Zdrav sistem za zdrave ljudi

Slovenski zdravstveni sistem je v globoki krizi, ki se odraža v nerazumno dolgih čakalnih
dobah, krizi vodenja javnih zdravstvenih zavodov, strokovnem nazadovanju in sistemski
korupciji. Aktualna zdravstvena politika ni sposobna sprejeti ustreznih ukrepov za reševanje
problematike zdravstva na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti, še manj pa zagotoviti vsem
državljanom hitro dostopne in kakovostne zdravstvene oskrbe. Predlagane zakonodajne
spremembe trenutne Vlade RS ne rešujejo aktualnih sistemskih problemov v zdravstvu, še
več, slovensko zdravstvo bodo pahnile nazaj v socialistični sistem državnega zdravstva,
dostopnost do zdravstvenih storitev se bo še naprej zmanjševala, čakalne dobe pa še
podaljševale.

Slovenska demokratska stranka zato na področju zdravstva načrtuje:










takojšnje ukrepe za vzpostavitev sistema, v katerem bodo izvajalci zainteresirani, da
paciente oskrbijo hitro, prijazno in kakovostno;
okrepitev osnovnega zdravstva s povečanjem števila družinskih in splošnih
zdravnikov in s stimulativnim nagrajevanjem v odročnih krajih;
določitev mreže javne zdravstvene službe in programa, kako vzpostaviti to mrežo, ki
bo v skladu s potrebami diagnostične in terapevtske oskrbe prebivalstva;
vsebinsko in organizacijsko preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v
gospodarske družbe splošnega pomena z več avtonomije pri izvajanju kadrovske in
plačne politike, razvijanjem konkurenčne dejavnosti in vključitev slovenskih bolnišnic
v sistem evropskih referenčnih centrov, tako da se slovenskim bolnikom zagotovi
visokokakovostno zdravljenje tudi redkih bolezni;
vzpostavili bomo bolj pregledno in učinkovito zavarovalništvo, kar pomeni, da bodo
zavarovanci jasno vedeli za svoje zavarovalne pravice, ki morajo biti tudi primerno
hitro dostopne;
vzpostavitev sistema določanja in spremljanja standardov in normativov tako glede
materialov, cen, kot obremenitev zdravstvenega kadra; za nove in dražje storitve, ki
jih izvajalci z dovoljenjem ponudijo zavarovancem kot nadstandardne, pa bo možno
zaračunavati le doplačilo, dokler ne bodo sprejete v seznam standardnih storitev;
vzpostavitev temeljev za varnejšo medicinsko obravnavo z uvedbo sistemskega
nadzora nad zapleti pri izvajanju zdravstvenih storitev in sistemsko ureditev pravice
do odškodnine pri neugodnih izidih zdravljenja.

Konkurenca med izvajalci zdravstvene dejavnosti bo ob realnih cenah zdravstvenih storitev
privedla do bolj prijaznega odnosa izvajalcev do uporabnikov, boljše kakovosti storitev,
hitrejše oskrbe, krajših čakalnih dob in konkurenčne pocenitve storitev. Odnos med
zavarovalnicami kot plačnikom storitev in izvajalci mora upoštevati tržne zakonitosti, odnos
do zavarovancev pa mora slediti načelu solidarnosti. Spoštovanje zasebne pobude bo

vzpostavilo konkurenco med izvajalci, kar bo dodatno zmanjšalo tudi koruptivna tveganja
javne zdravstvene službe.
Izvedli bomo torej celovito nadgradnjo ob ohranjanju javnega, solidarnostnega in
vzajemnega zdravstvenega zavarovanja. Slovenskim državljanom moramo jasno povedati,
koliko in katere storitve v določenem času lahko pričakujejo glede na vplačane premije.
Pošteno! Le zdrav narod bo lahko ustvarjal dobrine za večje blagostanje posameznika in
države v celoti.

