Ljubljana, 02. 11. 2017
ODBOR ZA ZDRAVSTVO
Tomaž Gantar, predsednik
ZADEVA: Zahteva za sklic nujne seje Odbora za zdravstvo
Na podlagi 2. odstavka 48. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
zahteva Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanskih demokratov sklic nujne seje
Odbora za zdravstvo z naslednjo točko dnevnega reda:
Kaotične razmere na otroški kardiologiji UKC Ljubljana
Obrazložitev:
Univerzitetni klinični center Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno
dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost.
Po številu zaposlenih, (teh je bilo konec leta 2016: 8000 in skoraj 2200 bolniških
postelj), se UKC Ljubljana uvršča med največje bolnišnice v Srednji Evropi. Glede na to
bi utemeljeno pričakovali, da je zavod dobro organiziran, saj predstavlja hrbtenico
slovenskega zdravstvenega sistema. V UKC Ljubljana se združuje veliko znanja, ki pa
žal ob vseh organizacijskih anomalijah in slabih medosebnih odnosih odgovornih, ne
pride v ospredje.
UKC Ljubljana ima na svoji spletni strani zapisano: »Vizija Univerzitetnega kliničnega
centra Ljubljana je ostati sodobna zdravstvena ustanova, ki bo po ponudbi in
strokovnem znanju na področju medicine enakovredna podobnim ustanovam v
razvitem svetu.« Pa je temu res tako?
Otroški kardiološki oddelek v UKC Ljubljana že nekaj časa pretresajo notranja
nesoglasja. Posledica nesoglasij je neustrezna komunikacija med zaposlenimi, ki vodi
v strokovne napake. Povedano drugače, stanje na otroški kardiologiji je katastrofalno
že nekaj časa. V Novi Sloveniji ob tem ugotavljamo, da kljub vsem danes poznanim
dejstvom nihče noče oz. ne želi prevzeti odgovornosti.
Vodstvo UKC Ljubljana vztrajno ponavlja, da se razmere na pediatriji oz. otroškem
kardiološkem oddelku umirjajo. Staršem malih pacientov pa sporočajo oz. zagotavljajo
varno in kakovostno opravljeno delo. Državljani, zlasti pa svojci, upravičeno izgubljajo
zaupanje v zavod UKC Ljubljana, ki ga iz tedna v teden pretresajo nove afere. Slabi
odnosi in neorganiziranost traja že več let in tudi najboljši kadri zavod zapuščajo.
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Ministrica trdi, da je od vodstva UKC Ljubljana večkrat zahtevala pisna pojasnila in
poročila o izvajanju sistemskih in drugih ukrepov za ureditev razmer na pediatrični
kliniki in programu otroške kardiologije. Vodstvo je vseskozi zagotavljalo, da vse poteka
po načrtu in da se razmere urejajo, obravnava otrok pa poteka varno in kakovostno.
Žal temu ni tako, o čemer poročajo tudi mediji.
Danijel Bešič Loredan, specialist ortopedske kirurgije, je prepričan, da razmere na
pediatriji še zdaleč niso le notranja stvar kliničnega centra, kot to meni ministrica.
''Ministrica nikakor ne želi prevzeti odgovornosti. Če bi opravila svoje delo ob nastopu
mandata in spremenila vodenje in opravila reformo, ki jo je podpirala na začetku
mandata, tega zdaj ne bi gledali. To, kar zdaj vidimo, je krik zdravnikov v stiski.
Ministrica pa le preloži odgovornost na vodstvo, kriva pa je izključno sama. A tudi ona
ima svojega šefa, predsednika vlade, vlado, koalicijo in oni so krivi za takšno stanje,'' je
oster Bešič Loredan.
Čeprav se ministrica otepa odgovornosti za nastalo stanje v UKC Ljubljana, menimo,
da je odgovorna ravno ona, saj v treh letih ministrovanja problematiko v zavodu ni
uredila. Vlada ima namreč večino v Svetu zavoda UKC Ljubljana in prav Svet UKC v
zdajšnji sestavi je imenoval novo vodstvo UKC. Torej, ministrica in vlada sta odgovorni
za imenovanje oseb na vodstvene položaje v UKC Ljubljana, zato je sprenevedanje
neupravičeno.
Obstoj vlade so koalicijski partnerji postavili pred zdravje ljudi. Ministrica za zdravje
Milojka Kolar Celarc, je po zaslugi koalicijskih partnerjev kar dvakrat prestala
interpelacijo. Odgovornost za stanje v našem zdravstvu nosi tako ministrica, kot tudi
predsednik vlade Miro Cerar in vse koalicijske stranke. Čeprav so delo ministrice na
interpelaciji močno grajali tudi poslanci iz koalicijskih vrst, so svojo podporo
opravičevali, da menjava ministrice v tako kratkem času do volitev ni smiselna. Njihov
glas ni glas za ministrico, ampak glas za vlado Mira Cerarja, je bilo slišati iz koalicijskih
vrst. Torej so za razmere v zdravstvu in posledično na oddelku pediatrije oz. otroške
kardiologije dogovorni vsi, ki niso podprli interpelacije.

Predlagatelji nujne seje Odboru za zdravstvo predlagamo, da po razpravi sprejme
naslednje sklepe:

1. Odbor za zdravstvo priporoča, da Ministrstvo za zdravstvo v roku treh
mesecev pripravi načrt za rešitev stanja na oddelku otroške kardiologije v
UKC Ljubljana in ga predstavi Državnemu zboru RS.
2. Odbor za zdravstvo priporoča, da Ministrstvo za zdravstvo takoj prične s
postopki ugotavljanja odgovornosti za nastalo situacijo in o tem poroča
Državnemu zboru RS.
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3. Odbor za zdravstvo priporoča, da Ministrstvo za zdravje javno predstavi
Strategijo UKC-ja o programu zdravljenja otrok in odraslih s prirojeno
srčno napako.

V imenu predlagatelja bo zahtevo za sklic nujne seje predstavil poslanec Jernej
Vrtovec.
Predlagatelji predlagamo, da na nujno sejo Odbora za zdravstvo povabite predstavnike
naslednjih institucij:






Ministrstvo za zdravje
UKC Ljubljana
Pediatrična klinika UKC Ljubljana
Zdravniška zbornica Slovenije
Varuhinja človekovih pravic

Mag. Matej Tonin
vodja poslanske skupine
Priloge:
- Ministrica se otepa odgovornosti, vlada pa ustanavlja nov center za bolnike s
srčnimi napakami, http://www.24ur.com,
- Megličeva ostaja strokovna direktorica pediatrične klinike, ministrica zahteva
poročilo, http://www.rtvslo.si,
- Razpad sistema UKC: izigravanje varnostnih zapletov, Delo 26.10.2017
- Klinični center mimo protokolov in pravil, Delo 26.10.2017

