Izjava za javnost
V predvolilni kampanji preveč na splošno in medlo o ukrepih v zdravstvu

Ljubljana, 8. julij 2014 – Mreža nevladnih organizacij s področja javnega zdravja 25x25 je 19. junija na
novinarski konferenci politične stranke pozvala, da v svojih programih opredelijo smernice in ukrepe za
rešitev zdravstvenega sistema. Ta se sooča z vedno več težavami in ukrepi, ki ne bodo le gašenje požarov, so
nujni in neizogibni. A konkretnih predlogov rešitev – razen redkih izjem – do sedaj skoraj ni bilo mogoče
zaslediti.
Veseli nas, da se je v javnih razpravah v predvolilnem obdobju začelo govoriti o zdravstvu in pomenu
zdravstvene reforme, zasledili smo celo spodbudne pozive k poenotenju političnih strank okrog tega, da mora
biti področje zdravstva absolutno prioritetno med načrti nove vlade. A obenem nas skrbi pomanjkanje
vsebinskih, bolj konkretnih predlogov – mimo splošnih in nedomišljenih pozivov k preoblikovanju dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene mreže – zato še vedno ostaja nejasno, kakšne konkretne spremembe
v zdravstvenem sistemu lahko pričakujemo in kaj bodo te prinesle uporabnikom.
Od političnih strank zato pričakujemo, da nas ne bodo razočarale vsaj pri oblikovanju koalicijskih dogovorov in
da bodo upoštevale predloge civilne družbe oziroma nevladnih organizacij, ki politiki in odločevalcem že ves čas
zaman ponujamo roko pri reševanju in preoblikovanju zdravstvenega sistema, da bo ta kar najbolj vzdržen in
hkrati še vedno kakovosten.
Uporabniki zdravstvenega sistema pričakujemo, da bo nova vlada čim prej začrtala jasno pot sistemskih in
dolgoročno naravnanih ukrepov, pri oblikovanju katerih bi morali sodelovati tudi z nevladnimi organizacijami.
Tudi sicer bi morali nevladne organizacije intenzivneje in bolj enakovredno vključiti v zdravstveni sistem kot
partnerja, ki preko preventivnih, rehabilitacijskih in drugih komplementarnih programov pomembno prispeva h
kakovosti zdravstvene oskrbe državljanov in obenem razbremeni zdravstveno blagajno.
Zavedamo se, da novo vlado čaka veliko dela na različnih področjih, a menimo, da je področje zdravja
prioriteta. Če ne drugega, na vlado s posluhom in odločnostjo čaka že zadnji dve desetletji, vsekakor odločno
predolgo.
Našemu članstvu žal ne moremo sporočiti, da smo kaj bližje zdravstveni reformi. Vse kaže, da večina tistih, ki bi
radi v parlament, dolgoročnih ciljev na področju javnega zdravja še ni oblikovala ali jih celo ni sposobna
oblikovati. Zato ponavljamo: Mreža NVO 25x25 želi in je pripravljena te cilje aktivno sooblikovati v korist vseh.
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