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Vsem manj5im obdinam

ZADEVA: Referendum proti Zakonu o zdravstveni dejavnosti

Spo5tovani,

Driavni zbor RS je 19. 9.20t7 sprejel novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti, glede katere do 6.
Lt.2OI7 poteka zbiranje podpisov driavljanov za razpis zakonodajnega referenduma. Zdravni5ke
organizacije odkrito podpiramo zbiranje podpisov za razpis referenduma, ker menimo, da je zakon
Skodljiv, tako za bolnike kot tudi za izvajalce zdravstvenih storitev.

Po naiem prepridanju zakon neposredno vpliva na dostopnost bolnikov do zdravstvenih storitev
v manji ih kraj ih, oziroma v manj5ih obiinah. Novela zakona namred dolota, da bo nove koncesije
mogode podeli t i  le pod pogojem, da javni zavod ne bo zainteresiran za izvajanje dolodenega
programa zdravstvene dejavnosti. Enako velja za njihovc podaljianje - ko se bodo obstojeie
koncesijske pogodbe iztekle, j ih bo mogode podaljSati le, de se noben zdravstveni dom ne bo javi l ,
da bi naprej izvajal koncesionarjev program zdravstvene dejavnosti.

Koncesije so trenutno edino sredstvo, ki manjiim obdinam omogoia, da zagotovijo delovanje
ambulant v lastnih kraj ih. Novela zakona to spreminja, saj za primarnega izvajalca doloia
zdravstveni dom. Vendar pri tem zakon nikjer ne doloia, da mora zdravstveni dom odpreti
oziroma obdriati  ambulante tudi v manj5ih kraj ih. Ker manjie obiine nimajo takinega vpliva na
upravljanje zdravstvenega doma (iz sosednje, veije obiine), da bi lahko zagotovile, da se
ambulante obdri i  v nj ihovem kraju, smo prepridani, da bo zakon dolgoroino privedel do
centralizacije dejavnosti zdravstvenih domov -torej do prenosa ambulant iz manj5ih v veije kraje,
kjer se nahajajo stavbe zdravstvenih domov.

Taradizgoraj navedenega vas vabimo, da se nam pridruiite k obve5ianju obEanov o 5kodljivosti
sprejetega zakona in k zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. V pri logi se
nahaja obrazec, s katerim lahko volivci referendum podprejo in navodila glede poii l janja obrazca
pobudniku za razpis referenduma.

Prejeto: 
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S spoitovanjem in lep pozdrav,


