Ljubljana, 06.12.2012

ZAPISNIK

7. seje Komisije za zdravstveno varstvo, ki je bila dne 05.12.2012ob 10. uri v prostorih ZDUS,
Kebetova 9 , Ljubljana
Prisotni:, Aleksander Doplihar, Dunja Obersnel Kveder, Francka Ćetković,Malči Žitnik, Martin Toth,
Nevenka Lekše, Samo Fakin, Snežana Resman
Odsotni: Silva Gorjup(opravičila),Vida Bogataj (opravičila), Anton Donko, Mateja Kožuh Novak
(opravičila), Niko Jurišič (Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ)
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Gospa Obersnel Kveder je predstavila gospo Resman, ki se bo morda pridružila komisiji. Pred
upokojitvijo je bila zaposlena na ZZZS enota Krško in se je ukvarjala s pravicami zavarovancev.
Ad.1
Zapisnik 6. seje je potrjen.
Ad 2
Na sejo smo povabili G. Samo Fakina, da nam je predstavil stališča ZZZS glede finančnega načrta za
leto 2013 in izzivi, s katerimi se soočamo v zdravstvu. Člani komisije so g. Fakinu predstavili mnenja
glede določenih nerazrešenih vprašanj ter podali predloge za izboljšave.
Na posamezne točke dnevnega reda Skupščine ZZZS z dne 11.12.2012 imamo naslednja stališča, ki
smo jih pripravili v obliki amandmajev.
Točka 3 seje Skupščine ZZZS – Predlog Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev
Predlagamo Sklep Skupščini: V predlogu Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih
storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju in se nanašajo na 5. In 6. točko
predlagamo, da se postavi rok, ki se glasi do spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju oz najdlje do 31.12.2013.
Točka 4 seje Skupščine ZZZS – Predlog Finančnega načrta ZZZS 2013
Kar se tiče predloga finančnega načrta ZZZS za leto 2013 opozarjamo na posledice, ki bodo prizadele
zavarovance, vplivale na višino prihodkov v blagajno ZZZS in zdravstvene zavode. Zato zahtevamo
sistemske rešitve, ki so lahko jo le predmet nove zdravstvene zakonodaje.

Predlagamo Sklep Skupščini: FN ZZZS 2013 temelji več ali manj le na izhodiščih Umarja ter vladnih
zahtev o varčevanju. Ne zanikamo potreb po varčevanju, vendar se ne strinjamo z linearnim
pristopom k zniževanju cen in drugim omejitvam. Za vsebinsko in objektino razpravo o namenski,
racionalni porabi materialnih, kadrovskih, finančnih resursov v zdravstvu ter za sprejetje ustreznih
ukrepov potrebujemo primerjalno analizo zdravstvenih zavodov. Primerjalno analizo naj pripravijo
v skladu s svojimi pristojnostmi in nalogami strokovne sluzbe ZZZS, ministrstvo za zdravje ter
Inštitut za varovanje zdravja. O pripravi poročila naj strokovna služba ZZZS obvesti Skupščino na
naslednji seji.
Strokovna služba ZZZS naj na prihodnji seji Skupščine poroča o aktivnostih za pripravo obnovljenih
standardov in normativov v skladu s 26. členom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.

Točka 6 seje Skupščine ZZZS – Predlog sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja
Zahtevamo, da morajo biti vsi otroci v Sloveniji zdravstveno zavarovani in imeti vse z zakoni
določene pravice, ne glede na morebitno neurejeno zdravstveno zavarovanje staršev.
Točka 7 seje Skupščine ZZZS – Osnutek Statuta ZZZS
Na osnutek Statuta ZZZS imamo naslednje pripombe, na podlagi katerih predlagamo amandmaje
/priloga zapisnika/:
1. vpliv samouprave se mora povečati, tako da skupščina in UO določita usmeritve za pogajanja
o letnih dogovorih;
2. v pogajalsko skupino morajo biti vključeni člani UO
3. dogovor potrdi ali sprejme skupščina in UO
4. natančno je treba določiti vprašanje nadzora (ugotovitve nadzora in predlogi ukrepov morajo
biti zapisane z odločbo se zahteva povrnitev denarja)
5. i arbitražni postopek mora potekati v skladu z Zakonom o arbitraži
6. povečati je treba vključevanje območij v odločanje
7. območni sveti se ustanovijo (ne le, da lahko ustanovi).
8. Organizacijo dela centrale in območnih enot je potrebno urediti tako, da bo zagotovljeno
timsko delo zaposlenih s posameznih področjih tako centrale kot območnih enot.
Centralizacija podpornih služb ne bo prispevala h kakovosti storitev in tudi ne k dostopnosti
storitev tako za zavarovance kot izvajalce.
Predlog amandmajev na osnutek Statuta je v prilogi.
Točka 8 seje Skupščine ZZZS – Poročilo o delu Upravnega odbora ZZZS .- Poročilo o postopku izbora
ponudnikov na podlagi nacionalnega razpisa za izbor najugodnejših ponudnkikov za izvedbo
izbranih zdravstvenih programov za leto 2012
Člani Skupščine niso dobili vsebinskega odgovora, ki bi se naj nanašal na vsebinske razloge in pravne
postopke na postavljena vprašanja,.

Zato predlagamo SKLEP Skupščini: »Ker so nacionalni razpisi v nasprotuju s 63. In 68. členom ZZVZZ,
menimo, da naj se nacionalni razpisi posameznih zdravstvenih programov ne opravljajo mimo
rednega letnega dogovora. Potrebne racionalizacije v zvezi s cenami zdravstvenih storitev,
čakalnimi dobami in drugim, naj bodo predmet vsebine letnih dogovorov.«
Zahtevamo čimprejšnjo predložitev zakona dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo v
javno razpravo.
Ad 3
Sklep : Predlagamo, da se predsednica ZDUS pogovori z našim predstavnikom v UO ZZZS(g. Nikom
Jurišičem)ter ga prosi, da Komisiji za zdravstveno varstvo redno pošilja gradivo iz sej UO ZZZS, jih
obvešča o morebitnih dogovorih ter se redno udeležuje sej Komisije za zdravstveno varstvo.

Seja se je zaključila ob 13.30 uri.

Zapisala:
Anja Šonc

Predsednica komisije za ZV starejših
Dunja Obersnel Kveder

