Številka: 065-28/14-1
Datum: 15. 1. 2014

Na podlagi 41., 46. in 47. člena Poslovnika Državnega zbora ter na podlagi
odločitve, sprejete na 6. seji Odbora za zdravstvo, dne 5.12.2013 in 17. nujni
seji dne 15.1.2014, Odbor organizira
J AVNO PREDSTAVITEV MNENJ
o temi
»Aktualni problemi na področju zdravstva«
ki bo v četrtek, 23. 1. 2014, ob 9. uri
v veliki dvorani Državnega zbora, Ljubljana, Šubičeva 4
Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in najširše
javnosti o navedeni temi kot podlago za pripravo reforme na področju zdravstva.
Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore predvsem na naslednja vprašanja:
Zdravstveni sistem:
1. Kako učinkovito organizirati delovanje zdravstvenega sistema – organizacijske
oblike na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju?
2. Na kakšen način bi bilo potrebno optimizirati oziroma ustrezneje urediti ter
razmejiti javno in zasebno dejavnost v zdravstvu?
3. Kako urediti problematiko zaposlovanja mladih zdravnikov (sekundariat) in
drugih skupin zdravstvenih delavcev?
4. Postavitev meril za mrežo javne zdravstvene dejavnosti in mrežo samo?
Informacija podpora, javna naročila in investicije:
5. Kako izboljšati sistem delovanja javnih naročil na področju zdravstva, z
namenom preprečitve koruptivnih in klientalističnih povezav, kartelnega
dogovarjanja pri naročanju zdravil in medicinske opreme, investicijah, gradnja in
nabavi opreme?
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6. Kako vzpostaviti in povezati informacijske sisteme na vseh področjih
zdravstva?
7. Kako oblikovati in vzpostaviti zdravstvene storitve na daljavo (tele-medicina,
e-recept, e-zdravje?
Upravljanje zavodov:
8. Kdo (profesionalni menedžerji ali zdravniki) oziroma na kakšen način naj bodo
upravljane/vodene zdravstvene institucije? Kakšne naj bodo pristojnosti in
odgovornosti poslovodstva?
Zavarovanje:
9. Kakšni bi bili optimalni načini oblikovanja in izvajanja zdravstvenega
zavarovanja v Sloveniji? Kakšna naj bi bila vloga Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije?
10. Ali bo glede na finančno situacijo potrebno na novo opredeliti obseg pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja?
11. Kaj bi prinesla uvedba participacije na zdravila, zlasti na primarnem nivoju?

***

Vse udeleženke in udeležence, ki se bodo javne predstavitve mnenj udeležili in na njej
aktivno sodelovali pozivamo, da svoje prispevke predhodno posredujejo v pisni obliki
na naslov: Državni zbor, Odbor za zdravstvo, Šubičeva ulica 4, SI–1000 Ljubljana, po
telefaksu na številko 01 478 9903 oziroma na elektronski naslov: stanka.erjavec@dzrs.si ali pa jih predložite na sami Javni predstavitvi mnenj.
Udeleženke in udeležence, ki bodo na javni predstavitvi mnenj aktivno sodelovali,
prosimo, da na prijavnici k razpravi, ki jo bodo prejeli pred začetkom razprave,
navedejo, o katerih vprašanjih bodo razpravljali.
Vsa gradiva bodo objavljena na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije.

Alenka Jeraj
predsednica

Vabljeni:
- poslanke in poslanci Državnega zbora
- Vlada Republike Slovenije
- Ministrstvo za zdravje
- Državni svet RS
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Zdravstveni svet Republike Slovenije
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- Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke
- Državna komisija za medicinsko etiko
- Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
- Zdravniška zbornica Slovenije
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
- Zdravniško društvo Slovenije
- Lekarniška zbornica Slovenije
- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
- Združenje direktorjev slovenskih bolnišnic
- Varuh bolnikov pravic
- Varuhinja človekovih pravic
- Univerzitetni klinični center Ljubljana
- Univerzitetni klinični center Maribor
- Splošna bolnišnica Novo mesto
- Splošna bolnišnica Murska Sobota
- Splošna bolnišnica Franca Derganca Nova Gorica
- Splošna bolnica Izola
- Splošna bolnišnica Jesenice
- Splošna bolnišnica Celje
- Splošna bolnišnica Brežice
- Splošna bolnišnica Trbovlje
- Splošna bolnica Slovenj Gradec
- Splošna bolnišnica Ptuj
- Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
- Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
- Sindikat kliničnega centra
- Sindikat FIDES
- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
- Sindikat farmacevtov Slovenije
- Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZANAS
- Združenje kardiologov Slovenije
- Inštitut za ekonomske raziskave v zdravstvu
- Združenje proizvajalcev zdravil Slovenije - GIZ
- Mednarodni forum Znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb - GIZ
- Informacijski pooblaščenec
- Skupnost občin Slovenije
- Zveza potrošnikov Slovenije
- Združenje občin Slovenije
- Čubraković Bojan
- Miro Germ, Slovensko združenje za kakovost in odličnost
- dr. Marjan Česen

V vednost:
Kolegiju predsednika Državnega zbora
Vladi
Državnemu svetu
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-

generalni sekretarki Državnega zbora
poslanskim skupinam
Zakonodajno-pravni službi
Službi za odnose z javnostmi

