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Splošno stališče 
 
Republika Slovenija načeloma pozdravlja začetek široke razprave, ki izhaja iz 
besedila Sporočila Evropske komisije in ki predstavlja dober temelj za nadaljnjo 
razpravo, saj vključuje zbir odprtih vprašanj oz. področij, do katerih naj bi se države 
članice  opredelile s ciljem vzpostavitve ustreznega okvira Skupnosti za zagotavljanje 
varnih, visoko kakovostnih in učinkovitih zdravstvenih storitev.  
 
Izhajajoč iz 152. člena Pogodbe, po katerem sta odgovornost za organizacijo in 
zagotavljanje zdravstvenih storitev ter zdravstvenega varstva v pristojnosti držav 
članic, bi bilo potrebno prihodnje aktivnosti na ravni EU usmeriti na področja, ki bi 
lahko prinesla dodano vrednost k izboljšanju zagotavljanja teh storitev in delovanja 
zdravstvenih sistemov. 
 
Pri tem se nam zdi bistveno, da razprava izhaja iz načel in skupnih vrednot, kot so 
univerzalnost, solidarnost, enakost in dostopnost do kakovostnega zdravstvenega 
varstva, značilnih za  socialno naravnane zdravstvene sisteme, ki delujejo v javnem 
interesu in zagotavljajo uresničevanje pravice do zdravja kot temeljne človekove 
pravice. Odgovornost držav za uresničevanje teh vrednot in hkrati za zagotavljanje 
stabilnosti delovanja in finančne vzdržnosti zdravstvenih sistemov, zahteva na 
nacionalni ravni dolgoročno načrtovano zdravstveno politiko, na ravni Skupnosti pa 
uravnotežene rešitve tako z vidika doslednega spoštovanja načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, kot tudi z vidika mobilnosti pacientov in izvajalcev zdravstvenih 
storitev ter specifičnega in po našem mnenju omejenega vpliva drugih pogodbenih 
določil na to področje. 
 
Sprostitev pravice do uporabe storitev, ne glede na kraj prejemanja storitev in ne 
glede na kraj bivanja zavarovane osebe, bi lahko v precejšnji meri negativno vplivala 
na temelje obstoječih sistemov zdravstvenega varstva. Investicije v fizične 
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zmogljivosti so v zdravstvu, tako kot razvoj znanja in usposabljanje kadrov, vezani na 
zelo dolge časovne cikle, ki so redko krajši od 12-15 let. Logika socialnih sistemov 
zdravstvenega varstva je zasnovana na ekonomski vzdržnosti le-teh na nacionalni 
ravni. Večji premiki bolnikov in posledično storitev imajo lahko številne posledice (še 
posebno v primeru majhnih držav in bolj reguliranih sistemov), kot npr. ogrožanje 
finančne vzdržnosti sistemov držav "izvoznic" bolnikov, ki so dolžne poravnati stroške 
zdravljenja v drugih državah; ogrožanje dostopnosti do storitev v državah "uvoznicah" 
v primeru, da nacionalni mehanizmi spremljanja in nadzora nimajo več vpliva ali/in 
ustreznega nadzora nad tokovi bolnikov in storitev; marginalizacijo storitev in 
zmogljivosti v državah "izvoznicah" v primerih, ko se dogajajo večji premiki iz manjših 
v večje države, zato ker so prve manj prilagodljive. Nenazadnje so zdravstveni 
sistemi držav članic tako različni, da je težko pričakovati, da bi lahko prevladala le 
načela najmanjšega skupnega imenovalca, kar bi posledično lahko povzročilo, da bi 
v državah kjer obstaja pomanjkanje zmogljivosti in posledično čakalne vrste,  
naraščal interes za zagotavljanje teh storitev drugod; v državah, kjer ni posebnih 
omejitev za uporabo storitev, tudi ne glede na kraj izvedbe le-teh, bi  lahko obstajal 
interes bolnikov za uporabo storitev v drugih državah.  
 
Iz zgoraj omenjenih razlogov, torej zaradi različnosti zdravstvenih sistemov, v katerih 
obstajajo različne kategorije zavarovanih oseb, različen obseg pravic, različni 
izvajalci zdravstvenih storitev, različno urejeno področje kakovosti, itd., ocenjujemo, 
da bi bilo potrebno izvesti primerjalno analizo stanja in vplivov tega procesa na nekaj 
tipičnih primerih nacionalnih zdravstvenih sistemov, ki objektivno delujejo v različnih 
okoliščinah, pri čemer bi bilo smiselno zajeti vse štiri oblike čezmejnega 
zdravstvenega varstva, kot so opredeljene v Sporočilu Komisije. 
 
 
Kakšen je trenutni vpliv (lokalni, regionalni, nacionalni) čezmejnega 
zdravstvenega varstva na dostopnost, kakovost in finančno vzdržnost 
zdravstvenih sistemov in kako se bo to izvajalo?  
 
Trenutni vpliv čezmejnega zdravstvenega varstva na dostopnost, kakovost in 
finančno vzdržnost zdravstvenega sistema v Sloveniji je relativno majhen. Po 
različnih raziskavah in virih, je število slovenskih zavarovancev, ki po lastni odločitvi 
koristijo storitve v sosednjih državah in v ostalih članicah EU zelo majhno in za vsako 
državo ne presega nekaj deset. Na splošno je največje število bolnikov takšnih, ki 
koristijo zdravstvene storitve na podlagi uredb o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti, kar velja tako za slovenske zavarovance v drugih državah članicah kot tudi 
za državljane iz teh držav v Sloveniji. Po razpoložljivih nacionalnih podatkih, je bilo 
tudi v bolnišnicah z največ tujimi bolniki zdravljenih do 6% oseb iz drugih držav, od 
teh večina na podlagi meddržavnih sporazumov oziroma na podlagi ustrezne 
zakonodaje EU.  
 
Ob tem je potrebno izpostaviti problem pridobivanja natančnih podatkov glede 
obsega čezmejnega zdravstvenega varstva in prilagoditve informacijskega sistema, 
da bi lahko ustrezno zadostili zahtevam po primerljivosti podatkov med posameznimi 
državami, ki bi bili na voljo tako zdravstvenim oblastem, izvajalcem zdravstvenih 
storitev, kot tudi posameznikom, vsakemu za svoj namen.  
 
Glede na odprta  vprašanja,  kako se bo v bodoče urejalo zdravljenje v drugih 
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državah v primeru proste izbire izvajalca ambulantnega zdravljenja ter načina 
obvladovanja morebitnih premikov bolnikov z nacionalnih čakalnih list, na hitreje  
dostopne posege v drugih državah članicah, pričakovano povečanje stroškov javnih 
plačnikov zdravstvenih storitev kljub morebitnim individualnim doplačilom razlik v 
ceni, je potrebno nacionalni regulativi omogočiti vzpostavljanje takšnih vzvodov, da 
zaradi neselektivnega prostovoljnega zdravljenja v drugih državah ne bodo ogroženi 
univerzalnost in enakost v dostopu do vseh zakonsko zagotovljenih zdravstvenih 
storitev, uresničevanje javnega interesa in finančna vzdržnost nacionalnega sistema. 
Povečanje programa zdravstvenih storitev bi po eni strani povzročila nujne premike v 
posameznih kategorijah izdatkov, po drugi strani pa prej ali pozneje pritiske na 
povečanje izdatkov za zdravstvo nasploh.   
 
 
Kakšna posebna pravna razjasnitev in katere praktične informacije so potrebne 
za koga (npr. organe, kupce, izvajalce, bolnike), da se omogoči varno, visoko 
kakovostno in učinkovito čezmejno zdravstveno varstvo?  
 
V zvezi z uresničevanjem pravice do dostopa do zdravljenja v drugih državah 
članicah in sprejemanjem odločitev zdravnikov, pristojnih organov oz. bolnikov, bi 
morale biti le-tem na voljo informacije o obsegu in pogojih za uveljavljanje teh pravic 
v  posamezni državi članici, o dostopnosti do izvajalcev zdravstvenih storitev glede 
na specialnost oziroma vrsto storitve, njihovi kakovosti in čakalnih dobah, o cenah 
teh storitev in višini povračila stroškov, o možnih pritožbenih poteh in zavarovanju 
odgovornosti, ipd.  
 
Za zagotovitev učinkovitega, varnega in visoko kakovostnega čezmejnega 
zdravstvenega varstva, si je potrebno prizadevati za vzpostavitev primerljivih in 
preverljivih osnovnih standardov kakovosti in varnosti, (ki bi lahko vključevali zahteve 
po ustrezni registraciji in akreditaciji izvajalcev), sistema varstva osebnih podatkov, 
še posebej v zvezi z izmenjavo medicinske dokumentacije. 
 
 
Katere zadeve (npr. klinični pregled, finančna odgovornost) naj bodo 
odgovornost organov katere države? Ali so ti različni za različne vrste 
čezmejnega zdravstvenega varstva, navedenega v oddelku 2.2?   
 
Razsodbe Evropskega sodišča in pripadajoče razlage posegajo v dosedanji način 
zagotavljanja zdravstvenega varstva v državah članicah. V zvezi s tem se sprožajo 
številni pomisleki, ki so deloma načelne narave, deloma pa so zasnovani že na 
nekaterih praktičnih izkušnjah. 
 
Z vidika domače (izvorne) države članice je pomembno, da za vse primere 
čezmejnega koriščenja zdravstvenega varstva, ki niso zajeti z Uredbo 1408/71 Sveta 
(EGS) o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene in 
njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, velja uporaba nacionalnega 
prava. Tako je na področju finančnih obveznosti, ki jih ta država prevzame, možno 
posamezniku povrniti stroške zdravljenja le po cenah in pod pogoji, ki veljajo v tej 
državi, ob upoštevanju temeljnega pogoja, da je šlo za zdravljenje na podlagi 
medicinske indikacije.  
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Kdo naj bi bil odgovoren za zagotavljanje varnosti v primeru čezmejnega 
zdravstvenega varstva? Če je bila bolnikom storjena škoda, kako se zagotovi 
pravna sredstva zanje?  
 
Za zagotavljanje varnosti pri opravljanju zdravstvenih storitev, bi moral biti odgovoren 
izvajalec zdravstvenih storitev, za nadzor pa pristojni organ v državi, kjer se storitve 
opravljajo. 
 
Pri uveljavljanju pravic iz naslova škode zaradi neustreznega zdravljenja, morajo 
veljati pravila  o odgovornosti države, kjer se je bolnik zdravil, pri čemer pa bi bilo 
potrebno vzpostaviti ustrezne mehanizme, ki bi bolniku tudi v teh primerih omogočali 
pravno varstvo, učinkovito uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in čim enostavnejše 
postopke pri uveljavljanju teh pravic.  
 
Za razreševanje sporov bi moral biti pristojen organ v državi, kjer deluje izvajalec 
zdravstvenih storitev, ne glede na vrsto čezmejnega zdravstvenega varstva. Na ravni 
EU bi moral biti upoštevan pravni okvir glede pravic pacientov in minimalnih 
koordinativnih pravil glede reševanja sporov. 
 
 
Kateri ukrepi so potrebni za zagotovitev, da je zdravljenje bolnikov iz drugih 
držav članic združljivo z zagotavljanjem vsem dostopnih uravnoteženih 
zdravniških in bolnišničnih storitev (na primer s finančnim nadomestilom za 
njihovo zdravljenje v državah prejemnicah)?  
 
V okviru nacionalne javne mreže zdravstvene službe so države dolžne z 
načrtovanjem in vzdrževanjem ustreznih zmogljivosti zagotavljati ustrezno raven in 
dostop do zdravstvenih storitev vsem prebivalcem glede na njihove potrebe in v 
skladu z načelom enake obravnave tudi državljanom EU, ki uveljavljajo te pravice v 
okviru pravne ureditve koordinacije sistemov socialne varnosti.  Druge oblike 
čezmejnega zagotavljanja zdravstvenih storitev bodo tudi v bodoče iz objektivnih 
razlogov v veliki meri odvisne od razpoložljivih zmogljivosti znotraj in zunaj javnih 
zdravstvene službe v posamezni državi. V nobenem primeru bolniki ne bi smeli biti 
prisiljeni iskati storitev pri izvajalcih izven domače države, če bi se v njej povečalo 
povpraševanje po istovrstnih zdravstvenih storitvah s strani bolnikov iz drugih držav 
članic, kar zahteva transparentnost urejanja in ustrezno vodenje čakalnih vrst.  
 
 
Ali obstajajo nadaljnja vprašanja, ki jih je treba obravnavati v specifičnem 
okviru zdravstvenih storitev glede pretoka zdravstvenih delavcev ali 
ustanovitve izvajalcev zdravstvenega varstva, ki še niso obravnavana v 
zakonodaji Skupnosti?  
 
Zakonodaja skupnosti sicer po našem mnenju že sedaj nudi zadosten pravni okvir na  
tem področju, vendar bi bil natančen odgovor na zastavljeno vprašanje mogoč šele 
po opravljeni primerjalni analizi zdravstvenih sistemov posameznih držav članic. 
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Na kakšne načine naj evropsko ukrepanje pomaga podpirati zdravstvene 
sisteme držav članic in različnih akterjev znotraj sistemov? Ali so katera  
področja, ki zgoraj niso navedena?  
 
Med možnimi načini podpore Skupnosti državam članicam oz. izboljšanju delovanja 
njihovih sistemov zdravstvenega varstva, so gotovo aktivnosti, ki ob podpori 
Evropske komisije potekajo v okviru Skupine na visoki ravni za zdravstvene storitve 
in zdravstveno varstvo. Spodbujanje tesnega sodelovanja med državami članicami, 
zagotavljanje pogojev za mreženje na ravni EU, izmenjava izkušenj in dobrih praks, 
dogovarjanje o skupnih smernicah in drugih načinih skupnega delovanja in reševanja 
odprtih vprašanj na področjih čezmejnega zdravstvenega varstva, mobilnosti 
bolnikov, izboljšanja dostopnosti do visoko specializiranih storitev in strokovnih znanj 
v okviru evropskih referenčnih mrež, varnosti bolnikov in uvajanja sistemov kakovosti, 
razvoja e-Zdravja in informacijskih podpor, izdelave metodologij za ocenjevanje 
vplivov različnih politik in ukrepov na zdravje in zdravstvene sisteme ter za 
vrednotenje zdravstvenih tehnologij, pomembno prispevajo k prizadevanjem na 
nacionalni ravni za zagotavljanje čim višje ravni zdravstvenega varstva prebivalstva 
in  doseganju sinergijskih učinkov pri uresničevanju skupno dogovorjenih razvojnih 
ciljev na tem področju znotraj Skupnosti. 
 
Kot dober primer ocenjujemo "Smernice za nakup zdravstvenih storitev v tujini", ki jih 
je v letu 2005 pripravila Skupina na visoki ravni za zdravstvene storitve in 
zdravstveno varstvo in s katerimi so bili ministri  za zdravje držav članic seznanjeni 
na zasedanju Sveta ministrov za zdravje dne 09.12.2005. 
 
 
Katera orodja bi bila ustrezna za reševanje različnih vprašanj, povezanih z 
zdravstvenimi storitvami na ravni EU? Katera vprašanja je treba obravnavati v 
okviru zakonodaje Skupnosti in katera v okviru ne-zakonodajnih sredstev?  
 
Glede na številna odprta vprašanja, tako vsebinske, organizacijske ter nenazadnje  
finančne narave,  je v okviru aktualne razprave, o konkretnih orodjih iz tipologije 
sekundarnih pravnih aktov po pogodbi,  glede na razlike v zakonodaji posameznih 
držav članic, siceršnjo ureditev zdravstvenega varstva, finančno zmožnost 
posameznih držav članic, ki determinira finančno vzdržnost ter nenazadnje njihov 
pogled na domet problematike, brez poglobljenih  vsebinskih in finančnih analiz 
zaenkrat težko govoriti. Zaenkrat smo sicer mnenja, da unifikacijski dokument 
(uredba) glede na raznolikost obravnavanih področij ne bi bila najprimernejša oblika 
urejanja na ravni EU. Ena od možnih rešitev bi lahko bil sprejem direktive na 
vsebinsko omejenem področju, do katerega bi prišli na podlagi vsebinske diskusije 
(določila bi njeno potencialno bodočo minimalno in maksimalno vsebino, opredelila 
cilje, medsebojno povezanost z drugimi že uveljavljenimi zakonodajnimi instrumenti, 
npr. na področju koordinacije sistemov socialne varnosti) in  dogovora med državami 
članicami (npr. na področju ureditve kakovosti in zlasti varnosti v zdravstvu), bolj 
realno rešitev pa bi lahko predstavljal  sprejem več sekundarnih aktov ne-
zavezujočega značaja (priporočila, smernice, ..), ki bi temeljili na nadgrajenem 
dokumentu "Statement on Common Values and Principles", ki bi lahko služil kot 
vsebinsko ogrodje preambule bodočega sekundarnega akta. 
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