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Zadeva: Prenos dežurne medicinske pomoči za odrasle z ZD Ljubljana na UKC Ljubljana 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisna svetniška vprašanja in prosimo za pisni odgovor. 

S 1. decembrom 2018 je bila dejavnost sobotnih dežurnih ambulant za odrasle ZD Ljubljana, ki so 

delovale v enoti Center na Metelkovi ulici 9, prenesena na Službo nujne medicinske pomoči, ki si 

deli prostore z ljubljansko urgenco, ki deluje pod okriljem UKC Ljubljana in kjer poteka nujna 

medicinska pomoč 24 ur na dan vse dni v tednu. 

V medijih je bilo zapisano, da prenos ni bil izveden v soglasju z vodstvom UKC Ljubljana, o zadevi 

pa predhodno uradno ni bilo obveščeno niti pristojno Ministrstvo za zdravje. V UKC Ljubljana so že 

pred združitvijo primarne in sekundarne nujne medicinske pomoči in kmalu po njej opozarjali na 

vrsto potencialnih težav: od povečanega obiska urgence ob sobotah, saj je že prvo soboto po uvedbi 

ukrepa nujno medicinsko pomoč na urgenci iskalo še enkrat več pacientk in pacientov kot v 

predhodnem času; do prevelikega pritiska tako na zdravniške ekipe, saj ni jasno, koliko dežurnih ekip 

naj bi po novem namesto v prostorih ZD Ljubljana na Metelkovi delovalo v prostorih urgence, kot na 

prostore urgence, saj se je pred kratkim začela gradnja urgentnega kirurškega bloka, zaradi česar 

morajo vsi bolniki in obiskovalci čakati v enotni čakalnici. 

Ena od možnih posledic takšnega ukrepa je tako podaljševanje čakalnih dob, ki prizadene predvsem 

tiste z manj tveganimi obolenji ali poškodbami, saj imajo prednost pred njimi težji primeri. Kot so 

zapisali v časniku Delo v članku »Ob sobotah namesto v dežurne ambulante na urgenco« 10. 

novembra 2018: »Obenem je bila delitev na dve lokaciji že nekakšna neformalna triaže, zaradi katere 

ob sobotah ne bolniki na urgenci ne tisti na Metelkovi niso pretirano dolgo čakali.« 

Druga potencialna posledica omenjenega ukrepa, na katero so prav tako predhodno že opozarjali 

pristojni z UKC Ljubljana, pa se je pokazala pred nedavnim. Konec aprila smo bili iz medijev 

obveščeni, da sta čez vikend ljubljansko urgenco obiskala dva pacienta z ošpicami, s katerima je bilo 

potencialno v stiku kar tisoč ljudi, ki so bili v tistem času na isti lokaciji. Kot rečeno, prav na veliko 

tveganje ob mešanju zdravih populacij, populacij s kroničnimi obolenji in bolnikov z različnimi, tudi 

nalezljivimi, boleznimi so ob prenosu dežurnih ambulant že opozarjali strokovnjaki z UKC. Ob 

omenjenem pojavu ošpic, ki je dokazal, da ob trenutni organizaciji obstaja tveganje za hiter prenos 

nalezljivih bolezni, pa so v UKC ZD Ljubljana ponovno pozvali, da vsaj za čas gradbenih del na 

urgenci dežurno službo preseli nazaj v prostore na Metelkovi ulici. Ob tem so poudarili tudi, da 

pričakujejo, da se dežurne ambulante uredijo v prostorih, ki omogočajo izolacijo. 

Na podlagi navedenega nas v Svetniškem klubu Levica zanimajo razlogi za prenos dejavnosti 

dežurnih služb z Metelkove ulice v prostore urgence. Ali je takšna združitev organizacijsko 

utemeljena? Kako naj bi nova ureditev izboljšala delovanje dežurnih služb in tako zagotavljala 

kvalitetnejšo zdravstveno oskrbo vsem prebivalkam in prebivalcem?  

Na portalu 24ur so 3. decembra 2019 zapisali: »Na selitev sobotne dežurne službe za odrasle iz 

zdravstvenega doma Metelkova v prostore ljubljanske urgence, s katero se pristojni v UKC ne 

strinjajo, so se odzvali tudi na ministrstvu za zdravje. Kot so pojasnili, z omenjeno odločitvijo niso 



 

 

bili uradno seznanjeni, ob tem pa poudarjajo, da je takšen prenos treba izvesti premišljeno in 

postopoma, pred selitvijo dejavnosti pa je potreben medsebojen dogovor med obema izvajalcema, ki 

zagotavljata nujno medicinsko pomoč na primarni in sekundarni ravni.« Zanima nas, ali se ZD 

Ljubljana pred uvedbo tega ukrepa res ni posvetoval ne z UKC Ljubljana ne s pristojnim 

ministrstvom in zakaj ni upošteval pomislekov vodstva UKC. 

Zanima nas tudi, ali je ZD Ljubljana ob selitvi zagotovil ustrezen kader za nadaljnje izvajanje nalog 

dežurnih ambulant. Koliko dežurnih ekip je ob sobotah delovalo v prostorih ZD Ljubljana Center in 

koliko jih danes deluje v okviru SNMP na ljubljanski urgenci? Če je prišlo do zmanjšanja števila ekip 

oziroma dežurnih zdravnikov in drugega osebja, nas zanimajo razlogi za to. 

Ob uvedbi ukrepa je vodstvo ZD Ljubljana zagotovilo, da bo spremljalo gibanje števila bolnikov, ki 

iščejo nujno oziroma dežurno pomoč ob sobotah, in ustrezno ukrepalo, če bo prišlo do prevelikega 

povečanja obiska, ki bi lahko predstavljalo tveganje tako za paciente kot za obiskovalce in celotno 

zdravstveno osebje. Zanimajo nas konkretni podatki o sobotnem obisku urgence pred prenosom 

dejavnosti dežurnih ambulant in po njem, torej dejansko zabeleženo število obiskov v obdobju pred 

uvedbo ukrepa do danes. Ali je vodstvo ZD Ljubljana pripravljeno spremeniti svojo odločitev in 

ponovno uvesti dežurno službo v prostore ZD Ljubljana Center na Metelkovi ulici, če se izkaže, da se 

je obisk urgence povečal? Ali je pripravljeno to storiti vsaj začasno, v času prenove urgentnega 

kirurškega bloka? Ali načrtuje kakšne druge ukrepe za razbremenitev osebja ljubljanske urgence, ki 

jim je brez njihovega soglasja naprtila dodatno breme?  

Glede na pozive vodstva UKC Ljubljana, preveliko obremenitev osebja in prostorov UKC, daljšanje 

čakalnih dob na urgenci in tveganje za hiter prenos nalezljivih bolezni v okviru trenutne ureditve v 

Svetniškem klubu Levica pozivamo ZD Ljubljana, naj primerno ukrepa in ponovno vzpostavi 

dežurne ambulante za odrasle v svojih prostorih na Metelkovi ulici. Nadaljnje uvajanje takšnih 

ukrepov naj poteka le v dogovoru vseh, ki se jih odločitev dotika. Nujna zdravstvena pomoč je 

namreč del javne službe, ki v ozir ne sme jemati ekonomske logike, temveč mora nuditi kvalitetno, 

dostopno in učinkovito storitev vsem prebivalcem in prebivalkam. 

 

Tovariški pozdrav, 

Urška Honzak 

Svetniški klub Levica 


