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Zadeva: Predlog dopolnitev in sprememb Predloga sprememb in dopolnil Pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja, številka 9001-13/2014-DI/2 z dne 24.7.2014, ki
ga je pripravil Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije predlagamo, da se v Spremembah in
dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja spremeni oz. dopolni:
2. člen
V prvem odstavku 45. člena se v 10. točki prva alineja spremeni, tako da se glasi:
…-radikalne operacije malignomov pred ali po zaključeni radioterapiji ali kemoterapiji.
Obrazložitev: Kriterij »odprava funkcionalnih motenj« ni potreben, saj zadošča že kriterij
radikalna operacija. Prav tako je težko vnaprej oceniti funkcionalne motnje, še posebno če
je/ali bolnik ni imel radioterapije ali kemoterapije.
V drugem odstavku 45. člena Zdraviliško zdravljenje zavarovane osebe do dopolnjenega 18.
leta starosti se lahko odobri tudi pri naslednjih zdravstvenih stanjih, se dopolni 3. točka, tako
da se obstoječemu besedilu doda nov stavek, ki se glasi:
Otroci do dopolnjenega 5. leta starosti so v času zdraviliškega zdravljenja upravičeni do
sobivanja enega od staršev oz. skrbnika.
Obrazložitev: Prva točka 23. člena Pravic do zdravstvenih storitev Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju opredeljuje, da je z Obveznim zdravstvenim
zavarovanjem zavarovanim osebam z celoti zagotovljeno plačilo sobivanja enega od staršev v
zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno pet let.
Večletne izkušnje so pokazale, da je za uspeh zdraviliškega zdravljenja predšolskega otroka
nujna prisotnost starša, ki tudi aktivno sodeluje v programu zdravljenja in pridobiva znanja in
veščine za učinkovitejše vodenje bolezni v domačem okolju.

7. člen
V petem odstavku 116. člena se besedilo » medicinske pripomočke in raztopine za zdravljenje
in nego« ne nadomesti z besedilom »obvezilne materiale in raztopine za zdravstveno nego«.
Obrazložitev: Zavarovana oseba, ki se sama zdravi na domu, pri tem pa ji pomagajo svojci
oz drugi, ki skrbijo zanjo, ne izvajajo zdravstvene nege, temveč laično nego. Zato potrebujejo
pripomočke za nego in ne za zdravstveno nego. Zdravstveno nego lahko izvajajo le strokovno
usposobljeni izvajalci, ki so medicinske sestre.
S spoštovanjem,
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