POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ZV STAREJŠIH ZA 2013

V letu 2013 je komisija uresničevala svoje načrte, ki si jih je zastavila v programu, nadaljevala je s
prizadevanji za razvoj javnega zdravstvenega sistema in izdelavo zdravstvene reforme ter preko
svojih predstavnic in predstavnikov v skupščini ZZZS varovala delovanje in financiranje obstoječega
javnega zdravstvenega sistema ter raven zdravstvenih pravic ljudi.
Imeli smo le 4 seje, v drugi polovici leta pa smo zaradi pomanjkanja sredstev za potne stroške
pripravljali stališča in se o njih usklajevali po elektronski pošti. Prisotnost na sejah je bila relativno
slaba. Pet članic in članov je bilo prisotnih na 2 do 4 sejah, dva le na 1 seji, dva se nista udeležila
nobene seje (vzrok bolezen, neznano).
V komisiji smo obravnavali naslednje probleme:
Na 8. seji dne 15.3.2013 smo se odločili, da bomo obiskali vse poslanske skupine in jih seznanili z
stališči ZDUS o ključnih usmeritvah razvoja zdravstvenega sistema in zdravstvene reforme, ki so bila
že večkrat preverjena med našim članstvom, in so naslednja:
1. Zagotavljanje solidarnosti in pravičnosti v financiranju javnega zdravstvenega sistema;
2. Zagotavljanje dostopnosti, univerzalnosti in kakovosti zdravstvenih storitev (vključno z
krepitvijo primarnega zdravstvenega varstva in določitvijo mreže javne zdravstvene
dejavnosti);
3. Razvoj dinamičnega javnega zdravstvenega sistema (odziven na spremembe zdravstvenega
stanja prebivalstva, finančne zmožnosti, kadrovske zmogljivosti, izboljševanje kakovosti
zdravstvenih storitev);
4. Zdravstvena dejavnost s svojim temeljnim poslanstvom v zadovoljevanju potreb prebivalstva
mora ostati prevladujoče javna in nepridobitna;
5. Zasebno izvajanje zdravstvene dejavnosti znotraj javne zdravstvene dejavnosti mora biti v
vseh vidikih ločeno od javnega izvajanja, koncesije morajo biti dobro regulirane z zakonskimi
določili (za določen čas, upravičene s potrebami mreže, stalen nadzor kakovosti izvajanja in
finančnega poslovanja).
Obravnavali smo predlog Pravilnika o razvrščanju zdravil na liste, ki ga je dal UO ZZZS v potrditev
skupščini. Izdelali smo stališče, da Pravilnik ni usklajen z ZZVZZ in pravili OZZ in zato ni ustrezen za
sprejem na skupščini. Pooblastili smo naše predstavnike v skupščini, da zastopajo naše stališče, ki
smo ga tudi posredovali Ministrstvu za zdravje in ZZZS.
Obravnavali smo tudi predlog Zakona o lekarniški dejavnosti in oblikovali stališče, da se mora
lekarniško dejavnost urediti v enotnem zdravstvenem zakonu in ga poslali na MZ in UO ZZZS.
Na 9. seji dne 07.05.2013 smo se seznanili z napredovanjem zdravstvene zakonodaje, s potekom
predstavitve naših stališč o razvoju zdravstvenega sistema poslanskim skupinam in nepravilnostim
financiranja zdravstvene nege v DSO.
Na 10. seji dne 21.06.2013 smo obravnavali predlog Zakona o spremembah in dopolnilih Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (interventni zakon), s katerim bi povečali
pravičnost v financiranju obveznega zdravstvenem zavarovanju z razširitvijo prispevnih osnov na vse
dohodke in z določitvijo realnih prispevnih osnov za skupine zavarovancev. S tem bi zaustavili
povečevanje primanjkljaja v zdravstveni blagajno. Odločili smo se, da odločno zahtevamo čimprejšnje
sprejetje interventnega zakona in da o tem obvestimo javnost, vlado, sindikate in poslanske skupine.
Seznanili smo se tudi s povečevanjem dobička iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v
Vzajemni, za katerega je do sedaj veljalo, da se polovica dobička od dopolnilnega zdravstvenega

zavarovanja pri vsaki zavarovalnici nameni za razvoj tega zavarovanja. Interventni zakon naj bi to
določilo odpravil. Dogovorili smo se, da bomo skušali doseči črtanje tega določila oziroma dopolniti z
zahtevo, da se ta sredstva, ki so se nabrala v zadnjih letih, vrne zavarovancem v obliki bonitet. S
svojimi zahtevami smo seznanili tudi upravo Vzajemne in zahtevali, da tudi dobiček iz dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, ki je nastal v letošnjem letu, vrne v obliki znižanih premij.
Obravnavali smo tudi priprave na izbor novih predstavnic in predstavnikov upokojencev v novi
mandat skupščine ZZZS. Dogovorili smo se, da bomo pri izboru upoštevali tako regijski princip kot
tudi poznavanje zdravstvenega sistema.
Na 11. seji dne 16.12.2013 smo se sestali z novo izvoljenimi predstavnicami in predstavniki v
novem mandatu skupščine ZZZS in oblikovali stališča ZDUS za 2. sejo skupščine ZZZS. Na 1. seji
skupščine ZZZS dne 25.102013 so bili iz ZDUS izvoljeni Andreja Peternelj, Rosvita Svenšek, Andrej
Gerenčer (član UO), Martin Toth, Dunja Obersnel Kveder, iz Sindikata upokojencev Slovenije
Frančiška Ćetković in iz Zveze klubov Maksa Perca Slovenije Niko Jurišič.
Dogovorili smo se, da bo skupina upokojencev na skupščini podala predlog, da Skupščina ZZZS
sprejema predložen finančni načrt za leto 2014 kot začasni Finančni načrt, ki velja in se uporablja do
30. junija 2014. Od Vlade pa smo zahtevali, da pokrije primanjkljaj ZZZS iz letošnjega in preteklih let iz
sredstev proračuna in sprejeme zakone oziroma predpise potrebne za zdravstveno reformo in s tem
tudi zagotovi stabilno in vzdržno financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tudi od
strokovne službe ZZZS smo zahtevali, da pripravi in konkretizira ter kvantificira letne cilje in kazalnike
po posameznih področjih in pripraviti obrazložitve za ukrepe iz Izhodišč za oblikovanje programov
zdravstvenih storitvah, da bo omogočeno odločanje za FN in razvidno, kako bodo ti ukrepi vplivali na
zavarovance. Naše mnenje glede osnutka Strateškega razvojnega programa ZZZS je bilo, da se javna
razprava odloži oziroma preloži na čas po sprejemu sprememb zdravstvene zakonodaje, ko bodo
znane smeri razvoja zdravstvenega sistema.
Preko elektronskega komuniciranja smo se dogovarjali tudi o stališčih do vprašanj povezanih s
pripravo predloga ZZDej in ZZVZZ, ki so ga pripravljali na MZ, predvsem za področje podeljevanja in
izvajanja koncesij ter variant financiranja zdravstvenega sistema. Udeležili smo se tudi posveta o
financiranju zdravstvenih sistemov, ki ga je organiziralo MZ v sodelovanju s strokovnjaki za
zdravstvene sisteme Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije. Prav tako smo sodelovali
tudi v Posvetu o pravicah starejših, ki jih je organiziral ZDUS in pri oblikovanju Nacionalne strategije
aktivnega staranja.
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