
»Zdravstveni dom v rdečih številkah«

V članku z zgornjim naslovom (Večer, 16. 5. 2019, stran 12) je objavljena izjava g. Janka Šteharnika,
direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Velenje, da sta za lanskoletno izgubo ZD kriva Ministrstvo za
zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Izjavo zavračamo kot neutemeljeno.

ZD Velenje je peti največji zdravstveni dom v državi s pogodbeno vrednostjo programov v višini
12.329.312 evrov v letu 2019, kar je za 28% več kot v letu 2016,  ko je vodenje prevzel sedanji direktor.
V letu 2018 so na območju, ki ga pokriva ZZZS, Območna enota Ravne na Koroškem,  trije od šestih ZD
(ZD Ravne na Koroškem, Dravograd in Slovenj Gradec) poslovali s pozitivnim poslovnim izidom in trije
z negativnim (ZD Velenje, Zgornjesavinjski ZD Nazarje in ZD Radlje). Trendi financiranja ZD Velenje od
leta 2016 kažejo, da ZZZS plačuje temu ZD vedno več zdravstvenih timov in da zanje prejema vedno
več prihodkov. V  primerjavi z letom 2016 tako ZZZS financira dodatnih 5 referenčnih ambulant, 1 tim
fizioterapije, 1,5 tima delovne terapije, 1 tim zobozdravstva za odrasle in nekatere druge. Poleg tega
pa bi lahko ZD že v letu 2018 povečal obseg programa otroškega in šolskega dispanzerja ter 0,40
programa pedopsihiatrije, kar je bil ZZZS pripravljen tudi dodatno financirati, vendar ZD pri tem ni bil
uspešen. Letos pa je ZZZS prav tako pripravljen financirati dodatno 1 otroški in šolski dispanzer ter 1
ambulanto družinske medicine. Poslovni rezultati ZD Velenje so bili od leta 2014 do 2016 pozitivni (leta
2016 36.088 evrov presežka), kasneje pa negativni kljub dejstvu, da so v  letu 2016 na »tržnem«
programu medicine dela imeli približno 180.000 evrov izgube in leta 2017 105.000 evrov izgube, ki jo
je ZD Velenje pokrival iz sredstev, ki so jih dobili na podlagi pogodbe z ZZZS, torej iz javnih sredstev.

ZZZS vse izvajalce istovrstne dejavnosti v Sloveniji financira po enakih kriterijih in enakih merilih za
obračun ter po enakih cenah vsem ZD oz. zasebnikom s koncesijo. Večino zdravstvenih programov ZZZS
financira v realiziranem obsegu storitev, vendar največ do planirane višine, vedno več storitev in
dejavnosti pa ZZZS financira tudi po dejanski realizaciji, količinsko neomejeno. Nazadnje velja še
opozoriti, da ZD Velenje v letu 2018 ni uspel realizirati dodatnih prihodkov iz ZZZS v višini 97.631 evrov,
ker ni uspel opraviti vseh storitev v preventivi v splošnih ambulantah, pedontologiji, zobozdravstvu za
mladino, paradontologiji in še v nekaterih drugih programih.
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