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

Iskreno obžalujemo, da se zaradi delovnih obveznosti niste mogli udeležiti predavanja in javne 
obravnave Predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je 
pripravilo Društvo za zdravje naroda v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom. 

Na predavanje smo povabili zavednega Slovenca, svetovno znanega srčnega kirurga prof. dr. Igorja 
Gregoriča, ki je v ponos slovenskemu narodu. Srečanje z njim je zagotovo izjemen dogodek. V svoji 
dolgoletni karieri kot predstojnik Univerzitetne klinike Memorial Hermann, v Houstonu že 20 let 
izobražuje tudi slovenske zdravnike. Skozi njegovo šolo je šlo najmanj 20 % slovenskih zdravnikov, 
v okviru rednega študijskega programa Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani se je pri prof. dr. 
Igorju Gregoriču, dr. med., izobraževalo 1200 študentov. Profesor je natančen poznavalec številnih 
evropskih zdravstvenih sistemov, kakor tudi poznavalec ameriškega in slovenskega zdravstvenega 
sistema. Z natančno analizo je ocenil kakovost in slabosti različnih zdravstvenih sistemov in v 
svojem izjemnem predavanju z naslovom »Slovenski zdravstveni sistem na razpotju« predstavil 
svoj pogled in objektivne dejavnike za rešitev slovenskega zdravstvenega sistema. 

Medicinska stroka, slovenski zdravniki in bolniki smo mu neizmerno hvaležni, saj vsak trenutek, ki 
ga preživi v Sloveniji, posveti tudi slovenskim bolnikom. 

V prilogi vam pošiljamo tudi pripombe, pobude in stališča na predlog Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so nastale kot rezultat natančne analize in posvetovanj 
članov odborov Društva za zdravje naroda in so z dvigom rok, soglasno sprejeta na javni obravnavi, 
dne 6. 3. 2017. 

Prosimo vas, da resno in objektivno proučite naše pripombe in predloge in, da nemudoma 
zaustavite sprejemanje izjemno škodljivega predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, ki bo kot je predlagan, potisnil slovensko zdravstvo v katastrofo. 

Verjamemo, da boste naše objektivne pripombe in opozorila sprejeli  dobronamerno.  

Zahvaljujemo se vam za vaše razumevanje in vaš čas. 

Prejmite lepe pozdrave. 

S spoštovanjem,  

Jožef Ivan Ocvirk, predsednik Društva za zdravje naroda 

 

 

 

V Ljubljani, 8. 3. 2017 

mailto:info@zazdravjenaroda.si
http://www.zazdravjenaroda.si/

