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ZADEVA: Predlog Zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega 
zdravstvenega sistema

Spoštovani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije,

slovenski javni zdravstveni sistem je že dlje časa obremenjen z nedopustno dolgimi 
čakalnimi dobami, ki se zaradi odsotnosti ustreznih ukrepov na tem področju še 
podaljšujejo. V letu 2019 so se pokazale tudi resne težave zaradi pomanjkanja zdravnikov 
v osnovnem zdravstvu, te se prenašajo tudi na urgentne službe. 

Vlada je sredi leta 2019 napovedovala skrajševanje nedopustno dolgih čakalnih dob z 
vključevanjem vseh razpoložljivih kapacitet izvajalcev v opravljanje zdravstvenih storitev, 
vendar do sedaj na tem področju še ni bil pripravljen noben konkreten predlog, s katerim 
bi se napoved lahko uresničila. Dejstvo je, da zdravstvena politika ni pripravila niti resnih 
ukrepov za razbremenitev zdravnikov v osnovnem zdravstvu. Še posebej preseneča, da 
vlada Državnemu zboru RS ni predlagala niti spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti, 
ki je z nerazumno novelo v letu 2017 še dodatno omejil delo mladih zdravnikov in vseh 
tistih zdravnikov, ki so zmožni in pripravljeni delati več. 

Zdravniška zbornica Slovenije je, v odsotnosti nujno potrebnih ukrepov zdravstvene 
politike, pripravila svoj predlog Zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja 
javnega zdravstvenega sistema (v nadaljevanju: interventni zakon), s katerim bi se lahko 
začela sanacija pešajočega slovenskega javnega zdravstvenega sistema – tako na področju 
nedopustno dolgih čakalnih dob kot na področju ponudbe dela zdravnikov. Predlog 
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zakona predvideva, da bi se brez nadaljnjega odlašanja uporabilo proste kapacitete 
domačih izvajalcev za izvedbo dodatnih storitev ter da bi se domačim zdravnikom, ki želijo 
za primerno plačilo delati več, to tudi omogočilo. V nadaljevanju predstavljamo oba sklopa 
ukrepov iz predloga zakona. 

Predvideni interventni ukrepi za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema iz 
tega zakona iz naslova skrajšanja čakalnih dob so usmerjeni k zagotovitvi izvedbe dodatnih 
zdravstvenih storitev, ki so z vidika dolžine čakalnih dob najbolj problematične, z začasno 
vključitvijo vseh razpoložljivih kapacitet domačih izvajalcev zdravstvene dejavnosti z 
ustreznim dovoljenjem za opravljanje dejavnosti. Z interventnim zakonom zasledujemo 
takšno izvedbo storitev, ki bo temeljila na učinkovitosti ureditve in zagotovitvi primerne 
motivacije za hitro opravljanje storitev ter posledično čim hitrejše zmanjšanje števila 
čakajočih pacientov. To bi pomembno vplivalo tudi na zmanjšanje bolniških staležev. 

Zakon za nadomestitev pomanjkanja zdravnikov z interventnimi ukrepi predlaga 
vzpostavitev  novega pravnega okvira (dodatnega) dela zdravnikov. S preprosto in ne 
zbirokratizirano ureditvijo bodo lahko ti enostavno pridobili status neodvisnega 
ponudnika zdravniške službe (svobodnega zdravnika), ki bo zdravnikom z licenco omogočil 
opravljanje dodatnega dela, o čemer se bodo z izvajalci zdravstvene dejavnosti prosto 
dogovarjali. Tako bo zdravnikom omogočeno bolj fleksibilno delo v javnem in zasebnem 
sektorju, posledično pa se bo povečala skupna ponudba dela na vseh ravneh zdravstvene 
dejavnosti in s tem znatno izboljšala tudi dostopnost zdravstvenih storitev.

Predlagani ukrepi ne predvidevajo dviga javne porabe za zdravstvo, ampak bi, ravno 
obratno, predlog zakona preko skrajšanja čakalnih dob in posledičnega zmanjšanja 
izdatkov zdravstvene blagajne za dolgotrajne bolniške odsotnosti (oseb, ki trenutno v 
bolniškem staležu čakajo na zdravstvene storitve) privedel do prihrankov v zdravstveni 
blagajni. 

Zdravniška zbornica Slovenije naproša poslance Državnega zbora Republike Slovenije, da 
zaradi neučinkovitosti ministrstva za zdravje in vlade pri reševanju predstavljenih akutnih 
problemov prevzamejo pobudo za reševanje slovenskega javnega zdravstvenega sistema, 
preučijo predlagano ureditev zbornice ter jo vložijo v zakonodajni postopek. 

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica
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