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Struktura predstavitve

a. O korupciji in kako jo lahko pojasnimo

b. Viri korupcijskih tveganj v zdravstvu

c. Kako resna bolezen je korupcija v zdravstvenih 
sistemih?

d. Upravljanje s (korupcijskimi) tveganji v zdravstvu

e. Zaključek: diagnoza & tretma
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Korupcija - ZIntPK

� Pravno gledano je korupcija opredeljena v Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije (ZIntPK, 2010), ki opredeljuje korupcijo kot
»VSAKO KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA URADNIH OZIROMA
ODGOVORNIH OSEB V JAVNEM ALI ZASEBNEM SEKTORJU, KOT
TUDI RAVNANJE OSEB, KI SO POBUDNIKI KRŠITEV ALI OSEB, KI SE
S KRŠITVIJO LAHKO OKORISTIJO, ZARADI NEPOSREDNO ALI
POSREDNO OBLJUBLJENE, PONUJENE ALI DANE OZIROMA
ZAHTEVANE, SPREJETE ALI PRIČAKOVANE KORISTI ZASE ALI ZA
DRUGEGA«



Korupcija - Transparency International

» Korupcija v javni upravi pomeni zlorabo javnega 
interesa v zasebno korist.«



Razlogi za nastanek korupcije

� ANOMIJA (E. Durkheim)
– Razpad socialne kohezije, skupnih vrednot, kar povzroča odsotnost aspiracij, norme oslabijo, 

vrednostni sistemi postanejo nejasni, družba se razdeli na bogate in revne.

� TEORIJA RACIONALNE IZBIRE (Gary Becker)
– V skladu s teorijo racionalne izbire posameznik izvrši kaznivo dejanje, če je pričakovana korist 

večja od koristi, ki bi jo dosegel, če bi svoj čas in sredstva uporabil za druge dejavnosti.
� Razlogi, ki vodijo do korupcije, so revščina (pohlep in izraba oblasti - največkrat so žrtve korupcije revni), 

preveč zakonov in njihova neizvedljivost, neustrezen nadzor institucij, preveč diskrecijskih pravic pri 
odločanju  in velik obseg državnega gospodarstva.

� Beckerjev model navaja tri strukturne spremenljivke, ki vplivajo na razvoj in obseg korupcije : velikost 
državne birokracije, (ne)jasnost zakonodaje in stopnja udeležbe ljudi pri odločanju v javnih zadevah. 

� Ernesto Savona dodaja še dve merili, in sicer oceno priložnosti in oceno tveganj v zvezi z izvršitvijo 
koruptivnih dejanj.



Korupcijska tveganja v zdravstvu (KPK, 
2014)

� KPK je 24. 2. 2014 izdala Sistemsko načelno mnenje glede ocene 
ugotovljenih tveganj v slovenskem zdravstvenem sistemu. 

� KPK je v svojem načelnem mnenju izpostavila tri glavna področja v 
zdravstvu, ki so glede na preiskave najbolj izpostavljena tveganju za 
korupcijo in kršitve nasprotja interesa, hkrati pa sistemsko niso 
ustrezno urejena:
1. prepletanje javnega in zasebnega interesa dodatno delo zdravnikov, ki delajo 

v javnem in zasebnem sistemu 

2. dodatno delo zdravnikov v zasebnem sistemu, za to pa nimajo pridobljenih 
ustreznih dovoljenj

3. problematika preskakovanja čakalnih vrst in pomanjkljiv nadzor nad vodenjem 
čakalnih seznamov



Korupcijska tveganja v zdravstvu (Blaž 
Mravlje, kirurg, 22. 5. 2017, Delo)

� „Vsaka država ima svojo mafijo, nima pa vsaka mafija svoje države. Pri 
nas jo ima.“

� „Preplačan je vse medicinski material, ki se množično uporablja in mu je 
mogoče prek nadzorovanega javnega razpisa naviti ceno.“

� „ ... opevajo stente iz titana … V Nemčiji se jih sicer da kupiti za okoli 60 
evrov, pri nas pa smo zanje pred nedavnim plačevali 970 evrov.“

� Kaj se dogaja z opornicami, ki jim preteče rok uporabe? Jih res 
prepakirajo in prodajo na južne trge? „… Na internetu se da naročiti 
kopije škatel za proizvode. Na škatle se da nalepiti nalepke z novim 
rokom uporabe…“.



Resnost korupcije v zdravstvu? 
(vir: Evropska komisija,2014)



Finance, 2016, 2017



Resnost korupcije v zdravstvu? 
(vir: MFZRFD, povzeto po Finance, 2016)



Tveganja za nastanek korupcije v 
zdravstvu

� Neučinkovita zakonodaja, v kateri odsevajo interesi 
posameznih zainteresiranih deležnikov v zdravstvenem 
sistemu (npr. industrije, dobaviteljev, interesnih združenj, 
zavarovalnic) ne pa interes uporabnikov zdravstvenih 
storitev, pomeni sistemsko tveganje, ki že v svoji osnovi 
ogrozi transparentno, pošteno in učinkovito delovanje 
sistema. 

� Hkrati pa je treba poudariti, da so to tveganja, na katere 
uprava zavodov nima vpliva, predstavljajo pa pomembno 
oviro primernih procesov vodenja zavoda. 



Tveganja za nastanek korupcije v 
zdravstvu

� Če k tveganjem, ki izhajajo iz sistemske ureditve 
zdravstvenih zavodov dodamo še neposreden vpliv 
vsakokratne oblasti (politike) zagotoviti si vpliv 
preko nastavitve politično lojalnih, ne pa tudi 
kompetentnih in strateškim ciljem zavoda predanih  
uprav in članov svetov zavoda, potem so tveganja z 
naslova strateškega upravljanja zdravstvenih 
sistemov še večja.



Upravljanje s tveganji v zdravstvu

� Osnova korporativnega upravljanja je primerna zakonska 
ureditev področja zdravstvene dejavnosti. 

� Žalac, Košak, Ferjančič Podbregar in Šprajc (2016) tu 
omenjajo vsaj tri vsebinske sklope: 
1. zakonsko ureditev področja, za kar je prvenstveno odgovorna 

država, 

2. predpisi, ki določajo strukturo zavoda (statut ali pravila zavoda), 
način izvajanje dejavnosti in pravice uporabnikov ter 

3. kodeksih, ki opredeljujejo standarde vedenja deležnikov. 

Mag. Marko Bitenc



Upravljanje s tveganji v zdravstvu –
pomen znanja in poštenosti

� Kompetentnosti nosilcev upravljavskih funkcij znotraj 
zdravstvenega sistema je osnova za upravljanje tveganj. 

� Na znanju utemeljeno vodenje zdravstvenega zavoda, ki je 
podprto s standardi vrlinske ali poklicne etike, predstavlja 
temelj upravljanja s korupcijskimi tveganji v zdravstvu.

SIOL.NET, 2017



Zaključek - diagnoza

� Transparency International je zapisal, da korupcija v
zdravstvu lahko pomeni razliko med življenjem in
smrtjo. Korupcija niža kakovost zdravstvenih storitev,
omejuje dostopnost in obseg zdravstvenih storitev,
niža učinkovitost zdravstvenega varstva ter viša ceno
zdravstvenih storitev.



Zaključek - tretma

� Celovito upravljanje korupcijskih tveganj v zdravstvu je soodvisna 
naloga tako upravljalcev zdravstvenega sistema (zakonodajalci, 
vlada, župani), vodstev zdravstvenih zavodov in tudi vseh 
zaposlenih v zdravstvenih zavodih. 

� Samo pravno urejen sistem, ki sledi javnemu dobremu, 
kompetentni vodje zdravstvenih zavodov ter zaposleni, katerih 
vedenje in odločitve temeljijo na etičnih standardih posameznih 
poklicnih skupin, lahko zagotovijo tako integriteto zavoda kot 
integriteto posameznika znotraj tega zavoda.
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