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Zadeva: Sprejem nujno potrebnih ukrepov za skrajševanje čakalnih dob v 
zdravstvu

Zveza:     vaš dopis, št. 014-75/2020/1 z dne 25. 8. 2020

Na Ministrstvo za zdravje ste naslovili dopis v katerem opozarjate na nedopustno dolge čakalne 
dobe. Zaradi prekinitve izvajanja zdravstvenih storitev so se čakalne dobe v času epidemije še 
dodatno podaljšale. Nadalje iz vašega dopisa izhaja, da ste poslanskim skupinam Državnega 
zbora RS že v januarju 2020 posredovali vaš predlog Zakona o interventnih ukrepih za 
stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema. Glede na vse navedeno, pozivate 
Ministrstvo za zdravje, da ob pripravi novega interventnega zakona za zajezitev posledic 
epidemije COVID-19 vključi tudi ukrepe za skrajševanje čakalnih dob. 

Pojasnjujemo vam, da si Ministrstvo za zdravje vsekakor prizadeva skrajšati čakalne dobe ter 
zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva. Prvi korak k skrajševanju čakalnih dob je bil 
objavljen javni razpis za podelitev koncesij na naslednjih področjih: dermatovenerologija, 
čeljustna in zobna ortopedija v zobozdravstveni dejavnosti, na področju zobnih in ustnih bolezni 
ter na področju oralne in maksilofacialne kirurgije. S tem je Ministrstvo za zdravje vsekakor 
omogočilo boljšo dostopnost do navedenih zdravstvenih storitev. 

Nadalje vam pojasnjujemo, da je Ministrstvo za zdravje že pristopilo k pripravi Nacionalnega 
razpisa, ki bo vključeval zdravstvene storitve, kjer je največje število nad dopustno čakajočih 
pacientov. Na Nacionalni razpis se bodo lahko prijavili vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so 
pridobili dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ,  skladno z 
določbami Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 –
ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20; v nadaljnjem besedilu ZZDej).

Ministrstvo za zdravje si v bodoče vsekakor prizadeva najti ustrezno ravnovesje med pravico do 
dostopa do zdravstvenega varstva pacienta in pravico do primerne, varne in kakovostne 
zdravstvene obravnave. V ta namen si prizadeva sprejeti tudi ustrezno zakonodajo. 

V upanju da boste naše pojasnilo sprejeli, vas lepo pozdravljamo.

Pripravila:                                                                                  
Petra Bogataj
Višja svetovalka III  
                                                                po pooblastilu, št. 020-3/2020/65 z dne 6. 5. 2020
                                                                                   mag. Bernarda Kociper
                                                                                        sekretarka 



Vročiti:
- naslovniku – elektronsko na naslov: gp.zzs@zzs-mcs.si
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