Obr. št. 1 k Navodilu za predstavnike ZDUS V NO,
svetih zavodov, skupščinah in drugih organih
SURINA ZAJC CIRILA
Predstavnik ZDUS v OE ZZZZ NOVO MESTO
dajem v skladu z Navodilom za predstavnike ZDUS v nadzornih odborih, svetih zavodov, v
skupščinah in drugih organih in delovnih telesih

POROČILO O DELU V LETU 2021
Organ se je v letu sestal 2 krat. Zaradi opravičeno odsotnosti sem se udeležila le druge
seje v novembru, kjer pa smo od pomembnejših tem obravnavali:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled mandatov in izvolitev predsednika in njegovega namestnika.
Seznanitev s pristojnostmi območnega sveta in sprejem Poslovnika
Poročilo o sklepanju pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev za leto 2021.
Informacija o finančnem poslovanju ZZZS v 1-10 2021.
Statut

Pri vseh točkah dnevnega reda sem sodeloval/a :
Ad 1 Člani Sveta OE ZZZZ NM smo ostali isti, razen ene zamenjave zaradi smrti
prejšnjega. Tudi predsednica je ostala ista.
Ad 2 Predlagala sem dopolnitve Osnutka Poslovnika v smislu števila sej, dostave gradiva
(vedno pred sejo in le izjemoma zaradi objektivnih vzrokov na sami seji) in zapisnika (7
dni po seji). Vsi moji predlogi so bili sprejeti.
Ad 3 Postavila sem naslednja vprašanja:


Glede na to, da so bile dogovorjene nove obračunske osnove in v nekaterih primerih
prekvalifikacija srednjih medicinskih sester v višje, me je zanimalo, če je bila v zvezi s
tem narejena kakšna kalkulacija iz kateri bi izhajalo, koliko se iz tega razloga zvišujejo
normativi oz. stroški. Odgovor je bil le, da so bile spremembe zaradi potreb znanj dela
medicinskega kadra, brez izračuna posledic na zdravstveno blagajno!



Nadalje, ker je Splošni dogovor z izvajalci slonel na Dogovoru iz 2020, ko se že bile
dolge čakalne dobe, me je zanimalo, ali nov Dogovoru vsebuje strožje tehnične
normative za izvajalce ali le dodatno povečujejo čakalne vrste zaradi pandemije.
Odgovor je bil obširen, vendar nisem zasledila, da bi upoštevali zaostrovanje
normativov in posledično zmanjšanje čakalnih dob.



Ali dobijo vsi zdravniki dodatke za COVID-19? Odgovor: to je stvar posameznega
izvajalca storitev in veljavnih predpisov. Očitno ZZZZ v okviru svoje nadzorstvene
funkcije tega ne preverja. Škoda.



Ali se v letu 2021 cena za bolnišnično obravnavo Covid bolnikov zvišala ali zmanjšala?
Odgovor: Stroški 2020 so bili 8.000 EUR za primer z zapleti, 16.000 EUR za primer s
katastrofalnimi zapleti in 46.833 EUR za primer z dolgotrajno uporabo ventilatorja; v letu 2021
so bile izračunane nove cene storitev tako, da se na osnovno ceno pred Covidom pribijejo
dodatki: 1.511 EUR za primer ob zapletih, 2.752 EUR s katastrofalnimi zapleti in 7.715 EUR za
dolgotrajno uporabo ventilatorja ter še dodatek 100 EUR k zdravljenju, če je bolezen Covid
glavna ali spremljajoča bolezen. S tem so bistveno pocenili stroške glede Covida.



Ob obisku bolnišnic in ZD so prazne čakalnice, zakaj potem ni skrajšanja čakalnih vrst?
Odgovor je bil, da so se izvajalci morali organizirati skladno z navodili NIJZ in MZ itd…,
skratka tako kot je očitno mora biti, saj pacient ne sme čakati več kot 25 min. Jaz pa
dodajam, da očitno lahko čaka več tednov in celo mesecev?!



Ali obstajajo podatki o korelaciji: večja masa plač - večje vrednosti pogodbenih programov krajše čakalne dobe? Namreč, če so za čakalne dobe krive prenizke plače ali ne odobreni
programi izvajalcem (čeprav imajo resurse) s strani zdravstvene zavarovalnice, bi bil logičen
odgovor, da se bodo ob odpravi teh dveh anomalij čakalne dobe zmanjšale. Odgovor:
Povečanje plač na osnovi sprememb kolektivne pogodbe ne pomeni hkrati povečanja
storilnosti nosilcem programov. V zadnjih letih so se nekoliko spremenile storilnosti npr.: v
zobozdravstvu za odrasle, …, (deloma tudi zaradi širjenja pravic iz Pravil OZZ…).



Ali so sankcije, če izvajalci ne dosegajo programov? Na kratko, sankcij ni. Izvajalci dobijo
plačano toliko kot naredijo in kot imajo v Dogovoru.

Ad 4 Zanimalo me je, zakaj člani sveta nismo dobili predhodnega gradiva, saj brez analize
podatkov ni možna razprava. Pojasnilo je bilo, da ni bilo časa.
Sicer pa je v obdobju jan-okt 2021 izkazan 202 mio EUR presežek zaradi višjih prihodkov v višini
258 mio EUR, in nižjih odhodkov za 15 mio EUR v primerjavi z načrtovanim. Ni primerjave s
preteklim obdobjem. Pripravlja se rebalans z 57 mio EUR presežka.
Ad 5 Prejeli smo veljavni statut, ki pa je star že 20 let in je popolnoma zastarel. Člani Sveta
nimamo nobenih pristojnosti, o ničemer ne sklepamo, smo samo seznanjeni. Tudi velikost
članstva (7) je po mojem mnenju prevelika, zlasti v delu notranjih članov (3). Predlagala sem, naj
vodstvo da pobudo za spremembo Statuta ali pa ukinitev Sveta, ki nima pristojnosti.

6. Z ZDUS se nisem posvetovala.
Ocenjujem, da je bilo/ni bilo moje delo uspešno.
Zaradi izboljšanje dela predlagam: glej točk 5 dnevnega reda 2 seje sveta.
Datum:8/12-21

Podpis:

