
Strokovna združenja podpirajo

spremembe v zdravstvu, a pri predlogu

NSi obstajajo razhajanja

Ljubljana, 9. februarja - Vodstvo NSi se je danes ponovno sestalo s strokovnimi

združenji s področja zdravstva na temo predloga zdravstvene reforme, ki so ga v

stranki predstavili konec decembra. V lekarniški zbornici, sindikatu delavcev v

zdravstveni negi in združenju zdravstvenih zavodov se strinjajo, da so spremembe

potrebne, vendar pa obstajajo določena razhajanja.

S strokovnimi združenji so se danes sestali predsednica NSi Ljudmila Novak, vodja njihove

poslanske skupine Matej Tonin in poslanec NSi ter podpredsednik parlamentarnega odbora za

zdravstvo Jernej Vrtovec, so sporočili iz stranke. V NSi menijo, da je na zdravstvenem področju

najpomembneje ustvariti večjo konkurenčnost, tako med zavarovalnicami kot med izvajalci

zdravstvenih storitev.

Z večjo konkurenčnostjo v zdravstvenem sistemu bi po mnenju Vrtovca največ pridobili državljani.

"Ljudje bodo imeli za svoj lasten denar možnost izbire, kje se bodo zdravili. Boj za bolnika bi

izključno izboljšal zdravstvene storitve," je poudaril. Kot so še sporočili iz stranke, je NSi

pripravljena narediti dva koraka nazaj, da pride zdravstveni sistem tri korake naprej.

Predsednico Sindikata delavcev v zdravstvu Slovenije Jelko Mlakar medtem veseli dialog, ki so

ga več let pogrešali. Kot je pojasnila, na splošni ravni podpira predloge in koncept celotne

reforme zdravstva, "nesporno pa je, da je hudič v detajlih," je izpostavila.

Kot so sporočili iz NSi, je Mlakarjeva na sestanku izpostavila tudi košarico pravic. "Dokler ta ni

zelo jasno definirana in dokler način, kako bi se finančna plat zgodbe odvijala skozi več

zavarovalnic, ni povsem jasen, stojimo na tem, da bi morale vse stranke imeti na prvem mestu

interes državljanov, kar bomo zdravstveni delavci tudi zagotavljali," je še dodala Mlakarjeva.

Predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub pa je po navedbah NSi ocenil, da predlog

NSi sistem zavarovanja obrne na glavo. "Najprej je treba spremeniti miselnost ljudi, potem pa bi

bila takšna reforma možna," je dejal. V zbornici se sicer strinjajo s preoblikovanjem izvajalcev iz

javnih zavodov v neke druge pravne oblike, ki poslujejo po zakonu o gospodarskih družbah, s

čimer bi se povečala odgovornost.

Da obstajajo določena razhajanja, meni tudi predsednik Združenja zdravstvenih zavodov
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Slovenije Metod Mezek. Pri tem je na področju organizacije sistema kot takšnega izpostavil

razhajanja glede zasebnega in koncesijskega zdravstva. Vendar pa je po njegovih besedah

ključno to, da so spremembe potrebne.
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