
 
Današnja meritev EU: 
 
Slovenija zaostaja v lestvici evropskega zdravstvenega varstva  
 
(Bruselj, 15. maj 2012) 
 
Slovenija je zaostala v svoji uvrstitvi, ko je bil danes v Evropskem parlamentu v Bruslju 
predstavljen Evropski indeks uporabnikov zdravstvenega varstva za leto 2012. V izvedeni 
primerjavi si je Nizozemska prislužila 872 od možnih 1000 to k, sledile so ji Danska (822), 
Islandija (799), Luksemburg (791) in Belgija (783). Slovenija je dosegla 638 to k in se s tem 
uvrstila na 19. mesto izmed 34 držav (v primerjavi s 16. mestom v EHCI 2009). Indeks EHCI od 
leta 2005 objavlja organizacija Health Consumer Powerhouse (HCP) s sedežem na Švedskem. 
 
Po razpadu Jugoslavije je bilo pri akovati, da se bo Slovenija izkazala kot zelo u inkovita na podro ju 
zdravstvenega varstva. Vendar to ne sovpada z realnostjo? 
 
- Morda ne – kljub temu, da se splošna raven zdravstvenega varstva v Evropi izboljšuje, se bodo 
uvrstitve držav še poslabšale, pravi dr. Arne Björnberg, HCP COO in direktor skupine EHCI 2012. 
Slovenija je zmanjšala dostop do zdravstvenega varstva, tako asovno – zaradi daljših akalnih dob – 
kot tudi s paketi storitev, ki jih nudi prebivalcem. 
  
- Za državo s srednjim prihodkom zagotavlja slovensko zdravstveno varstvo dober dostop do 
zdravstva, ki se lahko meri z VB in Belgijo, še dodaja dr. Björnberg. 
  
Splošno izboljšanje – z opozorilnimi znaki 
Indeks EHCI odraža nenehne izboljšave evropskega zdravstvenega varstva z boljšimi rezultati in 
splošnimi pogoji. Alarmni signali glede vpliva gospodarske recesije se zdijo nekoliko pretirani. 
Desetletja se je v zdravstvenem varstvu govorilo o kr enju prora unskih sredstev in zmanjšanja 
kakovosti, medtem ko se je v realnosti doseglo ravno nasprotno. Kljub temu pa ob nastali krizi to ke 
indeksa na treh razli nih podro jih vzbujajo posebno zaskrbljenost: 
 
- daljše akalne dobe za drage kirurške posege v državah, ki jih je gospodarska kriza najbolj 
prizadela; 
 
- vedno ve ji obseg samopla niških zdravstvenih storitev; 
 
- pomanjkanje izboljšav ter celo vse slabši dostop do novih vrst medicine. 
 
Ne glede na gospodarsko situacijo pa Evropa ostaja podro je s problematiko bolnišni nih okužb. Za 
vsako drugo izmed 34 obravnavanih držav indeks EHCI dolo a rde  alarm zaradi tveganja okužb. 
 
Pobuda EU za prepoved prodaje antibiotikov brez recepta bi lahko to število znižala, meni ustanovitelj 
in predsednik organizacije HCP, g. Johan Hjertqvist. To bi bistveno bolj prispevalo k varnosti bolnikov, 
kot ve ina drugih stvari, za katere se zavzema EU! 
 



 
 
O indeksu 
Indeks EHCI je postal standard za merjenje evropskega zdravstvenega varstva. Indeks v letu 2012 
razporeja 34 evropskih nacionalnih zdravstvenih sistemov glede na 42 indikatorjev, ki pokrivajo pet 
klju nih podro ij za uporabnike zdravstvenih storitev: pravice in informiranost bolnikov, akalni as na 
zdravljenje, rezultati zdravstvenega sistema, preventiva/razpon in dostopnost storitev ter farmacevtski 
izdelki. Indeks temelji na javnih statistikah, anketah bolnikov in neodvisnih raziskavah, ki jih izvaja 
ustanovitelj, skupina strokovnjakov Health Consumer Powerhouse s sedežem na Švedskem. 
 
EHCI 2012 so podprle neomejene subvencije ustanov EFPIA (Evropska zveza farmacevtskih industrij 
in združenj), Pfizer Inc, Novartis SA in Medicover SA. 
  
Za ve  informacij in obrazložitveno poro ilo glejte: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Za informacije o EHCI se obrnite na dr. Arneja Björnberga, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, 
+46 705 84 84 51. 
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