Ljubljana, 21.6.2013

UPOKOJENCI ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE UKREPANJE ZA
OHRANITEV IN IZBOLJŠANJE JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA
SISTEMA

Zahtevamo, da vlada takoj predlaga Državnemu zboru v obravnavo in sprejem
Interventni zakon, ki bo zagotovil dodatna sredstva za zdravstvo s širitvijo
prispevnih osnov, da bo v večji meri zagotovljena solidarnost pri plačevanju
prispevkov. Vendar v ta zakon ne sodijo druge rešitve, kar mora urediti
sistemski zakon.
V Zvezi društev upokojencev Slovenije odločno zahtevamo takojšnje
ukrepanje za preprečitev poslovanja Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
ki s sredstvi zavarovancev razpolaga mimo vpliva pretežnega dela
zavarovancev. Premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje mnogi
upokojenci plačujejo s težavo, Vzajemna zavarovalnica pa kuje dobičke na
račun varčevalnih ukrepov v zdravstvu, ki zmanjšujejo kakovost in
dostopnost zdravstvenih storitev. Zahtevamo, da se ustvarjeni dobički iz
dopolnilnega zdravstvena zavarovanja preusmerijo za potrebe zdravstvenih
storitev oz. za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja ali za ugodnosti
zdravstvenih zavarovancev. Upokojenci bomo za uresničitev te zahteve
uporabili vsa možna sredstva našega delovanja. S spremembo Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa je potrebno preurediti
sistem vseh prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj.
Zveza društev upokojencev Slovenije je pripravila predlog Zakona o
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki je več kot nujno potreben za varno in
dostojno preživljanja starosti, kar od nas zahteva tudi EU in zato ga naj vlada
predloži čim prej v sprejem.
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V Zvezi društev upokojencev pričakujemo od predsednice vlade gospe Alenke
Bratušek, da nas bo kot predstavnike množične civilne organizacije vključila v
pripravo sistemske zdravstvene zakonodaje.
V Zvezi društev upokojencev Slovenije podpiramo aktivnosti Iniciative
zdravnikov za ohranitev javnega zdravstva, vendar pri tem pričakujemo o
njihovih predlogih možnost demokratičnega dialoga, predvsem pa dogovor o
izvedbenih rešitvah, ki bodo pripeljale do boljše dostopnosti javnega
zdravstvenega sistema in do boljšega zdravja ljudi.
Menimo, da je možno s takojšnimi ukrepi na področju krepitve nadzora na vseh
ravneh, z odgovornim delom na slehernem delovnem mestu, s spoštovanjem in
uresničevanjem veljavnih predpisov, norm, s sankcioniranjem kršitve delovnih
obveznosti, sankcioniranjem kršitev zakonov in drugih predpisov, veliko
prispevati k izboljšanju stanja na področju zdravstvenega varstva in za dosego
cilja ohranjanja javnega zdravstvenega sistema.
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