
In za konec nazaj k – kljub vsemu – moji pacientki. 
Poklicna astma v ožjem pomenu besede v terciarni usta-
novi ni bila dokazana. Menili so, da gre za astmo, ki jo 
poslabša delovno okolje, in svetovali oceno na invalidski 
komisiji. Ob zadnjem od štirih posvetov, ki sem jih imela 
z gospo, me je prosila, naj ne predlagam predstavitve IK, 

ker se boji za službo, ampak naj se dogovorim z deloda-
jalcem, da bo delala zunaj lakirnice. To sem tudi storila.
Mag. Irena Manfredo, dr. med.,
specialistka medicine dela, prometa in športa

E-naslov: info@mdps-zagorje.si

O prostem trgu 
zobozdravstvenih storitev
Skromna prošnja odgovornim v javni upravi
Domen Vidmar
Jeseni se je v zborničnem biltenu pojavilo obvestilo, 
da je bila Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi 
odločbe št.: 306-32/2010-33, Urada RS za varstvo 
konkurence, prisiljena umakniti iz veljave Pravilnik 
o zdravniški tarifi in Pravilnik o nadzoru upoštevanja 
zdravniške tarife. Obvestilo, sicer objavljeno v precej 
dramatičnem tonu velike odločilnosti, je v glavnem 
brez posebne reakcije izzvenelo v prazno. V vse-
binskem smislu v resnici ni prineslo pomembnejših 
sprememb in tudi sam o njem verjetno ne bi dosti 
razmišljal, če se ne bi pred dnevi v našem biltenu po-
novno pojavilo opozorilo o nujnosti upoštevanja uki-
nitve Pravilnika o zdravniški tarifi. Ob ponovni objavi 
sem si vzel več časa, vso reč bolj natančno prebral in 
ugotovil, da je zadeva pravzaprav le malo preveč bole-
če stopila na moj žulj, da ne bi nekaj dejstev v zvezi s 
tem še sam zapisal.
Zmotil me ni toliko sam ukrep ukinitve Pravilnika o 
zdravniški tarifi, kot utemeljitev Urada RS za varstvo 
konkurence, zakaj je to potrebno oziroma čemu ta 
ukrep služi. V utemeljitvi urad namreč navaja, da je 
v skladu z usmeritvami Evropske unije umik ome-
njenega pravilnika potreben zato, da se bo s tem v 
slovenskem prostoru izvajanja zdravstvenih oziroma 
zobozdravstvenih storitev omogočila tržna konkuren-
ca in bo lahko deloval prosti trg.
Da, prav ste prebrali – nič manj kot prosti trg! Ker 
je resnično stanje v slovenskem prostoru ponudbe 
zobozdravstvenih storitev takšno, da ga po splošno 
sprejetih merilih v resnici nikakor ne moremo označiti 
za prosti trg, bi v tej zvezi rad pojasnil nekaj stvari.
Prosti trg, v okviru mednarodno sprejetega pomena 
tega izraza, v glavnem pomeni stanje znotraj nekega 
ekonomskega prostora (trga), kjer vsi ponudniki do-
ločenega blaga ali storitev v danem prostoru nasto-
pajo pod enakimi pogoji. Kakovost in cena ponudbe 

vsakega posameznega ponudnika sta načeloma stvar 
njegove proste odločitve, vendar medsebojna primer-
java ponudb različnih ponudnikov pripelje do tako 
imenovane tržne konkurence, ki je v takšnem sistemu 
sama po sebi najpomembnejši vzvod za uravnavanje 
vse nastopajoče ponudbe. Pravilno delovanje prostega 
trga, v katerega se država praviloma ne vmešava s 
svojimi regulativnimi mehanizmi, ampak se po svojih 
najboljših močeh trudi, da ga čim bolje zaščiti, je 
hkrati tudi eden bistvenih elementov zares demokra-
tičnih sistemov. Stanje na slovenskem »trgu« zobo-
zdravstvenih storitev, žal, čemu takšnemu ni niti blizu.
Zobozdravniki kot izvajalci oziroma ponudniki 
storitev na našem zobozdravstvenem »trgu« nasto-
pajo v vsaj treh različnih statusnih oblikah, ki na tem 
»trgu« niti približno ne nastopajo pod enakimi pogoji. 
Tu so zasebniki s koncesijo, ki lahko izvajajo zava-
rovane zobozdravstvene storitve, plačljive iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja, poleg tega lahko izvajajo 
tudi plačljive storitve na osnovi samoplačništva. Tu so 
zasebniki brez koncesije, ki nimajo možnosti izva-
jati storitev za zdravstveno zavarovalnico in lahko 
uporabnikom ponudijo le izvedbo storitev na osnovi 
samoplačništva. In tu so še javni zavodi – državne 
institucije z zaposlenimi zobozdravniki, ki ravno tako 
na istem »trgu« ponujajo izvedbo tako zavarovanih 
kot samoplačniških zobozdravstvenih storitev, s tem 
da so pogoji njihovega nastopa na skupnem »trgu« še 
po svoje specifični.
Rezultat tako raznolike ponudbe na trgu zobozdrav-
stvenih storitev je, da je situacija z vidika posamezne-
ga uporabnika, pacienta, dodobra zapletena in v veliki 
meri zamegljena. V okviru tega je posameznemu 
pacientu le redko zares jasno, do katerih storitev, kje 
in pod kakšnimi pogoji je upravičen iz naslova svojega 
zdravstvenega zavarovanja in za katere storitve mora 
plačati – ali doplačati – iz svojega žepa.
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V praksi tako prihaja do številnih nesmiselnih pojavov, kakršen 
je naslednji – pacient v zaupanju, da bo vsaj del stroškov nje-
gove oskrbe pokrilo zdravstveno zavarovanje, odide na poseg v 
zobozdravstveno ustanovo s koncesijo. Ob soočenju z visokim 
zneskom, ki ga mora plačati kot doplačilo za izvedene storitve, 
vendarle odide na posvet še k neodvisnemu zobozdravniku 
brez koncesije, kjer z nejevero ugotovi, da bi bila tu polna cena 
izvedbe istih storitev manjša, kot je pri svojem izbranem konce-
sijskem zobozdravniku moral plačati samo za doplačilo..., poleg 
tega bi bil brez kakšne posebne procedure v čakalni vrsti tudi 
prej sprejet. Takšnih konkretnih primerov sem videl že veliko, a 
še nisem srečal pacienta, ki bi ta nesmisel lahko razumel.
Podoben nesmisel predstavlja tudi način distribucije sredstev 
zdravstvenega zavarovanja med izvajalce, saj je v grobem še 
vedno enak, kakršen je bil zasnovan v sistemu prejšnje države. 
Pacienta – zavarovanca, ki je edini resnični upravičenec do 
sredstev zdravstvene blagajne, sistem iz procesa plačila na njem 
opravljenih storitev praktično v celoti izključuje, kar dodatno 
pripomore k slabi obveščenosti in orientaciji posameznega za-
varovanca. Da niti ne omenjam, da takšen sistem tako rekoč kar 
sam navaja k pojavu določenih oblik korupcije. Vse to so pojavi, 
ki v nobenem primeru niso značilni za situacijo, kakršno sicer 
opisuje izraz – prosti trg.
Dokler ne bo vsak zakonito registriran izvajalec zobozdrav-
stvenih storitev v državi, ki to želi, imel možnosti izvajati 

zavarovane zobozdravstvene storitve, plačljive iz sredstev zdrav-
stvenega zavarovanja. Dokler ne bo zavarovalnica v vsakem 
posameznem zavarovancu prepoznala svojega resničnega ko-
mitenta, vzpostavila preprostega in transparentnega programa 
zavarovanih pravic in organizirala učinkovite svetovalne službe, 
ki bo posameznemu zavarovancu pomagala razumeti obseg 
pravic, ki mu pripadajo. In dokler ne bo posamezen zavarovanec 
vedel, do katerih storitev in pod kakšnimi pogoji je upravičen, 
preden bo sploh odšel na obisk k zobozdravniku, in se potem le 
ob primerjavi ponudb različnih izvajalcev odločil, katera ponud-
ba je zanj optimalna – o prostem trgu zobozdravstvenih storitev 
v Sloveniji pač ni mogoče govoriti…
Do neke mere me sicer preseneča, da opisano stanje v vsej druž-
bi nikogar ne moti in so z njim očitno vsi zadovoljni. A ker tako 
pač je, se v tem smislu tudi sam ne mislim pritoževati, ampak 
vas, odgovorne v javni upravi, samo lepo prosim – ne imenujte 
tega stanja prosti trg, saj se s tem posredno norčujete iz 11,5 
odstotka registriranih slovenskih zobozdravnikov, ki smo brez 
kakršnekoli smiselne ali demokratične utemeljitve izključeni iz 
sistema javnega zdravstva in v pogojih nelojalne konkurence (tako 
namreč temu rečejo na resničnih prostih trgih) izvajamo zobo-
zdravstvene storitve zares samo za samoplačniški »prosti trg«.

E-naslov: domen.vidmar@volja.net

Koliko je v Sloveniji vredno 
človekovo življenje?
Razmišljanje družinskega in urgentnega zdravnika, 
direktorja zdravstvenega doma, gorskega 
reševalca in državljana, ki mu ni vseeno
Ekonomska vrednost
V sodobnih družbah, kjer je potrebno vse raziskati, izračuna-
ti, materialno ali finančno vrednotiti, se ekonomisti lotevajo 
tudi vrednosti človeškega življenja. Izračunavajo ekonomsko, 
koliko je v denarju vreden človek v različnih obdobjih svoje-
ga življenja, koliko družbi prispeva, koliko jo stane, kakšna je 
škoda, če umre. Izračuni se seveda razlikujejo po metodologiji, 
pa tudi med državami. V revnih državah je ekonomska vred-
nost življenja manjša kot v bogatejših, razvitejših. Številke so 
praviloma visoke in zanimive, pa tudi pomenljive, še posebej za 
ljudi, ki v vsem svojem ustvarjalnem življenju niso in ne bodo 
zaslužili toliko, kot naj bi bila izračunana vrednost povprečnega, 
torej tudi njihovega, življenja.
Ekonomska vrednost človekovega življenja je v različnih 
življenjskih obdobjih različna in gre proti nič, ko se približamo 
pričakovani življenjski dobi. Strogo ekonomsko gledano je za 

družbo več vreden mlad človek, ki bo v času svoje pričakovane 
dolgoletne produktivnosti in ustvarjalnosti še veliko pripeval, 
kot pa upokojenec, ki s staranjem postaja predvsem strošek, še 
posebej zaradi svojih vedno večjih socialnih in zdravstvenih 
potreb. Seveda ti izračuni ne upoštevajo temeljnih vrednot 
humane družbe, na primer medgeneracijske solidarnosti, vred-
notenja minulega dela in vseh drugih težko merljivih, pretežno 
preteklih prispevkov starostnikov k razvoju in blagostanju 
družbe.
Komercialne zavarovalnice znajo »izračunati« marsikaj, tudi 
ceno človeškega življenja, z metodologijo, ki je seveda pri-
lagojena njihovi poslovni logiki. Vseeno so njihovi izračuni 
vsaj približna informacija o velikostnem razredu ekonomske 
vrednosti življenja. V potniškem letalstvu je na primer z 
direktivo Evropske unije določena minimalna zavarovalna 
vsota, za katero morajo biti zavarovani potniki v komercialnem 
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