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Izvleček – Izhodišča. Zaradi omejevanja klinične svobode se
ponovno povečuje zanimanje za profesionalizem v zdravstvu,
ne samo v medicinski literaturi, javnih medijih, ampak tudi
pri poučevanju in organizaciji zdravstvene oskrbe. Profesionalizem pomeni pogodbo med zdravnikom in družbo, priznavanje njegovega statusa, celo privilegija in monopola, pa
hkrati tudi prevzemanje dolžnosti za svoje ravnanje ter odgovornost do bolnika in širše skupnosti.

Abstract – Background. Due to restrictions imposed on a clinical freedom, interest for professionalism in healthcare has
been getting bigger not only in medicine literature and
various mass media but also in teaching and organisation of
healthcare. Professionalism stands not only for a medicine’s
contract with society, recognition of a physician status, privilege and monopoly but also for a genuine physician’s commitment to professional responsibilities.

Razčlenitev. Leta 2002 so evropska in ameriška združenja sprejela listino o medicinskem profesionalizmu v novem tisočletju
oz. t. i. zdravniško listino. Ta vključuje osnovne principe profesionalizma, kot so: altruizem, bolnikova avtonomija, socialna pravičnost. Posebej razčlenjuje profesionalno kompetentnost, poštenost z bolniki, bolnikovo zaupnost, ustreznost odnosov do bolnikov, izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe,
dostopnost do zdravstvene oskrbe, pravično delitev omejenih
sredstev, privrženost znanosti in znanju, vzdrževanje zaupanja in obvladovanje interesnih nasprotij ter poklicno odgovornost.

Analysis. In 2002 European and American associations
approved a document on medical professionalism in the new
millenium, so-called Physician Charter. This document includes fundamental principles of professionalism such as altruism, patient autonomy and social justice. In particular, it
analyses a physician’s professional competency, honesty with
patients, patient confidentiality, appropriate relations with
patients, improvements regarding a healthcare quality, healthcare access, just distribution of finite funds, commitment to
scientific knowledge, trust maintenance by managing conflicts
of interest and a professional responsibility.

Zaključki. Profesionalizem pri zdravniku pomeni filozofsko
in sociološko razčlenitev svojega poklica in njegovega mesta v
družbi. Vključuje skrb za izpopolnjevanje lastnega znanja,
spretnosti in obveščenosti, pristni etični interes za posameznega bolnika ob upoštevanju principov enakosti in pravičnosti v družbi. Pri organizacijskem in javnem delu ter v profesionalnih zdravniških organizacijah mora prevladovati interes za bolnika pred lastnimi interesi.

Conclusions. Physician’s professionalism means philosophycal and sociological analysis of his/her profession and its position in a society. It includes a concern for improvements of his/
her own scientific knowledge, skills, a genuine ethic interest for
an individual patient bearing in mind principles of equality
and justice in society. Whether performing an organisational
and public work or participating in professional health organizations, physician’s interest for a patient must prevail.

Uvod

preteklem stoletju razumeli kot častne služabnike javnih potreb. Od drugih poklicev so se profesije razlikovale po izobrazbi oz. usposobljenosti, spretnosti in znanju. Ekonomisti so
jih opisovali kot zaprto monopolistično skupino v okviru profesionaliziranega tržišča delovne sile. Politiki so jih imeli za
priviligirano privatno oblast ali pa profesionalne eksperte na
zelo ozkem področju, ki pa so koristni za javnost (2).
Kritika socioloških opredelitev profesije je bila, da zanje ni bilo konsenza in da so preveč statične. Razlika profesije od poklica je profesionalizacija. Gre za proces, ne za strukturo. Profesije se nanašajo na sicer različne, vendar relativno prestižne
poklice, katerih člani imajo vsi neke vrste visoko izobrazbo, ki

Veliko pozornosti v medicinski literaturi je ponovno usmerjeno k profesionalizmu pri zdravnikovem izobraževanju in praktičnem delu. Pojem profesionalizem se razume za različne namene različno. Z njim je podobno kot s pornografijo: lahko jo
spoznamo, težko pa definiramo. Če naj bo večje zanimanje v
svetu za zdravnikov profesionalizem vsebinsko, da bosta imela korist tako zdravnik kot družba, ga moramo razčleniti in
razumeti (1).
Profesije niso bile nikoli v osrčju sociološkega teoretičnega
razglabljanja in raziskovanja. Vsaj angleški sociologi so jih v
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se identificirajo bolj po svoji izobrazbi in vzgoji kot po specifičnih spretnostih in znanjih. Profesionalizem je mogoče razumeti tudi kot način organiziranja kakega poklica. Ne gre samo
za status, ampak posebno poklicno identiteto, nekakšno tržno
zaklonišče, ki loči specifični poklic od drugih (2).
Če se vrnemo k zdravnikovemu profesionalizmu, je njegovo
racionalno mišljenje, ki vključuje tudi znanstveno mišljenje,
pomembno orodje za zdravništvo. Druga orodja, ki jih je treba razviti že pri študentih medicine, so še sočutje, sposobnost
za sporazumevanje in družbena odgovornost (3).
Eden od temeljev zdravnikovega profesionalizma je medicinska in tudi širša družbena etika. Percival je že leta 1807 pripravil navodila za profesionalno obnašanje za zdravnike v bolnišnicah, ambulantah, lekarnah in na sodišču (4, 5).
Privrženost bolnikom večinoma ne rojeva nasprotij interesov.
Kadar pride do njih, morajo bolnikovi zakoniti interesi prevladati nad drugimi. Ne gre le za principe delati dobro in ne
delati slabo, ampak tudi za dolžnost delati prav in se izogibati
delati narobe. Zdravnik potrebuje znanje, kako pomembni so
nebiološki dejavniki za slabo zdravje, tudi ekonomski, psihološki, socialni in kulturni dejavniki. Dolžan je pomagati tudi
bolnikom, ki so revni in jim omogočiti dostop do zdravstvene
oskrbe. Prav tako tudi vsem zapostavljenim skupinam ljudi.
Medicinska praksa je humano prizadevanje.
Kolegialnost ne more maskirati neučinkovite medicinske prakse niti ščititi nekompetentnih zdravnikov.
Odličnost je usmerjena navznoter, izobraževanje drugih pa
navzven. Zdravnik mora biti sposoben neodvisne presoje in
ustreznih odločitev kljub zapletenim, včasih spreminjajočim
se razmeram in navadno nepopolnim podatkom. Ena osnov
kliničnega odločanja je, da je treba pogosto ponovno premisliti o svojih ugotovitvah, drži in odločitvah in po potrebi tudi
spremeniti poglede (1, 6).
Definicije. Profesija je v dobesednem pomenu poklic, ki zahteva specializirano znanje, pogosto dolgo in intenzivno pripravo, ki vključuje izpopolnjevanje v veščinah in metodah, pa
tudi znanstvene, zgodovinske in pedagoške osnove, na katerih te temeljijo. Vzdržuje jih vpliv organizacije in skupno prevzemanje visokih standardov pri delu ter obnašanju. Člani so
privrženi neprekinjenemu študiju in takšnemu načinu dela,
ki ima za najvišji cilj služiti javnosti.
Profesionalizem vključuje lastnosti, standarde, obnašanje in
metode profesij (7).
V sociološkem smislu profesija ne pomeni kateregakoli poklica in opravljanja kateregakoli dela. Delo, ki ga opravljajo profesionalci, je ekskluzivno, kompleksno in s posebnim pooblastilom. Zahteva teoretično znanje, spretnosti in presojo, ki je
običajni ljudje nimajo, ki je ne morejo razumeti v celoti niti
vrednotiti. Delo profesionalcev je posebej pomembno za posameznike in družbo v celoti in ga ni mogoče povsem poplačati z denarjem. Gre tudi za dobro delo. Profesionalno delo
ima dva osnovna elementa: privrženost posebno pomembnemu znanju in spretnostim ter vzdrževanje zaupnega odnosa s strankami (predvsem bolniki). Za dobro opravljanje ekskluzivnega in kompleksnega dela je nujen zahtevni in dolgotrajni trening. Profesionalizem in profesionalnost tako postajata osrednji življenjski interes in zagotavljata lastno notranje
priznanje. Profesionalci pri svojem delu razvijejo intelektualni interes in skrbijo za širitev in izpopolnjevanje ter verujejo,
da je to tudi družbena vrednota. Ne opravljajo le kompleksnih
nalog, ampak se z njimi identificirajo. Kar delajo, ni le delo za
plačo, ampak v njem tudi uživajo.
Drugo, kar opravljajo profesionalci, ima posebno vrednost za
uporabnike. Njihovo znanje je kompleksno in ekskluzivno in
bolniki ga niso sposobni natančno vrednotiti. Nujen je torej
zaupen odnos med profesionalci in njihovimi bolniki. Pričakuje se, da tudi profesionalci zaupajo bolnikom in pri tem
nimajo alternative. Potrebe in koristi bolnikov morajo imeti
prednost pred lastnimi potrebami (6).
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Medicinski profesionalizem v novem
tisočletju – zdravniška listina
Evropska zveza za interno medicino (European Federation of
Internal Medicine) s fundacijo ACP-ASIM (American Society
of Physicians – American Society of Internal Medicine) in fundacijo ABIM (American Board of Internal Medicine) je pričela
s projektom »medicinski profesionalizem« ob koncu leta
1999. Pripravila je listino, ki vključuje principe, po katerih naj
se ravna in bi se moralo ravnati vse profesionalno medicinsko
osebje. Listina podpira prizadevanja zdravnikov za vzpostavitev sistema zdravstvenega varstva in zdravnikovega dela v
njem, privržena naj bodo tako dobrobiti bolnikov kot tudi
osnovni družbeni pravičnosti. Listina je uporabna v različnih
kulturnih in političnih sistemih. Objavljena je bila hkrati v revijah Lancet, Ann Intern Med in NZ Med J (8).
V uvodnem delu (preambuli) je profesionalizem opredeljen
kot osnova pogodbe med medicino in družbo. Interesi bolnikov so nad interesi zdravnikov, vzpostavlja standardov za kompetentnost in celovitost, zagotavljati mora ekspertno svetovanje družbi glede zdravja. Principe in odgovornosti medicinskega profesionalizma morata jasno razumeti tako medicinska skupnost kot družba. Bistvo te pogodbe je javno zaupanje
v zdravnike, to pa je odvisno od integritete posameznih zdravnikov in celotne profesije.
Trenutno se medicinski profesionalizem sooča z eksplozijo
tehnologije, spreminjajočimi se tržnimi silami, problemi zdravstvene oskrbe, bioterorizmom in globalizacijo. Zdravniki vse
težje izpolnjujejo odgovornosti do bolnikov in družbe. Ponovna utrditev bistvenih in splošnih principov in vrednosti
medicinskega profesionalizma, ki ostajajo ideali za ravnanje
vseh zdravnikov, ostaja vse bolj pomembno. Medicinska profesija je vključena v različne kulture in tradicije, njihovi člani
pa imajo povsod vlogo zdravilca, ki mu korenine segajo vse
do Hipokrata. Medicinska profesija je sredi zapletenih političnih, ekonomskih in organizacijskih sprememb pod vplivom
tržnih sil.
Osnovni principi
Princip primarne koristi bolnikov temelji na služenju bolnikom. Altruizem prispeva k zaupanju, ki je osnova odnosa zdravnik bolnik. Tržne zakonitosti, družbeni pritiski in administrativne ureditve ne smejo izničiti tega principa.
Absolutno spoštovan mora biti princip bolnikove avtonomije. Zdravniki morajo delati z bolniki pošteno in jih usposabljati za kvalificirane in na podatkih temelječe odločitve o njihovem zdravljenju. Bolnikovo sodelovanje o oskrbi mora biti
odločujoče, dokler so v skladu z etično prakso in ne vodijo do
zahtev po neustrezni oskrbi.
V zdravstvu mora biti spoštovan in spodbujevan princip socialne pravičnosti, vključno s pošteno razdelitvijo zdravstvenih
sredstev. Zdravniki morajo sodelovati pri odpravi diskriminacije v zdravstvenem varstvu, pa naj ta temelji na rasi, spolu,
socialno-ekonomskem položaju, nacionalnosti, veri ali katerikoli drugi socialni kategoriji.
Profesionalne odgovornosti
Privrženost profesionalni kompetentnosti ima za posledico vseživljenjsko učenje in odgovornost za vzdrževanje medicinskega znanja ter kliničnih in skupinskih veščin, ki so potrebne za
nudenje kakovostne oskrbe. Vse medicinsko osebje mora skrbeti, da so člani usposobljeni in da so vzpostavljeni ustrezni
mehanizmi za opravljanje te naloge.
Poštenost z bolniki ima za posledico celostno obveščanje, preden da bolnik soglasje in po končanem zdravljenju. To ne
pomeni, da so bolniki vključeni v odločanje vsako minuto,
biti pa morajo usposobljeni za odločanje o usmeritvi oz. izbiri
zdravljenja. Zdravniki se morajo zavedati, da se pri medicin-
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ski oskrbi dogajajo napake, ki včasih bolnikom škodujejo. Kadar bolniki utrpijo škodo zaradi zdravljenja, morajo biti obveščeni takoj, sicer pride do hudega zloma zaupanja pri bolnikih in tudi v družbi. Poročanje in analiziranje medicinskih napak je osnova za ustrezno preprečevanje in boljšo strategijo
ter ustrezno nadomestilo oškodovani stranki.
Bolnikova zaupnost vodi do zaupanja in zvestobe. Spoštovanje zaupnosti velja tudi za podatke, ki jih dobi zdravnik ali
zaposleni v zdravstvu zunaj zdravstvene ustanove in tudi če
zaupnost ni bila posebej zahtevana. Široka uporaba elektronskih informacijskih sistemov o bolnikih, velika dostopnost genetskih podatkov, obilica križajočih se podatkovnih poti ogrožajo zaupnost. Privrženost zaupnosti pa mora izjemoma popustiti javnemu interesu, če bi npr. bolniki ogrožali druge.
Vzdrževanje ustreznih odnosov z bolniki je osnova za zaupanje in ravnanje. Bolniki so nagnjeni k ranljivosti in odvisnosti.
Zdravniki ne smejo nikoli izkoriščati bolnikov za spolne, osebne, finančne ali druge zasebne koristi.
Zavzetost za izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe. Ne
gre samo za vzdrževanje klinične kompetentnosti, ampak tudi za sodelovanje z drugimi zaposlenimi v zdravstvu in zmanjševanje medicinskih napak, povečevanje varnosti bolnikov,
zmanjševanje zlorab pri zdravstveni oskrbi in optimizacijo rezultatov zdravljenja. Zdravniki morajo dejavno sodelovati pri
razvoju boljših meril oskrbe in redno ocenjevati storitve vseh
posameznikov, ustanov in sistemov za nudenje zdravstvenega varstva. Tako zdravniki posamezniki kot profesionalna združenja morajo prevzeti odgovornost za pomoč pri ustvarjanju,
izvedbi in izboljševanju kakovosti oskrbe.
Izboljševanje dostopnosti do zdravstvene oskrbe. Medicinski
profesionalizem zahteva, da je cilj vseh zdravstvenih sistemov
dostopnost do enotne in ustrezne oskrbe. Zdravniki morajo
posamezno in skupinsko odstranjevati ovire za vsem dostopen zdravstveni sistem, ki največkrat temelji na vzgoji, zakonih, finančnih zmožnostih, geografiji ali socialnem razlikovanju. Privrženost enotnosti vključuje promocijo javnega zdravja in preventivne medicine, kot tudi javno angažiranje vseh
zdravnikov, ne oziraje se na zasebne interese zdravnika ali
zdravstvenega osebja.
Privrženost pravični delitvi omejenih sredstev. Čeprav zdravniki oskrbujejo posamezne bolnike, morajo nuditi zdravstveno oskrbo tako, da temelji na modri in učinkoviti porabi omejenih kliničnih virov. Privrženi morajo biti sodelovanju z drugimi zdravniki, bolnišnicami, pa tudi plačniki in razvijati priporočila za stroškovno učinkovito oskrbo. Zdravnikova profesionalna odgovornost je ustrezno porabljanje virov in skrbno izogibanje odvečnih preiskav in postopkov. Nepotrebne
storitve ne izpostavljajo bolnikov le nevarnostim in stroškom,
ki bi se jim lahko izognili, ampak tudi zmanjšujejo vire, potrebne drugim.
Privrženost znanosti in znanju. Gre za pogodbo med družbo
in medicino, ki temelji na celostnosti in ustrezni uporabi znanosti in znanja ter tehnologije. Zdravniki so dolžni dvigovati
znanstvene standarde, pospeševati raziskave in ustvarjati novo znanje ter tega uporabljati v praksi. Gre za integriteto tega
znanja, ki temelji na znanstvenih izsledkih in zdravnikovih
izkušnjah.
Skrb za vzdrževanje zaupanja in obvladovanje interesnih nasprotij. Zdravstveni delavci in njihove organizacije imajo številne možnosti, da zanemarijo svoje profesionalne odgovornosti zaradi zasebnega pridobitništva ali osebnih prednosti.
To je še posebej ogrožajoče v stikih s pridobitnimi dejavnostmi, vključno s proizvajalci medicinske opreme, zavarovalnicami in farmacevtskimi firmami. Zdravniki morajo obvezno
prepoznati in javno razkriti sodelovanje z omenjenimi partnerji in tudi interesne konflikte, ki nastajajo v toku njihovih
poklicnih dolžnosti in dejavnosti. Še posebej je to pomembno, ko predvsem zdravniki določajo kriterije poklicnega obnašanja, ko poročajo o izsledkih kliničnih raziskav, pišejo uvo-

dnike ali priporočila za zdravljenje ali pa urejajo znanstvene
revije.
Poklicne odgovornosti. Od zdravnikov se pričakuje, da delajo
složno, za kar najboljšo oskrbo bolnikov, da spoštujejo drug
drugega in sodelujejo pri samoregulaciji (samokontroli), ki
vključuje discipliniranje in izpopolnjevanje članov, ki niso dosegali profesionalnih standardov. Zdravniki morajo definirati
in organizirati vzgojne tečaje za vzpostavitev poklicnih standardov sedanjih in bodočih članov. Isto velja za vzgojo drugega zdravstvenega osebja. Te obveznosti vključujejo notranji
in zunanji nadzor storitev.

Sociološka opredelitev
Klinična svoboda je umrla okrog leta 1983. Razlogi za postopno izginevanje zdravnikove svobodne opredelitve pri delu z
bolnikom so bile: prepričljivi rezultati randomiziranih primerjalnih kliničnih raziskav, finančne omejitve v družbi, zakoni in
predpisi, strokovna priporočila in na koncu javno spoznanje,
da tudi zdravnikom vedno ni mogoče zaupati. Menedžerji in
zdravniki danes delimo odgovornost za klinično oskrbo. S pojmom klinični nadzor opisujemo institucionalizirano metodo,
ki zagotavlja, da posamezni zdravniki in skupine nudijo kompetentno klinične storitve (9).
Zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci ne
zdravijo vsakega bolnika posebej samo na osnovi učbeniškega znanja, algoritmov in na izsledkih temelječe medicine. Njihova oskrba temelji na znanju, nagnjenostih, organizaciji, zakonskih okvirih, razpoložljivih sredstvih in tudi na predvladujočih pogledih in pričakovanjih v družbi. Nanje vpliva tako
posamezni bolnik, mediji, oblast, pa ne le zdravstvena.
Zdravništvo samo je bilo že v prejšnjem stoletju zelo kritično
do zgolj mehaničnega in duhovnega razlaganja bolezni in
zdravljenja. Odgovor na te poenostavljene poglede je bil večji
poudarek na svetovanju v medicinski praksi in sporazumevanju z bolniki.
Sociologi večinoma niso hudo naklonjeni pogledu, da je medicina posebna profesija s posebnim večjim vplivom na družbo. Medicinska dominantnost je dobila svoje opravičilo v epidemioloških raziskavah okrog leta 1970 zaradi velikega napredka pri zdravljenju. Te raziskave pa so hkrati pokazale, da
je bil relativno majhen napredek dosežen zgolj zaradi medicinskih posegov. Zato McKeown trdi, da medicina izkazuje
sociološke lastnosti, ki so lastne vsem profesijam, da si izbori
kar največji vpliv. Po teoriji konflikta gre za neprekinjeno tekmovanje med sektorji. Ilich celo trdi, da si medicinske strukture pridobivajo svoje prednosti v družbi, ki bi ji morale služiti.
T. i. medicinski imperializem danes pušča pot mnogo strpnejšemu sožitju vseh zdravstvenih delavcev, se ne čuti ogroženega, čeprav včasih izgublja svoj vpliv (10).
Kaj je z zdravnikovo avtonomijo? Avtonomija je osebna ali
skupinska samoregulacija, včasih vulgarno razumljeno tudi
svoboda. Po Pascalu je predpogoj za svobodo spoznanje nujnosti. Če ne prepoznamo osnovnih omejitev, s katerimi moramo živeti, lahko le govorimo o svobodi, ne moremo pa je izrabiti. Tako npr. beduin v puščavi nima možnosti (ni svoboden),
da bi jedel sladoled ali počel karkoli takšnega, kar je dostopno
le zunaj puščave. Ko govorimo o avtonomiji, govorimo o moči. Zdravnik potrebuje moč, da lahko učinkovito uporablja
medicinsko znanje pri reševanju resničnih problemov pri ljudeh in z ljudmi. Za avtonomijo v nujno bolj nadzorovani bodočnosti se je treba boriti. V borbi za interese bolnikov bo
javnost zdravnikov zaveznik. Zdravnik ima pravico in dolžnost nadzorovati smisel svojega dela pa tudi pot do doseganja
le-tega. Na lasten način mora delati s svojimi bolniki. Takšna
pot bo zagotovo tudi družbeno najbolj učinkovita. Če si bo pri
tem ustvaril sovražnike ali prijatelje, pa bo bolj odvisno od
zdravnikove modrosti kot okolja (11).
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Kot kardiologi so se tudi gastroenterologi že leta 1994 uprli
dehumanizaciji medicine in se zavzeli za profesionalizacijo.
Pozvali so zdravništvo, naj se upre sistemom, ki ogrožajo zdravništvo in bi zdravnika radi postavili kot delavca ob tekočem
traku, bolnika pa kot stranko ali celo lutko. Zdravnikovo delo
je herojsko in mora tudi dobiti takšno priznanje. Zdravniki
morajo resnično ostati privrženi profesionalizmu, kar vključuje takšno držo in obnašanje, ki postavlja interese bolnika
pred zdravnikove. Spoštovati mora druge, skrbeti zanje, še
posebej, če se z njimi ne strinja. Hkratno zavzemanje za humanizem in profesionalizem ni v nasprotju z zavzemanjem za
pravice bolnikov, prebivalstva in zdravstvenih delavcev. Stalna strokovna in moralna rast zdravnikov vseh specialnosti mora iti po poti primarne koristnosti za bolnika in družbo (12).
V dobi velikih prospektivnih primerjalnih kliničnih raziskav
in na izsledkih temelječe medicine je ena od nevarnosti za
zdravnika, da postane birokrat. Da pri vsakem bolniku pogleda ustrezna strokovna priporočila v priročniku ali računalniku in bolnika pregleduje po priporočenem algoritmu in ga
zdravi, kot je predpisano. S tem se ne izpostavlja nevarnosti
napake, še manj pa tožbe ali strokovnemu nadzoru. Če bi delal tako, bi izgubil bolnika in se odrekel profesionalizmu. Ob
vse večji množini znanja in informacij je potrebno intelektualno presojanje, racionaliziranje, pozabljanje zastarelega, pa tudi vključevanje bolnikove izbire, razumevanje njegove individualnosti ter vključevanje lastnih izkušenj. Znati mora tudi
izstopiti iz pravil, kadar je to v korist bolnika, in za to sprejeti
polno odgovornost. Sociologi imenujejo današnje raziskave
v medicini probabilistično (verjetnostno) raziskovanje, to pa
daje kot rezultate le verjetnosti. Njihovo posploševanje in aplikacija pa je zahteven intelektualni proces. Po opisanem se
profesionalizem razlikuje od uradništva (13).
Profesije ščitijo ne le ranljive ljudi, ampak tudi ranljive družbene vrednote. Takšne so npr. zapustitev bolnega, odklanjanje pravičnega sodnega procesa pri obtožencih, neustrezna
pomoč pri vzgoji, širjenje informacij, ki so v interesu vladajočih itd. V dobrih civilizacijah so takšni procesi omejeni, omejujejo pa jih zdravniki, pravniki, učitelji, novinarji in drugi, ki
bi morali skrbeti za te vrednote. Kadar profesionalizem v teh
bistvenih družbenih dejavnostih odpove, lahko izbruhnejo
za družbo nevarni problemi.
Model profesionalizma za zdravnike temelji na treh bistvenih
elementih. Prvi je privrženost zdravstvenemu delu, skrbi za
zdravje posameznika in družbe, tudi kadar plačilo ni ustrezno
in tudi delo ne dobi priznanja. Če je treba, tudi pri nevarnosti
za lastno zdravje. Drugi temelj medicinskega profesionalizma
je javno predstavljanje vrednot lastne profesije. Lastno vedenje o tem ne zadošča. Družba mora z zdravnikom deliti prepričanje o vrednosti zdravja, človekovega življenja, moralnih
principih odnosa zdravnik – bolnik. Prav tako morajo biti v
družbi znani etični kodeksi in standardi profesionalnih združenj. Tretji temelj vključuje družbeni konsenz med profesionalnimi in drugimi vrednotami v družbi, kot so: družbene prioritete, obveznosti zdravnikov do družbe, razmerje med tekmovalnostjo na trgu in priporočili za medicinsko prakso, vzajemno informiranje itd. Četrti temelj je arhetipski model profesionalizma, ki ima tri stebre: zavzetost, profesijo in pogajanje (14).

alizacije« zdravnikov pri njihovi vzgoji in izobraževanju. Danes se oblikuje profesija v skoraj vsaki deželi iz različnih kulturnih, narodnostnih in ekonomskih okolij. To je po eni strani
prednost glede principa enakosti in poštenosti, je pa težavnejše za prenos skupnih vrednot. Zato zahteva poučevanje
vsake od vlog, tako tistega, ki zdravi, kot profesionalca. Voditelj v medicini ohranja svojo kritično vlogo, a mora naučiti
profesionalizma druge, ne le da izkazuje njegove vrednote v
vsakdanjem življenju. Medicinske šole, učne bolnišnice in ustanove za medicinsko izobraževanje bi morale poučevati profesionalizem kot posebej definiran predmet v teku tečajev in
študija. Poučevanje profesionalizma bi moralo vključevati naslednje sestavine:
1. Vzgojna vsebina v dodiplomskem študiju zdravnikov za
profesionalizem bi morala biti utrjevana v podiplomskih
programih in pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju,
pa tudi pri preverjanjih.
2. Koncept profesionalnosti ni pravica, ampak privilegij z
dolgo zgodovino in tradicijo zdravljenja in služenja.
3. Ločevati je treba povezana koncepta zdravnika kot tistega, ki zdravi, kot profesionalca, ter razumeti, da družba
uporablja profesionalni status kot orodje za organizacijo
nudenja zdravstvene oskrbe.
4. Jasno je treba definirati profesionalizem in njegove lastnosti.
5. Profesionalizem je primerno področje za definiranje moralnih vrednot. Princip altruizma in poklica, poklicanosti,
je treba prikazati kot bistvo profesionalizma.
6. Razumeti je treba, da je ustrezno profesionalno obnašanje tistega, ki zdravi, bistvo za njegovo funkcijo in za vzdrževanje zaupanja bolnikov in družbe.
7. Potrebno je poznavanje etičnih kodeksov, ki obvladujejo
ravnanje tako tistega, ki zdravi, kot profesionalca, pa tudi
filozofske in zgodovinske osnove teh kodeksov in pravilnikov.
8. Bistvo avtonomije posameznega zdravnika, vključno z vedno prisotnimi omejitvami. Stopnja avtonomije je različna v različnih družbah, minimalno potrebna je za zdravnika, za njegovo neodvisno presojo pri kar najboljši oskrbi
bolnika.
9. Bistvo skupinske avtonomije v profesiji, vključno z njenimi omejitvami.
10. Najpomembnejša gradiva iz sociologije, filozofije, ekonomije, političnih znanosti in medicinske etike, ki zadevajo
profesionalizem. V profesiji ni dovoljeno graditi in vzdrževati mitov o sebi, spregledati pa dejanskih izzivov v družbi.
11. Povezanost med profesionalnim statusom in obveznostmi do družbe je bistvena za vzdrževanje javnega zaupanja. To pri pouku vključuje obvezno znanje uporabnih
kodeksov etike ter nacionalnih in regijskih zakonov. Zdravnik se mora zavedati, da je povsem odgovoren za svoje
odločitve, da mora vzdrževati svoje strokovno znanje, širiti znanstveno bazo v najširšem smislu, pa tudi vzdrževati individualno in profesionalno avtonomijo v korist bolnika. Obnašanje po profesionalnih standardih je nujno
tako pri zasebnem zdravniku kot tudi pri zdravniku, ki je
državni uslužbenec, v profitni organizaciji, menedžer ali
administrator (15).

Učenje profesionalizma

V ZDA je analiza poučevanja profesionalizma v dodiplomskem
študiju pokazala, da se večina medicinskih fakultet sicer do
neke mere dotakne tega predmeta, strategija poučevanja pa
je zelo različna in ne vedno ustrezna. In to kljub temu, da so že
leta 1994 in ponovno leta 1997 objavili vzorčni študijski program za poučevanje profesionalizma (16–18).
Spremembe v medicini so tako hitre, da številni študentje in
njihovi učitelji čutijo, kot da jih nesejo sile, ki jih ni mogoče
nadzorovati. Če bi obupali ali prepustili oblikovanje zdrav-

Bistvo profesionalizma je treba poučevati na vseh ravneh medicinske vzgoje in študija kot del odgovora profesije na spreminjajoča se družbena pričakovanja. Zdravnike imajo hkrati
za tiste, ki zdravijo, in za profesionalce. Kadar ne izpolnjujejo
katerekoli od obveznosti, ima profesija škodo. V preteklosti,
ko je bilo število zdravstvenega osebja manjše, bolj homogeno, je bilo lažje vzdrževati vzajemne vrednote v procesu »soci-
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stvenega sistema drugim, bi profesionalni status medicine ugasnil. Pri izgubi kontrole in upoštevanju le lastnih interesov in
ne tudi družbenih, izgine tudi spoštovanje in priznavanje avtoritete in avtonomnosti. Predvsem učitelji zdravnikov so dolžni usmerjati današnje študente, da bodo stremeli k boljši prihodnosti in bodo njeni aktivni ustvarjalci. Zato je treba pošteno preučiti preteklost medicine, odkrivati globoke profesionalne korenine in uravnotežiti materialne in profesionalne
vidike. Če se bodo današnji študentje ravnali po kodeksu medicinske etike in skrbno ter previdno oblikovali zavezništva,
si bodo prislužili in tudi ohranjali javno zaupanje. Celo še bolj
pomembno je, da bo njihova generacija izboljšala zdravstveni
sistem za sodržavljane (19).
V človekovi zgodovini so zdravniku prostovoljno priznali profesionalnost ob prisegi pred več kot 2400 leti. Zdravnika (doktorja) s končano medicinsko šolo so dobili v ZDA pred več kot
230 leti, v Evropi še prej. Zdravnik z licenco, ki mu jo je dala
država, pa je bil v ZDA že pred več kot 226 leti, v številnih
državah prej.
Poslovna etika se od profesionalne etike zdravnika loči po
nekaterih bistvenih elementih. Prisega je potrebna samo pri
zdravniku, obveščeni pristanek prav tako. Odgovornost je v
poslovnosti omejena, v medicini zelo široka. Odgovor na pričakovanje je v poslovnem svetu povezan s sumom, v medicini
pa mora biti z zaupanjem. Poslovnost temelji na tekmovalnosti, medicina na kolegialnosti. V poslu smo odgovorni investitorjem in lastnikom, v medicini pa posameznemu bolniku in
človeštvu. Obvezna kontrola je v poslu zunanja, v medicini pa
notranja in zunanja. Cilj v poslu je dobiček, v medicini pa zdravje. Delo v poslovnem življenju imamo za službo, v medicini pa
za poklic (20).

Profesionalizem v sistemu kakovosti,
njegove omejitve in grožnje
Dobra klinična praksa po angleških kriterijih vključuje, kjer je
le mogoče, jasne standarde, učinkovito zagotavljanje kakovosti zdravstvenega dela in profesionalnost vseh udeležencev
pri zdravljenju. Profesionalizem in sistem kakovosti sta nujni
sestavini dobrega zdravstva v družbi in se medsebojno dopolnjujeta. Vključujeta tudi nujni klinični nadzor (21, 22). Nove
stroke za zagotavljanje, merjenje in neprekinjeno izboljševanje kakovosti pri oskrbi se ukvarjajo predvsem z organizacijskimi prijemi bolj kot aktivnostmi pri posameznem bolniku.
Nevarnost izoliranega sistema zagotavljanja kakovosti je prizadevanje za čim boljšo oceno na osnovi sprejetih meril. Teh
ne smemo gledati zgolj kot tehnične pripomočke, ampak širše. Vplivati morajo tudi na nagrajevanje zdravnikov in organizacij, definirati morajo, kaj je pomembno in kaj je realno. Noben sistem, tudi sistem kakovosti ne, ne more biti dober brez
dobrih in zavzetih zdravnikov, ki so bili in so tradicionalno
vzgojeni. To pomeni, da je osnova kakovosti kakovost oskrbe
pri posameznem bolniku in njegova zadovoljnost. Zato je nujna integracija profesionalizma in sistema zagotavljanja kakovosti v zdravstvu (23).
Ena od groženj profesionalizma je notranja. Profesije so nagnjene k izrabi monopola za ekonomske interese svojih članov
čez meje potrebnega. Še posebej, če ne ocenjujejo dela svojih
članov kritično ali če jih sploh ne ocenjujejo. Zaupanje javnosti je na ta način zlorabljeno. Zdravstvenega sistema ni mogoče prepustiti zdravnikom brez skrbnega nadzora. Tako tržišče
kot administrativni sistem morata biti usmerjena v zmanjševanje stroškov in nadzor storitev. Neizvajanje nadzora v profesiji sami lahko vodi k uničenju ali hudi slabitvi profesionalizma.
Treba je oblikovati takšen sistem, ki ne podpira prizadevanj
za čezmerno povečevanje prihodka, ampak mora nagrajevati
tiste, ki si prizadevajo za dobro delo in korist drugih. To je
»socialni kapital« profesionalizma. Atomizirani posamezniki
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brez omejitev bodo ustvarili v zdravstvu zelo majhen »socialni
kapital«. Zato v zdravstvu pretirana tekmovalnost in čisti tržni
interesi ne morejo voditi k stabilnemu sistemu in profesionalnemu ugledu. Tudi povsem birokratski sistem nadzora, brez
udeležbe zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, ne
ustvarja skupnega interesa in pogodbe z bolniki. Brez sistema, ki pospešuje zavzetost, bodo ljudje vedno iskali bližnjice,
se izogibali odgovornostim in zlorabljali sistem. Profesionalizem je torej treba obvarovati pred samim sabo, to je pretiranim iskanjem materialne stimulacije in tekmovalnostjo, kot
tudi pred pretirano birokratizacijo (24).
Tudi nekritično sprejemanje nekaterih dobrih konceptov, kot
je na izsledkih temelječa medicina, lahko ogroža profesionalizem. Razumevanje strokovnih priporočil kot kuharske recepte in zanemariti potrebe in želje posameznega bolnika postavlja zdravnika v vlogo administratorja. Še posebej škodljivo pa bi bilo, če bi mu priporočila ali strokovne usmeritve
pomenile predvsem zaščito pred morebitnim sodnim pregonom (25).
Profesionalni aktivizem vključuje tudi izjemna dejanja, ki pa
zahtevajo dosledno upravičenost. Po eni strani gre za zastopanje bolnika in interesov javnega zdravstva v vsakodnevnih
zdravnikovih aktivnostih pri koordinaciji oskrbe, pripravi in
izboljševanju priporočil, a tudi pri tem zdravnik zastopa vrednote zdravstva bolj kot vrednote oblasti ali institucije. Ta dejavnost je redkeje povezana z osebnim tveganjem. Če je zdravnik pri takšnem delu neuspešen, mora izraziti nestrinjanje znotraj sistema in se upreti rušenju vrednot zdravstvene oskrbe.
Treba je ločiti pristni profesionalizem od birokratskega zastopanja interesov posamezne ustanove v javnosti. Nestrinjanje
znotraj sistema je lahko usmerjeno proti hierarhiji in zahteva
pogum ter spretnost, da privede do pozitivnega izida. Zahteva vsaj minimalno moralno upravičenost. Javno nestrinjanje
je naslednja stopnja aktivizma, ki zahteva mnogo bolj skrbno
preučitev, lahko povzroči napetosti, protiukrepe in škodo. Posledica je lahko tudi odpustitev z delovnega mesta in s tem
ogrožena oskrba bolnikov. Reševanje v javnosti lahko izzove
zanikanje in odpor. Prepogosto nastopanje v javnosti zmanjšuje zaupanje do zdravnika. Javno nestrinjanje je upravičeno
samo takrat, kadar nestrinjanje in prizadevanje za rešitev škodljive situacije znotraj sistema ni bilo uspešno in kadar je verjetno, da bo zunanji pritisk pomagal k reševanju. Primer za to je
zaprtje zdravstvene ustanove v okolju, ki jo dokazano vsakodnevno potrebuje. Neposredna profesionalna nepokorščina
je še redkeje potrebna in upravičena in prinaša veliko nevarnosti za bolnike, profesijo in profesionalce. V poštev pride v
posebnih razmerah, ko niti notranja niti javna prizadevanja
niso bila uspešna, problem pa je hud, dokazan na izkušnjah in
kjer prinašajo akcije kar najmanj možne škode. Takšen primer je bil, ko je predpis prepovedoval zdravstveno oskrbo
ilegalnih emigrantov v Kaliforniji (14).
Ker je medicina v osnovi moralno podjetje, morajo biti profesionalne organizacije in združenja zgrajeni na čvrstih etičnih
osnovah. Konec koncev zdravniki oblikujejo takšna združenja, ki skrbijo za interese tistih, za katere so bila ustanovljena.
Žal ni vedno tako. Včasih tudi ekonomski, komercialni in politični interesi prevladajo nad etičnimi obveznostmi. Zgodovina profesionalnih medicinskih združenj odraža stalne napetosti med lastnim interesom in etičnimi ideali. Danes je ekonomski vpliv na profesionalna združenja prevladujoč in napetosti med lastno koristjo in etičnimi principi so večje kot v
preteklosti. Ta konflikt načenja moralne osnove vseh profesionalnih združenj ne samo v medicini, ampak tudi v pravu,
vzgoji in celo na ministrstvih in v javni upravi. Uredniški komentar v uradnem glasilu Ameriškega zdravniškega združenja poudarja, da bi morala biti medicinska združenja privržena
predvsem dobrobiti bolnega, tudi na račun skupinskega ponosa in dobička. Veličina zdravnikov bi se morala kazati v članstvu profesionalnih združenj, ki izkazujejo takšno moralno
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držo. Zdravniška združenja so za to, da javno definirajo, ščitijo, izpopolnjujejo, poučujejo in zagotavljajo takšno obnašanje, ki predvsem skrbi za tistega, ki rabi pomoč. Brez te privrženosti zdravniška združenja hitro degenerirajo v trgovske
organizacije, ki skrbijo zase, za nekatere lobije ali skupine.
Številne od profesionalnih medicinskih združenj v svetu so
žal šle v to smer, javno definirajo svoj interes za dohodkom in
dobičkom, imajo ogromen administrativni aparat in lobi za
zaščito privilegijev svojih članov. Tako se posamezne zdravniške organizacije utapljajo v splošni komercializaciji v družbi in deprofesionalizaciji poklica.
Brez etične zavzetosti med zdravništvom javnost razen zakona nima druge obrambe pred proizvajalci zdravil, opreme in
pripomočkov ter izvajalskimi zdravstvenimi organizacijami
in zavarovalnicami. Za zaščito bolnikov, za izboljšanje zdravstvenega varstva, reforme in predpise je potrebna velika zavzetost profesionalnih zdravstvenih organizacij, ki pa morajo
biti zaupanja vredne. Včasih je neizogibno, da profesionalna
medicinska združenja tudi ščitijo ekonomske interese svojih
članov pri pogajanjih z oblastmi in zavarovalnicami. Zavedati
pa se morajo nevarnosti, ki jih prinaša prevelika pozornost, ki
je posvečena ekonomskim dejavnikom njihovih članov na
račun številnih in bolj pomembnih javnih in profesionalnih
odgovornosti. Potreben je smiselni kompromis med zakonitimi ekonomskimi potrebami v vse bolj sovražnem delovnem okolju in etičnimi obveznostmi profesije, ki želi, da ji
ljudje zaupajo in upa, da bo vzdrževala priviligirano mesto v
družbi. Moč teh organizacij in njihov vpliv na sistem zdravstvenega varstva sta bistveno odvisna od zaupanja in podpore javnosti. Ta pa je pogojena z delom združenj v javnem
interesu (23, 26).

Zaključki
Profesionalizem pri zdravniku pomeni filozofsko in sociološko refleksijo svojega poklica in vloge v družbi. Vključuje skrb
za vzdrževanje in izpopolnjevanje lastnega znanja, spretnosti,
obveščenosti (kompetentnost), pristni etični interes za posameznega bolnika ob upoštevanju principov enakosti in pravičnosti v celotni družbi. Pri angažiranosti v organizacijskem
in javnem delu in v profesionalnih zdravniških organizacijah
mora prevladovati interes za bolnike pred lastnimi interesi.
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