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Korupcija -

� Tudi v zdravstvu se z njo srečujemo
� Najrazličnejših oblik
� Lahko tudi prikrita
� Z leti se spreminja, kot se spreminja odnos do nje
� Pri vseh profilih, izpostavljeni zdravniki, nabavniki
� Danes moramo imeti do nje ničelno toleranco



Korupcija v bolnišnici 

� V vseh časovnih obdobjih se pojavlja
� Vedno bombastični medijski prikazi
� Redko ustrezni in pravočasni sodni epilogi
� Dolgotrajni postopki
� Pozabljanje



Korupcija v bolnišnici - uravnava 

� Zakonodaja
� Notranja pravila
� Predpisani postopki sprejemanja in testiranja 

novih materialov in zdravil 
� Skrbno izbrani člani komisij za posamezna JN
� Transparentnost postopkov



Korupcija v bolnišnici - tveganja

� Ni opredeljenih standardnih materialov
� Delno so le priporočila
� „Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev 

neodvisen. Zdravnik svobodno izbere način 
zdravljenja, ki je v danih okoliščinah 
najprimernejši.“



Korupcija v bolnišnici – stalen izziv

� Vsak je samo človek
� Delo v timu :

� Zaupanje
� Sodelovanje
� Pošteni medsebojni odnosi

� Osebna odločitev vsakega posameznika
� Osebna zrelost vsakega zaposlenega



Zdravnik – nosilec zdravstvene 
dejavnosti

� Zakon o Zdravniški službi
� Zakon o zdravstveni dejavnosti
� Kazenski zakonik
� Standardi in normativi
� Sodelovanje s proizvajalci zdravil in zdravstvene 

opreme – nujno , lahko je pregledno, jasno 
opredeljeno in mora biti javno objavljeno!



Zdravnik – nosilec razvoja
zdravstvene dejavnosti

� Half of Physicians Get Industry Pay; Men, 
Surgeons Favored - Medscape - May 02, 
2017.

http://www.medscape.com/viewarticle/879405; 

� Jasno opredeljeno, pregledno, vsem na voljo



Korupcijska tveganja

� Stalno bodo prisotna
� Vedno jim lahko kdo podleže
� Manj odklonov ob preprosti zakonodaji in 

jasno opredeljenih standardih
� Manj odklonov ob skupnih JN
� Manj odklonov ob uporabi in pošiljanju 

podatkov v skupne baze – „intravizor“



Moje izkušnje

� Večji kot je sistem, bolj so sledi zabrisane
� Vedno ji lahko kdo podleže
� Naporno, dolgotrajno odstiranje
� Veliko poguma in dobre volje, ker grožnje niso 

prijetne
� Napoved stavke v službi za JN
� Pravnomočna obsodba podkupovalca v letu 

2013.



Hvala za pozornost


