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Izjava za javnost 

Ljubljana, 19. junij 2014 

ZAHTEVAMO JASNE CILJE ZDRAVSTVENE REFORME! 

 

Zdravje je vrednota najvišjega reda. Pregovor pravi, da človek spozna pomen zdravja šele 
takrat, ko ga izgubi. Nevladne organizacije, ki se združujemo v Mreži NVO 25x25, se tega ves 
čas zavedamo, zdi pa se, kot da se tisti, ki bi morali po definiciji skrbeti za dobrobit 
državljanov, to je politiki, tega ne spomnijo oziroma se spomnijo le takrat, ko bi jim to 
prineslo dodatne glasove na volitvah. 

Ne moremo več privoliti v prakso preteklih let, ko je bilo kljub deklarativni skrbi države za 
zdravje prebivalstva področje zdravja popolno zanemarjeno (dokaz za to so stalne menjave 
zdravstvenih ministrov itd), kar je omogočilo sprejemanje nekonsistentnih in za dolgoročno 
zdravje prebivalstva škodljivih ukrepov (npr. uvedba terapevtskih skupin zdravil), izbruh 
številnih afer v zdravstvu, veliko nerešenih sistemskih zadev (npr. status srednjih medicinskih 
sester) in rojevanje različnih »belih« knjig, številnih osnutkov zakonov in nacionalnih 
programov, na katerih se nabira prah, itd.  

Zato Mreža NVO 25x25, ki združuje že več kot 50 nevladnih organizacij z več kot 60.000 
članicami in člani, od vseh strank in list, ki kandidirajo na letošnjih parlamentarnih volitvah, 
pričakuje, da se do naštetih problemov opredelijo in vsem volivcem jasno vnaprej povedo, 
kakšni bodo po volitvah v primeru sodelovanja v vladni koaliciji njihovi strateški cilji na 
področju zdravja in kakšni bodo konkretni ukrepi in rokovnik njihovega uveljavljanja, ter 
prevzemanje odgovornosti za dane obljube.  

O tem, kako se bodo stranke opredelile do problemov v zdravstvu in vsebine zdravstvene 
reforme, pa bomo še pred volitvami obvestili naše članstvo.  

Od strank pričakujemo tudi zavezo, da bodo v procese razprav in priprav reformnih ukrepov 
kot enakopravnega partnerja vključile tudi organizirano civilno družbo s področja zdravja, 
med katerimi je največja prav Mreža NVO 25x25. 

Mreža NVO 25x25 posebej poudarja, da mora zdravstvena reforma v središče postaviti 
bolnika oziroma vse državljanke in državljane, uporabnike zdravstvenih storitev. Eno od 
temeljnih izhodišč in ciljev reforme mora biti ozaveščanje ljudi in jasno sporočilo, da je 
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vsakdo sam odgovoren za svoje zdravje. Zdravstveni sistem mora spodbujati vse, da bodo 
svojo odgovornost v najboljši meri tudi uveljavili in udejanjali. Zagotoviti je treba pogoje, da 
take samo-odgovornosti ne bodo občutili kot novo breme, ki jim ga nalaga država, ampak kot 
priložnost, da si sami zagotovijo zdravo in kvalitetno starost. V ta sklop spada tudi 
spodbujanje zdravega življenjskega sloga, pri čemer lahko zelo velik delež dodajo tudi NVO, 
ki delujejo v okviru Mreže NVO 25x25. Za vse tiste, ki so zboleli, se poškodovali in jih tarejo 
druge zdravstvene težave, pa velja, da jim mora slovenski zdravstveni sistem nuditi najboljšo 
možno oskrbo. 

 
Kontakt:  
Prim. Matija Cevc, dr. med., predsednik IO Mreže NVO 25x25, 041/774-133 
Prim. Mojca Senčar, dr. med., podpredsednica IO Mreže NVO 25x25, 041/516-900 
Duša Hlade Zore, dr. med., varuhinja pacientovih pravic, 041 365 443 
 
 
Vodja projektne pisarne Mreže NVO 25x25 
Mag. Nataša Jan, univ. dipl. biol.  
041/767-020 


