POSLANSKO VPRAŠANJE IVE DIMIC PREDSEDNIKU VLADE
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani predsednik Vlade, Marjan Šarec!
Ljudje, državljani cenimo zdravje kot eno največjih vrednot poleg svobode, varnosti in tudi družine.
Politika sama problema v zdravstvu ne bo rešila in ga ne more rešiti. To je jasno pokazala že prejšnja
vlada, Vlada Mira Cerarja, na koncu mandata in seveda takratna ministrica za zdravje Milojka Celarc
Kolar, ko je bila nezmožna rešiti težave na otroški srčni kirurgiji in posledično na otroški intenzivi.
Hkrati tudi zmanjšati čakalne vrste in zagotoviti uspešno delovanje slovenskih bolnišnic. V
prizadevanju za zagotovitev varnosti in oskrbe na področju obravnave otrok s srčnimi prirojenimi
srčnimi napakami je v zadnjih letih prihajalo do nerazumnih zapletov. Ob ustanovitvi nacionalnega
inštituta za otroške srečne bolezni tudi do zlorabe mednarodnih uglednih priznanih strokovnjakov,
kot je dr. Gregorič in dr. /nerazumljivo/. Še več, slednji se je znašel celo na vlogi za začasno delo na
inštitutu, kot pa je zatrdil vloge sploh ni oddal. Sprašujem vas, spoštovani predsednik vlade, komu
lahko bolniki sploh še zaupamo? Kljub vsem željam, da bi program otroške srčne kirurgije v Kliničnem
centru Ljubljana zaživel, prihajajo na dan ugotovitve, da naj bi bil nevaren za zdravljenje otrok.
Dodatno se je zapletlo še z ustanovitvijo Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni.
Spoštovani predsednik vlade, vi ste prvi, ki je odgovoren, da se ljudem povrne zaupanje v slovensko
zdravstvo in zagotovi nujno potrebo, tudi če je potrebno zdravljenje doma ali v tujini. Zanima me,
kako boste rešili program otroške srčne kirurgije, da bo varen za obolele otroke? Kako bo vlada
povrnila zaupanje ljudi v zdravstveni sistem? Na vas je velika odgovornost in kot sem dejala, vi ste
prvi, ki mora povrniti zaupanje vsem nam ljudem bolnikom, njihovim družinam v delujoč, pravičen,
učinkovit zdravstveni sistem v Sloveniji.
Hvala za odgovor.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, gospa poslanka. Gospod predsednik vlade, beseda je vaša.
Izvolite.
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa! Lepo vse pozdravljam, tudi na decembrski seji. Hvala za vaše vprašanje.
Zdaj, kar zadeva, kaj se je dogajalo pod prejšnjo vlado, tega tukaj ne želim komentirati, ker me ni bilo
zraven in bi težko dodajal kakšne, takšne in drugačne, sodbe. Kar se pa tiče sedanjega dogajanja je pa
res, da se minister Fakin že vse od začetka mandata intenzivno ukvarja s to problematiko in zdaj je
tudi sporočil odločitev, da ta inštitut za, Nacionalni inštitut za otroško srčno kirurgijo ostaja v
Kliničnem centru.
Zdaj, vaše glavno vprašanje oziroma vaša glavna poanta vprašanja, če sem jo prav razumel, je
pravzaprav zaupanje in tukaj se strinjava, da bomo morali povrniti zaupanje. Sam sem, še preden je
vlada bila potrjena v Državnem zboru, sem se srečal tudi z gospodom Gregoričem, sva imela
sestanek, prisoten je bil tudi, takrat še bodoči minister Fakin in smo, smo se pogovarjali o večih
vidikih tega Nacionalnega inštituta za otroško srčno kirurgijo. Takrat nam je bilo vsem skupno ravno
to, kar pravite vi, se pravi vrnitev zaupanja in ko je vlada začela delovati, se je tudi intenzivno začela s
tem ukvarjati.
Zdaj, zakaj ni inštitut kot ločena ustanova, je vrsta vzrokov. Nekateri med njimi so tudi, če tako
rečem, statutarno pravne narave, zato se je tudi minister odločil, da je bolje, da zadeva ostane v
Kliničnem centru, ker tudi Klinični center ta hip zagotavlja, da program deluje, da bo usposobljen do
te mere, da bo lahko reševal vse primere, ki jih bo dobil. Je pa tudi pri tem problem, da, se pravi,
število pacientov in pa problem tudi kadrov, ki je bil v preteklosti precej pereč, ko so nekateri

zdravniki preprosto odšli in tako tudi razumem potezo prejšnje vlade, ki je začela reševati to
problematiko in je zato pač tudi to reševala z ustanovitvijo Nacionalnega inštituta.
No, v preteklem tednu sem opravil sestanek tudi s starši oziroma predstavnikoma staršev otrok, ki
imajo tovrstne težave in tudi onadva sta izpostavila ravno to zaupanje. Zato smo se dogovorili, da je
ključna zadeva nadzor, ampak to ne nadzor, da bodo naše inštitucije nadzorovale lastne ljudi, ampak,
da bo ta nadzor mednarodni.
Tako da, sestanek je bil zelo konstruktivne narave in verjamem, da lahko v bodoče pričakujemo tak
razvoj dogodkov, se pravi poostren nadzor s strani mednarodnih inštitucij in pa tudi delovanje
inštituta znotraj Univerzitetnega kliničnega centra na tak način, da bo to zaupanje povrnjeno. Še
enkrat poudarjam, strinjam se z vami, da je zaupanje ključno, zlasti, ko gre za medicino, kajti
zdravniki so resnično tisti, ki imajo v rokah življenje teh pacientov, zlati pa, ko gre za najmlajše in
tukaj je ta nota še toliko bolj izražena, kajti vsak kdor ima otroke ve, kako pomembno je ravno to
zaupanje in tudi upanje.
Tako da se vam zahvaljujem za vaše vprašanje in bomo delovali v tej smeri. Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. Gospa Iva Dimic ima zahtevo za dopolnitev odgovora.
Izvolite.
IVA DIMIC (PS NSi): Ja, hvala lepa spoštovani predsednik vlade za vaš odgovor. Delno pričakovan,
sploh zato, ker se je v zadnjem tednu vse skupaj odvijalo kar se tiče Nacionalnega inštituta za otroške
srčne bolezni in sem bila seznanjena tudi z novinarsko konferenco ministra Fakina, pa vendarle se mi
zdi, da je pomembno, da poudarim, da politika sama tega problema ne bo rešiti, ampak ga bo mogla
reševati skupaj z zdravniki. Da pa se te problemi rešijo, seveda pa so potrebni sistemski ukrepi in
premiki, ki jih v slovenskem zdravstvenem sistemu čakamo že kar nekaj let. Lahko rečem že kar nekaj
let, lahko rečem tudi z otroško srčno kirurgijo lahko čakamo že nekako deset let. V desetih letih, da
usposobimo enega dobrega kardiokirurga, je potrebno nekje deset let nekega usposabljanja. Odkar
smo se začeli pogovarjati, tudi politika se je začela na tem področju pogovarjati, bi lahko mi v desetih
letih resnično, če bi želeli vsi in delali v to smer, imeli usposobljene svoje lastne kardiokirurge.
Se mi zdi, da se moramo zavedati, da je bila že pred vsemi temi aferami otroška srčna kirurgija na
nekoliko nižji ravni v primerjavi z razvitimi državami, zato je potem postopoma, ker se ni začelo
reševati, se je tale kriza oziroma stanje poslabševalo.
Jaz bi želela, glede na situacijo in obstoječe razmere v slovenskem zdravstvu, še vseeno vas vprašati,
če in katere sistemske ukrepe boste predlagali za boljše delovanje bolnišnic ter do kdaj jih lahko
pričakujemo? Ker sem prepričana, da bolniki nimamo več časa čakati na izboljšanje stanja še
nadaljnja štiri leta.
Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. Gospod predsednik, izvolite.
MARJAN ŠAREC: Ja, ukrepati bo potrebno zlasti v sistemu javnega naročanja, potem bo treba tudi
okrepiti informacijsko tehnologijo, ki je zastarela in nepovezana. Samo metanje denarja v sistem
seveda zadev ne bo rešilo, tukaj se vsi strinjamo in tudi z 80 % tistega, kar ste povedali se strinjam,
tako da je pred nami velika naloga, da se vsi skupaj zavemo svoje odgovornosti, tako politika kot tudi
zdravniki in vemo, da so bile v preteklosti tudi zahteve po individualnih pogodbah in tako naprej. To
zagotovo tudi zbuja potem neravnovesje oziroma nezadovoljstvo drugega osebja in marsikaj bo treba

še postoriti tudi na tem področju, se pravi zaupanja in pa tudi odnosov v kolektivih. Tudi odnosi v
kolektivih se morajo izboljšati.
Kar se pa tiče, še enkrat otroške srčne kirurgije, pa menim, da se tam zadeve izboljšujejo in da čez noč
seveda se ne da usposobiti vseh ljudi, kot ste tudi sami ugotovili, če se bo pa delalo na tem
sistematično, potem pa lahko v nekaj letih pričakujemo na tej ravni kot si želimo. Je pa res pogoj, da
vsi opravijo oziroma opravimo svoje delo.
Zdaj, v treh mesecih kolikor je ta vlada, seveda je težko zaznati kakšne bistvene spremembe,
verjamem pa, da na srednji rok pa lahko pričakujemo zlasti, če bomo pospešeno začeli izvajati
digitalizacijo in s tem tudi preglednost javnih naročil, preglednost čakalnih vrst. Mi danes sploh
dejansko nimamo podatka, kakšne v resnici so čakalne vrste. To je velik problem. In denar, samo
namenjati denar brez vedenja kako bo porabljen, kje bo porabljen pa tega ne bo rešilo. Verjamem, da
boste rekli, da nisem podal vsem odgovorov, ampak dejansko pred nami je veliko dela.
Hvala.
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala gospod predsednik. Gospa poslanka, izvolite.
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa.
Res je. Podali ste nekaj splošnih odgovorov, pa vseeno predlagam, da opravimo po zaključku tudi
širšo razpravo na temo slovenskega zdravstva. Dejstvo je, da slovenski zdravstveni sistem, če želimo
ga spremeniti, potrebuje neke sistemske spremembe, ne samo kar se tiče sistem javnega naročanja
in pa informatizacijo, ki je zelo pomembna, se strinjam, zastarela in nepregledna, vendar mogoče pa
potrebujemo tudi kakšne spremembe predvsem na sistemskem ukrepu za boljše delovanje
slovenskih bolnišnic. Imamo zelo dobre primere, kako so nekatere bolnišnice se izkopale iz nekih
težkih finančnih situacij in druge, ki na tem nič ne delajo. Jaz se ne strinjam, da davkoplačevalski
denar gre potem v neke sanacije. Mislim, da gre, če gre ta davkoplačevalski denar, mora iti na račun
bolnikov, predvsem pa imejte v obziru vse bolnike, vse nas, ki želimo, da se stanje spremeni in nismo
pripravljeni in nočemo in ne vemo, če lahko še čakamo nadaljnja štiri leta.
Hvala.

