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Zadeva: Odpoved koncesijske pogodbe

Spoštovani!

Sporočam vam, da s 0.1.07.2019 odpovedujem koncesijsko pogodbo. Ker je odpovedni rok 6 
mesecev, to pomeni, da se pogodba izteče 31.12 2019. V tem času si pridržujem pravico, da 
odpoved umaknem, če mi  uspe zaposliti specialista/ko družinske medicine. Razpis je vil v zadnjih 
štirih mesecih že večkrat objavljen tako v medijih kot na internih straneh našega sindikata 
Praktik.Um, a do sedaj, žal, neuspešno. Zaradi tega sem pač prisiljen v odpoved, ker takšnega 
tempa dela, kot smo mu v ambulanti priča zdaj, na daljši rok enostavno ni moč vzdržati brez 
posledic za zdravje vseh, ki tukaj delamo.
Obrazložitev: kmalu po prihodu v Juršince, po dobrem letu dela, se je pokazala dejanska potreba po 
zagotavljanju zdravstvenega kadra vsaj v velikosti 1,5 tima splošne/družinske ambulante. Zaradi 
neuspešnih pogajanj s plačnikom ZZZS-jem, nerazumnih potez ministrstva za zdravje s 
katastrofalnimi popravki zakonodaje s področja zdravstva in nenormalnih zahtev NIJZ-ja s področja
cepljenja in nerazumnega administriranja storitev za potrebe statistike, je naše delo postalo 
nevzdržno. Pravzaprav trenutno v ambulantah družinske medicine več kot polovico časa porabimo 
za zadovoljevanje potreb zgoraj naštetih treh deležnikov zdravstvenega sistema. In to pri povprečno
6 minutah časa za bolnika pomeni, da za strokovno delo ostane slabe 3 minute. Zelo nevarno! Za 
bolnike in za nas! Opozorila zadnjih 20 let niso našla ušes na drugi strani. Zato predvidevam, da se 
v naslednjih 8 letih, kar mi je ostalo do upokojitve, na vasi ne more spremeniti na bolje čisto nič. 
Razen mogoče večjega plačila, ki pa ne odtehta prevelikega stresa zaradi zgoraj naštetih dejstev. 
Četudi bi bilo 10x večje kot do sedaj, ni ljudi, ki bi prišli delat na vas, ker ste jim odločevalci vzeli 
vso voljo, da bi sploh specializirali družinsko medicino. V zadnjih 20. letih nismo bili deležni prav 
nobene vzpodbude za delo, ki ga opravljamo. Sami udarci, dosti njih krepko pod pasom!
14 let vloženega truda, dela, ne majhnih finančnih sredstev bo tako verjetno 31.12.2019 izpuhtelo v 
nič. Škoda! Ljudje v Juršincih bi si zaslužili, da relativno dobro urejeno ambulanto prevzame 
kakšen mlajši, zagnan in manj utrujen specialist družinske medicine. Sam sem nenazadnje v našem 
zdravstvenem sistemu že (vključno z dežuranjem) presegel 40 let delovne dobe. A odgovornost  
nikakor ni na meni. Za takšno stanje je kriva država, ki onemogoča normalen razvoj zdravstvenega 
sistema s svojimi napačnimi odločitvami v zadnjih 20 letih, na kar sem sicer ves čas tudi sam zelo 
glasno opozarjal. Storjenega pa ni bilo nič dobronamernega...Zato odhajam z mirno vestjo!

Sp. Kamenščak, 29.06.2019                                  Miro Lasbaher, dr. med., spec.


