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.... sindikati opozarjajo, da delavski žepi ne
prenesejo novih izdatkov

.... pripravljajo nov nacionalni program za
podroèje prepovedanih drog

.... register farmacevtskih sodelavcev bi
uravnotežal obiske pri zdravnikih

.... prispevek bolnika: 5 evrov za 45 minut
prve psihološke pomoèi
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URADNI LIST ŠT. 15. 2. 3. 10 
Iz vsebine
§ 688. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini z
zdravilno učinkovino esomeprazol, za katera je bilo od 5.
10. 2009 do 24. 2. 2010 izdano dovoljenje za promet

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN
ZAVAROVANJE

Svobodni sindikati nezadovoljni s predlogom
zakona - Svobodni sindikati so na včerajšnji
novinarski konferenci predstavili svoja stališča do
predloga zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju. Ocenjujejo, da je zakon
krivičen do delavcev in zahtevajo umik zakonskega
predloga. Opozarjajo na nevarnost, da bo "jutri
zdravje privilegij bogatih". 

Sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
Lučka Böhm je poudarila, da je v predlogu"vrsta
sprememb, na katere bodo sindikati zelo občutljivo
odreagirali. Opozorila je, da naj bi po novem
obvezno zdravstveno zavarovanje pri enaki
prispevni stopnji plačevalo manjši delež cene
zdravstvene storitve. To se nanaša zlasti na
poškodbe pri športu, poškodbe zaradi alkohola in
na vrsto drugih zdravstvenih storitev. To bo v
bodoče zdravstveno zavarovanje krilo v manjšem
odstotku.

Slovenski delavci z nizkimi plačami bodo to po
mnenju sekretarke ZSSS težko zdržali. Kot kaže, za
dopolnilno zdravstveno zavarovanje premija ne bo
zadostovala, tako da se bo treba v bodoče še
nadstandarno zdravstveno zavarovati, je
prepričana. 

Sindikalistom tudi ni všeč, da predlog zakona
prinaša zniževanje nadomestil plače v primeru
bolniške odsotnosti, zlasti za nego družinskega
člana. To se nanaša na primer, kadar otrok zboli in
eden od staršev ostane doma, da ga neguje. Prvi
dan ne bo več plačan, kot to velja zdaj, za
naslednje dneve pa sledi zelo nizka odmera
nadomestila, le 65 odstotkov od osnove, je
povedala Böhmova. 

V nadaljevanju je sekretarka svobodnih sindikatov
omenila tudi zniževanje pravic bolnišničnega
zdravljenja in izpostavila, da bo treba po novem
predlogu zakona ob obisku bolnišnice iz svojega
žepa plačati tudi hotelski del (za hrano in pijačo).
To je zelo narobe, saj si bo bolnišnično zdravljenje
privoščila kopica premožnih, je še podčrtala Lučka
Böhm. 

Predsednik tega sindikata Dušan Semolič  je med
drugim opozoril, da se je treba vprašati, kje so
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zdravstvo

vzroki za bolniške in v kakšnih razmerah delajo
delavci. Spomnil je, da so v letu 2008 na račun
svojega zdravja delavci opravili 18,6 milijona nadur,
mnogo tudi neplačanih. Vir: STA, 2. 3. 10

DROGE
V pripravi nov nacionalni program za
področje prepovedanih drog - Vladna komisija
za droge je na včerajšnjem delovnem sestanku
sklenila imenovati medresorsko delovno skupino, ki
bo pripravila novo besedilo nacionalnega programa
za področje prepovedanih drog. Seznanili so se tudi
s predlogi sprememb zakona o proizvodnji in
prometu s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih
vlada predvidoma obravnavala do julija. Predlog
sprememb in dopolnitev tega zakona je že
pripravljen za koalicijsko in medresorsko
usklajevanje in bo na vladi predvidoma obravnavan
v prvi polovici letošnjega leta. 

Poleg priprave nacionalnega programa bo komisija,
ki se je včeraj sestala na prvi seji,  skrbela tudi za
njegovo izvajanje, spremljanje uresničevanja ciljev
in usklajevanje ukrepanj med posameznimi resorji.
Zagotavljala bo tudi usklajenost mednarodnega
sodelovanja ter skrbela za spremljanje in izvajanje
določil konvencij mednarodnih organov in
organizacij. 

Naloge komisije za droge so še usklajevanje vladne
politike, ukrepov in programov za zmanjševanje
ponudbe prepovedanih drog, preprečevanje
uživanja in zmanjševanje povpraševanja po
prepovedanih drogah, zmanjševanja škode zaradi
uporabe prepovedanih drog ter programov
zdravljenja in rehabilitacije, so zapisali v sporočilu
za javnost na ministrstvu za zdravje. Vir: STA, 2. 3. 10

OBALA
Prebivalce ogroža rak - Na Obali za rakom že
desetletja zboleva več ljudi kot drugod v Sloveniji.
Na vrhu je rak kože, sledijo pljučni rak in raki
debelega črevesa, navaja predsednica Obalnega
društva za boj proti raku Jadranka Vrh Jermančič. O
pomenu osveščanja ljudi so ob tednu boja proti
raku govorili na včerajšnji novinarski konferenci
društva v izolski bolnišnici. 

V Obalno kraški regiji je leta 2006 za rakom zbolelo
599 ljudi, od tega dobra polovica moških. Od teh je
za kožnim rakom zbolela blizu četrtina, 10
odstotkov jih je zbolelo za rakom pljuč, 67
odstotkov za rakom dojke. Za rakom debelega

črevesa je tega leta zbolelo 30 ljudi, 27 za rakom
želodca in 21 za rakom na rektumu. 

Letno odkrijejo v Obalno-kraški regiji 80 novih
primerov raka dojke, prav toliko primerov raka
debelega črevesa in približno 45 novih primerov
raka pljuč. K večji pojavnosti raka v obalno kraški
regiji prispevajo izpostavljenost sončnim žarkom in
kancerogenim snovem, kajenje, slabe prehranske
navade in stres. 

Predvsem pri raku debelega črevesa in pljuč
oboleva več moških. Moški, ki jim je sicer posvečen
tokratni teden boja proti raku, kasneje obiščejo
zdravnika, rak je zato pogosto odkrit v napredovani
fazi in zato težje ozdravljiv. K uspešnemu
zdravljenju pomembno prispeva zgodnje odkrivanje
in ozaveščanje javnosti. 

Osveščanju mladih je namenjena akcija Dijak dijaku
proti raku, ki so jo v društvu izvedli v sodelovanju z
obalnimi osnovnimi in srednjimi šolami.
Osnovnošolce višjih razredov in dijake so v okviru
akcije podučili o pravilnem pregledovanju dojk in
mod, kar je ključno za zgodnje odkrivanje teh dveh
vrst raka. Akcijo nameravajo razširiti na območje
vse Slovenije. Vir: STA, 2. 3. 09

UKC MARIBOR
Za strokovnega direktorja en kandidat - Na
razpis za strokovnega direktorja UKC Maribor je do
predvidenega roka prispela ena prijava. Razpisna
komisija, ki jo vodi Lojze Grobelnik, se bo sestala
danes in ugotavljala, ali edini kandidat ustreza
razpisnim pogojem. Kandidat mora ob univerzitetni
izobrazbi medicinske smeri imeti  naziv
visokošolskega učitelja medicinske fakultete,
najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnim
vodenjem ter ustrezne organizacijske in vodstvene
sposobnosti. Kandidat je je bil dolžan predložiti
program strokovnega dela in razvoja mariborske
bolnišnice. Sedanjemu strokovnemu direktorju
Antonu Crnjacu, ki se po neuradnih informacijah na
omenjeni položaj ni več prijavil, se mandat izteče
20. aprila. Vir: STA, 2. 3. 10

CELJSKO
Nova psihološka posvetovalnica - Na Zavodu
za zdravstveno varstvo (ZZV) Celje bodo jutri odprli
psihološko posvetovalnico Tu smo zate.
Predstavnica zavoda Nuša Konec Juričič je na
ponedeljkovi novinarski konferenci v Celju
povedala, da bodo odslej lahko odrasli prebivalci s
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Celjskega tako poiskali prvo psihološko pomoč. 

Svetovalnica bo delovala vsak ponedeljek, torek in
četrtek od 15. do 18. ure, v strokovno skupino pa
so vključeni izkušeni psihologi različnih specialnosti
in psihoterapevtskih smeri ter psihiatri. Pomoč bo
za uporabnike zelo dostopna, saj bodo za
svetovalni pogovor, za katerega ne potrebujejo
napotnice in bo trajal 45 minut, prispevali pet
evrov. Posamezniki se lahko na pogovor s
strokovnjakom prijavijo po telefonu, osebno ali po
elektronski pošti. Prva psihološka pomoč v
svetovalnici predvideva krajši svetovalni proces,
sestavljen iz največ štirih do šestih srečanj
posameznika s strokovnjakom in ni namenjena
zdravljenju ali dolgotrajni psihoterapevtski
obravnavi. 

Denar za pilotno delovanje svetovalnice je v
začetnem obdobju od marca do decembra letos
zagotovil ZZV Celje ob podpori ministrstva za
zdravje. Vir: STA, 1. 3. 10

CISTIČNA FIBROZA 
Poziv k spremembi zakonodaje za bolnike -
Poslanec SD Dejan Levanič je na ministra za delo,
družino in socialne zadeve Ivana Svetlika naslovil
poslansko pobudo za spremembe zakonodaje s
področja pravic in skrbi za bolnike s cistično fibrozo.
Med drugim poziva k ureditvi statusa odraslih ter
skrbi do otrok s to boleznijo. 

Bolniki s cistično fibrozo potrebujejo posebno nego
in varstvo celo življenjsko obdobje, saj je cistična
fibroza za bolnike še vedno usodna bolezen.
Zdravljenje cistične fibroze zahteva zelo veliko časa,
ne glede na stadij bolezni. Da bi v takšnih razmerah
bolnikom omogočili čim bolj dostojno življenje, je
nujno potrebno spremeniti ustrezno zakonodajo, je
zapisal Levanič. 

Poslanec med drugim predlaga, naj imajo starši
otrok, obolelih s cistično fibrozo, možnost do
uveljavljanja pravice do krajšega delovnega časa in
pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek po
zakonu o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih že v začetni fazi, ko se seznanijo z
boleznijo in preden je bolezen napredovala.  

Obenem Levanič poziva k ureditvi statusa odraslih
bolnikov s to boleznijo. Ne glede na to, da so stari
18 oziroma 26 let, še vedno potrebujejo posebno
nego in varstvo, saj se sami niso sposobni

preživljati. Vir: STA, 2. 3. 10

LEKARNA LJUBLJANA 
S prodajo galenskih izdelkov ravnali
koruptivno - Ravnanje javnega zavoda, ki dopusti,
da zavod na trgu prodaja zdravila brez dovoljenja
za promet z namenom pridobitve neupravičene
premoženjske koristi, ustreza definiciji korupcije, je
v načelnem mnenju zapisal predsednik
protikorupcijske komisije Drago Kos. Gre za
ravnanje Lekarne Ljubljana, kjer trdijo, da so
ravnali v skladu z zakonodajo. 

Zakon o zdravilih v 6. členu določa, da je galenski
izdelek za uporabo v humani medicini zdravilo, ki
ga pripravijo v galenskem laboratoriju lekarne in je
namenjen za izdajo na drobno v lekarni. V
nasprotnem primeru se izdelek šteje za industrijsko
izdelano zdravilo, ki mora izpolnjevati pogoje, ki jih
za industrijsko izdelana zdravila določa zakon o
zdravilih. 

V tem primeru pa javni zavod ponuja zdravila, ki jih
izdeluje drug pravni subjekt, s katerim ima javni
zavod sklenjeno pogodbo. Javni zavod pa ta
zdravila zgolj pakira v stično oziroma zunanjo
ovojnino. Javni zavod je na trgu prodajal sedem
industrijsko izdelanih zdravil brez dovoljenja za
promet in jih predstavljal kot galenske izdelke. S
tem pa se je zavod izognil določenim stroškom. S
prodajo teh zdravil je ustvaril prihodke, ki jih ni bil
upravičen ustvariti, je še zapisal predsednik
protikorupcijske komisije. 

V Lekarni Ljubljana vztrajajo, da so poslovali v
skladu z zakonodajo. Na mnenje komisije se je
odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković.
Mestna občina Ljubljana je lastnica Lekarne. Kot je
dejal na včerajšnji novinarski konferenci, je
zadovoljen z delom direktorja Lekarne Ljubljana
Marka Jakliča in ne razmišlja o njegovi zamenjavi.
Ne zdi se mu sporno, da Lekarna Ljubljana pod
svojim imenom ponuja zdravila, izdelana drugje. 

Sporne galenske izdelke - metafen, ascalcin,
ascalcin plus z okusom grenivke, paracetamol,
rhinafen, glukozamin in vitamin C - so v Lekarni
Ljubljana tržili kot galenske izdelke, medtem pa je
agencija ugotovila, da bi jih za prodajo morali
registrirati kot zdravila. Lekarna Ljubljana je
omenjene izdelke že umaknila iz prodaje. Agencija
za zdravila pa je po prekrškovnem postopku
podjetje tudi oglobila za 8000 evrov. Vir: STA, 2. 3. 10
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 ZDRAVILA 
Mednarodni forum znanstveno-raziskovalnih
farmacevtskih družb v Sloveniji je pred dvema
letoma sprejel dva kodeksa, o odnosih med
farmacevtsko industrijo in združenji bolnikov ter o
obveščanju in seznanjanju o zdravilih na recept.
Oba je pripravila Evropska zveza farmacevtske
industrije in združenj (EFPIA), za Slovenijo pa ju je
sprejela generalna skupščina foruma junija 2008.
Po tistem bistvenih novosti na tem področju pri nas
ni bilo. 

Področje strokovnega izobraževanja in pri tem
financiranja udeležbe slovenskih zdravnikov na
mednarodnih in svetovnih strokovnih kongresih je
urejeno z donacijami farmacevtskih podjetij
ustanovam, v katerih so zdravniki zaposleni. V
posameznih zdravstvenih institucijah so to uredili z
internimi pravilniki. 

V UKC Ljubljana so novo, doslednejšo ureditev
sprejeli in uveljavili z začetku tega leta. Novi
pravilnik ureja vprašanje soglasij in nadzora pri
udeležbi posameznika na določenem kongresu. Kar
zadeva financiranje, bo tudi v prihodnje
zagotovljeno nakazovanje sredstev posamezni
kliniki oziroma oddelku, 20-odstotkov vseh sredstev
pa se bo zlivalo v skupno kvoto za izobraževanje,
za katero je pristojen strokovni direktor UKC. 

Pobude so, naj bi začeli razpravo o možnostih
uvedbe glavarine, ki bi se stekala v poseben sklad,
iz katerega bi črpali denar, bodisi za izobraževanje
bodisi za druge potrebe v zdravstvu, ki zaradi
pomanjkanja denarja ostajajo neuresničene.
Potreben je tudi register strokovnih farmacevtskih
sodelavcev, s katerimi bi uredili področje obiskov. 
Vir: Delo, 1. 3. 10 (3)

SALUS 
Lani ob višjih prihodkih z nižjim dobičkom -
Družba Salus je lani po nerevidiranih in
nekonsolidiranih podatkih ustvarila 221,97 milijona
evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,5
odstotka več kot leta 2008. Dobiček pred
obdavčitvijo je upadel za 7,4 odstotka na 6,33
milijona evrov. V družbi, ki je ena vodilnih
veledrogerij na področju oskrbe slovenskega trga s
farmacevtskimi, medicinskimi in sorodnimi izdelki,
pričakujejo nadaljnji upad trga zdravil. Vir: STA, 26. 2.
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 BAYER 
2009 - Nemška kemična in farmacevtska družba
Bayer je v minulem letu ustvarila 1,35 milijarde
evrov čistega dobička, kar je za petino manj kot v
letu poprej. Prihodki od prodaje so se v
primerjalnem obdobju znižali za 5,3 odstotka na
31,2 milijona evrov. 

V družbi so poudarili, da so lani zabeležili strošek v
višini 140 milijonov evrov zaradi učinkov nihanja
valut. Dobiček so oklestili tudi enkratni stroški v
skupni višini 766 milijonov evrov, ki so bili
večinoma povezani z integracijo farmacevtske
družbe Schering, ki jo je Bayer kupil v letu 2006. 
"V težkem okolju smo uspešni in smo optimistični
glede prihodnosti," so zapisali v družbi. 

V letu 2010 v Bayerju pričakujejo petodstotno
povečanje prihodkov, dobiček pred davki, obrestmi
in amortizacijo pa naj bi se s 5,8 milijarde evrov v
minulem letu letos okrepil in približal sedmim
milijardam evrov. Vir: STA, 26. 2. 10

ZDA 
Zdravstvena reforma ukleščena - Ameriški
predsednik Barack Obama je minuli teden zbral
okoli 40 republikanskih in demokratskih
kongresnikov ter članov administracije, ki so v
televizijskem prenosu razpravljali o reformi
zdravstvenega sistema. Toda kljub šesturni razpravi
so ostali na svojih političnih bregovih. Obama je na
koncu razprave namignil, da bodo morali reformo
najverjetneje sprejeti demokrati sami, brez pomoči
republikancev. 

Obama je v četrtek dejal, da si ne morejo privoščiti
še enega leta razprave, kljub temu, da so ga
republikanci ves čas pozivali ravno k temu.
Razprava je sicer pokazala, da je vsak ponavljal
svoje argumente, vsi pa so si prisvajali svoja
dejstva.  

Američane sicer najbolj zanima lasten žep in
nestrankarski Kongresni proračunski urad (CBO) je
izračunal, da bi senatni predlog do leta 2016
povišal premije za samoplačnike, reforma pa bi
sicer na daljši rok zaustavila naraščanje stroškov
premij. CBO je prav tako izračunal, da bi z
omejitvijo zneskov za odškodnine v zdravstvenih
tožbah lahko na leto prihranili 41 milijard dolarjev.
Republikanci to reformo odločno zagovarjajo,
demokrati pa so bolj ali manj tiho. 
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Ankete sicer kažejo, da večina Američanov še
vedno želi reformo, vendar takšno, ki jim bo znižala
stroške zdravstva. Anketa tudi kažejo, da večina
zavrača predloga, ki sta bila sprejeta v
predstavniškem domu in senatu. Vir: STA, 26. 2. 10

KRONIKA
Obravnava zoper mariborske zdravnike
vnovič preložena
Sodni senat celjskega okrožnega sodišča, ki mu
predseduje Marjana Topolovec Dolinšek, je
včerajšnje napovedano sojenje trem mariborskim
zdravnikom Bojanu Krebsu, upokojenemu Emilu
Arnuši in Martini Puršak Pocajt vnovič preložilo.
Glavne obravnave se namreč nista udeležila Krebs
in Arnuš. Topolovec Dolinškova se je zato odločila,
da novo obravnavano skliče 23. in 24. marca,
sodna zadeva pa bi zastarela junija letos. 

Včerajšnja preložitev sojenja je že šesta od pričetka
glavne obravnave maja lani. Tožilec omenjenim
zdravnikom očita kaznivo dejanje malomarnega
zdravljenja 57-letne bolnice, ki je nekaj dni po
operaciji žolčnih kamnov junija leta 2000 zaradi
zapletov in sepse umrla. Toženi zdravniki so skozi
dosedanje obravnave zavračali vso krivdo. Vir: STA,

2. 3. 10

Koroški policisti raziskali tatvino
defibrilatorja
Policisti Policijske uprave (PU) Slovenj Gradec so
odkrili tatu, ki je 11. februarja iz prostorov Nove
Ljubljanske banke v Dravogradu ukradel avtomatski
defibrilator. Tega so policisti našli pri 49-letnem
moškem iz občine Dravograd, ki ga bodo kazensko
ovadili. Napravo, namenjeno za uporabo ob
nenadnem srčnem zastoju, so policisti že vrnili
oškodovanemu društvu. Vir: STA, 2. 3. 10

Neznanci skušali vlomiti v poslovne prostore
Barsosa
Neznanci so med 26. februarjem in 1. marcem
skušali vlomiti v poslovne prostore na Gregorčičevi
ulici v Ljubljani. Storilcem ni uspelo vstopiti v
objekt, kljub temu pa so povzročili za okoli 3000
evrov materialne škode. Neuradno gre za
Medicinski center Barsos, katerega vodstvo pa na
vprašanja o poskusu vloma ne želi dajati izjav. Vir:

STA, 2. 3. 10

 

 LISTINE ZZZS
• Zdravstveni absentizem v Sloveniji - zbornik
primerov iz prakse 14 slovenskih podjetij - februar 2010
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/05F73E610FA
2646EC12576CD003F0778

S PORTALA JAVNIH NAROČIL 
Torek 2. marca 2010
• JN1580 - UKC Ljubljana - Nadgradnja in vzdrževanje
laboratorijskega informacijskega sistema 

Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb
(mala naročila) 
• PZP213 - SB Nova Gorica - Zdravstvene storitve 
• PZP210 - SB Nova Gorica - Dobava ekstra lahkega
kurilnega olja

MEDIJI
Radio
ponedeljek 1. marca 10
• Absentizem - Radio Slovenija (15.30)

TV
ponedeljek 1. marca 10
• Minister za zdravje - TV Slovenija (19.00)
• Opravičilo - POP TV (19.00)
• Rak - TV Slovenija (22.00)

Tisk
torek 2. marca 10
• Minister za zdravje - Delo (1),  Delo (2), Dnevnik (3)
• Opravičilo - Delo (4)
• Absentizem - Dnevnik (1, 5)
• Zadeva Nekrep - Žurnal24 (9)
• Murskosoboška bolnišnica - Delo (12),  Večer (23)
• Ptujska bolnišnica - Štajerski tednik (5)
 
 
 
 
 

PIKA
Prijatelj te sprejema takšnega, kakršen si, a
pričakuje, da boš vse tisto, kar si lahko.  
Richard Louv

 

Urednica: Anka Štrukelj Fras
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