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Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi z zdravstveno nezmožnostjo za študij, ki ga naslavljam
na ministra za zdravje g. Miklavčiča.

S spoštovanjem!

Cveta Zalokar Oražem,
Poslanka PS ZARES

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje/pobuda
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Pisno poslansko vprašanje glede zdravstvene nezmožnosti za študij
Ministra za zdravje bi želela opozoriti na dvomljiv odnos slovenskih zdravnikov do
podeljevanja zdravniških opravičil oziroma potrdil za zdravstveno nezmožnost za
študij, na katerega je v sobotnem časopisu opozorila avtorica članka.
Glede na napovedane reforme, za katere smo se opredelili koalicijski partnerji, med
katerimi so reforma pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema, sistema trga
dela, bi od celotnega javnega sektorja upravičeno pričakovala korekten, predvsem pa
odgovoren odnos do svojega dela.
Zaradi demografskih sprememb, na katere opozarja strokovna javnost, bomo v
Sloveniji delali dlje. Prav tako bomo sprejeli spremembe na področju zdravstva,
zaradi bolj ekonomičnega in predvsem bolj učinkovitega izvajanja te dejavnosti.
Zaradi hitrejšega vključevanja mladih na trg dela in dviga konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva smo pristopili k t.i. bolonjski reformi, ki je v celoti začela
izvajati z letošnjim letom.
Stanje na področju časa študija je v Sloveniji v evropskem vrhu, saj podaljševanje
absolventskega statusa (govorim najprej o I. in nato še o II. stopnji bolonjskega
študija) čas študija lahko podaljša celo na devet let. Ne glede na zakonske možnosti
podaljševanja študija bodejo v oči podatki o "zdravstvenem" stanju slovenskih
absolventov, ki zaradi bolezni podaljšujejo svoj status. Kar 40% vpisane generacije, ki
naj bi letos zaključila prvostopenjski študij je zaprosilo za podaljšanje statusa, od tega
jih kar 60% študija ni zmožno zaključiti zaradi zdravstvenih razlogov, seveda na
podlagi zdravniških potrdil. Kot navaja avtorica, bi verjetno šibko zdravje naše
mladine "verjetno zaznali tudi na širši populaciji študentov in ne le pri absolventih".
Pristojnega ministra sprašujem, kdo je odgovoren za tako množično izdajanje
zdravniških potrdil oziroma kdo jih nadzira? Cela serija zdravniških potrdil, katerih
posledica je množičnost bolezenske nezmožnosti za delo študentske generacije
nedvomno seje dvom v korektnost delovanja zdravstvenega sistema oziroma
posameznih zdravnic oz. zdravnikov. Kakšne so zakonske možnosti za preverjanje
odgovornosti, predvsem pa upravičenosti izdaje takih potrdil? Neposredno resda
finančno to ne bremeni proračunskih blagajn, vendar se zavarovanja s tem prenašajo
na vse zaposlene!
In ne nazadnje, od pristojnega ministra še pred sprejemom obeh krovnih zakonov s
področja zdravstvenega sistema oziroma varstva, pričakujem takojšnje ukrepanje in
predvsem sprejem predpisov, ki bodo take anomalije preprečevali, obstoječe pa
sankcionirali!

