Ljubljana, 21.02.2014

ZAPISNIK

12. seje Komisije za zdravstveno varstvo, ki je bila dne 20.02.2014 ob 13. uri v prostorih ZDUS,
Kebetova ulica 9, Ljubljana.
Prisotni člani komisije: Dunja Obersnel Kveder, Martin Toth, Nevenka Lekše
Drugi prisotni: Andrej Gerenčer, Frančiška Četković, Milojka Kolar
Odsotni člani komisije: Aleksander Doplihar, Franc Bohar (opravičil), Magda Žezlina, Majda Lešničar
(opravičila), Malči Žitnik (opravičila), Silva Gorjup
Drugi odsotni: Andreja Peternelj (opravičila), Anton Donko (opravičil), Mateja Kožuh Novak
(opravičila), Niko Jurišič, Rosvita Svenšek (opravičila), Snežana Resman
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 11. seje
Priprava stališč in pripomb na Strateški razvojni program ZZZS
Razprava o našem sodelovanju v UO ZZZS
Poročilo o delu komisije za 2013 in program dela za 2014
Predlog za nove člane
Razno

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Ga. Obersnel je dejala, da smo uresničili vse 4 sklepe sprejete na zadnji seji. Na skupščini ZZZS smo
podali ter poskušali uveljaviti svoj predlog, vendar so bili preglasovani. Dodala je, da na žalost ni bilo
sprejeto nič, kar so predlagali na skupščini ZZZS.
Zapisnik 11. seje je bil potrjen.
Ad 2
Sodelujoči so podali pripombe k predlogu Strateškega razvojnega programa in v zvezi s tem na
stališča g. Totha ter ga Četković. Ga. Kolar je opozorila na 3 zadeve. Dejala je, da bi bilo bolje, da bi g.
Fakin izdelal 3 scenarije (vsakega za določeno situacijo). Dotaknila se je tudi kazalnikov, ki bi morali
po njenem mnenju vsebovati tudi t.i. »mehke« kazalnike (merjenje zadovoljstva vseh pacientov,
zdravnikov itd.). Dodala je, da je v pripombe pri RN:17 potrebno vgraditi v osnovo vse dohodke
posameznika (sedaj npr,:niso upoštevani kapitalski dobički); iz gradiva pa je potrebno črtati besede »
iz sistema dohodnine«, ker le-ta ne zajema vseh dohodkov posameznika.
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Ga. Četković je dejala, da vsi pišejo o enotni prispevni stopnji, čeprav nihče točno ne ve, kaj se s tem
misli.
Ga Kolar je mnenja, da bi moralo biti v strateškem programu več programov osveščanja ljudi ter
preventivnih akcij za varovanje in ohranjanje zdravja. Dodala je, da bi moral imeti zavod večjo
vlogo(pooblastila) in ne bi smel biti tako odvisen od Ministrstva za zdravje oz. dnevne politike.
Poudarila je, da bi bilo potrebno povečati nadzor na vseh ravneh. Dejala je, da si s tržnimi
dejavnostmi ter s projekti povečujejo plače. Meni, da bi morali zaposleni projektno delo opravljati
izven delovnega časa, če je zato predvideno dodatno nagrajevanje.
G. Toth je dejal, da je v tej zmedi težko narediti SRP ter da bi morali loviti ravnovesje med prihodki in
stroški.
Ga. Kolar je dejala, da strateški načrt ni zabetoniran ter da je dinamičen in ne sme biti omejen s
sedanjimi okviri.
Ga. Obersnel se je strinjala z ga. Kolar ter dodala, da bi morala vsaj analiza stanja sloneti na njihovih
podatkih.
G. Toth je odprl razpravo o avtonomiji ZZZS in pogajalskem procesu, če gre kar 207 pogajalskih
vprašanj na arbitražo.
Na vprašanje ga. Lekše ali ni protiustavno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če v ustavi piše, da
država zagotavlja zdravstveno varstvo, se je G. Toth vprašal, ali je pravično, da mora bolnik sam
plačati zdravljenje, če želi priti prej na vrsto. Torej mu država ne zagotavlja dovolj hitrega zdravljenja.
Dodal je, da lahko izrečemo naše stališče ter se potegujemo zanj.
Sklep 1: Ga. Četkovič, g. Toth in ga. Kolar bodo do 1.3.2014 napisali stališča in pripombe na
Strateški razvojni program ZZZS, ki ga bomo nato kot stališče ZDUS posredovali odgovornim.
Gradivo ne sme biti preobširno (2-3 strani).
Ad 3
G. Gerenčer je predsednici UO ZZZS napisal pismo glede samostojnosti zavarovalnice oziroma
potrebi po izpostavitvi poslanstva zavarovalnice, katerega so na koncu podprli vsi člani. Dejal je, da
UO prosi, da ZDUS poda pripombe glede večje samostojnosti zavoda.
G. Toth je odprl vprašanje skladnosti arbitraže, ki naj ne bi bila v skladu z Zakonom o arbitraži.
Ga. Četković je opozorila na uničevanje območnih enot, kjer pa po njenem mnenju morajo ostati
strokovnjaki, ki vedo, kaj se dogaja na terenu.
Sklep 2: G. Gerenčer je dejal, da bo vse gradivo iz UO ZZZS posredoval na ZDUS.
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Ad 4
Ga. Obersnel je predstavila poročilo o delu komisije za leto 2013 ter program dela za leto 2014. Vsi
prisotni so se strinjali z obema dokumentoma.
Sklep 3: Poročilo o delu Komisije za zdravstveno varstvo za leto 2013 ter program dela za leto 2014
sta bila sprejeta.
Ad 5
Ga. Obersnel je dejala, da se ga. Žezlina, g. Bohar ter ga. Lešničar ne bodo več udeleževali sej komisije
zaradi zdravstvenih težav. Ga. Obersnel je prisotne prosila, da predlagajo morebitne nove člane iz teh
določenih regij. Predlagani so bili naslednji kandidati:
Rosvita Svenšek je bila predlagana namesto ga. Lešničar,
Andrej Gerenčer namesto g. Boharja,
Za zamenjavo ga. Žezline pa ga. Četković povpraša ga. Golob ter nam sporoči.
Sklep 4: Anja Šonc (v sodelovanju z ga. Obersnel) po prejetju imen vseh treh kandidatov napiše
predlog za zamenjavo članov Komisiji za kadrovske in organizacijske zadeve.
Ad 6
Ga. Obersnel je poudarila, da nujno potrebujemo skupino upokojenih farmacevtov. V tej skupini naj
bi bile 3 osebe. Vsak izmed prisotnih bo poskušal najti primerno osebo za to skupino.
Ga. Obersnel ter ga. Lekše sta predstavili Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva
ZaNas ter njihovo akcijo. Predsednica ZDUS se strinja z njihovo akcijo in obljublja sodelovanje. Združili
naj bi se še z drugimi organizacijami civilne družbe, ki jih prav tako skrbi za nadaljnji razvoj
zdravstvenega sistema v Sloveniji ter za zdravje državljanov. Poudarjeno je bilo, da je potreben širši
pritisk civilne družbe. Idejo bodo plasirali tudi med mlade.
Sklep 5: Na slovensko farmacevtsko društvo, sekcijo farmacevtov seniorjev bomo zaprosili za 3
imena svojih članic ali članov, ki bi želeli sodelovati v Komisiji za ZV ZDUS za področje vpliva zdravil
na zdravje in zdravstveni sistem.
Sklep 6: Ga. Lekše pošlje zadnjo verzijo letaka, ki ga objavimo na naši spletni strani, v ZDUS plus ter
ga posredujemo vsem našim članom po elektronski pošti. Razdeljujemo jih tudi po srečanjih
oziroma drugih dogodkih.
Seja se je zaključila ob 14.50 uri.

Zapisala:
Anja Šonc

Predsednica komisije za ZV starejših
Dunja Obersnel Kveder
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