ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana

Tr. rač. : 05100-8010471821 ; Dav. št.: 57009309, pri UE Ljubljana, pod št. 294

ZAPISNIK
1. seje Komisije za zdravstveno varstvo starejših ZDUS, ki je bila
v sredo, 9.11. 2011 ob 10. uri
na sedežu ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana

Prisotni: Silva Gorjup, Aleksander Doplihar, Malči Žitnik, Martin Toth, Nevenka Lekše, Majda Lesničar,
Dunja Obersnel Kveder
Odsotni: Majda Žezlina, Francka Četkovič (opravičili), Franc Bohar
Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1.
2.
3.
4.

Konstituiranje Komisije za zdravstveno varstvo za mandatno obdobje 2011-15
Izbor predsednice/predsednika komisije
Razno
Nadaljevanje skupne seje s Komisijo za socialna vprašanja in Komisijo za gospodarstvo z
obravnavo predloga ZDUS Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

1.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
2.
Predsednica dosedanje komisije Silva Gorjup je pozdravila nove članice in člane komisije, ki so bili
imenovani s Sklepom o imenovanju Komisije za zdravstveno varstvo ZDUS za mandatno obdobje
2011-15, ki ga je sprejel Upravni odbor ZDUS na svoji 4. Seji dne 18.10.2011. Ti so naslednji:
PZDU
Gorenjska
Osrednjeslovenska Ljubljana

Zgornjepodravska Maribor
Celjska Celje
Pomurska Murska Sobota

Ime in priimek
Dr. Aleksander Doplihar
Nevenka Lekše
Malči Žitnik
Dr. Martin Toth
Dr. Dunja Obersnel Kveder
Dr. Majda Žezlina
Majda Lesničar
Dr. Franc Bohar

Spodnjepodravska Ptuj
ŠTEVILO ČLANOV

Silva Gorjup
9

Silva je novo komisijo seznanila s svojo odločitev, da ne želi več predsedovati komisiji in se vsem
dosedanjim članicam in članom ter zunanjim sodelavkam in sodelavcem zahvalila za sodelovanje v
komisiji. Za novo predsednico je predlagala Dunjo Obersnel Kveder, ki se je strinjala s predlogom. Vse
prisotne članice in člani so podprli novo predsednico. Za podpredsednico so predlagali Silvo Gorjup,
ki se je strinjala s predlogom.
Malči Žitnik se je kot članica prejšnje komisije zahvalila dosedanji predsednici Silvi Gorjup za odlično
vodenje komisije in za učinkovito zagovarjanje interesov in potreb naših članic in članov pri
oblikovanju zdravstvene zakonodaje in financiranju zdravstvenega varstva.
1. Sklep
Članice in člani komisije so za novo predsednico izvolili Dunjo Obersnel Kveder in za
podpredsednico Silvo Gorjup.
3.
Pod točko razno smo se dogovorili naslednje:
1. Čim prej moramo pripraviti poslovnik delovanja komisije.
2. Na seje komisije vabimo Francko Četkovič, ki je kot članica strokovnega sveta ZDUS
odgovorna za področje zdravstva in Nika Juričiča člana Upravnega odbora ZZZS, ki zastopa
interese ZDUS.
3. Na predlog Martina Totha pripravimo izhodišča za zdravstveno reformo, ki jih bomo
predlagali UO ZDUS, da jih uveljavimo v razgovorih med ZDUS in novo vlado.
4. Na predlog Nevenke Lekše sprejmemo stališče, da predlagamo Ministrstvu za zdravje, da
zavaruje zdravstvene pravice državljank in državljanov, ki v Železničarskem ZD koristijo
zdravstvene storitve, in jim omogoči neoviran dostop do njih v ZD Ljubljana.
4.
Na skupni seji s Komisijo za socialna vprašanja in Komisijo za gospodarstvo smo razpravljali o
predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki ga je pripravila
ekspertna skupina ZDUS v sestavi Martin Toth, Breda Butala, Vlasta Lavrih, Zvonka Milojevič, Marija
Miladinovič, Francka Četkovič, Nevenka Lekše, Dunja Obersnel Kveder. Za podlago je imela osnutek
zakona, ki ga je pripravilo in dalo v javno razpravo Ministrstvo za delo. Izhodišča ekspertne skupine so
opredeljena in pojasnjena v dokumentu, ki je bilo priloženo vabilu za sejo.
V razpravi so bile najbolj izpostavljene dileme o obliki zdravstvenega zavarovanja za dolgotrajno
oskrbo (3 variante). Večina članic in članov se je strinjala, da vse tri komisije podprejo 3. varianto, kjer
bi se za financiranje dolgotrajne oskrbe uvedlo obvezno socialno zavarovanje z 2 vrstama prispevkov
kot viri financiranja:


prispevki iz bruto plač in drugih osnov za storitve pri opravljanju dnevnih temeljnih
življenjskih aktivnostih in



prispevki iz neto plač (zasebnih sredstev) za storitve pri opravljanju podpornih aktivnosti,
svetovanju, rehabilitaciji in pripomočkih.

Ta oblika bi bila najbolj sprejemljiva tako iz makroekonomskih vidikov kot vidikov sprejemljivosti med
zavarovanci in bi pomenila najširšo solidarnost med prebivalstvom, finančne obremenitve
posameznikov bi bile dokaj majhne, vsi prispevki bi bili odvisni od višine dohodkov in premoženja
posameznikov. O višini prispevkov bi odločali isti organi in sicer bi jih na predlog skupščine zavoda za
dolgotrajno oskrbo določil državni zbor. S tem bi bil vzpostavljen tudi nadzor nad financiranjem
področja in preprečeni poskusi prelivanja določenega dela zbranih prispevkov v zasebne zaslužke
posameznikov. Financiranje področja bi bilo pregledno, kar bi lahko povečalo njegovo upravljanje,
obvladovanje stroškov in čim večjo racionalnost.
2. Sklep
Do konca novembra se bo sestala ekspertna skupina in vsi trije predsedniki komisij in oblikovali
bomo predlog ZDUS zakona za dolgotrajno oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki ga
bomo predložili UO ZDUS.
5.
V razpravi so članice in člani izrazili svojo zaskrbljenost nad dogajanji v zvezi z Javnim pozivom
Slovenskih železnic za prodajo ustanoviteljskih pravic Železničarskega ZD in se strinjali, da se ZDUS
opredeli do te problematike in s tem seznani Ministrstvo za zdravje in javnost.
Priloga:
Predlog stališča do problematike v zvezi s prodajo ustanoviteljskih pravic Železničarskega ZD
Ljubljana

Zapisala:
Dunja Obersnel Kveder

Predsednica komisije za ZV starejših
Dunja Obersnel Kveder

