Ljubljana, 18.04.2014

ZAPISNIK

13. seje Komisije za zdravstveno varstvo, ki je bila dne 09.04.2014 ob 10. uri v prostorih ZDUS,
Kebetova ulica 9, Ljubljana.
Prisotni člani komisije: Dunja Obersnel Kveder, Martin Toth, Nevenka Lekše, Rosvita Svenšek, Silva
Gorjup
Drugi prisotni: Mateja Kožuh Novak, Milojka Kolar, Tomaž Banovec
Odsotni člani komisije: Aleksander Doplihar (opravičil), Andrej Gerenčer, Malči Žitnik (odstopila
08.04.2014)
Drugi odsotni: Andreja Peternelj (opravičila), Anton Donko (opravičil), Frančiška Četković (opravičila),
Niko Jurišič, Snežana Resman (opravičila)
Obravnavani dokumenti:







Javno pismo Sindikatov upokojencev Slovenije ZSSS glede peticije za javno zdravstvo
(g. Breznik)
Komentar k Strateškim usmeritvam slovenskega zdravstva za izhod iz krize (g. Toth)
Pogled na Strateške usmeritve slovenskega zdravstva za izhod iz krize (ga. Obersnel)
Predlog sklepnih ugotovitev ter stališč (ga. Četković)
Strateške usmeritve slovenskega zdravstva za izhod iz krize

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.

Potrditev zapisnika 12. seje
Obravnava Strateških usmeritev slovenskega zdravstva za izhod iz krize, ki so
jih pripravile zdravniške organizacije
Razno

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Ga. Obersnel je dejala, da je bila skupščina ZZZS mukotrpna in dolgotrajna ter da elita sindikatov in
delodajalcev vodita skupščino, ki nasprotujejo vsemu in ni niti konstruktivnega dialoga (ter
dogovora).
Ga. Gorjup je opozorila na avtonomnost zavoda ter izogibanje odgovornosti. Ga. Kožuh Novak je
poudarila, da je za spremembe potrebno privabiti in priključiti sindikate. Ga. Obersnel je dejala, da se
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strinja, da je potrebno iskati zavezništva. Dejala je, da so se na skupščini o eni zadevi dogovorili, o
financah pa ne.
G. Toth je poudaril, da je še vedno 206 odprtih vprašanj ter da vsaka skupščina stane okrog 9.000 €.
Ga. Kolar je poudarila, da naj bo moč tistih (državljanov RS), ki prispevajo denar enakomerna tudi pri
odločanju. Dodala je, da bo to potrebno razčistiti. G. Banovec je dejal, da je to dobro opisal dr. Ihan:
da je to kot samopostrežba, brez računov in specifikacij. Dejal je, da si zdravniki podajajo paciente.
Poudaril je, da mora biti avtonomnost zavarovalnice absolutna ter da mora biti nadzorni organ
objektiven.
G. Toth je predlagal, da pripravijo stališča in jih predstavimo različnim deležnikom. Dodal je, da bo pol
narejeno, če že samo zahtevamo, da naj delujejo v skladu z zakonom.
Ga. Svenšek je dejala, da bo to težka borba, saj je javno mnenje, da upokojenci »nagajajo«. Dodala je,
da se zdravniki zavzemajo za konkurenco ter privatizacijo. Poudarila je, da s tem hitimo v
amerikanizacijo.
Sklep 1: Zapisnik 12. seje je bil potrjen.
Ad 2
Ga. Obersnel je dejala, da je za 2. Točko povabila g. Banovca. Nato je odprla razpravo na dokument.
Prisotne je povprašala, kaj naj storijo, kakšna bodo skupna stališča ter komu jih bodo posredovali.
Ga. Gorjup je mnenja, da se je ZZZS preveč povezal z izvajalci in delavci.
G. Banovec je poudaril, da če izgubijo to zavarovalnico, da s tem izgubijo vse.
Ga. Lekše je dejala, da se v javnosti ustvarja mnenje, da so le zdravniki tisti, ki so sposobni pisati
strategije. Dodal je, da je država dolžna ustvariti pogoje za kvalitetno strategijo. Dejala je, da je
mnenja, da je Vlada sprejela igro, da je edina dolžnost prebivalcev, da plačujemo prispevke ter da naš
glas ni važen.
G. Toth je dejal, da zdravje nastaja v okolju, v katerem delamo in za to znanje je premalo le znanje
medicine. Dodal je, da je za strategijo potrebnih več ved in znanj.
Ga. Kožuh Novak je poudarila, da je celoten sistem narejen za potrebe prebivalcev in mi bi morali
povedati kaj si želimo.
Ga. Obersnel je poudarila, da zdravniki ne le zdravijo, ampak morajo tudi skrbeti za zdravje.
Ga. Kožuh Novak je dejala, da jo je dan prej klical g. Možina in prosil za razgovor 10.04.2014 ob 12h.
Dodala je, da je čas, da stopimo skupaj z zdravniško zbornico. Dejala je, da bi dala prioriteto
poslancem DZ. Mnenja je, da bi Gantar želel sestanek z zdravniki, uporabniki ter DeSUS, saj je
poskušal spraviti določene zakone v parlament.

2

G. Banovec je vprašal, če gre ta tema na Strokovni svet ZDUS. Ga. Kožuh Novak je odgovorila, da bo
ta tema obravnavana na KOSOS-u.
Sklep 2: V zapisnik se napišejo vsi obravnavani dokumenti. Obravnavali bomo stališča, ki jih
pošljemo na organe ZDUS, KOSOS, Vlado, Odbor za zdravstvo (ter jih predstavili), poslancem
(razdelili bomo stališča in jih prosili za razgovor), vsem sindikatom, članom skupščine zavoda, ZPIZ,
ESS in predsedniku države.
G. Banovec je poudaril, da država relativno veliko financira javni sektor. Je mnenja, da bo potrebno
prerazdeliti košarico, saj ne vedo, da bi morali odreagirati na to. Dodal je, da bi jim zato poslal
stališča.
Ga. Kožuh Novak je opomnila, da je potrebno kot prvo stopiti do sindikatov, se poenotiti ter iti skupaj
na Vlado, v parlament, do poslancev, na ESS ter k predsedniku države.
Ga. Obersnel je dejala, da je javna poraba določena s proračunom in ugotavljajo, da je za socialo
namenjeno dovolj sredstev.
Ga. Kolar je dejala, da je 1 € vložen v zdravje multiplikator v 3 delovna mesta.
Ga. Obersnel je dejala, da je na naši strani veliko elementov. Prisotne je vprašala, koliko sredstev
potrebujemo za zdravstveni sistem.
G. Toth ji je odgovoril, da premalo za ta sistem.
Ga. Kolar je dejala, da se ne bi opredelili z odstotki, ampak bi se opredelili vsebinsko. Predlaga
splošen komentar (uvod), da sta cilj ter jedro zdrav Slovenec in da le ta dobi hitro in dobro
zdravstveno oskrbo. Dodala je, da je potrebno podati splošne pripombe na celoten dokument ter
napisati, kaj ni upoštevano in kaj bi moralo biti.
G. Toth je dejal, da je potrebno le skrajšati material ga. Obersnel.
Ga. Kožuh Novak je dejala, da bi morali napisati, kdo potrebuje ta sistem.
G. Toth je dodal, da je neprimerno, da se gleda le na izhod iz krize.
G. Banovec je poudaril, da javna uprava in javni sektor nista isto ter da naj zato ne dajemo primerjav,
ker bi nas »pohodili«. Dodal je, da je denar dodatna vrednost ter da »trpinčijo« jezik, vključno s
socialno šibkimi ljudmi.
Ga. Svenšek je poudarila, da smo v obdobju divjega kapitalizma. Dodala je, da razume, da so zdravniki
napisali, kar so ter da se zgledujejo po ZDA, ne pa po socialnih državah v Evropi. Dejala je, da njim ne
gre za sistem, vendar pa bi državo moral zanimati sistem, saj to sedaj vodi v ameriški sistem.
Ga. Kožuh Novak je predlagala, da se tekst skrajša (na eno ali maksimalno dve strani za novinarje).
Podala je predlog, da bi šli na zbornico in se dogovorili, da gredo skozi tekst.
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G. Toth je dejal, da je potrebno nastopiti taktično. Dejal je še, da je dobro in pohvalno, da so po toliko
letih pristopili do nas, vendar ne smemo pozabiti, da ima seveda vsak svoj interes. Je mnenja, da se je
potrebno pogovarjati in dogovoriti, da se najde srednja pot.
Ga. Kožuh Novak je poudarila, da imamo dejansko na svoji strani veliko zdravnikov in sester.
G. Toth se je vprašal, zakaj so sprejeli francoski sistem in ne avstrijskega, ki nima nikoli
prekoračevanja in preseganja.
Ga. Obersnelova je predlagala, da . k nam povabimo ljudi, ki imajo vpogled v različne sisteme.
Ga. Kolar je poudarila, da moramo na svojo stran pridobiti ljudstvo.
Ga. Kožuh Novak je dejala, da naj vsak pove svoje mnenje, da je potrebno skrajšati tekst, se
dogovoriti s sindikati, sklicati konferenco ter se sestati s poslanci.
Sklep 3: G. Toth in ga. Obersnel naredita končno redakcijo teksta. Ga. Kožuh Novak poskuša
pridobiti sindikate.
Ga. Svenšek je vprašala, kaj pomeni sistem v izvajanju. Dejala je, da ima sedanja vladna struktura
odgovornost za bodoče prebivalce.
G. Banovec je dejal, da govorimo o zasebni ponudbi. Dejal je, da je kar zadeva investicij je zasebni
sektor bolj racionalen kot javni sektor. Dejal je, da je javni sektor nekaj najlepšega, saj imajo monopol
in služijo dopoldne ter popoldne. Izpostavil je vprašanje monopola v izobraževanju. Dejal je, da ima
javni sektor »grde« lastnosti ter da zato potrebujejo zavarovalnico, saj je njihova. Dejal je, da stane
tudi pošiljanje pacientov drugim.
Ga. Kolar je dejala, da je sledljivost denarja zelo pomembna. Poudarila je, da je v privatnem zdravstvu
pridobljenih med 5 % in 7 % zdravstvenih izdatkov. Dodala je, da je cela Slovenija za polovico ene
zdravstvene zavarovalnice.
G. Toth je dejal, da te pravljice ni, da bi za vse skrbel javni zdravstveni sistem.
Ga. Obersnel je dejala, da naj bi bilo vsaj čim več javnega ter da so sedaj ugotovili, da je potrebno
vlagati v zdravje, da imaš bolj zdrave ljudi. Dodala je, da so kljub temu povsod anomalije.
G. Toth je poudaril, da mora biti meja med javnim in zasebnim jasna.
Ga. Kolar se zavzema za to, da so javni uslužbenci plačani po produktivnosti.
Ga. Kožuh Novak je dejala, da v velikih sistemih niso možne velike spremembe, ampak le majhne.
Sklep 4: Vsak od članov naj napiše pripombe. Na KOSOS-u bosta ali ga. Obersnel ali g. Toth
predstavila stališča ter aktualno peticijo.
G. Toth je mnenja, da naj država prevzame obveznosti, ki jih plačuje zavod.

4

Ga. Gorjup se strinja z vsemi tremi dokumenti, vendar je potrebno izluščiti bistvo in ga poudariti.
Dodala je, da je potreben dialog pri enih in drugih ter da je nujno potrebno zajeti tudi zavod. Dejala je
tudi, da se zavod izgovarja, da nimajo pravic, čeprav zagovarjajo nas. Poudarila je še, da je potrebno
pridobiti mnenje javnosti, pridobiti medije, poslance in zdravnike ter imeti okrogle mize.
G. Toth je dejal, da pri 10. točki ni pravilen način formuliranja glede posebne dajatve. G. Toth podpira
reformo zasebnega zavarovanja ter da se uvede z virom – najti nadomestilo (da bo čim bolj pravično
razdeljen).
G. Banovec je dejal, da se taka posebna dajatev šteje kot davščina.
Ga. Kolar je dejala, da gre iz dohodka ter da je še vedno dajatev.
G. Banovec je dejal, da so Vlada in naša država so sprejeli okvirna navodila, da se stroški dela ne
smejo več povečevati. Nato se je glede tega razvila debata.
Ga. Kožuh Novak je povzela sklepe:
1.
2.
3.
4.
5.

Pripraviti dva teksta (bistvo)
Potrebno je pridobiti sindikate (predsednica jih pokliče)
Ugotoviti način, kako pridobiti sestre in zdravnike ter katere
Na KOSOS-u razložiti situacijo in stališča
Organizirati okrogle mize glede zdravstva in dolgotrajne oskrbe po Sloveniji (razdeliti si
datume; predsednica pošlje e-mail)
6. G. Toth, ga. Kolar, g. Kuštrin in predsednica se sestanejo 10.04.2014 ter se dogovorijo glede
pridobivanja sredstev, pravic, urejanja odnosov z izvajalci ter košarice pravic
Ad 3
G. Toth je poročal o napredku pri Zakonu o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Dejal je, da so lani novembra dobili odločbe ter da so združili dolgotrajno oskrbo in osebno asistenco.
Šli so čez pojme, oblikovali so se v dve skupini ter začeli z analizo. Dejal je, da naj bi bil oktobra letos
zakon v parlamentu.
Sklep 5: Delo pri dolgotrajni oskrbi in zdravstvenem zakonu se nadaljuje (ga. Kolar bo pomagala g.
Tothu).
Seja se je zaključila ob 12.30 uri.

Zapisala:
Anja Šonc

Predsednica komisije za ZV starejših
Dunja Obersnel Kveder
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