
VOLILNE OBLJUBE NA PODROČJU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V 

PROGRAMIH POLITIČNIH STRANK
Strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu



Problemi ocenjevanja vsebin programov

1. Metodološki problemi (anonimnost)

2. Prikaz celote

3. Prekrivanje programov in skupne 
značilnosti (70% enakih vsebin)
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Razmere, v katerih so nastajali programi

1. Turbulentno obdobje (prerivanje strank na področju zdravstva)

2. Nezaupanje in nezadovoljstvo z zdravstvenim sistemom (linearna rast 
čakajočih na zdravstveno storitev)

3. Nesporazumi, dezinformacije v povezavi s kriznimi dogodki (srčna kirurgija, 
kalij, stenti)

4. Podcenjeni program (cene gor – cene dol)

5. Neizpolnjena pričakovanja, pomanjkanje kompetenc, sočutja, razumevanja 
in empatije (odstavljanje sodelavcev s tiskovnimi konferencami)

6. Kognitivna disonanca (nesodelovanje s podsistemi in predparlamentarno
demokracijo)

7. Politični snobizem (prepričanje v svoj, čeprav nepreverjen »prav«)
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Glavne vsebine
1. Javno zdravstvo, osnovno zdravstveno varstvo

2. Dostopnost (povečanje števila zdravnikov in drugega osebja, prospektivni
programi, odprti razpisi)

3. Korupcija (preprečiti kartelne in dobaviteljske povezave)

4. Mreža (vertikalne in horizontalne povezave, zdravstveni centri, specializacija 
bolnišnic)

5. Košarica (A,B,C – iz solidarnostnih virov, iz vzajemnih virov, iz proračuna)

6. Vodenje (usposobitev vodstva in povečanje kompetenc ter avtonomije)

7. Organizacija (optimizacija oddelkov in zavodov, notranje in zunanje 
integracije)

8. Javno zasebna partnerstva (preko koncesionarjev in neposrednega vlaganja 
zainteresiranih investitorjev)

9. Konkurenca (referenčnost zdravnikov in zavodov in koncesionarjev)

10. Transparentnost, zavarovalna konkurenca, agencije za zbiranje denarja
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Opozorila

1. Starost in staranje (prilagoditev programov, povečanje paliative, dolgotrajna 
nega in oskrba, patronažna služba)

2. Odgovornost za lastno zdravje (preventiva in osveščanje, pa tudi 
sankcioniranje)

3. Kakovost (element nagrajevanja pa tudi samokontrole)

4. Etika (genetika)

5. Nove tehnologije zdravljenja (slediti svetovnim trendom)
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Čiščenje pravil in pravilnikov

1. Debirokratizacija (integrirati različne predpise v 
uporabne pravilnike)

2. Proaktivnost nadzorov (zmanjšanje kaznovalne politike 
in povečanje svetovalne vloge)

3. Prazne in neuresničljive pravice (pol ure, 14 dni in 
lažne obljube)
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Sistemske opore

1. Zakon o javnih zavodih (napisati na novo, predvideti avtonomijo, vlogo 
zasebnega kapitala, tržne dejavnosti i in drugo)

2. Zakon o zdravstvenem zavarovanju (vzpostaviti stabilen sistem in dokončno 
odgovoriti na vprašanje, kaj z dopolnilnim zavarovanjem)

3. Zakon o zdravstveni dejavnosti (urediti status javnih zdravstvenih zavodov in 
njihovo avtonomijo ter vlogo nadzornih organov)

4. Stabilnost in vzdržnost virov (jasnost pričakovanih virov, prispevki, proračun, 
iz žepa), do 10 % BDP

5. Stimulativne plače tako zaradi obsega kot kvalitete dela
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Pripomočki za načrtovanje in 
gospodarjenje

1. Cenik in faktura s specifikacijo (SPP oziroma DRG)

2. Celovita informatika (povezati v enovit sistem med seboj berljivih 
programov)

3. Skupni javni razpisi (preprečiti kartelne dogovore, razviti pogajalske 
funkcije, količinski popusti)

4. Standardizacija opreme, vgradnega materiala (okolje in pogoji za izvajanje 
dejavnosti)

5. Standardizacija postopkov zdravljenja (klinične poti)

6. Sistemi E-zdravja (napotnice, naročanje, recepti…)

7. Normativi za delo
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Splošna priporočila

1. Zaradi posameznega drevesa ne smemo spregledati gozda 
(politične prioritete)

2. Ključni odločevalci naj se pri sprejemanju odločitev poenotijo 
in povezujejo z nosilci znanja in poznavalci zdravstvenega 
sistema

3. Smo sposobni doseči politični konsenz med strankami?!

4. Ne manipulirajmo z zdravstvenimi obljubami v boju za 
doseganje političnega prestiža in moči. 
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Državna uprava, MZ

1. Finance MZ

2. Organizator obstoječega znanja

3. Sodelovanje s podsistemi

4. Prioritete
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Konsenz in skupni cilji

1. Škodljivi politični prestiž

2. Manipulacija s čustvi

3. Izrabljanje stiske

4. Izkoreninjenje šarlatanstva in 
polaganja rok
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H V A L A   Z A   P O Z O R N O S T !
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