
KRATEK ZAPIS O POVEDANEM NA OKROGLI MIZI ČASNIKA „DELO“ Z NASLOVOM 

“ZDRAVJE KOT DRUŽBENI IN ZASEBNI INTERES"  

(17. februar / svečan 2011, Narodni dom, Maribor) 

 

Šlo je za tretjo v nizu okroglih miz, ki jih v okviru projekta Delo 2020 v različnih krajih Slovenije 

organizira časnik Delo. Ker je Slovenija pred zdravstveno reformo, je bila okrogla miza predvsem 

namenjena iskanju odgovorov na vprašanja, kakšno naj bi bilo naše zdravstvo leta 2020, kakšne 

spremembe so potrebne, da bo zdravstveni sistem dostopnejši za vse prebivalce in pripravljen za 

prost pretok zdravstvenih storitev znotraj Evropske unije leta 2014. Pogovor je vodila Delova 

novinarka Milena Zupanič. Gosti okrogle mize so bili: 

 ·          Dorjan Marušič, dr. med., dipl. matematik, minister za zdravje; 

·           dr. Zlatko Fras, dr. med., predsednik Evropske zveze zdravnikov specialistov (UEMS) in 

strokovni direktor interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana; 

·            Gregor Pivec, dr. med., generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor; 

·            Marko Bitenc, dr. med., zasebni kirurg s koncesijo; 

·            Mateja Kožuh Novak, dr. med., predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije 

(ZDUS); 

·             mag. Aco Prosnik, psiholog, mariborski varuh bolnikovih pravic. 

  

Okrogli mizi, ki se je je udeležilo približno 50 ljudi, je sledil pogovor z obiskovalci oz. ostalimi 

udeleženci okrogle mize. 

 

Zapis, ki sledi, ni celovit in podaja le izbor povedanega na okrogli mizi. Pri tem niso podani citati 

izjav, pač pa približen zapis le-teh. 

 

− Zdravje naj postane medresorski cilj in torej ne le cilj zgolj zdravstvenega ministrstva. 

Slednje lahko k doseganju tega cilja prispeva le 20 % (uspeha). (Marušič) 

− Zdravstvene navade, potrebe in pričakovanja so zelo odvisne od posameznikove izobrazbe 

pz. znanja. (Marušič) 

− Zdravstvo vpliva na umrljivost le z 10 % - ostalo vplivajo ostali sektorji (nesreče v prometu 

in pri delu, alkoholizem....). (Fras) 

− Upokojenci pričakujejo od zdravnikov predvsem prijaznost in pozornost (tj. da pacientu 

zdravnik posveti dovolj časa) (Kožuh Novak) 

− Privatizacija zdravstva pomeni prenos stroškov zdravstva od bogatih na revne. (Kožuh 

Novak) 

− Upoštevati je treba bolnikovo socialno omrežje – zato bolnikovo bolezen občuti oz. 

prizadene v povprečju še dodatnih 4 – 5 ljudi. (Prosnik) 

− Zdravje je ena od skritih vrednot – o njem se ljudje dosti pogovarjajo v zasebnih pogovorih. 



(Prosnik) 

− Zdravstvena reforma ima več plati: organizacijsko, finančno, kadrovsko.... Pripravljene so 

štiri različice te reforme. Cilj je doseči porabo 10 % družbenega bruto produkta za zdravstvo 

(danes pribl. 8 – 9 %) in 80 % od teh sredstev dobiti iz javnih sredstev (davkov). Danes 

zagotavljamo celo 27 % sredstev za zdravstvo iz zasebnih žepov – kar je skoraj najvišji odstotek 

glede na druge države v EU! Manjka nam 85 – 90 mio EU za to, da bi lahko uresničili najboljšo od 

predlaganih različic zdravstvene reforme. Ali drugače: s tem denarjem, ki danes ni zagotovljen, bi 

odpravili problem predolgih čakalnih dob (danes se s tem problemom sooča 250.000 pacientov). 

(Marušič) 

− Podpreti je treba enotno (ne torej dvosteberno) zdravstveno zavarovanje oz. ukiniti dodatno 

zdravstveno zavarovanje. Privatni zdravstveni sistem preveč vdira v javnega. (Kožuh Novak) 

− Ločiti je treba med solidaostnim in vzajemnim sistemom. Primer vzajemnega sistema je 

prostovoljna Zdravstvena asistenca kot privatna oblika zdravstvenega zavarovanja (neke vrste 

tretji steber tega zavarovanja). Pri tem ne gre za samoplačniški sistem, pač pa za enkratno letno 

plačilo (180 EUR?), ki posameniku zagotavlja nek obseg zdravstvenih storitev. Okoli 300 

zdravnikov pretežno iz Ljubljane je vključenih v ta sistem. (Bitenc) 

− Do evropske direktive o zdravstvenem varstvu verjetno ne bo prišlo. (Fras) 

− Pomembno je, da se začnejo zdravstveni subjekti medsebojno povezovati (npr. zdravstveni 

domovi z bolnišnicami). Načrtovanih je sedem zdravstvenih „pokrajinskih območij“ oz. sedem 

osrednijih, na enak način dejavnostno standardiziranih bolnišnic (poleg univerz. kliničnih centrov v 

LJ in MB). Če bomo namesto 30 zdravstvenih centrov (?) vpelljali 12, bomo že s tem letno 

privarčevali 2 mio EUR. Združevanje prinaša tudi koncentracijo in višjo raven znanja. (Marušič) 

− Treba se je zavedati pomena konkurence med zdravstvenimi organizacacijami za 

zagotavljanje višje ravni zdravstvenih storitev. (Pivec) 

− Polovica starejših ima manj kot 572 EUR pokojnine in zato zmanjšane možnosti za dostop 

do ustrezno visoke ravni (samoplačniških) zdravstvenih storirtev. Primarna zdravstvena mreža 

mora biti dovolj gosta, da bo blizu ljudem oz. da do teh storitev ljudje ne bodo imeli časovno in 

finančno predaleč. Starejši potrebujejo tudi dobro patronažno službo. (Kožuh Novak) 

− Zdravnik mora biti dostopen pacientu tudi osebnostno, psihološko. Precej pacientov je 

namreč v razmerju do zdravnikov prestrašenih, negotovih. Zaupanje v zdravnike je prii nas 

pretirano visoko (posledično so takšna tudi pričakovanja glede uspešnosti zdravljenja). A lani je v 

Nemčiji 17.000 ljudi umrlo zaradi zdravniške napake – zakaj pri nas javno ne govorimo o teh 

podatkih oz. je to pri nas 'tabu tema'? (Prosnik) 

− Potrebno bi bilo uprabljati pojem „zdravstveni storkovnjak“ in ne pojma „zdravstveni 

delavec“. (Bitenc) 

− Že desetletja govorimo o potrebnosti reforme zdravstva, pa nikoli doslej nismo kaj resnega 

na to temo naredili. Dosti premalo pozornosti je dano primarnemu zdravsvenemu varstvu. Temu bi 

morali dati bistveni poudarek in tudi večjo avtoriteto. Treba se je upreti ekstra profitom 



farmacevtskih družb. Ne smemo popustiti tistim, ki zagovarjajo Vzajemno oz. drugi zdravstveni 

steber. (Krajnc) 

− Neodvisni sindikati  Slovenije (enako tudi Gibanje za javno zdravstvo in Lista Skupaj za 

pravično skupnost) zagovarjajo naslednje: 

1. javni zdravstveni sistem brez njegove privatizacije ali odprodaje; zasebno zdravstvo naj bo 

ločeno in samoplačniško, zgolj kot dopolnitev obstoječega javnega zdravstva; zasebno lekarništvo 

naj bo le tam, kjer ni javnih lekarn in prenehanje  podeljevanju koncesij; 

2. za uveljavitev enostebrnega plačila zdravstvenega zavarovanja v javni sklad v smislu vladnega 

predloga I. Variante; zavarovalnicam prepuščamo dodatno zavarovanje za luksuzne storitve; 

3  proti spreminjanju javnega zdravstva v profitna podjetja (kot RTV) in izločitvi zdravnikov iz 

sistema javnih uslužbencev. 

(Plohl Rastko) 

− Profit zdravstvenih podjetij naj gre v nazaj v zdravstveno dejavnost in ne v privatne žepe 

(Plohl Rastko) 

− Med zdravnikom in pacientom je pri nas Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(ZZZS). Na Švedskem tega problematičnega vmesnega člena ni. Zdravniškim storitvam na 

primarni ravni je na Švedskem namenjeno dosti več javnega denarja kot pri nas. Za en zdravnikov 

hišni obisk npr. je tam namenjeno 45 EUR, za običajno ambulantno obravnavo pacienta pa 30 

EUR. (Berro M.) 

− Zdravstveni sistem bi moral biti ciljno usmerjen tako k zadovoljstvu bolnika kot tudi k 

zadovoljstvu zdravnika (pri njegovem delu). Zdravstvena organizacija je v Sloveniji kaotična in ne 

sledi potrebam dela zdravnikov. (Gulič Tanja) 

− V Mariborskih lekarnah so se pomena povezovanja zavedali že pred več leti, zato imajo 

danes poslovno uspešno dejavnost. (delavka MB lekarn) 

− V zdravstvu so še neizkoriščene notranje rezerve – npr. previsoke plače direktorjev 

zdravstvenih domov. (Jurišič Igor) 

− Med pacienti so tudi neodgovorneži, ker ti za vsak svoj prehlad pridejo k zdravniku in nam 

tako odžirajo čas za resnejše bolnike. Imamo preveč pacientov (50 – 60 pacientov na dan), naše 

delo je na robu naših fizično-psihičnih zmožnosti. Nmamo dovolj časa za ukvarjanje s pacienti.  

(zdravnica iz Ruš) 

− Primarno zdravstvo je pred razpadom. Mladim zdravnikom ni privlačno. (mlad pediater) 

− Manjkajo nam zdravniki, da bi lahko pokrili sive cone v mreži slovenskega primanega 

zdravstva. (Marušič) 

 

 

Zabeležil: Jože Kos Grabar ml. 


