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Samo Fakin

Zavod za zdravstveno zavarovanje



STANJE KOT GA VIDIM







Cilji zdravstvenega sistema

• Je en sam ali jih je več?

• Ali reformo sploh hočemo?

• Kdo je za in kdo ni za?



Ravnotežje



Ravnotežje!!!!







Prihodnost

• Večja pričakovanja vseh skupin v zdravstvu

• Kaj rabimo?

• Res samo denar?



• sistemske spremembe za izboljšanje javnofinančnih 

virov oz. obveznega zdravstvenega zavarovanja:    

– zmanjšanje neupravičenih razlik v bremenih plačevanja 
prispevkov med posameznimi kategorijami zavezancev

– zaostritev odgovornosti  za redno poravnavanje 
obveznosti informatizacija DURS za bolj učinkovito 
izterjavo prispevkov;  

– novi javnofinančni viri (trošarine) za  pospeševanje 
razvoja (promocija zdravja, preventiva, uvajanje novih 
zdravstvenih tehnologij),



Sistemske spremembe pri pravicah

HTA ŠTUDIJE
SPREMLJANJE REZULTATOV PRISTOPOV IN 
ZDRAVLJENJA
PRENOS ZNANJA NA NAJHITREJŠI MOŽNI 
NAČRTOVAN NAČINNAČRTOVAN NAČIN
MEDSEKTORSKO POVEZOVANJE ZA ZDRAVJE IN 
OBVLADOVANJE BOLEZNI



- sistemske spremembe za bolj učinkovito in kakovostno izvedbo programov zdravstvenih 
storitev:     

o uvedba strateškega načrtovanja in vodenja zdravstvene politike  (določitev 
javnozdravstvenih prioritet, opredelitev nacionalnih programov za promocijo zdravja 
in nacionalnih programov za preprečevanje kroničnih bolezni, določitev mreže javne 
zdravstvene službe glede razvoja kadrov in zmogljivosti po posameznih zdravstvenih 
dejavnostih),  

o krepitev administrativne sposobnosti sistema (sodelovanje nosilcev javnih pooblastil 
pri procesu načrtovanja, informatizacija, posodobitev evidenc in zbirk podatkov za 
spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, omogočanje 
dostopa do podatkov vsem nosilcem javnih pristojnosti, krepitev nadzornih funkcij 
sistema),  

o spremembe in posodobitve partnerskih pogajanj (poenostavitev postopkov partnerskih o spremembe in posodobitve partnerskih pogajanj (poenostavitev postopkov partnerskih 
pogajanj, postopna uvedba pogajanj o tarifnem delu oz. odprava kolektivnih pogajanj 
na državni ravni), 

o ureditev javno-zasebnega partnerstva (vsebinsko in postopkovno  pregledna ureditev,  
stroga regulacija javnega interesa pri uresničevanju koncesij idr.),   

o spremembe v organizaciji zdravstvenih dejavnosti oz. prilagoditve zmogljivosti  
razpoložljivim virom (združevanje določenih zmogljivosti,  delitev dela med 
dejavnostmi za racionalno izvedbo programov, idr.), 

o učinkovito upravljanje zdravstvenih zavodov (večja avtonomija pri upravljanju, 
jasnejša pooblastila direktorjev organov upravljanja pri vodenju investicijske, 
kadrovske, plačne idr. politik, večja odgovornost za poslovni rezultat, idr.).    

 



KAJ TOREJ RABIMO?



KAJ LAHKO STORITA TA DVA?



Namesto zaključka

• Tolstoj

• Hemingwaj

• Svetina

• KAKŠNA BO TOREJ NAŠA ODLOČITEV?• KAKŠNA BO TOREJ NAŠA ODLOČITEV?



KAJ JE PRAVA POT??KAJ JE PRAVA POT??



Nekoč mi je Franc Hočevar dejal

• KAR JE DOBRO ZA BOLNIKA

• KAR JE DOBRO ZA NAŠO USTANOVO

• KAR JE DOBRO ZA SKUPNOST

• POTEM BO DOBRO TUDI ZAME• POTEM BO DOBRO TUDI ZAME


