Ljubljana, 16.12.2013

ZAPISNIK

11. seje Komisije za zdravstveno varstvo, ki je bila dne 16.12.2013 ob 10. uri v prostorih ZDUS,
Kebetova ulica 9, Ljubljana.
Prisotni člani komisije: Dunja Obersnel Kveder, Martin Toth, Silva Gorjup
Drugi prisotni: Andreja Peternelj
Odsotni člani komisije: Aleksander Doplihar, Franc Bohar, Magda Žezlina, Majda Lešničar, Malči
Žitnik (opravičila), Nevenka Lekše (opravičila)
Drugi odsotni: Andrej Gerenčer (opravičil), Anton Donko (opravičil), Frančiška Četković (opravičila),
Mateja Kožuh Novak (opravičila), Niko Jurišič (opravičila), Rosvita Svenšek (opravičila), Snežana
Resman (opravičila)
Predlog dnevnega reda:
1. Oblikovanje stališč za skupščino ZZZS
2. Razno
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
G. Toth je menil, da je finančni načrt zelo nejasno napisan in je prisotne vprašal, če ne bi bilo
smiselno, da bi nasprotovali sprejetju finančnega načrta za leto 2014 ter s tem podaljšali veljavnost
sedanjega za 3 do 6 mesecev. Vprašal se je, če lahko pristane na finančni načrt, ki bo imel več
milijonov minusa. Dejal je, da bi morali od Vlade zahtevati, da povrnejo primanjkljaj za nazaj iz
proračuna. Dodal je, da je preveč deviacij v delovanju sistema in omejevanja zdravstvenih pravic.
Poudaril je, da je država tista, ki zagotavlja zdravstveno varnost prebivalstvu ter da je za večino
primanjkljaja in druge posledice kriva Vlada, pa tudi, da ne ukrepa in ne sprejme nove zdravstvene
zakonodaje. Zaključil je, da smo izčrpali ves »arzenal« ukrepov za stabilizacijo zdravstvene blagajne.
Ga. Peternelj je dejala, da se strinja z g. Martinom ter da se primanjkljaji nenehno prenašajo v breme
naslednjega leta. Dejala je, da zmanjševanje sredstev vpliva na kakovost dela izvajalcev. Dodala je, da
s sprejetjem predlaganega finančnega načrta že vnaprej dovolimo oz. se strinjamo s krizno situacijo
ter posledično s tem tudi s podaljševanjem ležalnih dob itd. Dejala je, da če saniramo banke, zakaj ne
bi tudi zdravstveno blagajno, saj je tudi to javni interes. Dodala je, da moramo imeti jasne usmeritve.
Zaključila je s tem, da v finančnem načrtu govorijo o poudarku na preventivi, sredstva za to pa so
znižali.
Ga. Gorjup je poudarila, da moramo biti pri predlogih kratki, previdni in konkretni. Dodala je, da je
potrebno dati konkretne sklepe. Je mnenja, da nima smisla sprejeti tak finančni načrt. Poudarila je
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tudi pokritje izgub (51. člen). Poudarila je napačen pristop do izvajalcev. Dejala je, da se strinja s
predlogi, da je finančni načrt brez ustreznih ukrepov, da je potrebno iti najprej na izhodišča ter da je
nujno, da se opredelijo kazalniki. Poudarila je, da je finančni načrt enak lanskemu (da je le kopija
lanskega) ter da je pristop k reformi nujen.
Ga. Gorjup je nadaljevala, da se v sedanji situaciji ne strinja s plačevanjem prispevka upokojencev, ker
to pomeni nižjo pokojnino oz. pomeni povečanje bruto pokojnine. Strinja se, da ne sprejmemo
finančni načrt za leto 2014 in morda bo Vlada zaradi tega začela razmišljati o tem in pristopila k temu
reševanju te problematike. Dodala je, da bo potrebno razmisliti tudi o participaciji.
G. Toth se je zavzel za ureditev financiranja zdravil. Prvič spremeniti je treba pravila za vrednotenje
zdravil (denar iz javnega sektorja gre v proračun) ter drugič, ki se nanaša na odgovornost za zdravila
(masa za zdravila je na ravni države določena)-če bi zmanjšali, bi bila polovica od države, polovica pa
od zavarovalnice. Kar se tiče raziskovalne dejavnosti je poudaril, da zakon ne pravi, da smo mi dolžni
plačevati omenjeno dejavnost.
Ga. Peternelj je dejala, da ima predvsem pri terciarju nekaj pomislekov ter da je to zaviranje razvoja.
Dejala je, da je potrebno vložiti več napora, da pridejo do sredstev. Je mnenja, da naj bi en delež
priskrbeli uporabniki, ostali pa bi terciarne ustanove priskrbele s strani drugih financerjev.
G. Toth se tukaj ni strinjal z g. Peternelj in je menil, da se obveznosti prenesejo na proračun. Ga.
Gorjup je dodala, da gre vse iz proračuna ter da to ni področje, ki bi spadalo v zavarovalništvo. Dejala
je, da je ob trenutno tako nizkih sredstvih za zdravstvene storitve treba prioritetno urediti
organizacijo zdravstvene dejavnosti in preprečiti povečevanje čakalnih dob oziroma to, da zdravniki
zaprejo ordinacije ob 13h ter gredo v svoje privatne prakse.
G. Toth je poudaril, da je potrebna sprememba načina nagrajevanja zdravnikov, ki bi morali biti
ocenjeni po opravljenem delu.
Ga. Peternelj je poudarila, da je potrebno imeti merila in kazalnike, da je metodologija neenotna oz.
nejasna. Dodala je, da so definicije zelo ohlapne ter da je možno različno tolmačenje.
Ga. Obersnel je poudarila, da smo pred strateško odločitvijo podpreti sprejetje FN 2014 ali ga
zavrniti. Dodala je, da čuti veliko odgovornost glede tega ter da jastrebi že čakajo na privatizacijo.
Dodala je, da je osebno za zavrnitev FN, zato da bi zdramili Vlado in zavarovalnice. Opozorila je, da
bodo verjetno bolj osamljeni pri zavrnitvi finančnega načrta. Zato se ji zdi pomembno, da javnost
izve, da so upokojenci proti predlaganemu finančnemu načrtu. Poudarila je, da je linearno
zmanjšanje cen nesprejemljivo ter da se mora to enkrat prenehati. Dejala je, da je potrebno vse
kazalnike kvantificirati ter povedati, s kakšnimi ukrepi bodo realizirani.
G. Toth je predlagal, da se sedanji načrt sprejme kot začasni finančni načrt za pol leta, v tem času pa
zahtevamo, da se upoštevajo naši predlogi. Dodal je, da je naša moralna dolžnost, da imamo svoje
stališče ter da govorijo v imenu zavarovancev. To, kar se sedaj dela, vodi v sesutje sistema in po tem
ga ne bo več možno povrniti v prejšnjo obliko. Dodal je, da kar se kazalnikov tiče, da je to prevalitev
odgovornosti na skupščino.
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Ga. Obersnel je prisotne opozorila, da je v FN za 2014 predvidenih več kot 2 milijona evrov za
posodobitev delovanja zavarovalnice, kar je nesprejemljivo, ker se cene zdravstvenih storitev
znižujejo preko vseh razumnih meja.
Ga. Gorjup je predlagala, da se gre v kompromis, v začasen finančni načrt, s tem da se izgube ne
prenašajo iz leta v leto. Opozorila je, da ne bi dosegli veliko, če bi v celoti zavrnili finančni načrt.
Sklep 1:
Ga Obersnel in g. Toth bosta napisala točke, ki bodo predstavljene na seji skupščine ZZZS.
Sklep 2:
Na skupščini bodo člani upokojencev (člani ZDUS) podali predlog, da Skupščina ZZZS sprejema
predložen finančni načrt za leto 2014 kot začasni Finančni načrt, ki velja in se uporablja do 30.
junija 2014. V tem času zahtevamo od Vlade, 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.
Do sprejema končnega finančnega načrta za leto 2014 mora služba ZZZS pripraviti in konkretizirati
ter kvantificirati 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.
Sklep 3:
Na skupščini bodo tudi predlagali, da se podajanje osnutka Strateškega razvojnega programa ZZZS
v javno razpravo odloži oziroma preloži na čas po sprejemu sprememb zdravstvene zakonodaje, ko
bodo znane smeri razvoja zdravstvenega sistema .
Sklep 4:
Strokovna sodelavka komisije, Anja Šonc, objavi točke, ki bodo napisane za sejo ZZZS, na spletni
strani ZDUS ter jih posreduje Matjažu Vizjaku za objavo v ZDUS plus.

Seja se je zaključila ob 11.30 uri.

Priloga
Predlog sklepov za sejo skupščine ZZZS 19.12.2013
Zapisala:
Anja Šonc

Predsednica komisije za ZV starejših
Dunja Obersnel Kveder
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