
    

 

KOORDINACIJA ZDRAVNIŠKIH ORGANIZACIJ (KZO) 

Zdravniška zbornica Slovenije 

Slovensko zdravniško društvo 

FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije  

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 

 

 

Vabljeni na 

Javni forum Koordinacije zdravniških organizacij,  

ki bo 12. aprila ob 10. uri v Modri dvorani, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 

Ljubljana  

na temo:  

Akutni problemi našega zdravstvenega sistema – 

pogled zdravnikov – Kaj je poleg zdravstvene reforme 

še treba spremeniti, če želimo boljši zdravstveni 

sistem 

 

Program:  

10.00–10.20 Zdravniška zbornica Slovenije 

• Izgubljena priložnost za ureditev razmer v slovenskem zdravstvu – Izrivanje zdravnikov in 
zobozdravnikov iz odločevalskih procesov – dr. Zdenka Čebašek - Travnik, predsednica ZZS  

• Odškodninski sklad – Uvedba nekrivdnih odškodnin – Peter Renčel, pravnik, ZZS 
 
10.20–10.40 FIDES 

• Sodoben plačni sistem – Nagrajevanje zdravnikov in zobozdravnikov iz naslova kvantitete 
in/ali kvalitete – Konrad Kuštrin, predsednik FIDES  

• Standardi in normativi za delo zdravnikov in zobozdravnikov – Zdravstvena reforma kot 
predpogoj za uveljavitev standardov in normativov ter s tem boljšo zdravstveno oskrbo 
pacientov v praksi  – Bojan Popovič, pravni svetovalec FIDES 



 

10.40–11.00 Slovensko zdravniško društvo 

• Odsotnost vizije na področju zdravstvene infrastrukture – pomanjkanje operacijskih 

dvoran, nemogoče razmere za bolnike v bolnišnicah, ki niso več po standardih ali zakaj se vsi 

ukvarjajo le s čakalnimi vrstami, ne pa s kakovostno obravnavo pacientov – doc. dr. Maja 

Šoštarič, SZD 

• Dehumanizirana obravnava bolnikov: temna plat e-medicine in kriza vrednot – pospešena 

z novelirano zdravstveno zakonodajo, ki ji v SZD nasprotujemo, povzroča, da zdravniki ne 

obravnavamo več bolnikov, temveč "načrtujemo in izvajamo storitve" – prof. dr. Radko 

Komadina, predsednik SZD  

11.00–11.20  Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 

• Zakaj bi bilo pametno ukiniti koncesije in norost ukiniti zasebne izvajalce zdravstvene 

dejavnosti? – Igor Dovnik, predsednik SZZZZS 

• Ali je monopolno državno zdravstvo dobro za naše paciente? – Igor Dovnik, predsednik 
SZZZZS 

 
11.20–12.00  Razprava in vprašanja 
 
 
Zaradi lažje organizacije dogodka vas vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite na: dogodki@zzs-
mcs.si najkasneje do srede, 11. aprila 2018. Za vse morebitne informacije smo vam na voljo na 01 30 
72 152.  
 
Vljudno vabljeni!  
 
 
Koordinacija zdravniških organizacij 
Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije 
Konrad Kuštrin, predsednik FIDES, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 
Prof. dr. Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva 
Igor Dovnik, predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 
 
 
 
 
Vabljeni:  
       -      MZ, ZZZS, NIJZ,   

- parlamentarne stranke, poslanci DZ in župani občin, 
- izvenparlamentarne in novoustanovljene stranke, 
- zainteresirana javnost in 
- mediji.  
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