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Zadeva: Stališče KME RS o razmerah v slovenskem zdravstvu

KME RS z zaskrbljenostjo in obžalovanjem spremlja razmere v slovenskem zdravstvu. Osebe, 

ki so izgubile svoje zdravnike in vse težjo dostopnost do zdravstvenih storitev, ocenjuje kot 

veliko poslabšanje zdravstva, kakršnega smo bili pri nas vajeni. Zanemarjene zdravstvene 

potrebe, ki jih ljudje sami ne zmorejo reševati, negativno vplivajo ne le na njihovo zdravje, 

ampak tudi na družbeno vzdušje. Ker razmere vseh ne prizadevajo v enaki meri, se z njimi 

povečuje tudi stopnja zdravstvenih neenakopravnosti in nepravičnosti. 

KME RS ni poklicana, da bi razčlenjevala pretirane administrativne zahteve, nepravično 

nagrajevanje, sindikalna nasprotja, kadrovske, organizacijske in vodstvene pomanjkljivosti, 

politična preračunavanja, dobaviteljske in druge prakse, ki kljub večletnim opozorilom ostajajo 

nerešene in za zdravstvo odgovornim déležnikom zmanjšujejo verodostojnost in ugled. V okviru 

svojih pristojnosti pa želi opozoriti, da kljub vsemu naštetemu ostaja dobrobit bolnikov najvišja 

zdravstvena zapoved. Osnovna strokovna in etična naloga našega zdravstva je in bo, da 

prebivalcem v vseh slovenskih okoljih zagotavlja socialno pravično zdravstveno varnost. Zato je 

neetično osebe, ki so me izbrale za svojega zdravnika in mi zaupale svojo zdravstveno varnost, 

brez časovno zadostne vnaprejšnje napovedi in strokovne pomoči prepuščati njihovi 

zdravstveni usodi.

Slovenski zdravstveni sistem niso samo javne zdravstvene ustanove, ampak ga predstavljajo 

vsi zdravniki in zdravstveniki, ki so se odločili, da bodo prek javnega ali zasebnega zdravstva 

pomagali ljudem v zdravstvenih potrebah. Očitno je, da se v Sloveniji na račun javnega z vsemi 

posledicami krepi zasebno zdravstvo, ki pa mu zdravstvena varnost od svojih zdravnikov 

zapuščenih pacientov ne bi smela biti tuja. Zasebna zdravstvena ustanova, ki zaposluje 

zdravnike iz javnega zdravstva, je soodgovorna za zdravstvene stiske oseb, ki zaradi tega 

ostajajo brez zdravstvene varnosti. KME RS pogreša sistemska pravila in dogovore, kako 

zapuščenim pacientom ob prezaposlitvah njihovih zdravnikov še naprej zagotoviti zdravstveno 

varnost.

Po mnenju KME RS je razmere, s kakršnimi se sedaj v zdravstvu srečujemo, potrebno čim prej 

odpraviti. Verjame, da je možno oblikovati uresničljive rešitve in poziva vse odgovorne 

déležnike, da si jih namesto nasprotovanj,  v sodelovanju  in sledeč vrednotam zdravstva, 

prizadevajo oblikovati tako, da bo poskrbljeno za zdravstveno varnost tudi najšibkejših med 

nami. Le tako lahko slovensko zdravstvo pred bolniki in družbo izpolnjuje svoje strokovno in 

etično poslanstvo.                                                                      

          dr. Božidar Voljč, dr. med.

                                                                                     predsednik KME RS


		2023-01-17T10:01:14+0100
	Božidar Štefan Voljč




