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Spoštovani gospod predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, 

 

Pišemo vam v imenu slovenske civilne družbe, slovenskih bolnikov in v imenu vseh tistih, ki 

menijo, da je potrebno v Sloveniji takoj zaustaviti škodljivi tok, ki razkraja zdravstvo in ga 

vodi v propad. 

 

Dogodki zadnjega tedna so še bolj dramatični in zastrašujoči. Popolnoma se je razsula otroška 

srčna kirurgija kot tudi intenzivna medicina na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kar ogroža 

zdravje in življenje naših najmlajših državljanov. 

 

Z nepravilnimi ukrepi ministrstva za zdravje glede nujnih hitrih in prednostnih napotnic, na 

katere smo kot pomembni člen civilne družbe nenehno opozarjali, se je podrl sistem naročanja, 

kar škodljivo vpliva na zdravljenje bolnikov, zato smo državljani Republike Slovenije zelo 

zaskrbljeni. 

 

Čakalne dobe se rešujejo na popolnoma neprimeren in nestrokoven način, kar povzroča veliko 

škodo bolnikom in ne nazadnje zaradi njihove abstinence tudi slovenskemu gospodarstvu. Na 

vse to smo tudi kot civilna družba podali svoje predloge in pripombe k zakonu o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter zakonu o zdravstveni dejavnosti, 

vendar žal pripravljalec zakonov tega ni upošteval. Vsako sprejemanje neusklajenih in 

strokovno neutemeljenih zakonov je nedopustno in škodljivo! 

 

Ob vsem tem vas moramo ponovno obvestiti, da se ministrstvo za zdravje ne odziva na naše 

utemeljene pripombe in predloge. Med slednjimi želimo izpostaviti namero ministrstva za 

zdravje, da vzpostavi četrti center za zdravljenje bolezni srca in ožilja v Splošni bolnici Celje, 

ki je slovenskemu zdravstvenemu sistemu popolnoma nepotreben, saj za trenutne potrebe 
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srčnih operacij več kot zadostujejo dosedanji trije centri (UKC Ljubljana, UKC Maribor, MC 

Medicor), ki strokovno, kadrovsko, materialno in prostorsko v celoti uspešno pokrivajo to 

zdravstveno dejavnost. Popolnoma neprimerna in nedopustna je namera direktorice Splošne 

bolnice Celje, članice vaše stranke SMC, po črpanju kadrovskih resursov s področja srčne 

kirurgije iz UKC Maribor, saj Splošna bolnica Celje nima ustreznih pogojev za delo srčne 

kirurgije in uspešno zdravljenje kardiovaskularnih bolezni. Stroka natančno ve, da splošna 

bolnica Celje nima niti najosnovnejših pogojev za razvoj srčne kirurgije, ne kadrov, ne 

opreme ne osnovnih zdravstvenih pogojev za delo. Razmere v Splošni bolnici Celje ogrožajo 

slovenske državljane, saj je po objavljeni analizi in raziskavi bolnica z najvišjim odstotkom 

infektov. Si predstavljate da v inficirano okolje uvedete kraljico stroke kot je srčna kirurgija, 

ki mora delovati v praktično sterilnem okolju? Si lahko predstavljate, kako velika bi bila 

smrtnost ob izvajanju srčno žilnih operacij ob vseh teh neprimernih razmerah? Si 

predstavljate, kako bi lahko potekal razvoj te dejavnosti?  

 

Srčna kirurgija UKC Maribor že več kot desetletje uspešno deluje in dosega izvrstne rezultate 

s področja zdravljenja, za razširitev programa pa bi potrebovala le nekaj dodatnih bolniških 

postelj. S podobno težavo se srečuje tudi tretji center za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC 

Medicor Slovenija, ki potrebuje samo pet dodatnih postelj, kar bi na letni ravni omogočilo 

dodatnih 150 operacij. Na ta način bi rešili tovrstno problematiko na področju kardiologije in 

srčne kirurgije v Sloveniji.  

 

Spoštovani gospod predsednik, zagotovo ne veste, kakšno škodo bo drobljenje kardio 

vaskularne medicinske stroke v Sloveniji povzročilo srčnim bolnikom. Že leta predlagamo in 

opozarjamo, da se uvede nujni redni nadzor nad spremljanjem kakovosti srčnih operacij in 

drugih zdravljenj srčno žilnih bolezni, ki jih neustrezni srčni centri ne morejo zagotavljati in 

izvajati.   

 

V kolikor še naprej ne bodo uslišane in upoštevane naše utemeljene pobude in predlogi, bomo 

prisiljeni iskati pravico in zaščito tudi v Evropski skupnosti.  

 

Skrajni čas je, spoštovani predsednik vlade, da zaustavite škodljivo delovanje ministrstva za 

zdravje in da končno sprejmete dejstvo, da morajo slovensko medicino voditi slovenski 

zdravniki, združeni v Zdravniški zbornici Slovenije, Slovenskem zdravniškem društvu in 

Fidesu. 

 

S spoštovanjem, 

 
Bojan Petek                                                                                       Jožef Ivan Ocvirk           

 predsednik                                                                                               predsednik  
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- medijem 

 


