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Spoštovani! 

  

Zahvaljujemo se vam za prejeti poziv, ki ga razumemo. Pediatri se zmeraj prvi postavimo za pravice 
otrok in poskušamo obravnavo voditi v njihovo dobro. S tem namenom smo že od samega začetka 
epidemije preko strokovnih združenj pričeli pripravljati ukrepe za zagotavljanje obravnave otrok in 
mladostnikov v tem času ter tako postopoma pripravljali in dopolnjevali  navodila za varno 
organizacijo in pripravo dela, tako na področju preventive kot kurative, da bi postopno ponovno prešli 
v običajen obseg obravnave otrok. Veseli smo, da je naša priporočila, sprejeta v okviru RSK za 
pediatrijo, vedno povzelo Ministrstvo za zdravje. Že od prvega dne razglasitve epidemije je oskrba 
najtežje bolnih otrok, ki se jim zdravstveno stanje lahko zelo hitro poslabša, potekala nemoteno. 

V teh dneh, ko se znaki epidemije umirjajo, smo v bolnišnicah in v primarnem zdravstvu pričeli z 
obravnavami otrok, ki jih od razglasitve epidemije nismo izvajali. Obseg obravnav in storitev bomo 
postopno povečevali in sproti ocenjevali uspešnost in varnost ukrepov. Pri tem pa se zavedamo, da 
vsak nespoznan vnos koronavirusa v zdravstvo lahko pomeni škodo tako za bolnike kot zdravstvene 
delavce, najmanj, kar se nam lahko zgodi, je, da mora celoten zdravstveni tim v karanteno za 14 dni. 
Zato smo previdni. A ne glede na to naša temeljna zaveza ostaja zdravje otrok. In k temu so 
usmerjene vse naše aktivnosti v upanju, da bomo čim prej lahko ponovno vzpostavili normalno in 
varno zdravstveno obravnavo vseh otrok v Sloveniji.  
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