačih zdravnikov, je kadrovsko 

vrzel smiselno nadomeščati s tujimi zdravniki. Res je, da so tudi nekatere druge evropske države 

zelo odvisne od tujih delavcev, žal pa to dejstvo v primeru Slovenije lahko povzroča določene 

težave. Slovenija ne spada v območje, ki bi bilo za strokovnjake privlačno. Za delo v Sloveniji se 

zanimajo predvsem zdravniki iz revnejših republik nekdanje Jugoslavije, pa še teh ni veliko. V 

nalogi omenjen t. i. interventni zakon o priznavanju kvalifikacij zdravnikom tretjih držav, ki je 

bil sprejet konec leta 2010 in je v praksi veljaven od začetka leta 2011, za zdaj ne kaže 

najugodnejše rešitve. Po eni strani lahko vpliva na znižanje kakovosti in varnosti, po drugi pa 

tako pridobljena delovna sila lahko hitro poišče nove izzive in zapusti Slovenijo. Poleg tega je v 

prvem letu po uveljavitvi omenjenega zakona verjetno večina zainteresiranih že izkoristila 

prednosti oziroma priložnosti novega zakona. Priča smo tudi zaskrbljenosti zaradi vprašljive 

strokovnosti tujih kandidatov in njihovega poznavanja slovenskega jezika. Kot kaže, ni niti 

najmanjše zainteresiranosti za učenje jezika. Glede na povedano bi veljalo znova preučiti način 

rekrutiranja tujih zdravnikov. Pri tem bi morala imeti pomembno besedo tudi stroka, ki ni bila 
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nikoli naklonjena sprejetemu interventnemu zakonu, in to ne samo zaradi želje po vzdrževanju 

relativnega pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji in s tem boljših izhodišč za pogajanja oziroma 

uveljavljanja najrazličnejših zahtev. Če želimo zdravstveno oskrbo obdržati na trenutni ravni ali 

jo celo dvigniti na višjo raven, mora biti dialog med vlado in medicinsko stroko konstruktiven. 

Hitro in enostransko sprejemanje pomanjkljivih odločitev dolgoročno prav gotovo ne bo prineslo 

večjega zadovoljstva nobeni izmed pogajalskih strani. Na tem mestu velja še omeniti, da je 

mobilnost domače zdravstvene sile vse večja. Tudi rezultati anketiranja kažejo velik interes 

študentov, da bi delali v tujini. Poleg tega so bili vsi ocenjevani dejavniki, ki vplivajo na 

odločitev za migracijo, ocenjeni kot relativno pomembni. Treba je torej razmisliti, kako vplivati 

na te dejavnike in zmanjšati verjetnost migracije domačih zdravnikov. Čeprav do zdaj emigracija 

zdravnikov ni bila številčna, rezultati anketiranja kažejo, da se to v prihodnje lahko precej 

spremeni. Vlada in tudi stroka ne smeta dopustiti, da bi prišlo v prihodnosti ponovno do 

pomanjkanja zdravnikov zaradi neukrepanja kljub jasnim neugodnim kazalnikom. Problematiko 

potencialne emigracije zdravnikov je treba jemati resno, še preden do večje emigracije sploh 

pride. Zaman je poudarjanje dejstva, da trenutno emigracija zdravnikov ni zaskrbljujoč problem. 

Kmalu lahko na tehtnici prevladajo dejavniki, ki bodo zdravnike spodbudili k odločitvi za 

emigracijo, in takrat bo žal ponovno prepozno. Tudi ponovni interventni zakoni ne bodo mogli 

popraviti že povzročene škode. Ker razvitejše države, ki privlačijo naše strokovnjake, nimajo 

tako ohlapnih in nestrokovnih kriterijev za imigracijo zdravstvenih delavcev, bodo Slovenijo 

najverjetneje zapuščali prav največji strokovnjaki, ki na svojem področju pogosto spadajo v sam 

svetovni ali pa vsaj evropski vrh. Žal na enem ozkem strokovnem področju v Sloveniji, 

predvsem zaradi majhnosti, nimamo več kot enega ali dva taka strokovnjaka. Odhod samo nekaj 

takih strokovnjakov bi lahko bil za razvoj stroke usoden. Nastalo stisko bi lahko rešili le z 

uvozom dragih strokovnjakov ali dragimi napotitvami določenih pacientov v tujino.  

 

Po drugi strani obstaja v Sloveniji večje pomanjkanje zdravnikov na periferiji oziroma v 

odročnih in ruralnih regijah. To je posledica splošnega oziroma absolutnega pomanjkanja 

zdravnikov v Sloveniji in tudi nezadostne zainteresiranosti zdravnikov za delo na teh območjih. 

Tako domači kot tudi tuji zdravniki si želijo delati na urbanih območjih, zlasti v velikih mestih. 

Dejavniki potiska in vleka očitno delujejo v prid urbanih območij. Odročna in ruralna območja je 

sicer mogoče zapolniti v primeru presežka delovne sile, problem pa je, da presežka v Sloveniji 

ne gre pričakovati tako kmalu. Poleg tega si nihče ne želi izrazito nezadovoljnih zdravnikov, ki 

bi morali v teh regijah sprejeti delo zgolj zaradi preživetja. S tega vidika je primanjkljaj 

zdravnikov v Sloveniji celo pozitiven, saj je opozoril na dodatno problematiko, ki se je sicer v 

primeru presežka zdravnikov ne bi nihče loteval. Zaradi pomanjkanja zdravnikov na periferiji je 

obremenjenost zdravnikov na teh območjih tudi večja, tako fizična kot tudi psihična. Prav to 

dejstvo odvrača mlade zdravnike od dela v teh regijah, kar onemogoča ustrezno reševanje 

problema. Če bi se v prihodnosti zmanjšalo pomanjkanje zdravnikov v teh regijah, je mogoče 

pričakovati, da bi bile zaradi manjše obremenjenosti zdravnikov te regije privlačnejše za mlade 

zdravnike. 

 

Da bi rešili omenjena problema, je treba izboljšati primere dobre prakse privabljanja in 

obdržanja zdravnikov, tako v celotni Sloveniji kot tudi na odročnih oziroma ruralnih območjih. 
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Okolje kompleksno vpliva na dejavnike vleka in potiska. Delodajalci v glavnem vplivajo samo 

na dejavnike znotraj delovnega okolja. Na lokalne in nacionalne dejavnike mora ustrezno 

vplivati vlada. Poleg ministrstva, odgovornega za področje zdravja, na dejavnike privabljanja in 

zadržanja vplivajo številna druga ministrstva (na primer ministrstvo, odgovorno za 

izobraževanje, ministrstvo, odgovorno za finance itd.). Zaradi tega je treba strategije razvijati na 

podlagi skrbno načrtovane koordinacije med različnimi resorji.  

 

5.1 Možne rešitve izboljšanja primerov dobre prakse nadzorovanja in 

reguliranja migracij zdravnikov 

 

Pristop k migraciji mora biti v Sloveniji prilagojen možnostim in omejitvam za ukrepe. Zlasti je 

treba izboljšati oziroma uvesti dve vrsti primerov dobre prakse: prakse rekrutiranja tujih 

zdravnikov in prakse, ki povečuje zainteresiranost zdravnikov za delo v Sloveniji.  

 

5.1.1 Primeri dobre prakse, ki lahko izboljšajo rekrutiranje tujih zdravnikov 

 

Migracije zdravnikov je pametno regulirati z multilateralnimi ali bilateralnimi dogovori ali s 

sporazumi za izmenjavo zdravstvenih strokovnjakov. Primeri takih sporazumov poleg 

dogovora o izmenjavi zdravstvenega osebja vključujejo tudi druge dogovore, ki povečajo interes 

oziroma skupno dobro obeh držav za migracijo zdravstvenih delavcev. Zdravstveni poklici v EU 

so v glavnem regulirani z licencami in registracijo v vseh državah. Taka regulacija zagotavlja 

kakovost zdravstvene oskrbe in varnost zdravnikov. Profili zdravstvenih poklicev in s tem 

kompetence strokovnjakov se v različnih državah namreč razlikujejo. Pri interventnem zakonu 

gre pri priznavanju kvalifikacij zdravnikov in določitvi ravni poznavanja slovenskega jezika za 

dobršen prenos kompetenc medicinske stroke ministrstvu za zdravje in državnim ustanovam. 

Prenos takih kompetenc politiki je lahko nevaren. Pri političnih odločitvah pogosto ni v ospredju 

interes stroke, ampak hitro reševanje najbolj pereče problematike. Mobilnost zdravstvenih 

delavcev bi morala biti izboljšana tudi z vidika interesa bolnikov, ki si zaslužijo kakovostne 

zdravstvene storitve. Težava intervencijskega zakona je tudi v tem, da po priznanju kvalifikacij 

tujim zdravnikom teh ne obvezuje k opravljanju prakse v Sloveniji za več kot tri leta. Zaradi tega 

je lahko za tuje zdravnike ta zakon le odskočna deska za bogatejše članice EU. Zato menim, da 

zakon zahteva ponovni pregled in obravnavo, vključno z dozdajšnjimi pozitivnimi in 

negativnimi učinki, ter, če bo treba, ustrezno prilagoditev oziroma spremembe. Priznavanje 

kvalifikacij tujih zdravnikov mora biti predvsem v pristojnosti medicinske stroke. Postopki 

pa morajo biti preglednejši, objektivnejši in hitrejši, kot so bili v preteklosti. Poleg tega mora biti 

sektorski socialni dialog prepoznan kot pomembno orodje pri naslavljanju spornih vprašanj o 

rekrutiranju, zadržanju, staranju delovne sile in prepoznavanju potrebnih veščin. Slovenija mora 

sprejeti tudi ustrezne smernice za mednarodno rekrutiranje in sprejeti ukrepe, ki bi 

prepovedali agresivno rekrutiranje tujih strokovnjakov. Za olajšanje migracij in zmanjšanje 

negativnega učinka na izvorne države je treba izboljšati tudi mednarodno izmenjavo informacij. 

Treba je razviti etične smernice za rekrutiranje, ki bi onemogočile divji lov na zdravstvene 

strokovnjake iz ranljivih zdravstvenih sistemov. Države izvora, ki so za Slovenijo najpogostejši 

vir zdravnikov, imajo malo svojih zdravnikov, zato so lahko zaradi nenadnih emigracijskih tokov 
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njihovi zdravstveni sistemi zelo ranljivi. Pri razvoju etičnih smernic bi se bilo pametno 

zgledovati po Veliki Britaniji oziroma njenem pravilniku o praksi mednarodnega rekrutiranja, 

ker ima prav ta država na tem področju v EU največ izkušenj. Smernice morajo zajemati tudi vse 

pomembne informacije za delodajalce in zdravnike o dobri zaposlitveni praksi.  

 

5.1.2 Primeri dobre prakse, ki lahko povečajo zanimanje zdravnikov za delo v Sloveniji 

 

Poleg omenjenih strategij za izboljšanje problematike migracije je treba razviti še strategijo, 

zaradi katere bo Slovenija postala privlačnejša za delo zdravnikov. Med probleme, ki jih taka 

strategija mora rešiti, med drugim spada tudi več let trajajoča negativna klima, ki jo ustvarja 

politika zaradi nesoglasij z medicinsko stroko pri reševanju problemov. Vsako nesoglasje s strani 

stroke vlada prehitro vidi kot nepokornost, čemur sledita kritiziranje zdravnikov v medijih in 

posledično močno zmanjšanje podpore pri prebivalcih. Ugled zdravniškega poklica je po letih 

nesoglasij tako že dodobra načet in s tem tudi zaupanje bolnikov. Vse skupaj vodi v začaran krog 

nezadovoljstva, kar neugodno vpliva tudi na produktivnost in kakovost. Poleg izboljšane 

nacionalne klime je treba izboljšati še organizacijsko klimo. Podobno kot vlada se vedejo 

vodstva bolnišnic, ki upor zdravnikov pri uvajanju sprememb vidijo kot upor, ki ga je treba ne 

glede na izbiro sredstev čim prej zatreti. Vse skupaj zmanjšuje zadovoljstvo zdravnikov in vodi v 

še večji odpor do vseh novih organizacijskih sprememb, ki pa so v državnih zdravstvenih 

organizacijah več kot nujne. To kažejo tudi rezultati anketiranja. Vodstva pri uvajanju sprememb 

brez večinske podpore stroke ne morejo biti uspešna. Podobno se je že pokazalo pri reševanju 

problema pomanjkanja zdravnikov v slovenskih ustanovah, kjer se je akutno pomanjkanje 

zdravnikov reševalo brez soglasja kritičnega dela stroke, in to celo brez predhodnega jasnega 

obveščanja o namenu in načinu reševanja problematike. Vodstva državnih ustanov bi se morala 

zavedati, da so enostransko sprejeti ukrepi oziroma spremembe pogosto nepopolne in 

neučinkovite ter zato po navadi obsojene na propad. Če se obdržijo, lahko vodijo celo v 

organizacijske nesmisle in so tako prej v škodo kot korist. Uvajanje sprememb v ustanovah mora 

zato slediti določenim zakonitostim, ki so vodilnim menedžerjem v mednarodnih ustanovah 

dobro poznane.  

 

Poleg nacionalne in organizacijske klime je možno vplivati še na druge dejavnike, ki vplivajo na 

odločitev zdravnikov za migracijo. Vsi taki, v anketi ocenjevani dejavniki, so bili ocenjeni kot 

relativno pomembni. Primeri dobre prakse v Sloveniji bi morali izboljšati te dejavnike. Kot 

kažejo rezultati anketiranja in v literaturi podprti dokazi, plača oziroma finančne spodbude niso 

med prvimi prioritetami zdravnikov in niso glavni vzrok za nezadovoljstvo zdravnikov. Glede na 

rezultate anketiranja so za odločitev za migracijo najpomembnejši trije dejavniki: boljši delovni 

pogoji, boljša organizacija dela in boljše vzdušje na delovnem mestu. Potrebna je torej 

priprava strategij, ki pozitivno delujejo zlasti na te dejavnike. Strategije morajo biti pripravljene 

v enakovrednem medsebojnem sodelovanju stroke in vodstva oziroma politike. Zadovoljstvo 

oziroma nezadovoljstvo zdravnikov s temi dejavniki je mogoče preprosto oceniti z anketiranjem, 

ki bi moralo postati stalnica v vseh zdravstvenih organizacijah. Prav tako je možno z uporabo 

vprašalnikov s strani stroke pridobiti tudi predloge za izboljšanje teh dejavnikov. Menim, da je 

glavna »rak rana« slovenskega zdravstvenega sistema slaba organizacija zdravstvenih ustanov. 
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Nižji vodstveni kader je precej nemočen pri uvajanju organizacijskih sprememb, sploh, če za to 

ni volje višjega vodstva oziroma politične volje. Zaradi tega prihaja do pogostega prelaganja 

odgovornosti, še rajši pa do nejasno razpršene odgovornosti, kjer so za težave krivi vsi podrejeni, 

zares pa nihče. Pri odklonih v zdravstvu se nikoli ne išče napaka v sistemu in s tem ukrepi za 

izboljšanje sistema. Glavni cilj je čim prej najti in kaznovati »krivca«. Tako se delovni procesi 

ne izboljšujejo in se pogostost odklonov ne zmanjšuje. Poleg rečenega ne smemo zanemariti še 

škodljivega vpliva izrazito avtokratskega vodenja v državnih zdravstvenih inštitucijah. Kultura 

»molči in delaj« se je ohranila še iz starih časov pred osamosvojitvijo in nima več kaj iskati v 

sodobnih organizacijah. Javne zdravstvene ustanove zato potrebujejo temeljite organizacijske 

spremembe. Pri tem imajo v grobem dve možnosti. Lahko se zgledujejo po podobnih ustanovah 

v tujini ali po drugih sodobnih podjetjih, katerih razvoj, učinkovitost in kakovost prav tako 

temeljijo predvsem na človeških virih in ostajajo uspešna kljub vse bolj konkurenčnemu okolju. 

Ker bodo naše zdravstvene organizacije kmalu morale konkurirati v mednarodnem okolju, je 

skrajni čas, da se temeljito reorganizirajo in postanejo bolnikom prijaznejše. V nasprotnem 

primeru je pričakovati, da bo vse več domačih bolnikov poiskalo zdravstveno oskrbo v drugih 

evropskih državah. Ker v primeru odlašanja sprememb tudi ni pričakovati večjega priliva 

bolnikov iz drugih držav EU, bo tako stanje povzročilo odliv domačega denarja v tujino. 

Posledično bo še težje vzpostaviti učinkovit, uspešen in bolnikom prijazen zdravstveni sistem. 

Organizacija zdravstvenih ustanov se mora spremeniti tudi zaradi zaposlenih v zdravstvu. 

Izboljšati se mora zlasti organizacija dela. V nasprotnem primeru lahko pričakujemo, da bodo 

domači zdravstveni delavci v prihodnje vse pogosteje iskali izzive in priložnosti v tujini.  

  

5.2 Možne rešitve izboljšanja primerov dobre prakse privabljanja in 

zadržanja zdravnikov v odročnih in ruralnih regijah 

 

Relativno večje pomanjkanje zdravnikov na odročnih in ruralnih območjih je v relativno kratkem 

času možno v grobem reševati zlasti na dva načina – z uvedbo obveznega služenja na teh 

območjih ali z izboljšanjem razmerja med dejavniki vleka in potiska na teh območjih. 

Dolgoročno je mogoče zagotoviti večjo zainteresiranost za delo v teh regijah tudi z uporabo 

drugih primerov dobre prakse. Med uspešnejše spadata rekrutiranje ruralnih študentov in 

prilagoditev izobraževanja, ki spodbuja delo na ruralnih območjih in poudarja pomen 

družinskega zdravnika. Kot uspešna strategija se je v svetu izkazala tudi uvedba obveznega 

kroženja oziroma opravljanja prakse v ruralnem okolju med študijem in po diplomi. V 

anketi so bili po pomembnosti ocenjeni dejavniki, ki vplivajo na odločitev za določeno 

specializacijo. Ker primanjkuje predvsem interesa za delo na primarni ravni, pri čemer največji 

delež pripada družinskim zdravnikom, bi bilo smiselno uvesti primere dobre prakse, ki bi 

povečali zainteresiranost za to specializacijo. Med dva najpomembnejša dejavnika po oceni 

anketirancev spadajo praktični del izobraževanja na medicinski fakulteti in osebne izkušnje iz 

tega dela specialističnega področja v lastni režiji. Tako bi bilo možno kot dobro prakso med 

študijem uvesti obvezno opravljanje »ruralne« prakse, zlasti na področju družinske medicine. Na 

programe finančnih spodbud je glede na rezultate študije treba gledati le kot na eno izmed 

mnogih možnih oblik posredovanja zdravstvene politike z namenom izboljšanja distribucije 

zdravstvene delovne sile. 
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5.2.1 Primeri dobre prakse obveznega služenja na odročnih in ruralnih območjih 

 

Eden izmed možnih primerov dobre prakse je uvedba štipendij, katerih pridobitev je pogojena s 

časovno omejenim obveznim delom na ruralnih ali odročnih območjih. Učinkovitost strategij 

obveznega dela po diplomiranju v manj privlačnih regijah mora biti še ocenjena. Če je 

proces netransparenten, je lahko neučinkovit, če je rigorozen, pa je lahko spodbuda za emigracijo 

iz države. Ker Slovenija za zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov vsaj kratkoročno 

obvezno potrebuje tuje zdravnike, bi veljalo razmisliti o uvedbi začasnega obveznega dela na 

ruralnem ali odročnem območju za vse tuje zdravnike z na novo priznano kvalifikacijo. 

Veliko domačih zdravnikov zaradi strogih omejitev v preteklosti namreč ni dobilo specializacije 

z želenega področja v želeni regiji, zdaj pa kaže, da bodo najprivlačnejša mesta zasedali tuji 

zdravniki, ki jih prav tako najbolj privlači delo v velikih mestih, zlasti v prestolnici.  

 

5.2.2 Primeri dobre prakse za izboljšanje razmerja med dejavniki vleka in potiska na 

odročnih in ruralnih območjih 

 

V nasprotju s primeri dobre prakse pod prejšnjo točko je s takimi primeri prakse mogoče 

privabiti in zadržati zdravnike na odročnih in ruralnih območjih tudi dolgoročno. V anketi so bili 

tako ocenjeni dejavniki, ki vplivajo na odločitev za delo v določeni regiji oziroma urbanem ali 

ruralnem okolju. Rezultati kažejo, da med pet najpomembnejših dejavnikov spadajo dober odnos 

s pacienti, kakovost delovnih razmer, možnost strokovnega napredovanja, razvoja in rasti, 

razpoložljivost podpore medicinske skupnosti in načrti kariere. Med skupinami dejavnikov so 

najpomembnejši organizacijski in strokovni dejavniki. Glede na to je treba uvesti primere dobre 

prakse, ki izboljšujejo organizacijske in strokovne dejavnike. To je v veliki meri možno 

doseči z že opisanimi primeri dobre prakse, ki lahko izboljšajo nacionalno in organizacijsko 

klimo ter organizacijo zdravstvene ustanove. Razpoložljivost podpore medicinske skupnosti in 

možnost strokovnega napredovanja, razvoja in rasti, občutek strokovne izolacije ter nekatere 

druge pomembne dejavnike lahko deloma izboljša ambiciozno zastavljen projekt e-zdravje, ki 

žal še vedno ni v celoti zaživel. Treba bi bilo razmisliti tudi o uvedbi spletnega kontinuiranega 

izobraževanja za zdravnike v ruralnih in odročnih regijah. Kot tretja najpomembnejša skupina 

dejavnikov je bila ocenjena skupina družinskih dejavnikov, med katerimi izstopajo razmere, ki 

omogočajo uskladitev med delom in družino, možnosti za izobraževanje otrok in možnosti za 

zaposlitev in aktivnosti družinskega partnerja. Kandidatom za delo na odročnih ruralnih 

območjih bi veljalo torej priskočiti na pomoč tudi pri družinskih vprašanjih. Družinski dejavniki 

so bili v anketi ocenjeni kot tretja najpomembnejša skupina dejavnikov, ki vpliva na odločitev za 

delo v določeni regiji oziroma delo v odročnem ali ruralnem okolju. Poleg tega rezultati kažejo, 

da se študentke v primerjavi s študenti veliko pogosteje odločajo za specializacijo iz družinske 

medicine in družinskim dejavnikom pripisujejo večji pomen. 

 

Med primere dobre prakse, ki izboljšujejo družinske dejavnike, bi lahko na primer uvrstili 

uvedbo gibljivega delovnega časa, pomoč pri varstvu v vrtcu ali med izobraževanjem otrok ter 

pomoč pri iskanju ustrezne zaposlitve za partnerja. Trenutna preobremenjenost zdravnikov na 

odročnih in ruralnih območjih, katere glavni razlog je najverjetneje velika kadrovska 
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podhranjenost, v veliki meri odvrne mlade zdravnike od dela v teh regijah, čeprav bi sicer želeli 

delati na teh območjih. Rezultati analize namreč kažejo, da se zdravniki izogibajo dveh 

kadrovsko najbolj podhranjenih regij. Preobremenjenost zdravnikov na teh območjih bistveno 

poslabša družinske dejavnike. Zato bi veljalo razmisliti o napotitvi večjega števila zdravnikov v 

podhranjene regije v krajšem času. To bi lahko uspelo z napotitvijo tujih ali domačih zdravnikov 

v podhranjene regije vsaj za določen čas. Predvidevamo lahko, da bi se interes za delo na teh 

območjih precej povečal, če bi pomanjkanje zdravnikov v teh regijah zmanjšali vsaj na 

slovensko povprečje.     

 

SKLEP 

 

V Sloveniji so razlike v kakovosti in fizični dostopnosti do zdravstvenih storitev znotraj 

posameznih pokrajin. Zdravniki so nezainteresirani za delo v odročnih regijah in ruralnem 

okolju, kar potrjujejo rezultati razpisov za določena specialistična področja v različnih regijah in 

tudi rezultati anketiranja. V Sloveniji živi približno polovica populacije v ruralnih naseljih, zato 

bo v prihodnje treba uspešneje reševati problem nezainteresiranosti zdravnikov za delo v 

odročnih in ruralnih regijah. Problem so še pomanjkljivosti v znanju vodenja in menedžmenta na 

področju zdravstva. Rezultati anketiranja kažejo na velik pomen strokovnih in organizacijskih 

dejavnikov glede njihovega vpliva na odločitev za delo v določeni regiji oziroma v urbanem ali 

ruralnem okolju. Tudi kadrovske službe bi v prihodnje morale prevzeti vidnejšo vlogo 

upravljanja z ljudmi, še prej pa ustrezno izobraziti svoj kader.  

 

Po drugi strani je v Sloveniji problem pomanjkanja zdravnikov na splošno. K temu je v dobršni 

meri prispevalo neustrezno načrtovanje in s tem neustrezno prilagajanje vpisa na medicinsko 

fakulteto. Stanje lahko v bližnji prihodnosti še poslabša večji interes domačih zdravnikov za 

migracijo v tujino. Emigracije domačih zdravnikov trenutno niso pereč problem. Ker rezultati 

anketiranja kažejo relativno veliko zainteresiranost študentov za delo v tujini, zlasti v določenih 

zdravstvenih regijah, se to v prihodnje lahko spremeni. Migracija lahko postane izstopajoča 

težava, tako zaradi emigracije domačih zdravnikov kot tudi zaradi imigracije tujih zdravnikov. O 

slednjem priča uvedba potencialno škodljivega t. i. interventnega zakona, ki je bil sprejet 

nedavno in poenostavlja postopek priznavanja poklicne kvalifikacije zdravnikom iz tretjih držav 

in ga lahko razumemo edino kot nujno zlo v težki situaciji, ko sta odpovedali tako stroka kot tudi 

politika. V prihodnje bo treba zagotoviti boljše dolgoročno načrtovanje potreb po zdravnikih. Ne 

sme se ponoviti napaka z neustreznim omejevanjem vpisa na medicinsko fakulteto. Pogovori 

med medicinsko stroko in vlado morajo biti konstruktivnejši, da bi lahko preprečili hitro, 

enostransko uvedbo nepopolnih in potencialno škodljivih ukrepov, med katere spada tudi 

omenjen intervencijski zakon.  

 

S podobnimi perečimi vprašanji se ukvarjajo tudi številne druge države po svetu. Reševanja se 

lotevajo z različnimi ukrepi, ki velikokrat niso najučinkovitejši. Za učinkovit pristop je potrebno 

temeljito poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za določeno specializacijo, dejavnikov, 

ki vplivajo na odločitev za delo v odročnih in ruralnih regijah, ter dejavnikov, ki vplivajo na 

odločitev za migracijo. Dejavniki potiska in vleka v Sloveniji trenutno ne delujejo v prid 
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perifernih in ruralnih območij. Ta območja je ob takem stanju možno zapolniti le v primeru 

presežka delovne sile, kar v Sloveniji zaradi absolutnega pomanjkanja zdravnikov ni mogoče 

tako hitro pričakovati.  

 

Rezultati anketiranja kažejo številne korelacije med vsemi ocenjevanimi dejavniki. Sprememba 

dejavnika, ki vpliva na odločitev za določeno specializacijo, lahko na primer močno vpliva na 

odločitev za delo v ruralnem ali urbanem okolju. Tako je na primer uvedba diferenciranega 

plačila glede na posebne pogoje dela in čas trajanja specializacije povečala zainteresiranost za 

intenzivne veje medicine, hkrati pa posledično zmanjšala interes za družinsko medicino in s tem 

povezane želje po delu v ruralnem okolju. Situacija v Sloveniji kaže, da relativno zmanjšanje 

interesa za delo v ruralnih in odročnih regijah dolgoročno lahko vodi v kadrovski problem, ki 

dodatno neugodno vpliva na dejavnike vleka in potiska. Tako se na primer zaradi večjih 

obremenitev poslabšajo pogoji dela in z njimi družinski dejavniki, kot je na primer možnost lažje 

uskladite med delom in družino. Pri vsakem posegu v dejavnike je torej treba skrbno načrtovati 

njihov vpliv na druge dejavnike vleka in potiska, ki so ključni za reševanje problematike 

pomanjkanja zdravnikov v odročnih in ruralnih regijah. Pri doseganju teh ciljev so lahko v 

pomoč rezultati anketiranja, ki omogočajo podrobnejši vpogled v pomembne dejavnike in 

njihovo medsebojno povezanost. 

 

Za privabljanje in zadržanje zdravnikov v ruralnih in odročnih regijah je treba uvesti primere 

dobre prakse, ki bodo izboljšali predvsem organizacijske, strokovne in družinske dejavnike ter 

hkrati zmanjšali željo po emigraciji zdravnikov. Vodstva zdravstvenih ustanov bodo morala 

konkretneje pristopiti k reševanju organizacijskih težav in nevodstvenemu delu zdravnikov 

omogočiti čim bolj nemoteno strokovno delo. To bo hkrati privedlo do izboljšanja organizacijske 

klime ter s tem zadovoljstva zdravnikov in tudi pacientov. Predlagani primeri dobre prakse, ki bi 

lahko prispevali k reševanju omenjenih perečih vprašanj, ne smejo biti razumljeni kot recept za 

doseganje želenih ciljev. Učinke prakse je treba skrbno načrtovati že pred uvedbo in jih nato tudi 

nenehno spremljati. Glede na rezultate vpeljane prakse se je treba brez oklevanja odločiti za 

ustrezno prilagoditev, če je treba, ali njihovo ukinitev ter vpeljavo drugih, ustreznejših primerov 

prakse. 

 

Za uspešno reševanje problematike bo treba v prihodnje izvesti več podobnih raziskav, ki bi med 

drugim zajele tudi zdravnike, zaposlene v odročnih in ruralnih regijah. Izvedba takih raziskav je 

precej preprosta in poceni, omogoča pa nadvse pomemben vpogled v dejavnike potiska in vleka, 

ki morajo biti osnova za spremembe oziroma pripravo primerov dobre prakse. Podobno bi bilo 

treba anketirati vse zdravnike, ki migrirajo, in ugotoviti razloge za tako odločitev. Na podlagi teh 

podatkov bi bilo treba pripraviti primere dobre prakse zadržanja zdravnikov v odročnih in 

ruralnih regijah in na splošno v Sloveniji. Le s skrbno načrtovanim in učinkovitim kontinuiranim 

spremljanjem dejavnikov vleka in potiska je možno pravočasno izvajanje učinkovitih ukrepov. 
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Priloga 1: Vprašalnik za identifikacijo dejavnikov, ki vplivajo na odločitev študenta 

medicine za določeno specializacijo in delo v določeni regiji ter na njegovo 

odločitev za migracijo 

 

1.   Podatki o anketirancu (označite ustrezno polje): 

 

Spol:   moški 

 ženski 

 

Medicinska fakulteta v:  Ljubljani  

 Mariboru 

 

Letnik:   1. letnik 

 2. letnik 

 3. letnik 

 4. letnik 

 5. letnik 

 6. letnik/absolvent 

 

Kraj rojstva:   mesto z več kot 10.000 prebivalci 

 mesto z manj kot 10.000 prebivalci 

 vas 

Zdravstvena regija rojstva:   Ljubljana 

 Maribor 

 Celje 

 Kranj 

 Koper 

 Novo mesto 

 Nova Gorica 

 Krško 

 Ravne na Koroškem 

 Murska Sobota 

 v tujini 

Kraj stalnega prebivališča:  mesto z več kot 10.000 prebivalci 

 mesto z manj kot 10.000 prebivalci 

 vas 

Zdravstvena regija stalnega 

prebivališča: 

 Ljubljana 

 Maribor 

 Celje 

 Kranj 

 Koper 

 Novo mesto 

 Nova Gorica 

 Krško 

 Ravne na Koroškem 

 Murska Sobota 

 v tujini 

Želim delati v zdravstveni 

regiji: 

 Ljubljana 

 Maribor 

 Celje 

 Kranj 

 Koper 

 Novo mesto 

 Nova Gorica 

 Krško 

 Ravne na Koroškem 

 Murska Sobota 

 v tujini 

 ne vem 

Želim delati v okolju:  ruralnem 

 urbanem  

 ne vem 

Po končanem študiju želim 

izbrati specializacijo iz: 

 družinske medicine 

 intenzivnejše veje medicine 

(kirurgija, anestezija, urgenca) 

 drugo 

 ne vem 
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2.   Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na vašo odločitev za določeno 

specializacijo? Po pomembnosti jih ocenite z 1 (nepomemben) do 5 (zelo pomemben), 

tako da označite ustrezno polje. 

            1  2  3  4  5 

1. Teoretični del izobraževanja na medicinski fakulteti.  

2. Praktični del izobraževanja na medicinski fakulteti.  

3. Osebne izkušnje s tega specialističnega področja v lastni režiji.  

4. Priporočila specialistov izbrane specializacije.  

5. Priporočila specialistov drugega strokovnega področja.  

6. Možnost večjega zaslužka.  

7. Večja možnost pridobitve koncesije.  

8. Večja možnost pridobitve specializacije in dela v želeni regiji.  

9. Pogoji dela (delovni čas, psihična in fizična obremenitev …).  

10. Čas trajanja specializacije.  

11. Čas obveznega kroženja zunaj izbrane regije/ustanove.  

12. Oddaljenost obveznega kroženja zunaj izbrane regije/ustanove.  

 

3.   Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na vašo odločitev za delo v določeni regiji 

oziroma urbanem ali ruralnem okolju? Po pomembnosti jih ocenite z 1 (nepomemben) 

do 5 (zelo pomemben), tako da označite ustrezno polje. 

           1  2  3  4  5  

A OSEBNI: 1. Kraj rojstva in odraščanja. 

2. Osebne vrednote. 

3. Načrti glede kariere. 

4. Bližina družine in prijateljev. 

 

 

 

 

B DRUŽINSKI:  1. Možnosti za zaposlitev in aktivnosti 

družinskega partnerja. 

2. Možnosti za izobraževanje otrok. 

3. Razmere, ki olajšajo spravo oziroma 

uskladitev med delom in družino. 

4. Prioritete in potrebe družinskega 

partnerja. 

 

 

 

 

 

 

C ZNAČILNOSTI 

     SKUPNOSTI: 

1. Vrsta in velikost populacije. 

2. Dostopnost družbenih in rekreacijskih 

aktivnosti. 

3. Zdrav in manj stresen življenjski slog. 

4. Občutek bližine skupnosti. 

 

 

 

 

 

D STROKOVNI: 1. Občutek izolacije, utrujenosti in stresa. 

2. Možnosti strokovnega napredovanja, 

razvoja in rasti. 

3. Dober odnos s pacienti. 

4. Razpoložljivost podpore medicinske 

skupnosti. 

5. Strokovna izolacija. 
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           1  2  3  4  5  

E ORGANIZACIJSKI: 1. Kakovost delovnih razmer. 

2. Dostopnost specialističnih storitev. 

3. Možnost dela v timu. 

4. Ugled ustanove. 

5. Omejen dostop do virov (sredstev), 

opreme in pripomočkov. 

 

 

 

 

 

 

F IZOBRAŽEVALNI: 1. Izpostavljenost praksi v ruralni ali 

odročni regiji med akademskimi leti. 

2. Dostopnost kontinuiranega 

medicinskega izobraževanja. 

3. Možnost izobraževanja študentov. 

 

 

 

 

 

G EKONOMSKI: 1. Plačilo oziroma nagrada za delo v 

odročni ali ruralni regiji. 

2. Ureditev neprofitnega stanovanja za 

družino. 

3. Druge finančne spodbude. 

 

 

 

 

 

 

4.   Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na vašo odločitev o migraciji v drugo regijo 

ali v tujino? Po pomembnosti jih ocenite z 1 (nepomemben) do 5 (zelo pomemben), tako 

da označite ustrezno polje. 

            1  2  3  4  5  

1. Višji dohodek. 

2. Boljši delovni pogoji. 

3. Boljše strokovne priložnosti. 

4. Sprejemljivejši delovni čas. 

5. Boljša atmosfera na delovnem mestu (prijaznejši odnos 

sodelavcev in pacientov). 

6. Enakomernejša porazdelitev dela znotraj tima. 

7. Primernejše nagrajevanje za opravljeno delo. 

8. Boljša organizacija dela. 

9. Družinski razlogi. 
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Priloga 2: Spremno pismo k vprašalniku 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani študent/študentka medicine,  

 

vljudno vas prosim, da izpolnite anonimni vprašalnik, ki je na spletni strani 

http://193.95.221.236/anketa/. Namen vprašalnika je opredelitev najpomembnejših dejavnikov, 

ki vplivajo na odločitev za določeno specializacijo, delo v določeni regiji, urbanem ali ruralnem 

okolju, in dejavnikov, ki bi lahko vplivali na odločitev za poznejšo migracijo. S sodelovanjem 

lahko prispevate k izboljšanju upravljanja človeških virov v zdravstvu in tako posredno tudi na 

zvečanje zadovoljstva zdravnikov v slovenskem zdravstvenem prostoru. Vprašalnik je mogoče 

izpolniti še do vključno 23. novembra 2011. 

 

Za sodelovanje se vam vnaprej najlepše zahvaljujem,  

 

          Feri Štivan, dr. med. 

          (feri.stivan@gmail.com) 

 

 

Priloga:  

- Daljše pojasnilo k vprašalniku s kratkimi navodili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://193.95.221.236/anketa/
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Priloga 3: Daljše pojasnilo k vprašalniku s kratkimi navodili  

 

 

 

 

Spoštovani študent/študentka medicine,  

 

glede na trenutno problematiko upravljanja človeških virov v zdravstvu bo v prihodnje veliko 

časa treba nameniti zagotavljanju zadostne in regijsko uravnotežene delovne sile zdravnikov v 

Sloveniji, in to kljub predvidenemu zadostnemu številu diplomantov obeh domačih medicinskih 

fakultet v prihodnje. Določene regije ostajajo neenakomerno oskrbljene, specialnosti s težjimi 

delovnimi pogoji pa ostajajo velikokrat nezasedene. Poleg tega obstaja vse večja nevarnost ali 

mogoče bolje rečeno priložnost večjih migracij zdravnikov v prihodnje, tako imigracij kot 

emigracij. Namen raziskovalnega dela je opozoriti na problematiko in nujnost njenega 

sistematičnega urejanja. Le tako lahko v prihodnosti pričakujemo izboljšanje stanja preskrbe z 

zdravniki in na splošno boljšo kadrovsko zasedenost zdravniških delovnih mest. Zato vas 

vljudno prosim, da izpolnite vprašalnik. Namen vprašalnika je opredelitev najpomembnejših 

dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za določeno specializacijo, delo v določeni regiji, urbanem 

ali ruralnem okolju, in dejavnikov, ki bi lahko vplivali na odločitev za poznejšo migracijo. S 

sodelovanjem lahko prispevate k izboljšanju upravljanja človeških virov v zdravstvu in tako 

posredno tudi na zvečanje zadovoljstva zdravnikov v slovenskem zdravstvenem prostoru. Če ste 

odgovorili na vsa vprašanja, lahko s potrditvijo na koncu vprašalnika zaključite sodelovanje. V 

primeru dodatnih vprašanj mi to, prosim, sporočite po e-pošti.  

 

Za sodelovanje se vam vnaprej najlepše zahvaljujem,  

 

          Feri Štivan, dr. med. 

          (feri.stivan@gmail.com) 
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Priloga 4: Pomembnost dejavnikov glede vpliva na odločitev  za določeno specializacijo  

 

Tabela prikazuje odstotke posameznih odgovorov. Za posamezni dejavnik sta izračunana še 

aritmetična sredina ocen in standardni odklon. 

 
 

Dejavnik, ki vpliva na odločitev za določeno 

specializacijo 

Delež odgovorov v odstotkih 

nepomemben→zelo pomemben 

1 2 3 4 5      x σ 

Teoretični del izobraževanja na medicinski 

fakulteti 
8,4 18,0 37,4 28,0 8,2 3,10 1,056 

Praktični del izobraževanja na medicinski 

fakulteti 
2,1 1,9 9,6 28,7 57,7 4,38 0,891 

Osebne izkušnje s tega specialističnega 

področja v lastni režiji 
0,8 3,8 11,3 30,5 53,6 4,32 0,879 

Priporočila specialistov izbrane specializacije 3,1 12,1 33,7 34,1 16,9 3,50 1,011 

Priporočila specialistov drugega strokovnega 

področja 
9,6 27,4 40,8 15,9 6,3 2,82 1,019 

Možnost večjega zaslužka 18,0 22,4 31,0 22,6 6,1 2,76 1,166 

Večja možnost pridobitve koncesije 20,1 21,1 28,9 20,9 9,0 2,78 1,240 

Večja možnost pridobitve specializacije in 

dela v želeni regiji 
7,5 10,7 18,0 31,6 32,2 3,70 1,234 

Pogoji dela (delovni čas, psihična in fizična 

obremenitev …) 
6,3 7,9 16,5 28,7 40,6 3,89 1,202 

Čas trajanja specializacije 33,1 22,4 25,1 14,4 5,0 2,36 1,218 

Čas obveznega kroženja zunaj izbrane 

regije/ustanove 
23,2 23,4 30,8 16,1 6,5 2,59 1,192 

Oddaljenost obveznega kroženja zunaj izbrane 

regije/ustanove 
18,8 21,8 27,8 19,5 12,1 2,84 1,276 
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Priloga 5: Pomembnost dejavnikov glede vpliva na odločitev  za delo v urbanem ali 

ruralnem okolju  

 

Tabela prikazuje odstotke posameznih odgovorov. Za posamezni dejavnik sta izračunana še 

aritmetična sredina ocen in standardni odklon. 

 
 

Dejavnik, ki vpliva na odločitev za 

delo v določeni regiji oziroma 

urbanem ali ruralnem okolju 

Delež odgovorov v odstotkih 

 Nepomemben→zelo pomemben 

 1 2 3 4 5      x σ 

O
S

E
B

N
I 

Kraj rojstva in odraščanja 14,0 9,8 25,5 31,2 19,5 3,32 1,284 

Osebne vrednote 3,6 4,4 14,6 31,6 45,8 4,12 1,044 

Načrti glede kariere 1,0 3,3 17,6 29,3 48,7 4,21 0,921 

Bližina družine in prijateljev 4,0 5,9 19,9 29,1 41,2 3,98 1,098 

D
R

U
Ž

IN
S

K
I 

Možnosti za zaposlitev in aktivnosti 

družinskega partnerja 
4,0 8,4 16,9 34,9 35,8 3,90 1,101 

Možnosti za izobraževanje otrok 3,8 5,0 16,7 36,0 38,5 4,00 1,046 

Razmere, ki olajšajo spravo oziroma 

uskladitev med delom in družino 
2,9 4,0 12,8 33,3 47,1 4,18 0,996 

Prioritete in potrebe družinskega 

partnerja 
3,6 7,3 26,8 42,7 19,7 3,68 0,987 

Z
N

A
Č

IL
N

O
S

T
I 

S
K

U
P

N
O

S
T

I 

S
K

U
P

N
O

S
T

I 

Vrsta in velikost populacije 8,4 17,8 34,7 28,5 10,7 3,15 1,097 

Dostopnost družbenih in rekreacijskih 

aktivnosti 
2,7 8,2 25,3 38,7 25,1 3,75 1,008 

Zdrav in manj stresen življenjski  

slog 

 

3,3 

 

10,5 

 

21,8 

 

29,5 

 

34,9 

 

3,82 

 

1,121 

Občutek bližine skupnosti 8,8 14,6 26,6 29,9 20,1 3,38 1,208 

S
T

R
O

K
O

V
N

I 

Občutek izolacije, utrujenosti in stresa 5,6 8,2 30,8 29,9 25,5 3,62 1,119 

Možnosti strokovnega napredovanja, 

razvoja in rasti 
0 3,1 12,3 39,1 45,4 4,27 

 

0,795 

Dober odnos s pacienti 0,2 1,3 7,1 28,9 62,6 4,52 0,702 

Razpoložljivost podpore medicinske 

skupnosti 
0,2 2,3 14,2 37,2 46,0 4,27 0,803 

Strokovna izolacija 5,9 16,5 40,4 22,8 14,4 3,23 1,074 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IJ
-

S
K

I 

Kakovost delovnih razmer 0,2 0,6 6,7 33,1 59,4 4,51 0,669 

Dostopnost specialističnih storitev 0,2 2,9 17,2 39,7 40,0 4,16 0,826 

Možnost dela v timu 1,5 6,1 22,2 34,3 36,0 3,97 0,978 

Ugled ustanove 4,2 14,0 32,0 32,8 16,9 3,44 1,058 

Omejen dostop do virov (sredstev), 

opreme in pripomočkov 
1,0 6,7 27,4 36,6 28,2 3,84 0,946 

IZ
O

B
R

A
Ž

E
-

V
A

L
N

I 

Izpostavljenost praksi v ruralni ali 

odročni regiji med akademskimi leti 
5,0 10,5 37,0 31,4 16,1 3,43 1,039 

Dostopnost kontinuiranega 

medicinskega izobraževanja 
0,2 3,1 19,7 40,0 37,0 4,10 0,838 

Možnost izobraževanja študentov 3,3 11,5 26,8 29,3 29,1 3,69 1,108 

E
K

O
N

O
M

-

S
K

I 

Plačilo oziroma nagrada za delo v 

odročni ali ruralni regiji 
11,3 24,1 25,9 24,3 14,4 3,06 1,229 

Ureditev neprofitnega stanovanja za 

družino 
10,5 17,8 24,7 24,1 23,0 3,31 1,289 

Druge finančne spodbude 7,5 16,7 29,3 26,6 19,9 3,35 1,189 
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Priloga 6: Pomembnost dejavnikov glede vpliva na migracijo v drugo regijo ali tujino  

 

Tabela prikazuje odstotke posameznih odgovorov. Za posamezni dejavnik sta izračunana še 

aritmetična sredina ocen in standardni odklon. 

 
 

Dejavnik, ki vpliva na odločitev za 

migracijo v drugo regijo ali tujino 

Delež odgovorov v odstotkih 

nepomemben→zelo pomemben 

1 2 3 4 5      x σ 

Višji dohodek 6,3 10,7 20,7 36,2 26,2 3,65 1,159 

Boljši delovni pogoji 0,4 2,1 8,2 28,2 61,1 4,47 0,768 

Boljše strokovne priložnosti 1,3 2,1 17,6 26,6 52,5 4,27 0,909 

Sprejemljivejši delovni čas 2,9 10,9 18,8 28,5 38,9 3,90 1,126 

Boljše vzdušje na delovnem mestu (prijaznejši 

odnos sodelavcev in pacientov) 
0,6 4,6 12,8 26,8 55,2 4,31 0,908 

Enakomernejša porazdelitev dela znotraj tima 1,7 7,5 21,5 36,4 32,8 3,91 0,995 

Primernejše nagrajevanje za opravljeno delo 1,7 8,8 21,8 33,1 34,7 3,90 1,030 

Boljša organizacija dela 0,4 2,3 10,5 32,6 54,2 4,38 0,796 

Družinski razlogi 6,3 9,2 13,8 24,7 46,0 3,95 1,238 
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Priloga 7: Povezanost med rangiranimi spremenljivkami, ugotavljana s Spearmanovim 

korelacijskim koeficientom  

 

Povezanost med spremenljivkami, ki jih je bilo možno rangirati, sem ugotavljal s Spearmanovim 

korelacijskim koeficientom (rs), katerega vrednosti so prikazane v naslednjih tabelah. Med 

rangirane spremenljivke spadajo spol, medicinska fakulteta (MF), letnik študija in vsi dejavniki, 

ki so bili ocenjevani z 1 do 5. Zaradi velike količine podatkov so rezultati prikazani v petih 

tabelah. Dejavniki, ocenjevani z 1 do 5, so v tabelah šifrirani s črko D ter pripadajočimi 

številkami in črkami, kot je razvidno iz priloženega vprašalnika (Priloga 1).  

 
 D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.2.7 D.2.8 D.2.9 D.2.10 

Spol –0,023 –,137** –0,026 –0,024 0,011 0,027 –0,017 –0,072 –,169** –,132** 

MF 0,014 –0,053 ,102* –0,035 –0,035 –0,003 –0,038 0,015 –0,038 –0,068 

Letnik –,200** –,217** ,095* –0,064 –0,036 –0,064 –,090* ,090* ,095* –0,016 

D.2.1 1 ,381** –0,081 0,066 0,018 0,082 0,067 0,052 –0,002 0,071 

D.2.2 ,381** 1 0,05 0,071 0,036 0,046 0,081 ,105* 0,063 0,033 

D.2.3 –0,081 0,05 1 0,073 0,035 0,065 0,063 0,006 0,073 –0,009 

D.2.4 0,066 0,071 0,073 1 ,590** ,117* ,128** ,152** ,113* ,160** 

D.2.5 0,018 0,036 0,035 ,590** 1 ,182** ,183** ,190** ,122** ,187** 

D.2.6 0,082 0,046 0,065 ,117* ,182** 1 ,585** ,327** ,358** ,212** 

D.2.7 0,067 0,081 0,063 ,128** ,183** ,585** 1 ,365** ,408** ,273** 

D.2.8 0,052 ,105* 0,006 ,152** ,190** ,327** ,365** 1 ,424** ,268** 

D.2.9 –0,002 0,063 0,073 ,113* ,122** ,358** ,408** ,424** 1 ,388** 

D.2.10 0,071 0,033 –0,009 ,160** ,187** ,212** ,273** ,268** ,388** 1 

D.2.11 ,096* 0,088 –0,036 ,145** ,113* ,173** ,197** ,328** ,404** ,573** 

D.2.12 0,067 0,087 –0,058 0,086 0,059 ,238** ,282** ,365** ,406** ,522** 

D.3.A.1 0,007 0,045 0,013 –0,003 0,029 0,063 0,044 0,078 0,073 ,095* 

D.3.A.2 –0,028 0,077 ,149** 0,078 0,06 –0,008 0,025 ,123** ,145** 0,039 

D.3.A.3 0,022 –0,004 0,075 0,064 0,023 ,140** ,128** 0,044 0,045 –0,024 

D.3.A.4 0,068 0,085 0,027 0,013 ,092* 0,061 ,111* ,189** ,252** ,201** 

D.3.B.1 0,051 0,065 ,147** ,123** 0,081 ,155** ,185** ,253** ,319** ,201** 

D.3.B.2 ,112* ,113* ,186** ,149** ,140** ,134** ,155** ,181** ,229** ,158** 

D.3.B.3 0,055 0,075 ,115* ,093* 0,083 ,154** ,194** ,260** ,426** ,273** 

D.3.B.4 0,063 0,085 0,05 ,162** ,174** ,147** ,222** ,247** ,341** ,247** 

D.3.C.1 ,173** 0,043 –0,019 0,073 0,085 ,142** 0,078 0,054 –0,024 0,072 

D.3.C.2 ,165** ,122** 0,009 0,05 0,05 ,170** ,133** 0 0,084 0 

D.3.C.3 0,051 ,127** 0,08 ,159** ,191** ,227** ,299** ,243** ,460** ,283** 

D.3.C.4 ,138** ,156** 0,045 ,206** ,218** ,110* ,175** ,165** ,223** ,211** 

D.3.D.1 ,147** 0,067 0,025 ,111* ,134** ,162** ,140** ,127** ,279** ,119** 

D.3.D.2 ,171** 0,067 ,092* 0,071 0,03 ,119** 0,031 –0,017 –0,019 –,140** 

D.3.D.3 ,103* ,160** ,105* ,154** ,118** –0,014 0,082 ,193** ,139** 0,017 

D.3.D.4 ,131** ,111* 0,089 ,195** ,126** 0,067 0,07 ,183** ,143** 0,026 

D.3.D.5 ,110* 0,029 0,057 ,116* ,135** ,135** ,129** 0,074 0,083 0,005 

D.3.E.1 ,116* ,193** ,134** 0,088 0,014 ,139** ,130** ,186** ,208** 0,072 

D.3.E.2 ,124** ,168** 0,077 0,085 0,021 ,097* 0,08 ,101* –0,003 –0,002 

D.3.E.3 –0,019 ,125** ,102* 0,045 0,002 0,009 –0,03 0,06 –0,004 –,099* 

D.3.E.4 0,034 0,035 ,104* ,150** ,120** ,209** ,093* 0,012 –0,01 –0,049 

D.3.E.5 0,072 0,055 ,105* ,169** 0,073 ,096* ,116* 0,061 ,109* 0,004 

D.3.F.1 ,096* ,154** 0,038 ,115* 0,088 0,001 ,090* ,121** 0,068 ,124** 

D.3.F.2 0,086 0,072 ,110* 0,077 -0,014 -0,039 -0,065 -0,026 -0,056 -,122** 

D.3.F.3 0,052 0,083 ,118** ,121** ,097* 0,061 0,027 -0,006 -0,036 -,135** 

D.3.G.1 0,041 ,091* 0,043 ,178** ,161** ,383** ,368** ,259** ,243** ,259** 

D.3.G.2 -0,01 0,089 0,072 ,131** ,097* ,281** ,305** ,259** ,258** ,261** 

D.3.G.3 0,033 0,077 0,08 ,096* 0,072 ,439** ,358** ,244** ,257** ,188** 

D.4.1 0,019 0,038 0,03 0,046 0,024 ,506** ,413** ,214** ,197** ,134** 

D.4.2 0,025 0,063 0,045 -0,029 -0,056 ,155** ,188** ,139** ,209** ,100* 

D.4.3 ,130** 0,072 0,079 0,021 0,023 0,029 0,013 –0,019 –0,056 –0,076 

D.4.4 0,039 0,061 0,085 ,122** ,158** ,230** ,199** ,257** ,375** ,302** 

D.4.5 0,024 ,096* ,126** ,145** ,119** 0,087 ,113* ,146** ,227** ,141** 

D.4.6 0,035 ,136** ,156** ,135** ,168** ,101* ,129** ,231** ,246** ,190** 

D.4.7 –0,034 0,088 ,118* ,113* ,144** ,318** ,221** ,210** ,225** ,094* 

D.4.8 0,083 ,174** ,101* 0,088 0,069 ,103* 0,08 ,131** ,180** 0,036 

D.4.9 0,01 0,044 0,052 ,107* ,131** ,126** ,121** ,202** ,325** ,254** 

 
** Korelacija je signifikantna na ravni 0,01 (dvorepna). 

* Korelacija je signifikantna na ravni 0,05 (dvorepna). 

se nadaljuje 



 

 10 

 

nadaljevanje 

 

 

 

 
 D.2.11 D.2.12 D.3.A.1 D.3.A.2 D.3.A.3 D.3.A.4 D.3.B.1 D.3.B.2 D.3.B.3 D.3.B.4 

Spol –,156** –,134** 0,075 –0,015 –0,009 –,109* –,125** –,148** –,240** –0,024 

MF –0,059 0,036 0,067 0,05 0,066 ,090* 0,042 0,015 0,032 –0,011 

Letnik 0,063 0,062 0,067 0,019 0,006 0,057 ,117* –0,009 0,073 –0,025 

D.2.1 ,096* 0,067 0,007 –0,028 0,022 0,068 0,051 ,112* 0,055 0,063 

D.2.2 0,088 0,087 0,045 0,077 –0,004 0,085 0,065 ,113* 0,075 0,085 

D.2.3 –0,036 –0,058 0,013 ,149** 0,075 0,027 ,147** ,186** ,115* 0,05 

D.2.4 ,145** 0,086 –0,003 0,078 0,064 0,013 ,123** ,149** ,093* ,162** 

D.2.5 ,113* 0,059 0,029 0,06 0,023 ,092* 0,081 ,140** 0,083 ,174** 

D.2.6 ,173** ,238** 0,063 –0,008 ,140** 0,061 ,155** ,134** ,154** ,147** 

D.2.7 ,197** ,282** 0,044 0,025 ,128** ,111* ,185** ,155** ,194** ,222** 

D.2.8 ,328** ,365** 0,078 ,123** 0,044 ,189** ,253** ,181** ,260** ,247** 

D.2.9 ,404** ,406** 0,073 ,145** 0,045 ,252** ,319** ,229** ,426** ,341** 

D.2.10 ,573** ,522** ,095* 0,039 –0,024 ,201** ,201** ,158** ,273** ,247** 

D.2.11 1 ,697** ,112* 0,05 –0,035 ,233** ,269** ,241** ,318** ,314** 

D.2.12 ,697** 1 ,103* 0,067 0,046 ,251** ,270** ,235** ,328** ,283** 

D.3.A.1 ,112* ,103* 1 0,079 0,01 ,321** ,148** ,143** 0,059 0,088 

D.3.A.2 0,05 0,067 0,079 1 ,263** 0,08 ,097* ,118** ,131** ,105* 

D.3.A.3 –0,035 0,046 0,01 ,263** 1 0,018 0,069 0,035 0,06 0,035 

D.3.A.4 ,233** ,251** ,321** 0,08 0,018 1 ,362** ,340** ,386** ,367** 

D.3.B.1 ,269** ,270** ,148** ,097* 0,069 ,362** 1 ,616** ,533** ,564** 

D.3.B.2 ,241** ,235** ,143** ,118** 0,035 ,340** ,616** 1 ,502** ,454** 

D.3.B.3 ,318** ,328** 0,059 ,131** 0,06 ,386** ,533** ,502** 1 ,497** 

D.3.B.4 ,314** ,283** 0,088 ,105* 0,035 ,367** ,564** ,454** ,497** 1 

D.3.C.1 0,035 0,002 ,155** 0,028 ,116* –0,079 0,053 0,069 0,015 0,012 

D.3.C.2 0,046 ,115* 0,086 0,048 ,166** –0,023 0,07 ,156** ,109* ,111* 

D.3.C.3 ,304** ,315** 0,022 ,120** 0,031 ,264** ,322** ,303** ,412** ,340** 

D.3.C.4 ,191** ,147** 0,068 ,184** 0,059 ,277** ,183** ,131** ,249** ,227** 

D.3.D.1 ,193** ,246** 0,044 ,117* ,104* ,111* ,162** ,182** ,263** ,158** 

D.3.D.2 –,133** –0,044 –,119** 0,036 ,356** –,090* –0,056 0,06 –0,045 –0,044 

D.3.D.3 ,111* ,114* –0,073 ,209** 0,038 ,159** ,153** ,205** ,207** ,180** 

D.3.D.4 ,093* ,100* –0,012 ,124** ,147** ,096* ,163** ,225** ,237** ,170** 

D.3.D.5 0,031 0,022 0,047 ,183** ,171** –0,002 ,134** ,126** ,093* ,111* 

D.3.E.1 ,100* ,123** ,092* ,172** ,208** ,169** ,169** ,205** ,210** ,125** 

D.3.E.2 0,012 0,071 –0,012 0,044 ,199** 0,059 0,043 ,120** 0,079 0,05 

D.3.E.3 –0,033 0,014 –0,063 0,077 ,103* 0,001 0,046 0,09 ,111* ,094* 

D.3.E.4 –0,01 0,012 0,016 0,047 ,275** 0 0,063 ,090* –0,008 0,068 

D.3.E.5 –0,004 0,035 –0,006 0,088 ,157** 0,001 ,141** ,172** ,165** ,167** 

D.3.F.1 ,107* ,114* 0,064 ,100* ,118** ,097* ,166** ,199** ,102* ,222** 

D.3.F.2 –,112* –0,054 –0,064 ,110* ,207** 0,023 0,045 ,131** 0,002 ,096* 

D.3.F.3 –,121** –0,076 –0,032 ,129** ,194** 0,021 ,093* ,182** 0,051 ,093* 

D.3.G.1 ,203** ,232** ,098* 0,086 ,108* ,151** ,182** ,167** ,178** ,213** 

D.3.G.2 ,264** ,287** ,128** 0,076 0,049 ,163** ,217** ,253** ,261** ,223** 

D.3.G.3 ,187** ,227** ,106* 0,075 ,144** ,115* ,170** ,161** ,193** ,121** 

D.4.1 ,143** ,229** 0,077 –0,021 ,214** 0,055 ,117* 0,068 ,125** 0,077 

D.4.2 0,07 0,086 –0,01 0,039 ,147** 0,032 ,092* 0,05 ,119** 0,076 

D.4.3 –,123** –0,067 –,164** 0,041 ,155** –,113* –0,053 –0,031 –0,061 0,011 

D.4.4 ,327** ,312** –0,031 0,052 0,02 ,242** ,264** ,222** ,329** ,272** 

D.4.5 ,174** ,177** 0,065 0,068 0,026 ,241** ,144** ,151** ,247** ,202** 

D.4.6 ,232** ,205** –0,003 ,120** 0,06 ,214** ,235** ,218** ,278** ,244** 

D.4.7 0,089 ,112* 0,069 0,039 ,128** 0,077 ,137** 0,05 ,181** ,188** 

D.4.8 ,109* 0,072 –0,005 ,132** 0,081 ,093* ,169** ,114* ,164** ,189** 

D.4.9 ,270** ,263** ,114* ,151** –0,028 ,359** ,387** ,316** ,472** ,407** 

 
** Korelacija je signifikantna na ravni 0,01 (dvorepna). 

* Korelacija je signifikantna na ravni 0,05 (dvorepna). 

 

 

 

 

 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

 

 

 

 
 D.3.C.1 D.3.C.2 D.3.C.3 D.3.C.4 D.3.D.1 D.3.D.2 D.3.D.3 D.3.D.4 D.3.D.5 D.3.E.1 

Spol 0,037 0,036 –,133** 0,016 –0,047 0,079 –,149** –0,085 –0,009 –0,078 

MF –0,026 –0,012 0,013 –0,089 0,018 0,057 –0,023 –0,02 –0,027 –0,001 

Letnik –0,085 –0,033 0,03 –0,023 0,05 –0,052 –,136** 0,036 0,02 –0,01 

D.2.1 ,173** ,165** 0,051 ,138** ,147** ,171** ,103* ,131** ,110* ,116* 

D.2.2 0,043 ,122** ,127** ,156** 0,067 0,067 ,160** ,111* 0,029 ,193** 

D.2.3 –0,019 0,009 0,08 0,045 0,025 ,092* ,105* 0,089 0,057 ,134** 

D.2.4 0,073 0,05 ,159** ,206** ,111* 0,071 ,154** ,195** ,116* 0,088 

D.2.5 0,085 0,05 ,191** ,218** ,134** 0,03 ,118** ,126** ,135** 0,014 

D.2.6 ,142** ,170** ,227** ,110* ,162** ,119** –0,014 0,067 ,135** ,139** 

D.2.7 0,078 ,133** ,299** ,175** ,140** 0,031 0,082 0,07 ,129** ,130** 

D.2.8 0,054 0 ,243** ,165** ,127** –0,017 ,193** ,183** 0,074 ,186** 

D.2.9 –0,024 0,084 ,460** ,223** ,279** –0,019 ,139** ,143** 0,083 ,208** 

D.2.10 0,072 0 ,283** ,211** ,119** –,140** 0,017 0,026 0,005 0,072 

D.2.11 0,035 0,046 ,304** ,191** ,193** –,133** ,111* ,093* 0,031 ,100* 

D.2.12 0,002 ,115* ,315** ,147** ,246** –0,044 ,114* ,100* 0,022 ,123** 

D.3.A.1 ,155** 0,086 0,022 0,068 0,044 –,119** –0,073 –0,012 0,047 ,092* 

D.3.A.2 0,028 0,048 ,120** ,184** ,117* 0,036 ,209** ,124** ,183** ,172** 

D.3.A.3 ,116* ,166** 0,031 0,059 ,104* ,356** 0,038 ,147** ,171** ,208** 

D.3.A.4 –0,079 –0,023 ,264** ,277** ,111* –,090* ,159** ,096* –0,002 ,169** 

D.3.B.1 0,053 0,07 ,322** ,183** ,162** –0,056 ,153** ,163** ,134** ,169** 

D.3.B.2 0,069 ,156** ,303** ,131** ,182** 0,06 ,205** ,225** ,126** ,205** 

D.3.B.3 0,015 ,109* ,412** ,249** ,263** –0,045 ,207** ,237** ,093* ,210** 

D.3.B.4 0,012 ,111* ,340** ,227** ,158** –0,044 ,180** ,170** ,111* ,125** 

D.3.C.1 1 ,338** ,106* ,164** 0,067 ,142** 0,013 ,098* ,121** ,116* 

D.3.C.2 ,338** 1 ,276** ,136** ,151** ,205** 0,062 ,158** ,129** ,214** 

D.3.C.3 ,106* ,276** 1 ,435** ,365** 0,004 ,255** ,168** ,097* ,210** 

D.3.C.4 ,164** ,136** ,435** 1 ,223** 0,025 ,241** ,206** ,104* ,210** 

D.3.D.1 0,067 ,151** ,365** ,223** 1 ,174** ,151** ,172** ,388** ,197** 

D.3.D.2 ,142** ,205** 0,004 0,025 ,174** 1 ,210** ,386** ,199** ,280** 

D.3.D.3 0,013 0,062 ,255** ,241** ,151** ,210** 1 ,456** ,106* ,317** 

D.3.D.4 ,098* ,158** ,168** ,206** ,172** ,386** ,456** 1 ,186** ,329** 

D.3.D.5 ,121** ,129** ,097* ,104* ,388** ,199** ,106* ,186** 1 ,189** 

D.3.E.1 ,116* ,214** ,210** ,210** ,197** ,280** ,317** ,329** ,189** 1 

D.3.E.2 ,122** ,188** 0,034 0,083 ,164** ,334** ,252** ,412** ,221** ,457** 

D.3.E.3 –0,003 ,129** –0,027 ,144** 0,087 ,269** ,162** ,365** ,183** ,303** 

D.3.E.4 ,243** ,168** 0,008 0,056 0,07 ,297** 0,067 ,251** ,212** ,277** 

D.3.E.5 0,088 ,165** ,108* ,090* ,297** ,269** ,178** ,314** ,348** ,227** 

D.3.F.1 0,013 0,06 ,175** ,198** ,173** 0,061 ,174** ,134** ,172** ,102* 

D.3.F.2 0,041 ,120** –0,005 0,039 ,097* ,401** ,211** ,324** ,202** ,304** 

D.3.F.3 0,061 ,184** –0,008 ,154** 0,023 ,288** ,169** ,218** ,133** ,209** 

D.3.G.1 0,064 ,147** ,230** ,190** ,213** 0,046 –0,023 ,097* ,183** ,183** 

D.3.G.2 0,075 ,130** ,257** ,147** ,196** 0,04 0,055 ,138** 0,089 ,138** 

D.3.G.3 ,163** ,206** ,262** ,150** ,201** ,142** 0,027 ,139** ,153** ,190** 

D.4.1 0,074 ,171** ,151** 0,03 ,156** ,190** –0,074 0,059 ,105* ,192** 

D.4.2 0,024 ,134** ,136** 0,041 0,08 ,216** ,137** ,198** ,161** ,326** 

D.4.3 0,06 ,095* –,095* 0,044 –0,008 ,432** ,126** ,213** ,124** ,271** 

D.4.4 –0,021 ,103* ,370** ,245** ,203** 0,001 ,118** ,140** ,099* ,234** 

D.4.5 –0,031 ,144** ,232** ,222** ,155** 0,072 ,229** ,242** 0,089 ,246** 

D.4.6 –0,044 0,086 ,272** ,239** ,197** 0,051 ,243** ,323** ,178** ,277** 

D.4.7 0,041 ,182** ,183** ,115* ,157** ,199** 0,087 ,303** ,122** ,235** 

D.4.8 –0,016 ,152** ,173** ,161** ,177** ,207** ,219** ,286** ,163** ,308** 

D.4.9 –0,051 –0,025 ,299** ,204** ,213** –,117* ,152** ,114* 0,06 ,159** 

 
** Korelacija je signifikantna na ravni 0,01 (dvorepna). 

* Korelacija je signifikantna na ravni 0,05 (dvorepna). 

 

 

 

 

 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

 

 

 

 
 D.3.E.2 D.3.E.3 D.3.E.4 D.3.E.5 D.3.F.1 D.3.F.2 D.3.F.3 D.3.G.1 D.3.G.2 D.3.G.3 

Spol –0,009 0,029 0,059 –0,075 –0,014 0,002 0,063 0,067 0,072 0,058 

MF –0,066 0 0,036 0,009 –0,074 ,103* –0,036 –0,06 –0,035 –0,047 

Letnik –,097* 0,045 –0,01 –0,009 –0,087 0,017 0,037 ,091* 0,021 0,06 

D.2.1 ,124** –0,019 0,034 0,072 ,096* 0,086 0,052 0,041 –0,01 0,033 

D.2.2 ,168** ,125** 0,035 0,055 ,154** 0,072 0,083 ,091* 0,089 0,077 

D.2.3 0,077 ,102* ,104* ,105* 0,038 ,110* ,118** 0,043 0,072 0,08 

D.2.4 0,085 0,045 ,150** ,169** ,115* 0,077 ,121** ,178** ,131** ,096* 

D.2.5 0,021 0,002 ,120** 0,073 0,088 –0,014 ,097* ,161** ,097* 0,072 

D.2.6 ,097* 0,009 ,209** ,096* 0,001 –0,039 0,061 ,383** ,281** ,439** 

D.2.7 0,08 –0,03 ,093* ,116* ,090* –0,065 0,027 ,368** ,305** ,358** 

D.2.8 ,101* 0,06 0,012 0,061 ,121** –0,026 –0,006 ,259** ,259** ,244** 

D.2.9 –0,003 –0,004 –0,01 ,109* 0,068 –0,056 –0,036 ,243** ,258** ,257** 

D.2.10 –0,002 –,099* –0,049 0,004 ,124** –,122** –,135** ,259** ,261** ,188** 

D.2.11 0,012 –0,033 –0,01 –0,004 ,107* –,112* –,121** ,203** ,264** ,187** 

D.2.12 0,071 0,014 0,012 0,035 ,114* –0,054 –0,076 ,232** ,287** ,227** 

D.3.A.1 –0,012 –0,063 0,016 –0,006 0,064 –0,064 –0,032 ,098* ,128** ,106* 

D.3.A.2 0,044 0,077 0,047 0,088 ,100* ,110* ,129** 0,086 0,076 0,075 

D.3.A.3 ,199** ,103* ,275** ,157** ,118** ,207** ,194** ,108* 0,049 ,144** 

D.3.A.4 0,059 0,001 0 0,001 ,097* 0,023 0,021 ,151** ,163** ,115* 

D.3.B.1 0,043 0,046 0,063 ,141** ,166** 0,045 ,093* ,182** ,217** ,170** 

D.3.B.2 ,120** 0,09 ,090* ,172** ,199** ,131** ,182** ,167** ,253** ,161** 

D.3.B.3 0,079 ,111* –0,008 ,165** ,102* 0,002 0,051 ,178** ,261** ,193** 

D.3.B.4 0,05 ,094* 0,068 ,167** ,222** ,096* ,093* ,213** ,223** ,121** 

D.3.C.1 ,122** –0,003 ,243** 0,088 0,013 0,041 0,061 0,064 0,075 ,163** 

D.3.C.2 ,188** ,129** ,168** ,165** 0,06 ,120** ,184** ,147** ,130** ,206** 

D.3.C.3 0,034 –0,027 0,008 ,108* ,175** –0,005 –0,008 ,230** ,257** ,262** 

D.3.C.4 0,083 ,144** 0,056 ,090* ,198** 0,039 ,154** ,190** ,147** ,150** 

D.3.D.1 ,164** 0,087 0,07 ,297** ,173** ,097* 0,023 ,213** ,196** ,201** 

D.3.D.2 ,334** ,269** ,297** ,269** 0,061 ,401** ,288** 0,046 0,04 ,142** 

D.3.D.3 ,252** ,162** 0,067 ,178** ,174** ,211** ,169** –0,023 0,055 0,027 

D.3.D.4 ,412** ,365** ,251** ,314** ,134** ,324** ,218** ,097* ,138** ,139** 

D.3.D.5 ,221** ,183** ,212** ,348** ,172** ,202** ,133** ,183** 0,089 ,153** 

D.3.E.1 ,457** ,303** ,277** ,227** ,102* ,304** ,209** ,183** ,138** ,190** 

D.3.E.2 1 ,415** ,293** ,294** 0,061 ,325** ,172** ,169** ,116* ,129** 

D.3.E.3 ,415** 1 ,292** ,245** 0,07 ,306** ,186** 0,044 0,066 0,046 

D.3.E.4 ,293** ,292** 1 ,255** –0,004 ,219** ,176** ,148** 0,076 ,213** 

D.3.E.5 ,294** ,245** ,255** 1 ,198** ,335** ,156** ,130** 0,074 ,158** 

D.3.F.1 0,061 0,07 –0,004 ,198** 1 ,262** ,159** ,214** ,171** ,135** 

D.3.F.2 ,325** ,306** ,219** ,335** ,262** 1 ,400** ,095* 0,057 0,064 

D.3.F.3 ,172** ,186** ,176** ,156** ,159** ,400** 1 ,121** 0,07 0,079 

D.3.G.1 ,169** 0,044 ,148** ,130** ,214** ,095* ,121** 1 ,590** ,638** 

D.3.G.2 ,116* 0,066 0,076 0,074 ,171** 0,057 0,07 ,590** 1 ,650** 

D.3.G.3 ,129** 0,046 ,213** ,158** ,135** 0,064 0,079 ,638** ,650** 1 

D.4.1 ,166** –0,003 ,228** ,152** 0,058 0,047 –0,017 ,453** ,322** ,515** 

D.4.2 ,211** ,129** ,182** ,205** 0,048 ,193** ,130** ,179** ,166** ,218** 

D.4.3 ,246** ,217** ,217** ,195** –0,005 ,324** ,231** –0,043 –0,076 –0,025 

D.4.4 ,098* 0,009 0,06 ,128** 0,086 –0,023 0,006 ,231** ,260** ,187** 

D.4.5 ,186** ,215** 0,066 ,143** ,157** ,107* ,171** ,136** ,160** ,115* 

D.4.6 ,236** ,216** ,129** ,211** ,166** ,165** ,156** ,203** ,218** ,209** 

D.4.7 ,290** ,164** ,226** ,196** 0,088 ,192** ,110* ,378** ,326** ,441** 

D.4.8 ,251** ,219** ,146** ,227** ,189** ,262** ,185** ,117* ,121** ,135** 

D.4.9 0,045 0,029 0,005 ,136** ,127** 0 –0,008 ,162** ,133** 0,074 

 
** Korelacija je signifikantna na ravni 0,01 (dvorepna). 

* Korelacija je signifikantna na ravni 0,05 (dvorepna). 

 

 

 

 

 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

 

 

 

 
 D.4.1 D.4.2 D.4.3 D.4.4 D.4.5 D.4.6 D.4.7 D.4.8 D.4.9 

Spol –0,01 –0,038 0,063 –,135** –0,078 –0,086 0,024 –0,048 –,181** 

MF –0,018 –0,032 0,005 –0,031 0,002 0,012 –0,006 –0,01 0,055 

Letnik 0,052 0,011 –0,082 0,004 ,099* ,107* ,150** 0,063 0,079 

D.2.1 0,019 0,025 ,130** 0,039 0,024 0,035 –0,034 0,083 0,01 

D.2.2 0,038 0,063 0,072 0,061 ,096* ,136** 0,088 ,174** 0,044 

D.2.3 0,03 0,045 0,079 0,085 ,126** ,156** ,118* ,101* 0,052 

D.2.4 0,046 –0,029 0,021 ,122** ,145** ,135** ,113* 0,088 ,107* 

D.2.5 0,024 –0,056 0,023 ,158** ,119** ,168** ,144** 0,069 ,131** 

D.2.6 ,506** ,155** 0,029 ,230** 0,087 ,101* ,318** ,103* ,126** 

D.2.7 ,413** ,188** 0,013 ,199** ,113* ,129** ,221** 0,08 ,121** 

D.2.8 ,214** ,139** –0,019 ,257** ,146** ,231** ,210** ,131** ,202** 

D.2.9 ,197** ,209** –0,056 ,375** ,227** ,246** ,225** ,180** ,325** 

D.2.10 ,134** ,100* –0,076 ,302** ,141** ,190** ,094* 0,036 ,254** 

D.2.11 ,143** 0,07 –,123** ,327** ,174** ,232** 0,089 ,109* ,270** 

D.2.12 ,229** 0,086 –0,067 ,312** ,177** ,205** ,112* 0,072 ,263** 

D.3.A.1 0,077 –0,01 –,164** –0,031 0,065 –0,003 0,069 –0,005 ,114* 

D.3.A.2 –0,021 0,039 0,041 0,052 0,068 ,120** 0,039 ,132** ,151** 

D.3.A.3 ,214** ,147** ,155** 0,02 0,026 0,06 ,128** 0,081 –0,028 

D.3.A.4 0,055 0,032 –,113* ,242** ,241** ,214** 0,077 ,093* ,359** 

D.3.B.1 ,117* ,092* –0,053 ,264** ,144** ,235** ,137** ,169** ,387** 

D.3.B.2 0,068 0,05 –0,031 ,222** ,151** ,218** 0,05 ,114* ,316** 

D.3.B.3 ,125** ,119** –0,061 ,329** ,247** ,278** ,181** ,164** ,472** 

D.3.B.4 0,077 0,076 0,011 ,272** ,202** ,244** ,188** ,189** ,407** 

D.3.C.1 0,074 0,024 0,06 –0,021 –0,031 –0,044 0,041 –0,016 –0,051 

D.3.C.2 ,171** ,134** ,095* ,103* ,144** 0,086 ,182** ,152** –0,025 

D.3.C.3 ,151** ,136** –,095* ,370** ,232** ,272** ,183** ,173** ,299** 

D.3.C.4 0,03 0,041 0,044 ,245** ,222** ,239** ,115* ,161** ,204** 

D.3.D.1 ,156** 0,08 –0,008 ,203** ,155** ,197** ,157** ,177** ,213** 

D.3.D.2 ,190** ,216** ,432** 0,001 0,072 0,051 ,199** ,207** –,117* 

D.3.D.3 –0,074 ,137** ,126** ,118** ,229** ,243** 0,087 ,219** ,152** 

D.3.D.4 0,059 ,198** ,213** ,140** ,242** ,323** ,303** ,286** ,114* 

D.3.D.5 ,105* ,161** ,124** ,099* 0,089 ,178** ,122** ,163** 0,06 

D.3.E.1 ,192** ,326** ,271** ,234** ,246** ,277** ,235** ,308** ,159** 

D.3.E.2 ,166** ,211** ,246** ,098* ,186** ,236** ,290** ,251** 0,045 

D.3.E.3 –0,003 ,129** ,217** 0,009 ,215** ,216** ,164** ,219** 0,029 

D.3.E.4 ,228** ,182** ,217** 0,06 0,066 ,129** ,226** ,146** 0,005 

D.3.E.5 ,152** ,205** ,195** ,128** ,143** ,211** ,196** ,227** ,136** 

D.3.F.1 0,058 0,048 –0,005 0,086 ,157** ,166** 0,088 ,189** ,127** 

D.3.F.2 0,047 ,193** ,324** –0,023 ,107* ,165** ,192** ,262** 0 

D.3.F.3 –0,017 ,130** ,231** 0,006 ,171** ,156** ,110* ,185** –0,008 

D.3.G.1 ,453** ,179** –0,043 ,231** ,136** ,203** ,378** ,117* ,162** 

D.3.G.2 ,322** ,166** –0,076 ,260** ,160** ,218** ,326** ,121** ,133** 

D.3.G.3 ,515** ,218** –0,025 ,187** ,115* ,209** ,441** ,135** 0,074 

D.4.1 1 ,453** ,216** ,241** ,118** ,159** ,452** ,172** 0,059 

D.4.2 ,453** 1 ,424** ,336** ,271** ,304** ,298** ,393** 0,059 

D.4.3 ,216** ,424** 1 ,142** ,140** ,165** ,211** ,341** –,098* 

D.4.4 ,241** ,336** ,142** 1 ,508** ,480** ,296** ,311** ,384** 

D.4.5 ,118** ,271** ,140** ,508** 1 ,541** ,278** ,345** ,286** 

D.4.6 ,159** ,304** ,165** ,480** ,541** 1 ,452** ,469** ,294** 

D.4.7 ,452** ,298** ,211** ,296** ,278** ,452** 1 ,444** ,113* 

D.4.8 ,172** ,393** ,341** ,311** ,345** ,469** ,444** 1 ,106* 

D.4.9 0,059 0,059 –,098* ,384** ,286** ,294** ,113* ,106* 1 

 
** Korelacija je signifikantna na ravni 0,01 (dvorepna). 

* Korelacija je signifikantna na ravni 0,05 (dvorepna). 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

 

Priloga 8: Povezanost med nerangiranimi opisnimi spremenljivkami, ugotavljana z 

vrednostjo hi-kvadrat 

 

1) Kraj rojstva – želeno okolje dela 

 
Crosstabulation 

 

Želja po delu v okolju 

ruralnem urbanem ne vem skupaj 

Kraj 

rojstva 

mesto z več kot 10.000 prebivalci 

Count 26 259 56 341 

Expected Count 37,8 240,4 62,8 341 

 % within Kraj rojstva 7,60 % 76,00 % 16,40 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v okolju 49,10 % 76,90 % 63,60 % 71,30 % 

 % of Total 5,40 % 54,20 % 11,70 % 71,30 % 

mesto z manj kot 10.000 prebivalci 

Count 16 58 22 96 

Expected Count 10,6 67,7 17,7 96 

 % within Kraj rojstva 16,70 % 60,40 % 22,90 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v okolju 30,20 % 17,20 % 25,00 % 20,10 % 

 % of Total 3,30 % 12,10 % 4,60 % 20,10 % 

vas 

Count 11 20 10 41 

Expected Count 4,5 28,9 7,5 41 

 % within Kraj rojstva 26,80 % 48,80 % 24,40 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v okolju 20,80 % 5,90 % 11,40 % 8,60 % 

 % of Total 2,30 % 4,20 % 2,10 % 8,60 % 

skupaj 

Count 53 337 88 478 

Expected Count 53 337 88 478 

 % within Kraj rojstva 11,10 % 70,50 % 18,40 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v okolju 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 % of Total 11,10 % 70,50 % 18,40 % 100,00 % 

 

 
 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 23,699a 4 0,000 0,000     

Likelihood Ratio 21,410 4 0,000 0,000     

Fisher's Exact Test 22,324   0,000 0,000     

Linear-by-Linear Association 1,451b 1 0,228 0,231 0,128 0,026 

N of Valid Cases 478           

a. 1 cells (11,1 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,55. 

b. The standardized statistic is –1,205. 

c. Based on chi-square approximation 
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2) Kraj rojstva – želena specializacija 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 9,021a 6 0,172 0,171   

Likelihood Ratio 8,769 6 0,187 0,205   

Fisher's Exact Test 9,208   0,155   

Linear-by-Linear Association 2,934b 1 0,087 0,089 0,048 0,008 

N of Valid Cases 478      

a 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,26. 

b The standardized statistic is –1,713. 

 

3) Kraj stalnega prebivališča – želeno okolje dela 

 
Crosstabulation 

 

Želja po delu v okolju 

ruralnem urbanem ne vem skupaj 

Kraj 

stalnega 

prebivališča 

mesto z več kot 

10.000 prebivalci 

Count 10 180 30 220 

Expected Count 24,4 155,1 40,5 220 

 % within Kraj stalnega prebivališča 4,50 % 81,80 % 13,60 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v okolju 18,90 % 53,40 % 34,10 % 46,00 % 

 % of Total 2,10 % 37,70 % 6,30 % 46,00 % 

mesto z manj kot 

10.000 prebivalci 

Count 12 64 20 96 

Expected Count 10,6 67,7 17,7 96 

 % within Kraj stalnega prebivališča 12,50 % 66,70 % 20,80 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v okolju 22,60 % 19,00 % 22,70 % 20,10 % 

 % of Total 2,50 % 13,40 % 4,20 % 20,10 % 

vas 

Count 31 93 38 162 

Expected Count 18 114,2 29,8 162 

 % within Kraj stalnega prebivališča 19,10 % 57,40 % 23,50 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v okolju 58,50 % 27,60 % 43,20 % 33,90 % 

 % of Total 6,50 % 19,50 % 7,90 % 33,90 % 

skupaj 

Count 53 337 88 478 

Expected Count 53 337 88 478 

 % within Kraj stalnega prebivališča 11,10 % 70,50 % 18,40 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v okolju 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 % of Total 11,10 % 70,50 % 18,40 % 100,00 % 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 31,535a 4 0,000 0,000   

Likelihood Ratio 32,437 4 0,000 0,000   

Fisher's Exact Test 32,215   0,000   

Linear-by-Linear Association 0,704b 1 0,401 0,416 0,215 0,027 

N of Valid Cases 478      

a 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,64. 

b The standardized statistic is –0,839. 

 

4) Kraj stalnega prebivališča – želena specializacija 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,227a 6 0,646 .b  

Likelihood Ratio 4,314 6 0,634 0,641  

Fisher's Exact Test 4,38   0,628  

Linear-by-Linear Association 1,532 1 0,216 .b .b 

N of Valid Cases 478     

a 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,63. 

b Cannot be computed because there is insufficient memory. 

 

5) Zdravstvena regija rojstva – želja po delu v zdravstveni regiji 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 1195,912a 110 0,000 .b  

Likelihood Ratio 542,462 110 0,000 .b  

Fisher's Exact Test .b   .b  

Linear-by-Linear Association 21,582 1 0,000 .b .b 

N of Valid Cases 478     

a 110 cells (83,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,04. 

b Cannot be computed because there is insufficient memory. 

 
Crosstabulation je zaradi obsežne tabele predstavljen na naslednji strani. 
 

6) Zdravstvena regija stalnega prebivališča – želja po delu v zdravstveni regiji 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 1404,842a 110 0,000 .b  

Likelihood Ratio 638,279 110 0,000 .b  

Fisher's Exact Test .b   .b  

Linear-by-Linear Association 41,639 1 0,000 .b .b 

N of Valid Cases 478     

a 108 cells (81,8 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,03. 

b Cannot be computed because there is insufficient memory. 

 
Crosstabulation je zaradi obsežne tabele predstavljen na naslednji strani. 
 

7) Spol – želeno okolje dela 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 2,506a 2 0,286 0,287   

Likelihood Ratio 2,597 2 0,273 0,288   

Fisher's Exact Test 2,447   0,295   

Linear-by-Linear Association 0,827b 1 0,363 0,395 0,208 0,05 

N of Valid Cases 478      

a 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,86. 

b The standardized statistic is –,910. 
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Crosstabulation Zdravstvena regija rojstva * Želja po delu v zdravstveni regiji  

 

Želja po delu v zdravstveni regiji 

LJ MB CE KR KP NM NG KK RK MS v tujini ne vem skupaj 

Zdravstvena 

regija 

rojstva 

LJ  % within Zdravstvena regija rojstva 63,80 % 2,00 % 1,00 % 2,00 % 3,10 % 0,50 % 1,50 % 0,00 % 0,50 % 0,50 % 9,70 % 15,30 % 100,00 % 

MB  % within Zdravstvena regija rojstva 6,70 % 36,70 % 5,00 % 0,00 % 3,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,70 % 18,30 % 28,30 % 100,00 % 

CE  % within Zdravstvena regija rojstva 26,30 % 13,20 % 26,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,90 % 23,70 % 100,00 % 

KR  % within Zdravstvena regija rojstva 36,00 % 0,00 % 0,00 % 36,00 % 0,00 % 2,00 % 2,00 % 0,00 % 2,00 % 0,00 % 4,00 % 18,00 % 100,00 % 

KP  % within Zdravstvena regija rojstva 19,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 61,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,80 % 14,30 % 100,00 % 

NM  % within Zdravstvena regija rojstva 26,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,80 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 19,20 % 100,00 % 

NG  % within Zdravstvena regija rojstva 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,50 % 0,00 % 37,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,20 % 20,80 % 100,00 % 

KK  % within Zdravstvena regija rojstva 42,90 % 14,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 42,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

RK  % within Zdravstvena regija rojstva 10,00 % 3,30 % 6,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,70 % 0,00 % 30,00 % 0,00 % 16,70 % 26,70 % 100,00 % 

MS  % within Zdravstvena regija rojstva 21,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 42,90 % 14,30 % 14,30 % 100,00 % 

V TUJINI  % within Zdravstvena regija rojstva 25,00 % 8,30 % 0,00 % 16,70 % 8,30 % 8,30 % 8,30 % 0,00 % 0,00 % 8,30 % 0,00 % 16,70 % 100,00 % 

Total 

Count 186 34 17 24 27 16 17 3 11 9 44 90 478 

Expected Count 186 34 17 24 27 16 17 3 11 9 44 90 478 

 % within Zdravstvena regija rojstva 38,90 % 7,10 % 3,60 % 5,00 % 5,60 % 3,30 % 3,60 % 0,60 % 2,30 % 1,90 % 9,20 % 18,80 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v zdravstveni 

regiji 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 

100,00 

% 
100,00 % 

 % of Total 38,90 % 7,10 % 3,60 % 5,00 % 5,60 % 3,30 % 3,60 % 0,60 % 2,30 % 1,90 % 9,20 % 18,80 % 100,00 % 

 
Crosstabulation Zdravstvena regija stalnega prebivališča * Želja po delu v zdravstveni regiji  

 

Želja po delu v zdravstveni regiji 

LJ MB CE KR KP NM NG KK RK MS v tujini ne vem skupaj 

Zdravstvena 

regija 

stalnega 

prebivališča 

LJ  % within Zdravstvena regija rojstva 70,80 % 1,00 % 1,00 % 2,60 % 1,60 % 0,50 % 0,50 % 0,00 % 0,50 % 0,50 % 8,30 % 12,50 % 100,00 % 

MB  % within Zdravstvena regija rojstva 7,40 % 37,00 % 3,70 % 0,00 % 3,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 18,50 % 29,60 % 100,00 % 

CE  % within Zdravstvena regija rojstva 16,70 % 16,70 % 28,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,80 % 31,00 % 100,00 % 

KR  % within Zdravstvena regija rojstva 30,60 % 0,00 % 0,00 % 38,80 % 0,00 % 2,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,10 % 20,40 % 100,00 % 

KP  % within Zdravstvena regija rojstva 7,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 59,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,80 % 18,50 % 100,00 % 

NM  % within Zdravstvena regija rojstva 24,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,40 % 48,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,90 % 17,20 % 100,00 % 

NG  % within Zdravstvena regija rojstva 22,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,10 % 0,00 % 44,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,70 % 18,50 % 100,00 % 

KK  % within Zdravstvena regija rojstva 44,40 % 11,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,10 % 100,00 % 

RK  % within Zdravstvena regija rojstva 10,70 % 7,10 % 3,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,60 % 0,00 % 35,70 % 0,00 % 17,90 % 21,40 % 100,00 % 

MS  % within Zdravstvena regija rojstva 12,50 % 6,20 % 0,00 % 0,00 % 6,20 % 0 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 6,20 % 18,80 % 100,00 % 

V TUJINI  % within Zdravstvena regija rojstva 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 100,00 % 

Total 

Count 186 34 17 24 27 16 17 3 11 9 44 90 478 

Expected Count 186 34 17 24 27 16 17 3 11 9 44 90 478 

 % within Zdravstvena regija rojstva 38,90 % 7,10 % 3,60 % 5,00 % 5,60 % 3,30 % 3,60 % 0,60 % 2,30 % 1,90 % 9,20 % 18,80 % 100,00 % 

 % within Želja po delu v zdravstveni 
regiji 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 100,00 % 

 % of Total 38,90 % 7,10 % 3,60 % 5,00 % 5,60 % 3,30 % 3,60 % 0,60 % 2,30 % 1,90 % 9,20 % 18,80 % 100,00 % 

 
Legenda: LJ = Ljubljana, MB = Maribor, CE = Celje, KR = Kranj, KP = Koper, NM = Novo mesto, NG = Nova Gorica, KK = Krško, RK = Ravne na Koroškem, MS = Murska Sobota 
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8) Spol – želena specializacija 

 
Crosstabulation 

 

Želja po specializaciji iz 

družinske 

medicine 

intenzivnejše veje medicine 

(kirurgija, anestezija, urgenca) 
drugo ne vem skupaj 

Spol 

ženski 

Count 31 79 174 60 344 

Expected Count 27,3 106,5 151,1 59 344 

 % within Spol 9,00 % 23,00 % 50,60 % 17,40 % 100,00 % 

 % within Želja po 

specializaciji iz 81,60 % 53,40 % 82,90 % 73,20 % 72,00 % 

 % of Total 6,50 % 16,50 % 36,40 % 12,60 % 72,00 % 

moški 

Count 7 69 36 22 134 

Expected Count 10,7 41,5 58,9 23 134 

 % within Spol 5,20 % 51,50 % 26,90 % 16,40 % 100,00 % 

 % within Želja po 

specializaciji iz 18,40 % 46,60 % 17,10 % 26,80 % 28,00 % 

 % of Total 1,50 % 14,40 % 7,50 % 4,60 % 28,00 % 

Total 

Count 38 148 210 82 478 

Expected Count 38 148 210 82 478 

 % within Spol 7,90 % 31,00 % 43,90 % 17,20 % 100,00 % 

 % within Želja po 
specializaciji iz 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 % of Total 7,90 % 31,00 % 43,90 % 17,20 % 100,00 % 

 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 39,492a 3 0,000 0,000   

Likelihood Ratio 38,568 3 0,000 0,000   

Fisher's Exact Test 38,145   0,000   

Linear-by-Linear Association 6,537b 1 0,011 0,011 0,006 0,002 

N of Valid Cases 478      

a 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,65. 

b The standardized statistic is –2,557. 

 

9) Medicinska fakulteta – želeno okolje dela 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 1,748a 2 0,417 0,432   

Likelihood Ratio 1,685 2 0,431 0,457   

Fisher's Exact Test 1,993   0,363   

Linear-by-Linear Association 0,009b 1 0,923 1 0,511 0,1 

N of Valid Cases 478      

a 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,99. 

b The standardized statistic is –0,097. 
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10) Medicinska fakulteta – želena specializacija 

 
Crosstabulation 

 

Želja po specializaciji iz 

družinske 

medicine 

intenzivnejše veje medicine 

(kirurgija, anestezija, urgenca) 
drugo ne vem skupaj 

Medicinska 

fakulteta 

MF v 

Mariboru 

Count 3 26 18 16 63 

Expected Count 5 19,5 27,7 10,8 63 

 % within 
Medicinska fakulteta 4,80 % 41,30 % 28,60 % 25,40 % 100,00 % 

 % within Želja po 

specializaciji iz 7,90 % 17,60 % 8,60 % 19,50 % 13,20 % 

 % of Total 0,60 % 5,40 % 3,80 % 3,30 % 13,20 % 

MF v 

Ljubljani 

Count 35 122 192 66 415 

Expected Count 33 128,5 182,3 71,2 415 

 % within 
Medicinska fakulteta 8,40 % 29,40 % 46,30 % 15,90 % 100,00 % 

 % within Želja po 

specializaciji iz 92,10 % 82,40 % 91,40 % 80,50 % 86,80 % 

 % of Total 7,30 % 25,50 % 40,20 % 13,80 % 86,80 % 

skupaj 

Count 38 148 210 82 478 

Expected Count 38 148 210 82 478 

 % within 
Medicinska fakulteta 7,90 % 31,00 % 43,90 % 17,20 % 100,00 % 

 % within Želja po 

specializaciji iz 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 % of Total 7,90 % 31,00 % 43,90 % 17,20 % 100,00 % 

 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 10,189a 3 0,017 0,017  

Likelihood Ratio 10,28 3 0,016 0,019  

Fisher's Exact Test 10,08   0,016  

Linear-by-Linear Association 0,189b 1 0,664 0,689 0,362 

N of Valid Cases 478     

a 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,01. 

b The standardized statistic is –0,435. 
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11) Letnik študija – želeno okolje dela 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 11,715a 10 0,305 .b  11,715a 

Likelihood Ratio 11,834 10 0,296 .b  11,834 

Fisher's Exact Test .b   .b  .b 

Linear-by-Linear Association 0,254 1 0,615 .c .c 0,254 

N of Valid Cases 478     478 

a 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,10. 

b Cannot be computed because there is insufficient memory. 

c Cannot be computed because the time limit has been exceeded. 

 

12) Letnik študija – želena specializacija 

 
Crosstabulation 

 

Želja po specializaciji iz 

družinske 

medicine 

intenzivnejše veje 

medicine (kirurgija, 

anestezija, urgenca) 

drugo ne vem skupaj 

Letnik 

študija 

1. letnik 

Count 4 26 22 20 72 

Expected Count 5,7 22,3 31,6 12,4 72 

 % within Letnik študija 5,60 % 36,10 % 30,60 % 27,80 % 100,00 % 

 % within Želja po 

specializaciji iz 10,50 % 17,60 % 10,50 % 24,40 % 15,10 % 

 % of Total 0,80 % 5,40 % 4,60 % 4,20 % 15,10 % 

2. letnik 

Count 5 26 18 17 66 

Expected Count 5,2 20,4 29 11,3 66 

 % within Letnik študija 7,60 % 39,40 % 27,30 % 25,80 % 100,00 % 

 % within Želja po 

specializaciji iz 13,20 % 17,60 % 8,60 % 20,70 % 13,80 % 

 % of Total 1,00 % 5,40 % 3,80 % 3,60 % 13,80 % 

3. letnik 

Count 3 20 17 6 46 

Expected Count 3,7 14,2 20,2 7,9 46 

 % within Letnik študija 6,50 % 43,50 % 37,00 % 13,00 % 100,00 % 

 % within Želja po 

specializaciji iz 7,90 % 13,50 % 8,10 % 7,30 % 9,60 % 

 % of Total 0,60 % 4,20 % 3,60 % 1,30 % 9,60 % 

4. letnik 

Count 4 16 36 9 65 

Expected Count 5,2 20,1 28,6 11,2 65 

 % within Letnik študija 6,20 % 24,60 % 55,40 % 13,80 % 100,00 % 

 % within Želja po 
specializaciji iz 10,50 % 10,80 % 17,10 % 11,00 % 13,60 % 

 % of Total 0,80 % 3,30 % 7,50 % 1,90 % 13,60 % 

5. letnik 

Count 1 13 37 11 62 

Expected Count 4,9 19,2 27,2 10,6 62 

 % within Letnik študija 1,60 % 21,00 % 59,70 % 17,70 % 100,00 % 

 % within Želja po 
specializaciji iz 2,60 % 8,80 % 17,60 % 13,40 % 13,00 % 

 % of Total 0,20 % 2,70 % 7,70 % 2,30 % 13,00 % 

6. letnik ali 

absolvent 

Count 21 47 80 19 167 

Expected Count 13,3 51,7 73,4 28,6 167 

 % within Letnik študija 12,60 % 28,10 % 47,90 % 11,40 % 100,00 % 

 % within Želja po 
specializaciji iz 55,30 % 31,80 % 38,10 % 23,20 % 34,90 % 

 % of Total 4,40 % 9,80 % 16,70 % 4,00 % 34,90 % 

skupaj 

Count 38 148 210 82 478 

Expected Count 38 148 210 82 478 

 % within Letnik študija 7,90 % 31,00 % 43,90 % 17,20 % 100,00 % 

 % within Želja po 

specializaciji iz 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 % of Total 7,90 % 31,00 % 43,90 % 17,20 % 100,00 % 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 41,635a 15 0,000 .b  41,635a 

Likelihood Ratio 42,395 15 0,000 .c  42,395 

Fisher's Exact Test .c   .c  .c 

Linear-by-Linear Association 1,567 1 0,211 .c .c 1,567 

N of Valid Cases 478     478 

a 2 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,66. 

b Cannot be computed because there is insufficient memory. 

c Cannot be computed because the time limit has been exceeded. 

 

13) Želeno okolje dela – želena specializacija 

 
Crosstabulation 

 

Želja po specializaciji iz 

Družinske 

 medicine 

intenzivnejše veje  

medicine (kirurgija,  

anestezija, urgenca) 

drugo ne vem skupaj 

Želja po 

delu v 

okolju 

ruralnem 

Count 21 10 12 10 53 

Expected Count 4,2 16,4 23,3 9,1 53 

 % within Želja po delu v okolju 39,60 % 18,90 % 22,60 % 18,90 % 100,00 % 

 % within Želja po specializaciji iz 55,30 % 6,80 % 5,70 % 12,20 % 11,10 % 

 % of Total 4,40 % 2,10 % 2,50 % 2,10 % 11,10 % 

urbanem 

Count 11 128 150 48 337 

Expected Count 26,8 104,3 148,1 57,8 337 

 % within Želja po delu v okolju 3,30 % 38,00 % 44,50 % 14,20 % 100,00 % 

 % within Želja po specializaciji iz 28,90 % 86,50 % 71,40 % 58,50 % 70,50 % 

 % of Total 2,30 % 26,80 % 31,40 % 10,00 % 70,50 % 

ne vem 

Count 6 10 48 24 88 

Expected Count 7 27,2 38,7 15,1 88 

 % within Želja po delu v okolju 6,80 % 11,40 % 54,50 % 27,30 % 100,00 % 

 % within Želja po specializaciji iz 15,80 % 6,80 % 22,90 % 29,30 % 18,40 % 

 % of Total 1,30 % 2,10 % 10,00 % 5,00 % 18,40 % 

Total 

Count 38 148 210 82 478 

Expected Count 38 148 210 82 478 

 % within Želja po delu v okolju 7,90 % 31,00 % 43,90 % 17,20 % 100,00 % 

 % within Želja po specializaciji iz 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 % of Total 7,90 % 31,00 % 43,90 % 17,20 % 100,00 % 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 109,871a 6 0,000 .b  

Likelihood Ratio 83,476 6 0,000 .b  

Fisher's Exact Test .b   .b  

Linear-by-Linear Association 30,004c 1 0,000 0,000 0,000 

N of Valid Cases 478     

a 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,21. 

b Cannot be computed because there is insufficient memory. 

c The standardized statistic is 5,478. 

 

 

 


