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Zadeva:  Intervencijski ukrepi za ublažitev finančnih posledic v zdravstvu 
 
 
Spoštovani, 
 
Javnim zdravstvenim zavodom se zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja zaradi korona virusa in 
uvedenih posebnih ukrepov povečujejo tudi stroški. Povečani stroški nastajajo zaradi reorganizacije 
delovišč, povečanih obremenitev zaposlenih in nabave zaščitnih sredstev. 
 

Vzporedno s tem, se zaradi reorganizacije dela in pomanjkanja kadra zaradi odsotnosti iz naslova 
izolacije in karantene, v javnih zdravstvenih zavodih zapirajo določene dejavnosti, kot na primer 
preventiva na primarni zdravstveni ravni. Prav tako se zmanjšuje obseg obravnav in operativnih 
posegov v bolnišnicah, zaradi odsotnosti zaposlenih in odpovedovanja s strani zavarovanih oseb.   
 

Zaradi omenjenih ukrepov bodo imeli zdravstveni zavodi velik izpad realizacije pogodbeno 
dogovorjenega programa v letu 2020. Končni obseg seveda še ni znan, saj je v veliki meri odvisen od 
trajanja in intenzivnosti pojavljanja in poteka bolezni. 
 

V medijih smo lahko zasledili, da je ministrstvo za gospodarstvo intenzivno pristopilo k problematiki 
reševanja posledic okužb s korona virusom na gospodarstvo, V ta namen se iz državnega proračuna 
zagotavljajo pomembna sredstva. 
 

S problematiko povečanih stroškov in izpada prihodkov v zdravstvenih zavodih, ki jih posledice 
korona virusa najbolj prizadevajo, doslej sploh ni bilo govora. Razlog je najverjetneje v tem, da se 
zdravstveni resor prvenstveno ukvarja s problematiko obvladovanja okužb in preprečevanjem 
njihovega širjenja. 
 

Ne glede na to pa v združenju opozarjamo, de je potrebno razmišljati tudi o učinkih, ki so posledica 
pojava korona virusa na poslovanje javnih zdravstvenih zavodov. 
 

Predlagamo, da Ministrstvo za zdravje, v vladnem gradivu za sprejem Splošnega dogovora za 
pogodbeno leto 2020, izvajalcem zdravstvenih storitev v času od 1.3.2020 do preklica plačilo 
programov po pogodbenem planu za posamezni tekoči mesec, ne glede na realizacijo 
programa.  
 

Poleg tega pričakujemo, da bo tudi Ministrstvo za zdravje, po vzoru Ministrstva za 
gospodarstvo, vsem izvajalcem zdravstvenih storitev iz državnega proračuna zagotovilo 
potrebna sredstva za povračilo stroškov iz naslova zaščitnih sredstev in povečanega obsega 
dela zdravstvenega osebja. 
 



  

Samo na ta način se bodo javni zdravstveni zavodi in ostali izvajalci zdravstvenih storitev izognili 
tekočim likvidnostnim težavam in dolgoročnim finančnim posledicam.  
 

Ukrepanje na področju financiranja javnih zdravstvenih zavodov pričakujemo tudi zato, da bodo javni 
zdravstveni zavodi na podlagi vaših odločitev lahko pripravili finančne načrte za leto 2020.  
 
 
Lep pozdrav 
 
Pripravil/a: 
Miriam Komac        Marjan Pintar 
              direktor 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost:  
Javni zdravstveni zavodi 
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