Dragi prijatelji Slovenske ljudske stranke,
Tudi ta teden smo imeli vrsto aktivnosti - prav danes smo na okrogli
mizi z naslovom Ozdravimo slovensko zdravstvo v pogovoru s
strokovnjaki ugotavljali, kaj vse je v našem zdravstvenem sistemu
treba spremeniti, na kakšen način in kje začeti reformo zdravstvenega
sistema. Dotaknili smo se tudi aktualne teme – peticije za ohranitev
NMP, ki se je na mojo pobudo začela zaradi spornega predloga
Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in še vedno buri duhove
povsod po Sloveniji.
Gostje današnje okrogle mize so bili predsednica Zbornice zdravstvene
in babiške nege Slovenije Darinka Klemenc, reševalec ZD Krško in vodja
razvojno-izobraževalnega projekta Rešimo življenja Sebastjan
Komočar, predsednik Zdravniške zbornice Slovenije prim. Andrej
Možina, dr. med., ter član Sekcije za kakovost v zdravstvu Slovenskega
združenja za kakovost in odličnost Tomaž Rusimovič. Predstavljen je bil
tudi video prispevek strokovnjakinje Inne Mlade, ki je v Avstriji uvedla
uspešen informacijski sistem bolnišnic.
Želim vam prijetno branje SLS novičnika
mag. Marko Zidanšek,
predsednik SLS

Peticijo za ohranitev NMP lahko podprete na
spletni strani www.ohranimoNMP.si
Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije,
predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki ga
je pripravilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
obeta, da bomo v Sloveniji na področju nujne medicinske
pomoči (NMP) naredili velik korak nazaj. Menim, da
slovensko zdravstvo potrebuje reformo, vendar to ni pravi

način. V reorganizaciji centrov NMP in njihovih satelitov se
namreč skriva tudi ukinitev obstoječih in delujočih centrov
NMP, ki so ključnega pomena za prebivalce težje dostopnih
krajev po Sloveniji. Zavzemam se za ohranitev ustavne
pravice do zdravstvene oskrbe za vse državljanke in
državljane – s tega vidika je ta pravilnik protiustaven, saj
vzpostavlja neenakost državljanov. V manjših krajih bo do
nujnega bolnika prišel samo reševalec brez zdravnika. Dve
tretjini državljanov ne živita v centrih. Preprečiti moramo,
da bi postali na področju zdravstvene oskrbe
drugorazredni državljani! Eden od razlogov za nov Pravilnik
o službi NMP je tudi v racionalizaciji namenjenih sredstev,
vendar bi v Sloveniji lahko denar prihranili pri marsičem
drugem – pri zdravju ljudi in reševanju življenj pa moramo
potegniti odločno črto.
Pobudo za peticijo za ohranitev centrov NMP sem dal, da skupaj
poskrbimo za to, da se standard službe NMP ne bo znižal in
ogrozil vseh nas.
Pri NMP vsaka minuta šteje in igranje s človeškimi življenji je
nesprejemljivo, zato vas vabim, da peticijo za ohranitev centrov
NMP podpišete tudi vi na spletni strani www.ohranimonmp.si!
mag. Marko Zidanšek
pobudnik in prvopodpisnik peticije za ohranitev NMP ter
predsednik SLS

Predsednik Glavnega odbora SLS Igor Draksler člane pozval k
aktivnemu delovanju tudi v prihodnje
Ljubljana, 9. junij 2015 – Na svoji 1. redni seji se je Glavni odbor SLS seznanil z
dvema dokumentoma, ki jih je na 4. redni seji, 28. maja 2015, sprejel Izvršilni
odbor SLS, in sicer Načrtom SLS za trajen izhod Slovenije iz krize in Usmeritvijo
SLS. Predstavniki klubov in zvez pri SLS – Slovenske ženske zveze pri SLS, Zveze
upokojencev pri SLS, Kluba SP pri SLS, Nove generacije SLS, Slovenske narodne
zveze pri SLS in Slovenske kmečke zveze pri SLS – so predstavili dosedanje
delovanje in načrt aktivnosti za letošnje leto, predstavljen pa je bil tudi rokovnik
za izvedbo Statutarnega in programskega kongresa SLS, ki je predviden za
letošnjo jesen. Preberi več ...

Ministrstvo za zdravje RS ukinja enoto NMP v kraju z edinim
jedrskim objektom v Sloveniji
Krško, 8. junij 2015 – Na prvi v vrsti javnih tribun za ohranitev enot
nujne medicinske pomoči so pobudnik peticije za ohranitev NMP in
predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ter prvopodpisnika peticije
župan Občine Krško mag. Miran Stanko in direktor Zdravstvenega
doma Krško Damijan Blatnik, dr. dent. med., spregovorili o predlogu
Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in tem, kaj bi njegova
uvedba pomenila v Krškem.
Župan Občine Krško mag. Miran Stanko poudarja, da je posebnost
Krškega »prisotnost jedrskega objekta, zato je tu že dolgo kakovostna
oprema in zdravstvena oskrba na visoki ravni. Z ukinitvijo enote NMP
v Krškem se bo ta oskrba poslabšala.« Po njegovem mnenju je
ureditev področja NMP nujna, vendar meni, da je pravilnik na
sistemski ravni premalo premišljen in dodelan, saj je javna razprava
pokazala Preberi več ...

Pobudnik peticije za ohranitev NMP mag. Marko Zidanšek:
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc naj prisluhne
pripombam s terena in iz parlamenta ter spremeni predlog
Pravilnika o službi NMP
Ljubljana, 5. junij 2015 – »Ob poteku 15. izredne seje DZ RS se zdi, da
ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc vztraja pri svojem predlogu
le zato, da bo lahko končno rekla, da je nekaj dosegla – če že ne
zdravstvene reforme, ki jo v Sloveniji nujno potrebujemo, pa vsaj
reorganizacijo službe NMP,« pravi pobudnik peticije za ohranitev
NMP in predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ter dodaja: »Mnogo bolj
pametno bi bilo, da bi ministrstvo za zdravje ves ta čas in razpravo
porabilo za ustrezno prilagoditev predloga pravilnika tako, da bi bile
upoštevane konstruktivne pripombe s terena. Z vseh koncev Slovenije
je slišati, da bo reorganizacija službe NMP v praksi prinesla več
slabega kot dobrega: ukinitev obstoječih enot NMP, daljši dostopni
čas službe NMP do nujnih primerov, zdravnik bo prisoten le v
reanimobilu, režim obravnave bolnikov bo po Sloveniji
neenakovreden za tiste s podeželja v primerjavi s tistimi iz centrov, v
manjših krajih ne bo več dežurnega zdravnika.« Preberi več ...

Spoštovani predsedniki in predsednice OO, MO in RO SLS,
ker si želimo, da bi bil SLS Novičnik bogatejši s prispevki o delu Občinskih, Mestnih in Regijskih
odborov SLS, vas naprošamo, da nas o svojih aktivnostih redno obveščate. Pošljite nam krajši
dopis dogodka, seje, prireditve, druženja…, na naslov sls@sls.si, zraven priložite fotografijo in
vašo novico bomo z največjim veseljem objavili v našem prenovljenem SLS Novičniku, ki izhaja
vsak četrtek. Novice, prispele do en dan pred pošiljanjem Novičnika, bodo objavljene.
Glavno tajništvo SLS si pridržuje pravico do prilagajanja prejetih tekstov v obliko, primerno za
pošiljanje v SLS Novičniku.

Predlog Poročila o obetih za sektor mleka v
EU z 2 predlogoma amandmajev Franca
Bogoviča za podporo vključevanju kmetov v
OP-je
Strasbourg, 11. junij 2015 – Odbor Evropskega
parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja
(AGRI), v katerem kot nadomestni član deluje tudi
evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), je ta
teden ob robu plenarnega zasedanja Evropskega
parlamenta sprejel Poročilo o obetih za sektor
mleka v EU in ga tako pripravil za potrditev na
plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta
meseca julija. Bogovič je k predlaganem poročilu
vložil večje število amandmajev, med katerimi so
bili številni vključeni v sprejete kompromisne
amandmaje, dva amandmaja pa sta bila sprejeta v
prvotno predlaganem besedilu. Gre za
amandmaja,
ki
poudarjata
pomembnost
ustanavljanja organizacij proizvajalcev oz.
spodbujanja politične podpore k vključevanju
kmetov Preberi več ...

Bogovič na konferenci »TTIP: med
sporazumom in nesporazumom«
Ljubljana, 5. junij 2015 – Evropski poslanec Franc

Bogovič (SLS/EPP) se je udeležil konference z
naslovom »TTIP: med sporazumom in
nesporazumom«, ki jo je v Ljubljani v prostorih
Gospodarske zbornice Slovenija organizirala
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v
Sloveniji. Kot govorec je sodeloval na enem izmed
panelov, na katerem so sodelovali evropski
poslanci iz Slovenije, poleg Bogoviča še: Lojze
Peterle, mag. Tanja Fajon in dr. Igor Šoltes. Na
konferenci je bil Bogovič prisoten od začetka do
konca, prisluhnil je vsem razpravam, kot tudi
pomislekom in vprašanjem. Preberi več ...

EU je začela z izbirnimi postopki za kar nekaj različnih službenih mest v EU. Informacije o njih najdete tukaj:
http://bit.ly/1Jvlqu7

Tukaj je nekaj zanimivih služb v Bruslju:
* Administrative Assistant in the Brussels office (European Investment Bank, Luxembourg):
http://bit.ly/1RjytEo
* Secretary (International Cooperation and Development – EuropeAid, Belgium): http://bit.ly/1P5xwRx
* Two Legal Officers (European Ombudsman, Strasbourg or Brussels): http://bit.ly/1JThQ00
* Expert on Financial Stability (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Germany):
http://bit.ly/1H5wIHW
* Senior Procurement Adviser (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, Belgium):
http://bit.ly/1H5wQqX
.. in še mnoge druge: www.eutraining.eu/eu_jobs

Če ne želite več prejemati SLS novičnika, nam to sporočite v e-sporočilu s klikom na naslednjo povezavo: Odjava

