Akademski forum Nove univerze:
KRIZA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA V
REPUBLIKI SLOVENIJI
Spoštovani,
ponedeljek, 25. marec 2019, ob vljudno vas vabimo na udeležbo na akademskem forumu na temo kriza zdravstvenega sistema v
16:00
Republiki Sloveniji.

Nova univerza,
Mestni trg 23, 1000 Ljubljana,
avla Ivana Hribarja

Podobno kot drugi temeljni sistemi slovenske države, med njimi zlasti pravosodje in varnostni
sistem, je tudi zdravstveni sistem v hudi krizi. Že več let smo priča neobvladljivemu naraščanju
čakalnih vrst. Zdravstveni sistem je vse dražji in hkrati za običajnega človeka vse težje dostopen.
Na drugi strani preštevilne prakse odkrito kažejo elemente korupcijskih, če ne celo kaznivih
dejanj, ki po najrazličnejših osebnih vezeh segajo v najvplivnejše kroge slovenske države.
Medčloveški, celo profesionalni odnosi v zdravstvu so na izjemno nizkem nivoju. Osebni spori in
zamere, celo šikaniranja, prispevajo k odlivu najboljših kadrov; mladi zdravniki so v
nezavidljivem položaju, najbolj obupani pa so starši otrok s prirojenimi srčnimi napaki. Tem se
pred očmi javnosti in oblasti dogajajo nepopisljive tragedije, ki bi jih bilo ob drugačni organizaciji
zdravstva, dela ter medosebnih odnosov mogoče preprečiti. Kljub drugačni podobi v javnosti ter
slikanju oblasti so razmere kritične že do te mere, da so privedle celo do odstopa sicer zelo
ambicioznega ministra za zdravje.
Vse to nam narekuje, da v okviru Akademskega foruma na Novi univerzi v strokovni razpravi
poskušamo odgovoriti na vprašanje, kako rešiti slovenski zdravstveni sistem pred dokončnim
zlomom?
V razpravi, ki jo bo moderiral dr. Matej Avbelj, se nam bodo pridružili: dr. Igor Masten, dr.
Marko Noč in dr. Katja Triller Vrtovec.
Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 25. 3. 2019, ob 16:00 v avli Ivana Hribarja, v prostorih Nove
univerze na Mestnem trgu 23, v Ljubljani.
Lepo vabljeni!
Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite do četrtka, 21. marca 2019, na alesia.koletic@epf.novauni.si.
S spoštovanjem,

prof. dr. Dimitrij Rupel

izr. prof. dr. Matej Avbelj

