IZJAVA ZA JAVNOST

JAVNI ZDRAVSTVENI SISTEM ZA VLADAJOČO KOALICIJO »NEBODIGATREBA«

Javni zdravstveni sistem v koalicijski pogodbi zanemarjen kljub temu da EU poudarja
njegov pomen za družbeni in ekonomski razvoj
V ZDUS ugotavljamo, da se slovenska politika ne zaveda pomena zdravja prebivalstva za
družbeni in ekonomski razvoj naše države. To se kaže v koalicijski pogodbi, v kateri so
koalicijske stranke namenile zdravstvenemu resorju bistveno manj pozornosti kot
gospodarskemu in okoljskemu, energetskemu, pravosodnemu in še katerem in to kljub
predhodnim obljubam, da je uspešen razvoj javnega zdravstvenega sistema pomembna
prioriteta te vlade. Žal se vlada ne zaveda, da je uspešen javni zdravstveni sistem enako
pomemben kot gospodarski, ker brez enega in drugega ni pogojev za ekonomsko blaginjo in
družbeno kohezijo naše države.
Za tak pogled se zavzema tudi EU, saj je evropski komisar za zdravje Tonio Borg, ko je
nedavno predstavil vizijo za učinkovito in vzdržno vzpostavitev zdravstvenih sistemov v
Evropi do leta 2020, posebej poudaril, da je za Evropo zdravje samo po sebi vrednota in tudi
predpogoj za ekonomsko rast in socialno kohezivnost. Po njegovem mnenju za boljšo
vzdržnost zdravstvenih sistemov potrebujemo tako solidarnost, s katero bomo zagotovili
zdravje za vse in ne samo za tiste, ki si ga lahko privoščijo kot tudi stabilno financiranje
zdravstvenega sistema in javno zdravstveno varstvo, ki predstavljata bistvena elementa za
socialno stabilnost v času gospodarskih težav, kar bistveno zmanjšuje tveganje za revščino.
Zahtevamo solidaren in pravičen sistem financiranja ter ukinitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja
Podobno razmišljamo tudi upokojenke in upokojenci, saj je za nas zdravje ustavna pravica in
ena najpomembnejših človekovih pravic. Zato se že več let zavzemamo za razvoj
dinamičnega javnega zdravstvenega sistema, za zagotavljanje večje solidarnosti in
pravičnosti v njegovem financiranju, za dostopne, univerzalne in kakovostne zdravstvene
storitve in za krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Upokojenke in upokojenci že leta
opozarjamo na porušeno solidarnost, na nepravičnost zaradi uvedbe dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, ko vsi zavarovanci plačujemo enako premijo ne glede na svoje
dohodke ter na nesmotrno porabo sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Nosilci zdravstvene dejavnosti morajo biti javni zdravstveni zavodi
Zavzemamo se tudi, da ostanejo osrednji nosilci javne zdravstvene dejavnosti javni zavodi, ki
jih dopolnjujejo koncesionarji, ki so pooblaščeni, da za javna sredstva izvajajo zasebno
dejavnost, regulirano z zakonskimi določili (za določen čas, upravičene s potrebami mreže,
stalen nadzor kakovosti izvajanja in finančnega poslovanja).
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Liberalni pristop do financiranja in izvajanja zdravstvenega sistema spodbuja nepravilnosti
in koruptivnost v sistemu
Dosedanji 20 letni liberalni pristop do financiranja in izvajanja zdravstvenega sistema je
povzročil veliko nepravilnosti in pomanjkljivosti ter korupcijskih tveganj. V zadnjem času je
zaradi finančne in gospodarske krize, manjših kadrovskih zmogljivosti in neodločnosti
zdravstvene politike za uveljavitev zdravstvene reforme delovanje sistema zelo nestabilno.
Vse to ogroža zdravje našega prebivalstva, vendar za enkrat ni mogoče določiti obsega te
ogroženosti zaradi odsotnosti analiz zdravstvenega stanja oziroma neustreznosti
informacijskih sistemov. Nedvomno pa ljudje že močno občutimo vedno pogostejše
plačevanje zdravstvenih storitev in zdravil iz žepa, vedno slabšo dostopnost do zdravnika in
nerazumno dolge čakalne dobe.
Manjši popravki iz koalicijske pogodbe ne bodo zaustavili razpada zdravstvenega sistema
Zato opozarjamo, da je stabilnost zdravstvenega sistema že tako ogrožena, da ni mogoče z
manjšimi popravki, ki so navedeni v koalicijski pogodbi kot so ločitev javne in zasebne
dejavnosti, uvajanje referenčnih ambulant, povečevanje finančne vzdržnosti z racionalizacijo
poslovanja, zaustaviti razpad zdravstvenega sistema.
Nadaljnja liberaliziacija zdravstvenega sistema pomeni pokop javnega zdravstvenega
sistema in socialne države
Nikakor pa ne bi bilo mogoče preprečiti razpada javnega zdravstvenega sistema, če bi se
odločili še za nadaljnjo liberalizacijo zdravstvenega sistema kot jo predlagajo zdravniške
organizacije. Tak lahkomiseln eksperiment bi bistveno podražil delovanje javnega
zdravstvenega sistema, povečal zahteve po zasebnih sredstvih ljudi in s tem ogrozil zdravje
ter kakovost življenja naših ljudi.
Liberalizacija bi bila tudi zelo neodgovorna odločitev še posebno v času, ko EU pospešeno
popravlja svoje nepremišljene odločitve iz preteklosti in se odmika od takega načina
razmišljanja ter postavlja v ospredje »zdravstvene sisteme kot temelje evropske blaginje«
kot je povedal predsednik Evropske komisije Barosso na vrhunskem sestanku Svetovne
organizacije oktobra 2013 v Berlinu. Do teh spoznanj so jih vodili strokovni dokazi in
spoznanja, da je v času gospodarskih težav solidarnost in skrb za zdravje vseh ljudi prava pot.
Zato tudi od naše vlade pričakujemo, da ravna odgovorno in takoj ukrepa. V zelo kratkem
času potrebujemo sprejetje strategije varovanja in krepitve zdravja in spodbuditev razvoja
javnega zdravstvenega sistema, uvedbo solidarnega in učinkovitega modela financiranja, ki
bo zagotovil zadostno finančno pokritje za bistvene zdravstvene storitve za vse ljudi, ki
morajo biti čim bolj dostopne in kakovostne.
Upokojenke in upokojenci se bomo borili za solidaren, dostopen in kakovosten javni
zdravstveni sistem z vsemi sredstvi.
Predsednica komisije za ZV starejših ZDUS
Mag. Dunja Obersnel Kveder
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