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Sporočilo za javnost 

Slovenski sistem zdravstvenega varstva je priča 

rahlemu izboljšanju svoje uvrstitve  
 

Bruselj, 13. novembra 2008 
 

Glede na Evropski indeks uporabnikov zdravstvenega varstva (Euro Health 
Consumer Index) za leto 2008, ki so ga danes predstavili v Bruslju, ima Slovenija 
20. uporabniku najprijaznejši sistem zdravstvenega varstva v Evropi. To je mesto 

višje od lanskoletnega 21. mesta, vendar je to hkrati veliko slabši rezultat kot pri 
srčnem indeksu, kjer je Slovenija letos dosegla 8. mesto. Evropski indeks 
uporabnikov zdravstvenega varstva, letna raziskava zdravstvenega varstva v EU, je 

Slovenijo uvrstil na 20. od skupaj 31 mest. Nizozemska je v razvrstitvi vodilna z 
839 točkami, sledijo ji Danska (zmagovalka na področju indeksa za diabetes v letu 
2007), Avstrija (zmagovalka indeksa EHCI v letu 2007), Luksemburg in Švedska.  

 
V šestih kategorijah, ki pokrivajo 34 kazalnikov uspešnosti, je Slovenija od možnih 1000 
dobila 582 točk. Še vedno pa v Sloveniji čakamo na vpliv dobro opravljenega dela na 

področju preprečevanja in informiranosti.  
 
“Omeniti je treba tudi dolgo tradicijo odličnosti na področju skrbi za srce (Slovenija ima 

namreč  drugi center na svetu za presaditev srca),” je komentiral dr Arne Björnberg, direktor 
raziskav za Evropski indeks uporabnikov zdravstvenega varstva. 
 

Kaj še je mogoče izboljšati v Sloveniji? 
 
Ob analizi rezultatov indeksa je predsednik Health Consumer Powerhouse, g. Johan 

Hjertqvist dejal: “Slovenija mora izboljšati dostopnost novih zdravil, kar je nekaj, kar bi 
morala Vlada nuditi že zdaj, prav tako pa mora rešiti problem čakalnih vrst.”   

 
O indeksu 
 

Evropski indeks uporabnikov zdravstvenega varstva pomeni letno razvrščanje evropskih 
nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva glede na šest ključnih področij: pravice 
pacientov in informiranost, e-zdravje, čakalni čas na zdravljenje, rezultati, razpon in 

dostopnost storitev ter farmacevtski izdelki. To razvrščanje vključuje 31 držav. Indeks je bil 
prvič objavljen leta 2005. Indeks EHCI se določa na podlagi javne statistike in neodvisnih 
raziskav. Pripravlja ga organizacija za analize in informacije Health Consumer Powerhouse, ki 

se tako kot pri drugih indeksih HCP osredotoča na uporabnika.  
 
Več podatkov in razčlenjeno poročilo najdete na: 

http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 
 
O organizaciji Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

Kontaktna oseba pri Health Consumer Powerhouse: ga. Kajsa Wilhelmsson, +32 (0) 496-23 
55 30. 
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