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1. DOSTOPNOST DO PRAVOČASNE, KAKOVOSTNE IN VARNE  

ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE PACIENTOV

- ključni problem večine slovenskih pacientov

1.1. Čakalne dobe – stanje 

(01.02.20212)

 NIJZ – Mesečna poročila o čakalnih dobah 01.02.2021 - PRILOGA

1.1.1. Splošna analiza stanja na dan 1. 2. 2021

Čakajoči nad in pod dopustno čakalno dobo (ČD) ter delež  

čakajočih nad dopustno ČD v primerjavi med prvimi pregledi in ostalimi 

terapevtsko-diagnostičnimi storitvami. 

Za 25 izbranih vrst zdravstvenih storitev je na prvi pregled čakalo 

57.146 oseb, od tega je nad dopustno mejo čakalo 21.499 oseb, kar 

predstavlja 37,62 % od vseh čakajočih na prvi pregled v specialistični 

ambulanti. Na drugi strani je na 379 izbranih vrst zdravstvenih storitev 

čakalo 92.650 oseb, od tega jih je nad dopustno mejo čakalo 36.296, 

kar predstavlja 39,18 % od vseh čakajočih na terapevtsko diagnostično 

storitev
2 NIJZ – Mesečna poročila o čakalnih dobah 01.02.2021 (opomba: zadnje javno dostopno poročilo)



Skupaj na prve preglede in ostale storitve nad dopustno mejo čaka

57.795 oseb, kar predstavlja 38,58 % vseh čakajočih.

Problem pravilnosti zajema podatkov:

▪ ali čakajo pravi bolniki za pravo reč/ čakajo v več vrstah za isto težavo

(morda isti bolnik tako pri ortopedu, kot fiziatru ali nevrologu

▪ problem redundance in ne celostnega principa obravnave bolnika.

Čakalne dobe pomenijo drago napotitev na sekundar in terciar, ki bi jo vsaj

delno lahko rešili z ustreznimi sredstvi (plačilom) primarja in

preusmeritvijo dela specialistov – konziliarno na primarno raven in

stimuliranim plačilom celostne obravnave na primarni ravni s strani

družinskega zdravnika. Slednje bi bilo najceneje in najbolje za bolnika v

domačem okolju.

1.1.2. Aktualno stanje – število čakajočih

Skupno število čakajočih na izbranem naboru prvih pregledov za stanje

na dan 1. 2. 2021 glede na stopnjo nujnosti

Podatki kažejo, da je pri izbranih prvih pregledih več čakajočih vpisanih v

čakalni seznam s stopnjo nujnosti »Redno« kot s stopnjo nujnosti »Hitro«,

razen nekaj izjem, kjer je število čakajočih pri stopnji nujnosti »Hitro« večje kot

pri stopnji nujnosti »Redno«.



Najmanj čakajočih najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi

pregled na naboru 25 vrst zdravstvenih storitev čaka 9,07 % od skupnega

števila vseh čakajočih.

Zelo drag je sistem, ki dela preiskave za vsak slučaj in je stimuliran prvi

pregled in prva obravnava, ni pa stimuliran celosten pristop. Še slabše

učinke imajo vsakoletne kontrole na sekundaru/terciaru za vsak slučaj… To

bi moralo biti kaznovano z odvzemom sredstev za prvi pregled, ker

očitno ni bil prvi pregled dobro narejen in navodila niso bila ustrezna,

da bi bolnika lahko vodil družinski zdravnik. Dobro naredi, kdor naredi

ravno prav in pravočasno; ne pa tisti, ki naredi vse, a prepozno.

1.1.3. Skupno število čakajočih nad dopustno ČD na izbranem naboru prvih

pregledov za stanje na dan 1. 2. 2021 glede na stopnjo nujnosti

Podatki kažejo, da je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo

pri stopnji nujnosti »Hitro« pri 56 % vseh izbranih prvih pregledih

večje kot pri stopnji nujnosti »Redno«. Največji delež čakajočih

nad dopustno mejo je pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer nad

dopustno dolgo čaka 62 % vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti,

sledi stopnja nujnosti »Hitro«, kjer nad dopustno čakalno dobo na

prvi pregled čaka 38 %, medtem ko delež pri stopnji »Redno«

znaša 32 % od vseh, ki so vpisani pri tej stopnji nujnosti.



1.1.4. Sprememba skupnega števila čakajočih aktualnega meseca v

primerjavi s prvim dnem preteklega meseca za izbrane prve preglede

V mesecu februarju se je po zbranih podatkih sistema eNaročanje skupno

število vseh čakajočih na prvi pregled najbolj povečalo pri kardiološkemu

pregledu, kjer pri vseh treh stopnjah nujnosti čaka 661 oseb več kot v

enakem obdobju preteklega meseca. Po drugi strani se je skupno število

čakajočih najbolj zmanjšalo pri ortopedskemu pregledu, kjer podatki kažejo,

da trenutno čaka 809 oseb manj kot v enakem obdobju preteklega meseca.

1.1.5. Skupno število čakajočih za 20 terapevtsko-diagnostičnih

storitev, kjer je število čakajočih na dan 1. 2. 2021 največje, ločeno glede na

stopnjo nujnosti

Podatki kažejo, da je več čakajočih za izbrane storitve vpisanih v čakalni

seznam pod stopnjo nujnosti »Redno«. Najmanj čakajočih najdemo pri novi

stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na naboru 379 vrst terapevtsko-

diagnostičnih storitev čaka 6,36 % od skupnega števila vseh čakajočih pri

vseh stopnjah nujnosti skupaj.

1.1.6. Skupno število čakajočih nad dopustno ČD za 20 terapevtsko-

diagnostičnih storitev, kjer je število čakajočih na dan 1. 2. 2021 največje,

ločeno glede na stopnjo nujnosti



Podatki kažejo, da je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo pri stopnji

nujnosti »Hitro« pri 52 % vseh izbranih terapevtsko-diagnostičnih storitvah

večje kot pri stopnji nujnosti »Redno«, od tega je 86% diagnostičnih storitev.

Pri stopnji »Hitro« nad dopustno čakalno dobo na storitev čaka 39 % vseh

čakajočih, medtem ko delež pri stopnji »Redno« znaša 38% vseh, ki so

vpisani pri tej stopnji nujnosti.

Največji delež čakajočih nad dopustno mejo podobno, kot pri prvih

pregledih, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer nad dopustno

dolgo čaka 50 % vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti.

1.1.7. Sprememba skupnega števila čakajočih in skupnega števila

čakajočih nad dopustno ČD za izbran nabor terapevtsko-diagnostičnih

storitev na dan 1. 2. 2021 v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca

Prikazana je sprememba skupnega števila čakajočih in skupno število tistih, ki

na izbranem naboru terapevtsko-diagnostičnih storitev čakajo nad dopustno

čakalno dobo. Po zbranih podatkih sistema eNaročanje se je skupno število

čakajočih na izbranem naboru terapevtsko-diagnostičnih storitev v zadnjem

mesecu povečalo iz 91.388 na dan 1. 1. 2021 na 92.650 na dan 1. 2. 2021, kar

pomeni, da se je število čakajočih v zadnjem mesecu povečalo za 1.262 oseb

oziroma za 1,4 %.



Pri skupnemu številu čakajočih, ki na izbran nabor terapevtsko-

diagnostičnih storitev čakajo nad dopustno dolgo, se je število le teh

prav tako povečalo in sicer iz 34.589 na dan 1. 1. 2021 na 36.296 na dan 1.

2. 2021, kar pomeni 1.707 oseb več oziroma 4,9 %.

1.1.8. Aktualno stanje – čakalne dobe

Povprečna ČD ( v dnevih) na prvi termin s stanjem na dan 1. 2. 2021 za prve

preglede pri stopnji nujnosti »ZELO HITRO«, »HITRO« in »REDNO«

Prikazan je izbrani nabor prvih pregledov, ki so predmet mesečnega

spremljanja in njim pripadajočih povprečnih ČD na prvi prosti termin pri

obstoječih stopnjah nujnosti. Rdeče obarvane so tiste ambulante, pri

katerih je povprečna ČD presegla dopustno ČD. V prezentaciji je

izpostavljenih le nekaj najdaljših ČD.

1.1.9. Povprečna ČD ( v dnevih) na prvi termin s stanjem na dan 1. 2.

2021 za terapevtsko diagnostične storitve, z najdaljšo čakalno dobo pri

stopnji nujnosti »ZELO HITRO«, »HITRO« in »REDNO«



Prikazan je izbrani nabor prvih pregledov, ki so predmet mesečnega

spremljanja in njim pripadajočih povprečnih ČD na prvi prosti termin pri

obstoječih stopnjah nujnosti. Rdeče obarvane so tiste ambulante, pri

katerih je povprečna ČD presegla dopustno ČD. V prezentaciji je

izpostavljenih le nekaj najdaljših ČD.

1.1.9. Povprečna ČD ( v dnevih) na prvi termin s stanjem na dan 1. 2.

2021 za terapevtsko diagnostične storitve, z najdaljšo čakalno dobo pri

stopnji nujnosti »ZELO HITRO«, »HITRO« in »REDNO«

Prikazan je nabor terapevtsko-diagnostičnih zdravstvenih storitev, ki imajo

najdaljše povprečne ČD za prve proste termine pri obstoječih stopnjah

nujnosti. Rdeče obarvane so storitve, pri katerih je ČD presegla

dopustno ČD. V prezentaciji je izpostavljenih le nekaj najdaljših ČD.

1.1.10. POZITIVNI UKREP: Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva →

- Nacionalni razpis: 19.397 dodatnih storitev za čakajoče do konca 2021

(13.682) in začetek 2022



Nekateri posebni problemi

1. Možganska kap – rehabilitacija

- slovenska incidenca 200/100.000 prebivalcev/letno

- umrljivost 20 % v prvih 30 dneh (800 od 4.000 novih primerov letno) –

mednarodne klinične smernice za zdravljenje po možganski kapi (NICE,

EFNR, WFNR)

KOMENTAR:

- odločilni so prvi tedni zdravljenja po kapi - kontinuirana medicinska in

rehabilitacijska pomoč v prvih 6-8 tednih

- problematična je tudi preventiva: hipertenzija, debelost

- nezaslišano je, da gre z Nevrološke klinike bolnik domov, ne more pa na

URI Soča ali v Zdravilišče Laško, ko čaka na zdraviliško zdravljenje

- SLO – stanje: veliko število napotovanj na zdraviliško zdravljenje in

rehabilitacijo šele najmanj 3 mesece po odpustu z nevrološke klinike

- letna potreba za rehabilitacijo 1.800–2.000 novih bolnikov

- absolutno nezadostne zmogljivosti na tem področju, del programov bi

lahko izvajali tudi DSO

- ni kliničnih smernic



- nimamo Nacionalnega programa zdravljenja bolnikov po možganski

kapi in Nacionalnih smernic (pripravljeno 2013, leži v predalu MZ)

2. Urinska inkotinenca3

SLO: 49,5 % žensk nad 65 let – hude inkontinenčne težave, ki potrebujejo

zdravljenje

- za zdravljenje se odloči samo 10 % ženk z urinsko inkotinenco (težave do

konca življenja)

- DSO: inkontinentnih 57 % žensk

- čakalne dobe: HITRO nad 6 mesecev (urodinamska ambulanta na

Nevrološki kliniki UKC LJU-1x tedensko 2 uri)

- gre lahko za samoplačniško lasersko operacijo, ki jo lahko ginekolog opravlja

ambulantno in bi jo lahko delal na primaru. Vendar pa za to ni plačan. Žensko

zdravje je na splošno slabše vrednoteno, še posebej če to primerjamo s

pregledi pri urologih

KOMENTAR:

 absolutno nezadostne zmogljivosti specialistične obravnave in 

fizioterapevtskih storitev na primarni ravni

3 Nika Vistropska: Pri ženskah je najpogostejša, ONA, 14. september 2021





2. KAKO POVPREČNI SLOVENSKI PACIENT DOŽIVLJA DOSTOPNOST DO

SVOJEGA ZDRAVNIKA IN NADALJNJIH ZDRAVSTVENIH STORITEV?

2.1. Možnosti dostopa:

- časovna

- ekonomska

- geografska

- informacijska

- etična

• nezadovoljstvo z možnostjo dostopa do osebnega/družinskega

zdravnika: dostopnost v času epidemije bistveno poslabšana:

o veliko tehničnih ovir pri naročanju obiska pri zdravniku:

▪ slabo delovanje telefonskih povezav – dosedanje recepcije ali info

službe so pogosto »klecnile« - niso bile dosegljive po cel dan ali cel

teden

▪ klicni centri ali osebje v ambulantah = problemi povratnih klicev in

naročanja = IZGOVORI = smo obremenjeni s COVID-19



2.1.1. Osnovni problemi4

• osebni zdravniki prepuščajo vlogo osnovnega odločevalca o zdravju

in zdravljenju pacientov zdravnikom na sekundarni in terciarni ravni

zaradi pomanjkanja časa in neustrezne stimulacije; pregled na

primarni ravni je za enako vsebino plačan nekajkrat manj

• osnovni razlogi:

o v SLO so specialisti družinske medicine (po podatkih OECD) slabše

plačani od bolnišničnih specialistov = ZA RAZLIKO OD TUJINE (slabši

kader) = prevelika obremenitev družinskih zdravnikov z »birokracijo«

(ZZZS, delodajalci zavarovalnih oseb)

• uvrščanje zavarovanih oseb na čakalne sezname = neindicirano,

nekontrolirano napotovanje na sekundarni in terciarni nivo

• velike razlike v storilnosti med primerljivimi izvajalci, saj ne bi smeli vrednotiti

zgolj količinsko, pač pa tudi kakovostno, ne samo, koliko obiskov in bolnikov,

pač pa tudi, kako so obdelani

2.1.2. Koordinacija in komunikacija

▪ odsotnost/pomanjkanje komunikacije med izvajalci zdravstvene oskrbe

▪ kdo usklajuje delo različnih zdravnikov – specialistov? NIHČE!

• to je delo splošnega zdravnika, ki je prav za to zahtevno in

neustrezno časovno normirano
4 dr. Tatjana Mlakar: Stanje na področju zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in izzivi, Konferenca pokojninskega in

invalidskega zavarovanja, 13. in 14. september 2021 – GV Založba, Portorož



2.1.3. Podatki

- v SLO je problem zajema podatkov- njihova kakovost in namen zajema 

(drugačne podatke potrebuješ za obračun kot za oceno kakovosti dela), 

problem je tudi redundanca in zamudnost vnosa podatkov, morali bi 

imeti administratorno sestro (IT nurse/administrator nurse)

- zdravniki - različni specialisti nimajo na razpolago vseh podatkov o

zdravstvenem stanju pacienta

- pacienti sami prenašajo kopije izvidov, čeprav pogosto ne vedo, kaj potrebuje

posamezen specialist, dokumenti so v sistemu, vendar so v pdf obliki, kar je

zelo dolgotrajno, da odpreš, pregledaš, ne moreš skopirat v eKarton

- zasebniki s koncesijo informacijsko še niso povezani

- nezadostno se uporablja CRPP (Centralni register podatkov o pacientu) –

enotni sistem za zbiranje in izmenjavo zdravstvenih podatkov o pacientih s

stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in o drugih pacientih,

ki v Republiki Sloveniji prejmejo zdravstveno oskrbo. CRPP vsebuje

Povzetek podatkov o pacientu (Povzetek) ter zdravstveno

dokumentacijo

2.1.4. Timsko delo

- v večini bolnišnic ni določenega sistema timskega dela različnih zdravnikov,

veliko improvizacije – ne deluje skupna ocena nujnosti hitre izvedbe

določenih preiskav



- zdravniki bi morali imeti tudi znanje vodenja med študijem, tako dobro, kot ga

imajo sestre

- hude kadrovske težave z negovalnim osebjem, za nemoteno in povezano

delo zdravnikov

- zato: predolge ležalne dobe v bolnicah - KER NI NOBENE PRAVE

KONTROLE ZZZS in zavarovalnic kot v drugih državah (ZR Nemčija, Avstrija)

– 6 dni (povprečno)

- nova plačilna shema za negovalno osebje in znižanje zahtev za znanje

slovenskega jezika za prvo obdobje – urediti z zakonom

2.1.5. Dokumentacija o zdravstvenem stanju pacienta

- ni zbrana na enem mestu (pri izbranem zdravniku); za njo morajo skrbeti

pacienti sami

- zdravniki – zlasti specialisti - pogosto izjavljajo pacientu: »nimamo časa,

imamo še mnogo drugih pacientov in veliko nenapisanih izvidov«

OČITNO – ni ustreznega vodenja oddelkov in pregleda/nadzora, ni 

ustrezne sledljivosti in planiranja dela s pacienti



2.1.6. Odnos pacient – zdravnik = nepartnerski

- zdravniki pogosto ne upoštevajo pacienta kot partnerja pri zdravljenju -

potrebna je vzgoja srca! Osnovna etika, spoštovanje, učenje vrednot na

medicinski fakulteti

- nedoločen/neurejen sistem načrtovanja obravnave pacientov, njihovih svojcev

in drugih zdravstvenih strokovnjakov = cilj: najboljši izidi zdravljenja, kakovost

in varnost zdravstvene oskrbe

ODPRTO:

- ali pacient razume cilje in načrt zdravljenja

- ali lahko pacient ponovi navodila in priporočila zdravniškega osebja –

starejši, otroci, dementni pacienti

- kako zagotoviti nadzor jemanja zdravil za starejše in osebe z demenco =

svojci ali druge osebe? KDO?

- vpliv bolezni in zdravljenja na vsakodnevno življenje in delo pacienta?

2.1.7. Zdravstveni absentizem – neustavljiva rast izgubljenih delovnih dni

- SLO: 12 mio delovnih dni

- nadomestila za odsotnost nad 30 dni: 2021 – plan ZZZS 460 mio EUR5 -

10 % znižanje (46 mio EUR)

- nujna bistvena revizija bolniške – izvzem iz zdravstva?!
5 Ibidem 1.



2.1.8. Demenca in prehranjevanje pacientov = akuten naraščajoč

problem

- hranjenje pacientov v bolnicah in v domači oskrbi, ki niso sposobni, da

se sami prehranjujejo

▪ otroci – bolniki

▪ starejše osebe

▪ osebe z demenco, ki niso sposobne normalno uživati in požirati

hrano (nujna ocena nevrologa in kliničnega dietetika oz.

zdravnika v DSO)

ODPRTO:

- UKC Ljubljana in druge bolnice nimajo organiziranih ambulant za klinično

prehrano kot Onkološki inštitut

- absolutno premajhno število strokovnjakov za prehrano (kliničnih dietetikov) –

ni normativov

- številni pacienti shirajo v bolnicah ali doma zaradi neustrezne hrane in

nezmožnosti prehranjevanja

- negovalno osebje:

 - nezadostno število in usposobljenost

- v številnih bolnicah in oddelkih za paciente s težavami hranjenja ne

načrtujejo prehranjevanja, ne vodijo prehranskih listov in nimajo

dnevnih poročil o prehranjenosti bolnikov s težavami v hranjenju



- omogočiti v bolnicah in DSO, da svojci pomagajo pri hranjenju oskrbovancev

oz. pacientov

DRAMATIČNA OPOZORILA

 sprejeti čimpreje STRATEGIJO ZA DEMENCO – cilji in razlogi:

- za učinkovitejše obvladovanje problemov oseb z demenco in njihovih svojcev

- prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek (Revija Za Srce – 05.09.2021)

 »vedno znova se sprašujem, kdaj bo zdravstveni sistem sposoben za

individualno naravnano obravnavo debelosti in ustreznega prehranskega

svetovanja za potrebe telesne dejavnosti, da ta dejavnost ne bo poslabšala,

ampak izboljšala zdravje«

Sidrom RED: »relativno pomanjkanje energije pri športu« (znaki

podhranjenosti, prenizek vnos ogljikovih hidratov) – anemija – prehitro bitje

srca

2.1.9. Empatija zdravstvenega osebja do pacientov in svojcev

- dr. Janez Milčinski – študentom medicine: »kdor ni dober človek - ne more

biti dober zdravnik«

- uvodnih pogovorov s kandidati za študij medicine ni več (samo nad 95 %

šolski uspeh)



- odprti problem »moralne poškodbe« zdravstvenega osebja, ki je ekvivalent

PTSD pri vojakih

- 3 ZLATA PRAVILA + ČETRTO

2.1.10. Informacije pacientom in svojcem

Primer:

 Okrožna bolnica Amiens (FRA)

- med 7. in 8. uro vodje oddelkov in direktor bolnice tekoče odgovarjajo na

pisna in ustna vprašanja svojcev bolnikov (pojasnilna dolžnost)

Primer SLO:

- informacije se dajejo (običajno) samo med 14.30 in 15. uro, potem se telefon

zapre – »imamo konzilij« - poročamo!

- informacije daje pogosto kdorkoli, ne lečeči zdravniki

- ANGLEŠKA KRALJICA – nedosegljiv vzor?

PREDLOGI

1. zagotoviti uresničitev zakonske pravice do osebnega zdravnika (120.000

oseb brez osebnega zdravnika)

2. zagotoviti v vseh ZD in bolnicah okrepljene klicne centre – služba za

naročanje



- številni starejši pacienti niso vešči elektronskega poslovanja

- v bolnišnicah podaljšati delovanje službe za naročanje (časovno zelo

omejeno).

3. organizirati točke »VEM« v vseh zdravstvenih domovih in mrežo teh točk

v organizacijah pacientov ter društvih upokojencev za pomoč in svetovanje

pacientom pri naročanju na zdravstvene storitve.

4. v tujini imajo ranljivi »health care worker«-ja,

ki je laik, s srednjo šolo in dodatnimi znanji iz zdravstva, ki pomaga

koordinirati zdravstveno oskrbo družini

2.1.11. Zdraviliško zdravljenje

- nesprejemljivo dolge dobe čakanja za pošiljanje na zdraviliško zdravljenje –

nujno spremeniti zakon: najpreje 3 mesece po končanem bolnišničnem

zdravljenju

- nujno spremeniti ZZZZV in Pravila ZZZS o zdraviliškem zdravljenju

KOMENTAR:

V nasprotju s pravili stroke in mednarodnimi standardi.



2.1.12. Spremembe življenjskih navad in osveščenosti pacientov

- bistveno večji delež sredstev za preventivo in financiranje nevladnih

organizacij na tem področju (ZZZS, Ministrstvo za zdravje in zasebne

zdravstvene zavarovalnice)

- predlog RTV SLO: uvedba 4. programa, namenjenega izključno

bistvenemu povečanju zdravstvene osveščenosti prebivalstva in

promocije zdravja in znanosti (po vzoru BBC) – financiranje programa →

država

3. VSTOPNI POGOJI ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV IN

NADZOR NJIHOVEGA IZVAJANJA

3.1. Normativi – standardi:

Ocena stanja: bolniki in njihova združenja ugotavljamo, da:

- država ni določila strokovnih normativov za izvajanje zdravstvenih storitev

na posameznih področjih

- nismo zaščiteni pred nestrokovno in »garažno medicino6«

6 dr. Marko Noč: »Abeceda javnega zdravstva« - Sobotna priloga Dela, 27.03.2021



3.2. Akreditacije

- ob zamenjavi Vlade je bil ukinjen malus 0,3 % letnega poračuna izvajalcev

brez akreditacije

- ni zakonsko urejen sistem obveznih akreditacij za vse javne in zasebne

zdravstvene ustanove, razen po naročilu posameznih izvajalcev in njihovem

plačilu

- ni nobenih spodbud ZZZS za akreditacije in preverjene rezultate njihovega

izvajanja

ODPRTO: enaka merila in pogoji za vse izvajalcev (javne, zasebne,

koncesionarje)

- javnost/transparentnost, nadzor izvajanja pogojev iz strokovnih normativov

akreditacij = »samopostrežba?!«

7 Pismo Društva na srcu operiranih Slovenija in Društva za zdravje naroda ministru za zdravje in generalni direktorici

ZZZS – 21.06.2021 ter odgovor Ministrstva za zdravje – 20.07.2021



3.3. Obseg, cena in kakovost zdravstvenih storitev

3.3.1. cena in kakovost nista glavni merili pri delitvi zdravstvenih programov in

sklepanju pogodb ZZZS z izvajalci storitev

3.3.2. nadzor

Zavod ne nadzoruje redno in sistematično doseganja ciljnih

parametrov po sklenjenih pogodbah z izvajalci glede:

▪ dogovorjenega obsega posameznih storitev po dejavnostih

▪ učinkovitosti zdravljenja in varnosti bolnikov

▪ ne razpolaga z ustreznim strokovnim kadrom za nadzor in ne naroča

neodvisnega zunanjega strokovnega nadzora (ZZZS - zakonska

podlaga???)

3.3.3. ukrepi – sankcije za neizvajanje programov

▪ Zavod ne sankcionira nedoseganje pogodbeno dogovorjenega

obsega storitev izvajalcev z medletnim (vsaj trimesečnim) nadzorom

ter ne ukrepa z medletnim zmanjšanjem in odvzemom ter dodelitvijo

neizvedenih programov drugim javnim in zasebnim izvajalcem

▪ Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva8 prvič ureja ta

mehanizem, vendar samo za dodatne programe, financirane po tem

zakonu

8 Uradni list RS štev. 112/21

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2452


▪ nekateri JZ (bolnišnice) prevzemajo dodatne programe ob

neizpolnjenih rednih programih, ker so določeni programi boljše

plačani, brez izdelanih analiz o čakalnih dobah, notranjih vzrokih

zanje in predlogov ukrepov za njihovo zmanjšanje oz. odpravo

▪ nekateri JZ na sekundarni ravni opuščajo določene specialistične

programe »molče« - tacite – ob tihi asistenci ZZZS, bolnike pa

pošiljajo k drugim izvajalcem (predvsem v oba UKC) (utemeljitev:

nizke cene, se nam ne izplača)

VSE V NEPOSREDNO ŠKODO ZDRAVJA BOLNIKOV zaradi dodatno

oteženega dostopa do storitev.

PREDLOGI

1. določiti z zakonom kriterije in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi izvajalci

zdravstvenih storitev za opravljanje posameznih dejavnosti oz. vrst zdravstvenih

storitev

2. določiti mrežo javnih zdravstvenih ustanov:

▪ v primarnem zdravstvu

▪ sekundarna mreža – nujno sodelovanje med oddelki v bolnišnicah in

medbolnišnično sodelovanje s prenosom dobrih praks

3. urediti položaj in vlogo univerzitetne bolnišnice kot kvartarni nivo v

slovenskem zdravstvenem, pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem prostoru:



▪ najzahtevnejše klinično delo z bolniki

▪ kakovostno klinično raziskovalno delo

▪ pedagoška dejavnost – novi zdravniki in klinični raziskovalci

▪ določen del financiranja izvzet iz ZZZS (raziskave, izobraževanje itd.)

(pobuda Sveta za razvoj pri SAZU – 18.06.2020)

3.4. Uvedba strokovnih kriterijev za uvrstitev na seznam čakajočih

▪ napotnica – obvezna navedba kriterijev in konzultacije s specialisti

pred napotitvijo, če ni nujna

▪ za nedopustno čakajoče bolnike je sedanji sistem »ubijalski«

3.5. upravljanje seznamov čakajočih bolnikov

▪ kdo odloča o naročanju bolnikov? – osebje (sestre) v službah za

naročanje

▪ strokovni team za odločanje o prioritizaciji bolnikov, A, B, C.

3.6. strateško nakupovanje programov zdravstvenih storitev (strategic

purchasing) – selektivnost, usmerjenost na izide (VBHC) zdravljenja,

zagotavljanje kakovosti, optimizacija dostopnosti z dodatnimi spodbudami

plačil glede na izide zdravljenja in penali ob nedoseganju

dogovorjenih/planiranih rezultatov9,10

9 Agencija, Dostopnost, kakovost, varnost – Predlog ukrepov od 2020 dalje – dr. Dorjan Marušič, dr. Valentina

Prevolnik – Rupel, dr. Marjeta Kuhar
10 Ibidem 1.



3.7. vključevanje vseh razpoložljivih izvajalcev (JZ, koncesionarjev,

zasebnikov) preko nacionalnih razpisov (PREMIK – letošnji Nacionalni

razpis)

3.8. uzakonitev sistema spodbud za neposredne izvajalce zdravstvenih

storitev (zdravnike, medicinske sestre in drugo negovalno osebje)

PREDLOG: proučiti plačilno shemo sosednje Koroške – KABEG

4. CENE ZDRAVSTVENIH STORITEV

4.1. Stanje

- ZZZS sam določa (DIKTIRA) cene zdravstvenih storitev brez ustreznih

kakovostnih strokovnih podlag in analitičnih podatkov referenčnih ustanov

PRIMER: ZZZS – leta 2014 –

znižanje cen za srčne operacije od 11.000,00 EUR na 8.000,00 UER za že

opravljene operacije v letu 2013

◦ izguba treh izvajalcev: preko 5 mio EUR

◦ (Vlada RS – A. Bratušek – na zahtevo združenj bolnikov in Odbora

◦ za zdravje DZ RS »vrnila« cene nazaj in pokrila izgubo)



KJE JE ŠE MOŽNO KAJ TAKEGA?

Zavod sam spreminja avstralski kodirni sistem za obračunavanje

zdravstvenih storitev s »pojasnili« brez sodelovanja stroke, zdravniških

organizacij in RSK

PRIMER: 2. simpozij na Zdravniški zbornici Slovenije 19.09.2014

- prof. dr. Philip Hoyle, University of Sidney:

- Okrogla miza: »Ali kodirni sistem v Sloveniji sploh deluje«

- dr. Hoyle: cene zdravstvenih storitev in kodirni sistem določa neodvisno

telo pri avstralski vladi (18 strokovnjakov s področja medicine,

ekonometrike, statistike itd.)

 Komentar dr. Hoyla:

 »cene teh storitev niso solata, ki se prodaja na tržnici in se lahko

prodajalec in kupec svobodno pogajata o ceni«

4.2. Predlogi sprememb

1. Določanje cen zdravstvenih storitev



▪ Neodvisno strokovno telo pri Vladi RS

 (po vzoru Avstralije in nekaterih drugih držav)

▪ podlage:

 kodirni sistem obračunavanja

 (prenos najboljših tujih razvitih modelov) – sedanji sistem

 kodiranja brez revizije in nadzora

▪ referenčne cene medicinskih materialov in opreme izbranih

primerljivih držav11

▪ stroški referenčnih ambulant in bolnic

2. Merila in načela

▪ enake cene za vse vrste izvajalcev (JZ, koncesionarji, zasebniki)

 prenos sedanjega 30 % dodatka na cene za terciarne ustanove (oba UKC,

Golnik, Soča itd.)12 na sistemsko ureditev plačevanja terciarne dejavnosti

(državni proračun)

11 dr. Marko Noč: »Abeceda javnega zdravstva, Sobotna priloga Dela, 27.3.2021«
12 Predsednik republike B. Pahor o reformi zdravstvenega sistema – sporočilo za javnost – 22.11.2017:

- izločiti vse tisto, kar se je nekoč v preteklosti obesilo na sredstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja:

izobraževanje zdravnikov, socialne pravice, raziskave, naj se financira iz državnega proračuna.



3. Konkurenca

▪ uveljaviti konkurenco med vsemi izvajalci zdravstvenih storitev

glede na ceno in kakovost, ugotovljeno po kazalnikih »izidi:

stroški«, z utemeljitvijo znižanja cen13

▪ uzakoniti model stalnega vrednotenja zdravstvenih tehnologij

(»HTA«)14 in ocene stroškov za preprečljive škodljive dogodke

bolnišnic v SLO – letna ocena stroškov okoli 200 mio EUR letno

5. KAKOVOST ZDRAVSTVENIH STORITEV, NADZOR NJIHOVEGA

IZVAJANJA IN VARNOSTI BOLNIKOV

5.1. Stanje – ugotovitve stroke in bolnikov ter njihovih organizacij

▪ nimamo urejenega:

• sistema določanja kakovosti zdravstvenih storitev

(standardov)

• neodvisnega Nacionalnega telesa za upravljanje in nadzor

kakovosti in varnosti bolnikov kljub pripravljenemu projektu l.

2003

• MZ ne more biti upravljalec sistema kakovost:

o ker nima človeških zmogljivosti in znanja

o zaradi 20-letnih slabih rezultatov takšnega »nadzora«
13 Ibidem 11.

14 Ibidem 1.



• neodvisnega sistema ugotavljanja nekrivdnih odškodnin

zaradi napak pri zdravljenju oz. škodljivih dogodkov

• sistema obveznih rezerv/rezervacij sredstev v bilancah vseh

izvajalcev za plačilo nekrivdnih odškodnin za škodljive

dogodke

• Nacionalnega sklada za plačilo nekrivdnih odškodnin za

napake po zdravljenju (po vzoru Danske, Švedske)

5.2. Predlogi nujnih ukrepov

- sprejeti in uveljaviti Študijo EU (EK) o uvedbi in razvoju kakovosti in varnosti

v zdravstvu v RS:

▪ pripraviti in sprejeti Načrt razvoja kakovosti in varnosti v zdravstvu do

2030 ter akcijski načrt

▪ ustanoviti v vsaki zdravstveni ustanovi strokovno telo za razvoj in

nadzor kakovosti in varnosti pacientov (»varnostni komite«) kot

telo, ki ga imenuje Svet ali NS ustanove

▪ sprejeti Zakon o nadzoru kakovosti zdravstvenih storitev in varnosti

bolnikov

▪ ustanoviti neodvisno Nacionalno strokovno telo za upravljanje in

nadzor kakovosti v zdravstvu in varnosti bolnikov (ne »oddelek« -

ali služba MZ ali NIJZ)



- URESNIČITI tč. 11. Koalicijske pogodbe aktualne Vlade RS

- ZAHTEVE BOLNIKOV IN NJIHOVIH ZDRUŽENJ

 - s spremembo Zakona o nujnih ukrepih na področju urediti uvedbo in

organizacijo NACIONALNEGA REGISTRA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB pri

NIJZ (kasneje pri Agenciji za upravljanje in nadzor kakovosti in varnosti

bolnikov)

 - za MRSA, COVID-19, V.R.E. in druge okužbe

 - bolnišnice so po izjavah zdravnikov in bolnikov glavni vir okužb s COVID-

19!!!

- BOLNIKI IN SVOJCI pričakujemo in zahtevamo:

 - da MZ in NIJZ naložita vsem izvajalcem javne zdravstvene službe

izdelavo poročila o okužbah s COVID-19 in drugimi okužbami v obdobju

pandemije COVID-19 (do konca 2021)

 - da MZ in NIJZ izdelata NACIONALNO POROČILO O OKUŽBAH S

COVID-19 za razpravo na Vladi in DZ RS

NI »POVRATNE ZANKE«!

▪ nekateri sedanji priročniki in navodila so starejši od 10 let

▪ poročila so neažurna (večina starejših od dveh let)

▪ ni jasno opredeljeno vloge MZ, NIJZ, ZZZS in izvajalcev



▪ akreditacije in certificiranje zdravstvenih zavodov – prepuščeno lastni

presoji izvajalcev15

5.3. PREDLOGI:

- sprejeti načrt prenove tistih preventivnih programov, sprejetih 2003, ki

niso bili posodobljeni oz. se slabo izvajajo (srčno-žilna obolenja,

sladkorna obolenja):

PRIMER: imamo »najboljši program za diabetes v Evropi«

5.3.1. TODA: smo 2. država po številu amputacij nog / 100.000

prebivalcev v Evropi

→ nujna kritična evalvacija uspešnosti referenčnih ambulant za diabetes

Lower extremity amputation rates in people with diabetes as an indicator

of health systems performance. A critical appraisal of the data collection

2000– 2011 by the Organization for Economic Cooperation and

Development (OECD)

15 Ibidem 9.





- najnižje stopnje (obseg)

▪ države s pretežno javnim sistemom financiranja zdravstva

- najnižje stopnje

▪ zavarovalniško financiranje zdravstva

 SLO: ni poglobljene analize rasti (upadanja)



- »Sveti gral« in kanon vseh civiliziranih razsvetljenskih držav:

▪ z zakonom določen postopek je MATI IN EDINA POT DO

MATERIALNE RESNICE

 NAUKI ČRNE SKRINJICE (139. stran)

- neodvisna analiza preprečljive škode za zdravje pacienta v številnih državah

ni zakonsko urejena – PRAVIH NEODVISNIH ANALIZ OZ. PREISKAV ZATO

PRAVILOMA NI!

- PREISKAVE se zanašajo ponavadi na informacije, ki jih dajejo v incidente

vpleteni ljudje

- sporna kriminalizacija človeških napak

- POSLEDICE: ponavljanje vedno istih napak

- zdravniki so zato vedno bolj prepričani o lastni nezmotljivosti

- KOGNITIVNA DISONANCA GLEDE PRIZNAVANJA NAPAK

 zanko še bolj zateguje:

▪ v nekaterih primerih zdravniki raje tvegajo smrt bolnika, kot da bi

priznali napako

- sloviti zdravnik David Filfiker:

 »Zdravniki skrivajo svoje napake pred bolniki, pred drugimi zdravniki, celo

pred samim seboj«

- KDO JE NAJVEČKRAT VPLETEN V PRIKIVANJE NAPAK?



▪ medicinske sestre

▪ mlajši zdravniki??

▪ specialisti???

▪ starejši zdravniki z največ titulami in največjo odgovornostjo pri

zdravljenju????

- ODGOVOR:

zadnji navedeni največkrat prikrivajo:

▪ inteligenca in visok položaj v hierarhiji v povezavi s kognitivno

disonanco in EGOM tvorita eno najmogočnejših pregrad, ki

preprečuje napredek v današnjem svetu

 IDEOLOGIJA (146. stran)

▪ nevarnost ščitenja idej pred drugimi

▪ ozadje: v glavi se zgradi fiktivni spomin

▪ ZDRAVILO?! KAZENSKI POSTOPEK!

 neodvisna telesa za preiskavo krivičnih obsodb

▪ izkušnja (Anglija): 70 % primerov preiskanih sodb je bilo

razveljavljenih

▪ izboljšati preiskovalne metode

▪ brez povratnih informacij vsak sistem zakrni – 170. stran



6. ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE IN VODENJE ZDRAVSTVENEGA

SISTEMA

6.1. na nacionalni ravni

6.2. javnih zavodov

6.1. Ocena stroke16 in uporabnikov17 o sedanjem stanju upravljanja na

nacionalni ravni:

Sedanji zdravstveni sistem je popolnoma:

▪ centraliziran in slabo upravljan

▪ podržavljen/državni

▪ pod absolutno »taktirko« ministra za zdravje, ki da »edini ni

okužen s finančnimi interesi« (Milojka Kolar na posvetu pri

Predsedniku republike Pahorju na Brdu leta 2015)

▪ dosedanji »samoupravljalski« zdravstveni model skrbi predvsem za

preživetje zdravstvenih ustanov, ne pa za potrebe bolnikov

▪ sistematično/namerno diskvalificiranje vseh poskusov sprememb

organizacije izvajanja zdravstvenega sistema z obtožbo:

• »predlagatelji/pobudniki nameravajo privatizirati sedanji javni

zdravstveni sistem in JZ«

16 Reforma – Vizija brez krčmarja – prof. dr. Alojz Ihan – Sobotna priloga Dela 25.02.2017

17 Pripombe Društva za zdravje naroda na Zakon o spremembah in dopolnitvah ZZDEj, poslana MZ



▪ stroka nima pravega vpliva na zdravstveno reformo in

upravljanje sistema na nacionalni ravni / vloga in upoštevanje

stroke – Zdravniška zbornica in drugi

▪ ukinitev samoregulacije zdravstvenih ustanov in uporabnikov

zdravstvenih storitev

▪ neizpolnjene obljube o »več denarja za zdravje in dolgotrajno oskrbo«

– samo predvolilni PR

TO JE BILO BISTVO ZADNJE »REFORME« (2015 – 2017)

▪ ne obstaja nujna stalna komunikacija med ključnimi deležniki:

• zdravniki in negovalnim osebjem

• bolniki in njihovimi združenji

• zdravniškimi organizacijami

• izvajalci zdravstvenih storitev

TO JE OČITNO GLAVNO »MINSKO POLJE« VSAKEGA POSKUSA REFORME

- SPREMEMBE GLEDE RAZMERJA VPLIVA IN MOČI ODLOČEVALCEV

»absolutizem Ministrstva za zdravje je tako privlačen in sladek18«

Kako to prelomiti?!

6.2. Predlogi sprememb upravljanja na nacionalni ravni

18 dr. Alojz Ihan, Ibidem 8.



6.2.1. Upravljanje ZZZS

▪ nujna je sprememba sedanjega sistema upravljanja

• 20 predstavnikov delodajalcev (celo predstavniki dobaviteljev in

potrošnega materiala)

• 25 predstavnikov uporabnikov

▪ država ima samo posreden vpliv preko soglasij MZ na ključne

odločitve UO ZZZS:

• strategije in plane

• pravila za uresničevanje pravic bolnikov

• programi in cene

• arbitraža – predseduje predstavnik MZ

6.3. izključeni iz UO – predstavniki:

• stroke in strokovnih združenj

• izvajalcev in njihovih združenj

• bolnikov in njihovih združenj (»sindikati« so slab surogat)

• država

6.3.1. Zdravstveni svet pri MZ

Naloge, vloga:

• preveriti sedanje naloge in pristojnosti RSK in Zdravstvenega sveta ter

razmerja z MZ in ZZZS



• preveriti sedanje naloge in pristojnosti RSK in Zdravstvenega sveta ter

razmerja z MZ in ZZZS

• številni RSK so neaktivni in so pomemben razlog za slabo nacionalno

upravljanje stroke

Sestava:

▪ poleg posameznikov – strokovnjakov vključiti tudi predstavnike

zdravniških organizacij, Zbornice, združenj, Medicinskih fakulteta ter

drugih visokošolskih ustanov, SAZU??

▪ predstavnike združenj bolnikov.

6.3.2. Svet organizacij civilne družbe pri MZ

▪ z zakonom določiti obveznost ustanovitve Sveta organizacij

civilne družbe – pacientov pri MZ kot posvetovalni organ

ministra z naslednjimi nalogami:

 - obvezna predhodna obravnava

▪ osnutkov zakonov in drugih predpisov s področja zdravstvenega

varstva in zdravstvenega zavarovanja

▪ strategij in nacionalnih razvojnih načrtov na področju zdravstva in

posameznih področij bolezni

▪ programov na področju preventive



6.3.3. Svet za zdravje pri Vladi RS – 5. člen ZZZS:

▪ ni bil ustanovljen

▪ Vlada RS ni sprejela predpisa o sestavi in načinu dela

ALI

6.3.4. Strateški svet za razvoj zdravstvenega sistema pri Vladi RS z

udeležbo:

6.3.4.1. ministrov:

• za zdravje

• dom, družino in socialne zadeve

• finance

• gospodarstvo, ki mora razumeti, da je dobro delujoče zdravstvo

generator razvoja, izobraževanja, znanosti in tudi gospodarstva

ter dviga BDP

6.3.4.2. stroke in strokovnih združenj:

• Zdravniške zbornice Slovenije

• Slovenskega zdravstvenega društva

• Slovenske akademije znanosti in umetnosti

• drugih zbornic in združenj

6.3.4.3. alternativa: aktivirati Svet za zdravje pri Vladi RS



6.3.5. Drugo

6.3.5.1. na novo opredeliti razmerja ZZZS – MZ – NIJZ (»razdržaviti«

celoten sistem)

6.3.5.2. kibernetski model upravljanja zdravstvenega sistema

6.4. Predlogi sprememb organizacije vodenja in upravljanja javnih

zdravstvenih zavodov

Ocena:

- popolna politična »fevdalizacija« upravljanja JZ po razmerjih moči v koaliciji

na državni in lokalni ravni

- opozicija nima nobenih predstavnikov v svetih zavodov

- vloga uporabnikov – neurejena

- nekompetentnost članov svetov: ni potrebno nobeno znanje in »kvalifikacija«

(kot v gospodarskih družbah), člani svetov ne nosijo nobene osebne

odgovornosti

PREDLOG: upravljanje JZ urediti na enak način, kot velja za gospodarske

družbe:



- ustanovitelj imenuje:

 - upravo

 - upravni odbor ali nadzorni svet

- pogoji za člane svetov:

 - enako kot v GD

- tudi udeležba zaposlenih

- ukiniti udeležbo predstavnikov ZZZS

7. FINANCIRANJE JAVNEGA ZDRAVSTVA

7.1. Stanje19

7.1.1. zdravstveni izdatki (nujno preveriti metodologijo poročanja):

▪ SLO – delež v BDP = 8,5 %

▪ EU povp. = 9,9 %

▪ per capita: SLO = 2.039 EUR

EU povp. = 2.797 EUR

(za SLO zaostaja 13 držav-članic EU)

7.1.2. viri financiranja

19 Slovenija, Zdravstveni profil leta 2017, Evropska komisija



▪ javna sredstva:

• SLO = 71,7 %

 (prispevek) (5,90 % BDP)

• zasebna sredstva – PZZ = 14,1 %

• neposredna doplačila = 11,9 %

• drugi zasebni viri = 2 %

• EU povp. = 78,7 %

▪ gospodinjstva: 13 %

 (pocket money)

• dopolnilno ZZ = 14 %

o nizka stopnja javnega financiranja

o zelo malo iz državnega proračuna

7.1.3. priporočila

▪ WHO, OECD, EK:

• razširiti osnove in vire prihodkov za ZV

• zagotoviti dolgoročno fiskalno stabilnost

• izboljšati učinkovitost bolnišnične oskrbe in delovanje

zdravstvenega sistema



SPLOŠNE ZUNANJE OCENE (EK)

- SLO – korenite reforme zdravstvenega sistema odlaga že zadnjih 10 let

- najtežavnejše področje politike je zdravstvo in dolgotrajna oskrba

 (veliko razprav in zavrnjenih predlogov za spremembe)

- ukrepi po finančni krizi (2010)

▪ zmanjšanje javnih sredstev zaradi:

• zamrznitve plač

• zniževanja cen zdravstvenih storitev

• zvišanja doplačil iz dopolnilnega ZZ

- sistem plačil bolnišničnih storitev le formalno temelji na diagnostičnih

skupinah (SPP) → teoretično

- bolnišnicam so dodeljeni programi in proračuni v skladu z razpoložljivimi

sredstvi in preteklimi zneski plačil, samo deloma so uteženi glede na strukturo

in zahtevnost bolezni in bolnikov

7.2. predlogi za dodatne vire financiranja

- racionalizacija poslovanja javnih zdravstvenih zavodov – bolnišnic

- ustanoviti državni holding za upravljanje javnih bolnišnic (po vzoru

KABEG – Koroška) s sočasno združitvijo posameznih lokalnih bolnic na

regionalni ravni



- skupni enotni IT sistem

- skupna nabava

- znižanje administrativnih stroškov

- znižanje cen nabave medicinskih materialov in opreme20

- zmanjšanje korupcije

IZVEDBA: POSEBNI ZAKONI (enako kot Koroška)

7.3. povečanje javnega financiranja ZV in DO

- nujna intervencija države v času krize, ko financiranje iz prispevkov »pade«

zaradi brezposelnosti in znižanja plač in dohodkov delodajalcev

- davek na vse vrste premoženj / dve tisočinki

- cca 350 mlrd premoženja fizičnih in pravnih oseb

- učinek 700 mio EUR/letno:

 - ne dodatno obremeniti plače, znižati obremenitve plač

7.4. nujen nov družbeni konsenz o:

 prvi košarici pravic

• viri:
20 dr. Marko Noč, Ibidem 5.



o obvezno ZZ

o sprememba dopolnilnega ZZ

o državni proračun

▪ drugi košarici pravic

• prostovoljna zavarovanja po vzoru Avstrije (zasebne zdravstvene 

zavarovalnice)

8. POENOTENJE INFOSISTEMA IN DIGITALIZACIJA

Izhodišče:

brez enotnega INFOSISTEMA IN DIGITALIZACIJE ni možno:

- učinkovitejše upravljanje in vodenje čakalnih dob

- optimizirati v dobro pacientov delovanje vseh izvajalcev v javnem sistemu

pri naročanju in koordinaciji izvajanja zdravstvenih storitev

- doseči resnejše prihranke pri skupni nabavi medicinskih materialov in

opreme

- nadzorovati kakovost izvajanja zdravstvenih storitev in varnosti pacientov

- učinkovito upravljati zdravstveni sistem na lokalni, regionalni in nacionalni

ravni

OCENA: »proti« temu govori ??? mio EUR »razlogov« v JZ od primarne do

terciarne ravni (dobavitelji in vzdrževalci + naročniki)



PREDLOG:

 sprejeti poseben Zakon o digitalizaciji zdravstva

 - prenos dobrih praks iz tujine (n.pr. Estonija)

 - »samoupravno dogovarjanje« sedanjih nosilcev je »pot v pekel« (Victor

Hugo – »z dobrimi nameni je tlakovana pot v pekel«)

9. REŠEVANJE SPOROV

Ocena: sedanji sistem reševanja sporov med:

- ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev

- med izvajalci in pacienti

- med izvajalci

 je neustrezen in v nasprotju s temeljnimi načeli Ustave RS in človekovimi

pravicami:

- arbitraža za spore ZZZS – izvajalci sestavljena v nasprotju z ustavnimi načeli

(22. in 23. člen Ustave RS):

▪ nepristransko sojenje

▪ pravica do pritožbe

▪ sedanja arbitraža nedopustno meša izvršilno in sodno vejo oblasti

(MZ)



Predlog:

- z zakonom ustanoviti profesionalno, neodvisno arbitražo ali angažirati center

za ARS

- zagotoviti možnost uveljavitve pravice do sodnega varstva

- spori izvajalci – pacienti: z zakonom določiti obvezno predhodno alternativno

reševanje sporov s konciliacijo oz. »poravnalno arbitražo« kot predhodnim

pogojem pred sodnim reševanjem sporov.

10. ZAKLJUČKI

Doseči nov nacionalni konsenz o zdravstvu:

1. politični konsenz

▪ doseči ustavno (2/3) večino o ključnih smereh in korakih sprememb

2. strokovni konsenz

▪ doseči poenotenje stroke in njihovih združenj o smereh in načinu

izvedbe sprememb o zdravstvu

3. dogovor politike, stroke ter socialnih partnerjev

4. pacienti in njihov vpliv na spremembe



OCENA:

Brez bistveno večjega pritiska in neposrednega sodelovanja pacientov ter

njihovih združenj ne bo resnih premikov na tem področju.

PREDLOG:

Pobuda

Združenja pacientov oblikujejo seznam 10 strateških prednostnih vprašanj

o spremembah v zdravstvu za vse politične stranke pred parlamentarnimi

volitvami in zahtevajo javne odgovore ter možnost sodelovanja pri

predvolilnih soočenjih.



Namesto zaključka:

KLJUČEN JE DIALOG

med deležniki zdravstvenega sistema:

- med odločevalci na državni ravni:

▪ MZ, ZZZS, NIJZ, Zdravniška in druge zbornice + Vlada RS

- odločevalci in izvajalci zdravstvenih storitev

- odločevalci in uporabniki – pacienti

PRIPRAVLJENOST ZA DIALOG, POSLUŠANJE, ODPRTOST, 

SAMOREFLEKSIJA, TRANSPARENTNOST

in

JAVNOST DELOVANJA

STIKI Z JAVNOSTMI

- Krizni PR:

 profesionalna priprava in organizacija, ne samo improvizacija in

demonizacija »drugih« - drugače mislečih







Immanuel Kant

Kritika čistega uma

HABEN = imeti

ali

SEIN = biti



V    S P O M I N

moji ženi Silvani Gerbec in 

vsem tisočim nedolžnih žrtev COVID-19 

in bolnišničnih okužb

4. marec 1940 – 9. junij 2021


