
 

Maribor, 4.december 2017

V A B I L O

na okroglo mizo o pomanjkanju družinskih zdravnikov v Mariboru in
izgradnji zdravstvenega doma na Teznem, ki bo:

v TOREK, 12. decembra 2017 ob 12.00 uri 

v prostorih Mestne četrti Tezno, Panonska 12, Maribor

V okrogli  mizi,  ki  jo bo moderirala Metka Roksandić iz Sindikata upokojencev
Slovenije, bodo sodelovali:

 Francka Ćetković, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije, 

 dr.Jernej Završnik, direktor ZD dr.Adolfra Drolca, Maribor

 Stane Frim, direktor OE Maribor ZZZS 

 župan/podžupan mestne občine Maribor, 

 Uroš Prikl, predsednik  Odbora DZ za delo,  družino,  socialne zadeve in
invalide, poslanec iz Maribora, 

 predstavniki Mestne četrti Tezno.

V Sindikatu upokojencev smo zaskrbljeni nad razmerami v občini Maribor, saj se
dostopnost zdravstvenih storitev zmanjšuje, to pa posebej prizadene starejše
občane. 



V mestu Maribor  si  skoraj  ni  mogoče izbrati  novega osebnega –  družinskega
zdravnika. Pomanjkanje družinskih zdravnikov v Sloveniji je občutno že skoraj
desetletje, leta 2015 jih je bilo 740 premalo. V letošnjem letu je v Mariboru
stanje akutno in mnogi ljudje nimajo dostopa do osnovnega zdravstva in tudi ne
dostopa do specialista ali  bolnišnice,  če ne gre za nujno pomoč.  Po navedbah
samega zdravnika le-ta dnevno zavrne tudi deset ljudi, ki ga želijo za osebnega
zdravnika.  Stanje je zelo resno, saj gre za človekovo pravico, ki jo država in
njene institucije morajo zagotoviti.
 
Zdravstvena postaja Tezno je dotrajana, o potrebni sanaciji ali izgradnji nove je
bilo  veliko  izrečenega,  a  na  vidiku  še  ni  nič  določenega.  Če  se  zgodi  kaj
nepredvidenega,  potem  bodo  ostale  prebivalke  in  prebivalci  Tezna  brez
osnovnega zdravstva. In prostih osebnih zdravnikov v Mariboru ni. 

Po veljavni zakonodaji mrežo na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina.

Problemi se kopičijo, želimo odgovore, zahtevamo rešitve in zagotovila, da bomo
meščanke  in  meščani  Maribora  deležni  osnovne  zdravstvene  oskrbe,  ki  jo
potrebujemo.

Vabljeni k poslušanju, razpravi in oblikovanju zahtev!

                                                                                                                                          

Alojz Kladnik

Predsednik OO  SUS za Podravje in Koroško

Vabljeni:

- člani Območnega odbora SUS za Podravje in Koroško

- Jolanda Lašič, sekretarka Območnega odbora SUS za Podravje in Koroške

- Klubi mestnih svetnikov

- Mestna četrt Tezno

- Sredstva javnega obveščanja
                                                  


