ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
Tr. rač. : 05100-8010471821 ; Dav. št.: 57009309, pri UE Ljubljana, pod št. 294

ZAPISNIK

6. seje Komisije za zdravstveno varstvo starejših, ki je bila dne 22.5. ob 10. uri v prostorih ZDUS,
Kebetova 9 , Ljubljana

Prisotni: Silva Gorjup, Francka Ćetković, Majda Lešničar, Franc Bohar, Mirko Miklavčič, Aleksander
Doplihar, Martin Toth, Magda Žezlina, Nevenka Lekše, Dunja Obersnel
Odsotni: Malči Žitnik (opravičila), Branko Kjuder (opravičil), Miroslav Berger (opravičil), Anton
Donko, Mateja Kožuh Novak, Božo Truden (Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ), Justina Pančur
(Društvo seniorjev), Milan Goršič (Društvo seniorjev),
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Zapisnik 5. seje je potrjen.
Stališča ZDUS o Nacionalniem razpisu za izbor najugodnejših ponudnikov za izvedbo izbranih
zdravstvenih programov ZZZS so bila posredovana predstavnikom ZDUS v skupščini ZZZS.
Sklep 1: Vodstvo ZDUS prosimo, da realizira sklep iz 5. Seje.
S tem v zvezi M. Miklavčič prisotne informira, da bo sestanek s predstavniki ZDUS v skupščini ZZZS
organizirala dr. Kožuh Novak.
Glede nepravilnosti pri razpisu ZZZS, ki je bil obravnavan na 5. seji sta sprejeta dva sklepa:
Sklep 2: Zahtevamo preklic razpisa in odgovornost zavarovalnice.
F. Ćetković ima že pripravljen odgovor na odgovor glede razpisa. Ponovno bodo protestirali in sami
skušali sklicati sejo skupščine. S. Gorjup pove, da so predstavniki ZDUS v ZZZS zelo aktivni in delujejo
usklajeno. Dr. Toth poudari, da je ZZZS avtonomni zavod v okviru zakona ter mora o vsem odločati

skupščina. Na skupščini ZZZS še niti enkrat ni bil obravnavan material za sklepanje pogodb. N. Lekše
se sprašuje, kaj lahko storimo, da zaščitimo skupne interese.
Sklep 3: Komisija zadolži predstavnike ZDUS v skupščini, da skličejo izredno sejo skupščine ZDUS.
Potreben material bo predstavila F. Ćetković.
Vsi prisotni ugotavljajo, da se nas v javnosti premalo sliši, zato se sprejme naslednji sklep:
Sklep 4: Pogosteje naj se sklicuje tiskovne konference ter sklepe komisije naj se posreduje
pristojnim institucijam.
Ad 2:
Dr. Toth je pregledal socialni sporazum. Pri pripravi zakonodaje bo sodeloval verjetno tudi sam
osebno (ne kot predstavnik ZDUS). Meni, da manjka strategija. Zakon o zdravstvenem varstvu bi
moral biti krovni; nanj pa se morajo potem vezati pravice, financiranje. Mreža javne zdravstvene
dejavnosti ni racionalna, potrebno je razmejiti odgovornost države in občine. Strinja se s prioriteto
osnovne zdravstvene dejavnosti, je pa število obstoječih zdravstvenih domov preveliko . Terciarna
dejavnost je kombinacija kliničnega in pedagoškega dela. Absolutno je potrebno razmejiti javno in
zasebno in uvesti nadzor. Še zlasti posebno vlogo mora imeti ustanovitelj. Pomembna so načela
enakosti in pravičnosti ter načela dohodka za vse enako. Povprečen kmet prispeva le 17% prispevka
delavca!
Delodajalec naj pokriva riziko za bolezni iz dela - to je edini način za delodajalca, da bo vlagal v
krepitev zdravja delavcev.
Izvajalce je potrebno plačevati glede na rezultate. V Avstriji je predpisan celoten postopek, celo
zdravila, pri nas nič, imamo anomalijo sistema.
Glede dopolnilnega zavarovanja ali doplačil meni, da so potrebna, saj sistem samo z javnimi sredstvi
ne more preživeti.
M. Miklavčič se strinja, da sta obvezno in dopolnilno zavarovanje dvojčka. Meni, da je pomembno,
da predstavniki oblasti oziroma poslanci iz različnih smeri dobivajo čim več pripomb in mnenj. Na
petkovi seji ESS, kjer bo prisoten, bo obravnavan socialni sporazum.
Dogovorjeno je, da pripombe na socialni sporazum do četrtka (24.5.) napišeta F. Ćetković in dr. Toth
ter se jih pošlje direktno na ESS.
F. Bohar omeni možnost bonusa/malusa pri zavarovancih, s čimer se ne strinja N. Lekše (in drugi), ki
meni, da tega v zdravstvu ne sme biti. Tudi nezavarovanih oseb v zdravstvu ne sme biti. Še zlasti
morajo biti zavarovani vsi otroci, ne glede na položaj staršev ali skrbnikov – to moramo zapisati v
stališča.
D. Obersnel poudari, da ne smemo nasedati nekaterim, da smo vsi goljufi in brezdelneži. Reformo
delamo za vse ljudi in to s predpostavko, da so ljudje delovni in da skrbijo za svoje zdravje.
A. Doplihar izpostavi problem izredno dolgega postopka od bolniškega staleža do odločbe invalidske
komisije. Potrebno je, da človek dobi čim preje status, ki mu pripada. S. Gorjup se strinja, čeprav je
največ bolniških izostankov do 30 dni. Meni, da je imela participacija tudi vzgojni, ne le ekonomski
učinek.
Vsi prisotni se strinjajo, da oblikujejo stališča ter jih posredujejo na upravni odbor ZDUS, da jih kot
ZDUS enotno zastopa.

Sklep 5: Komisija da pobudo predsednici ZDUS, da določi predstavnike upokojencev v ESS.
F. Ćetković opozori, da mora biti izhodišče, da sistem javnega zdravstva ostane. Sprašuje se o vlogi
stroke pri predpisovanje ogromne količine zdravil – meni, da si je farmacija popolnoma podjarmila
zdravnike. Kar se tiče zdravstvene dejavnosti je potrebno zahtevati odgovornost ustanovitelja.
Poudari, da moramo biti v organe upravljanja vključeni uporabniki. Prav tako se je potrebno
dogovoriti, kaj spada v obvezno zavarovanje – vsekakor večina pravic.
D. Obersnel pozove, da moramo kot komisija oblikovati stališča o zdravstveni reformi. Obstoječ plan
zdravstvenega varstva je popolnoma zgrešen. Strinja se, da je potrebno urediti vse tri zdravstvene
zakone ter vključiti tudi zakon o lekarniški dejavnosti v zdravstveno dejavnost, čemur sicer zdravniki
nasprotujejo. Skrb za lastno zdravje se lahko določi v zakonodaji, ampak v njej mora biti tudi
zapisano, na kakšen način bo država to zagotavljala (preventiva, promocija, kar že vrsto let zagovarja
WHO). Glede čezmernega predpisovanja zdravil meni, da če bi bile v strategiji zapisane smernice in
klinične poti, bi bilo tega manj. Enkrat bi bilo potrebno javno objaviti zdravnike, ki čezmerno
predpisujejo recepte. Svoje mesto mora imeti nevladni sektor, kar morajo podpirati država in
lokalne skupnosti. Pomembno je določiti normative, saj lahko sedaj ustanovi zdravstveni dom tudi
občina z npr. 500 prebivalci, kar je nesmiselno. Kar se tiče preventive, moramo dati poudarek poleg
srčno žilnim boleznim tudi drugim področjem, kot so alkoholizem, nezgode, varstvo pri delu. Glede
financiranja meni, da je potrebno okrepiti osnovno zdravstveno zavarovanje, čeprav se dopolnilnemu
zavarovanju ni moč izogniti. Boji se zmanjšanja pravic iz osnovnega zavarovanja. Pojavljajo se
zahteve, da naj bi upokojenci plačevali enak prispevek kot zaposleni (zato bi bilo potrebno obrutiti
pokojnine).
F. Bohar poudari pomen nadzora za redno plačevanje prispevkov.
Dr. Toth opozori na dejstvo, da čim gre financiranje iz zasebnega žepa, postane to neko finančno
tveganje. Vsako tveganje pa je sicer moč zavarovati. Jasno je potrebno definirati kaj je javno in kaj
zasebno.
D. Obersnel se strinja, da je nujno ločiti javno od zasebne zdravstvene dejavnosti. Poudari, da če ne
bomo dali rešitve, nam jo bodo vsilili.
N. Lekše opozori, da mora obvezno zdravstveno zavarovanje izvajati le ena zavarovalnica.
Prisotni se strinjajo, da vsak nekaj napiše za stališča.
Sklep 6: Predno se da amandmaje na zakone, mora svoja stališča posredovati Komisija za
zdravstveno varstvo starejših.
Ad 3:
Zakon o lekarniški dejavnosti bo obravnavan na naslednji seji.
Ad 4:
Dr. Toth prisotne informira o okrogli mizi, ki je bila 16.5. v organizaciji MZU Ljubljana na temo
dolgotrajne oskrbe. Sedaj so pripravljeni trije predlogi zakona o dolgotrajni oskrbi. Imenovana bo
nova delovna skupina, v kateri bo sodeloval tudi sam, ki ima nalogo do konca l. 2012 zakon pripraviti
in poslati na vlado.
Sklep 7: Predlagamo, da se odloži javna razprava našega (ZDUS) predloga zakona o dolgotrajni
oskrbi.

N. Lekše predlaga, da bi ZDUS in ZaNas skupaj pripravila posvet – okroglo mizo na temo
zdravstvenega zavarovanja. Dr. Toth predlaga, da bi bilo morda smiselno posvet pripraviti skupaj s
pokojninsko problematiko, D. Obersnel pa meni, da bi posvet morda organizirali septembra.
Seja se je zaključila ob 13. uri.

Zapisala:
Mateja Hočevar
Ljubljana, 28.5.2012

Predsednica komisije za ZV starejših
Dunja Obersnel Kveder

