DELOVNI PROGRAM KOMISIJE ZA ZV STAREJŠIH ZDUS ZA LETO 2013

Temeljna naloga Komisije za ZV starejših ZDUS je skrb za ohranitev in izboljšanje zdravja ter kakovosti
življenja starejših. Prizadevamo si za ohranitev in izboljšanja dostopnega, univerzalnega in
kakovostnega zdravstvenega varstva, za zagotavljanje solidarnosti in pravičnosti v financiranju
zdravstvenega sistema ter za razvoj dinamičnega javnega zdravstvenega sistema.
Zato bomo nadaljevali z izvajanjem naslednjih aktivnosti:
1. Spremljali bomo predloge Strateških razvojnih dokumentov, sistemske zakonodaje za
področje zdravstvenega sistema, pripravljala pripombe in predloge na to zakonodajo, kakor
tudi na druge predloge, ki urejajo zdravstveni sistem v Sloveniji.
2. Aktivno bomo sodelovali pri urejanju financiranja zdravstvene dejavnosti, pripravljali
predloge in pripombe na gradiva Skupščine ZZZS ter jih posredovali preko svojih delegatov –
upokojencev, Skupščini ZZZS ter UO Zavoda kot tudi skrbno spremljali delovanje ostalih
zavarovalnic.
3. Sodelovali bomo s predstavniki UO in Skupščine iz vrst upokojencev pri ZZZS, se dogovarjala o
svojih predlogih in pobudah s predstavniki sindikata in drugimi ter po potrebi vabili na svoje
seje tudi predstavnike Ministrstva za zdravje, za delo družino in socialne zadeve in druge.
4. Imenovali bomo posebne strokovne ekspertne skupine, sestavljene iz vrst upokojenih
strokovnjakov za posamezna področja zdravstvenega sistema, ki bo nudila komisiji strokovno
pomoč pri pripravi predlogov in pobud.
5. Spremljali bomo izvajanje zdravstvenih pravic preko komisij za ZV pri DU in Pokrajinskih
zvezah DU in jim bomo posredovali svoje predloge in pripombe na predloženo zakonodajo
ter v času razprav o predlogih zakonov, organizirali širše razprave po Pokrajinah.
6. Zavzemali se bomo za krepitev pomena in aktivnosti nevladnih organizacijam na področju
varovanja zdravja in kakovosti življenja, za osveščanje prebivalstva pri krepitvi zdravja ter
ukrepe za izboljšanje zdravja prebivalstva .
7. Aktivno bomo sodelovali s komisijo za socialna vprašanja ZDUS pri razpravi in pripravi
predlogov in pripomb na socialno zakonodajo, še posebno na Zakon o dolgotrajni oskrbi ter
se zavzemali za čim hitrejši sprejem tega zakona, ki naj bi zagotavljal dolgoročno oskrbo
bolnim – starejšim in drugim občanom.
8. O svojem delu in problemih bo Komisija sproti obveščali UO ter Zbor članov ZDUS-a.
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