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Sporočilo za javnost

Slovenija na prvem mestu 
srednjeevropskega zdravstva po letnem 

indeksu zdravstvenega varstva EU
Bruselj, 28. september 2009

Po današnji objavi Evropskega indeksa zdravstvenega varstva (EHCI) v Bruslju je 
Slovenija napredovala iz 20. na 16. mesto med evropskimi sistemi zdravstvenega 
varstva. Po letni anketi zdravstvene nege v EU, ki primerja stanje v 33 državah, je 
Slovenija vodilna med srednje in vzhodnoevropskimi državami. Nizozemska je na 
prvem mestu že drugo leto zapored z rekordnimi 863 točkami, sledijo pa ji Danska 
(819), lanskoletna drugouvrščenka, novinka Islandija (811) in Avstrija (795).

Slovenija je osvojila 668 točk od možnih 1.000 in na splošno nastopa vse bolje in bolje.

“Slovenija nasprotuje trendu v ostalih državah srednje in vzhodne Evrope, ter nenehno izboljšuje 
svojo uvrstitev. To je obetajoče in dokazuje, da obstaja več načinov, kako oblikovati dober, 
strokovno učinkovit sistem zdravstvenega varstva”, pravi dr. Arne Björnberg, direktor indeksa 
zdravstvenega varstva v EU.” Slovenija se je dobro odrezala pri pravicah bolnikov in informiranju, 
ter vodi precej velikodušen sistem. E-zdravstvo je treba izvajati še bolj strateško”. 

Letošnja lestvica nakazuje, da najboljši ponudniki evropske zdravstvenega varstva s pomočjo 
informacij o zdravstvenem varstvu in izbire bolnike vključijo v proces odločanja, kar ustvari 
pritisk za izboljšanje od spodaj navzgor. Na repu lestvice je veliko držav, ki se še vedno oklepajo 
starega sistema zdravstvenega varstva, ki je zasičen s hierarhijo in pomanjkanjem 
transparentnosti.

O indeksu

EHCI je postal standard za merjenje kakovosti evropskega zdravstvenega varstva. Ocenjuje 33 
evropskih sistemov zdravstvenega varstva na osnovi 38 kazalcev, ki pokrivajo šest področij, ki so 
ključni za uporabnika zdravstvenih storitev: pravice in informiranje bolnikov, e-zdravstvo, čakalne 
vrste za zdravljenje, izid zdravljenja, razpon in doseg storitev, ter dostop do zdravil. Indeks se 
sestavlja iz kombinacije javnih statistik, anket bolnikov in neodvisnih raziskav, ki jih opravlja 
ustanovitelj indeksa, raziskovalna skupina iz Bruslja, Health Consumer Powerhouse. EHCI 2009 je 
zavzel stališče, ki je osredotočeno na uporabnika storitev, ter dela s podporo Evropske komisije –
generalnega direktorata za družbo in medije – (e-zdravstvo) ter s pomočjo švedskega 
predsedstva EU.

Za več informacij in obsežno poročilo:
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html
Z vprašanji o EHCI se obrnite na dr. Arne Bjornberga
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, +46 705 84 84 51
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