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ALI JE DIREKTIVA POZABILA NA PLAČEVANJE ČEZMEJNIH ZDRAVSTVENIH 
STORITEV? 

Dušan Kidrič. Zavod R&T 
 
ČEZMEJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO – FENOMEN, KI NI NOV 
 
Čezmejno zdravstveno varstvo ni nekaj novega. Vedno so ljudje šli od doma in potovali v 
kraje kjer so pričakovali, da si bodo povrnili zdravje. Privabljali so jih znani zdravilci, 
prepričanja o zdravilnosti vode, klime, rastlin, kamnov in splošno vzdušje, ki je (bilo) 
značilnost določenih krajev. Potovali so zdravilci, trgovalo se je z zdravili – zdravilnimi 
rastlinami, mažami z zdravilnim učinkovanjem, z literaturo o zdravljenju… 
 
»Čezmejno zdravstveno varstvo« si ni privoščila samo gospoda. Ti so res šli v sanatorije in k 
priznanim zdravilcem, toda tudi običajni ljudje so se odpravili na pot in zdravje iskali daleč 
od doma. Zdravje je dobrina, ki ima individualne značilnosti. Kadar ga potrebuje posameznik 
gre za njegovo osebno odločitev, kako bo ravnal, ko se bo trudil, da pride do zdravljenja ali 
do zdravilca. V to odločitev pa se kot ena od komponent vključuje tudi zmožnost privoščiti si 
obliko zdravljenja.  
 
Z razvojem sistemov socialnega zdravstvenega zavarovanja potreba po zdravljenju zunaj 
svoje običajne sredine ni prenehala. Zdravstveni sistemi so sicer res zmožni nuditi veliko (ali 
zelo veliko) zdravstvenih storitev in obvezna zavarovanja tudi zagotavljajo plačilo teh storitev 
zelo širokem krogu prebivalcev – zavarovancev. Toda individualne značilnosti in potrebe 
posameznikov v povezavi z njihovim zdravjem (boleznijo) ostajajo različne, toda ni jih vedno 
možno zadovoljivo rešiti tako z medicinskega kot tudi ne s posameznikovega stališča tudi v 
najbolj razvitih zdravstvenih sistemih.  
 
Poleg tega je sodobni čas obdobje velikih preseljevanj. Ekonomski in politični migranti, 
prostovoljne in prisilne selitve ter začasna in trajna menjava bivališč spreminjajo demografske 
in ekonomske značilnosti držav in socialnih sistemov. Selitve so praviloma hitrejše od 
spreminjanja državljanskih in zavarovalskih statusov. Bolezen pa ne izbira ne časa ne kraja. 
Doleti te lahko, ko si še zavarovanec ali rezident drugod, in ko ne ti ne tvoji sorodniki še niso 
mogli urediti svojih »papirjev«. To vse so pacienti, ki dobivajo storitve čez mejo. 
 
Nujno zdravstveno varstvo, ki so ga deležni tudi tujci, je v zdravstvenih sistemih vsaj 
normativno dobro urejeno. Tudi plačilo za te storitve praviloma poravna država. Pričakuje se, 
da bodo tudi njeni državljani v drugih državah deležni vsaj enake obravnave.  
 
Državljani, ki so v svoji državi (obvezno) zavarovani, pa lahko pričakujejo tudi kaj več kot 
samo nujno obravnavo. V svojih državah bi dobili storitve, ki so del standardnega programa 
javne zdravstvene službe. Za poravnavo stroška zdravstvene obravnave bi doma poskrbele 
bolniške blagajne oz. zavarovalnice. Tudi na tujem poskrbijo, vendar na podlagi mednarodnih 
pogodb – konvencij. 
 
Občasna bivanja v drugih državah in turistična potovanja so prav tako obdobja, ko se v 
primeru potrebe mora dobiti zdravstveno varstvo. Toda ta riziko se pripozna že vnaprej in 
vsak posameznik sam se lahko odloči za njegovo kritje. Nujna zdravniška pomoč je krita 
skladno s konvencijami ali drugimi splošnimi predpisi, vse kar je več, pa je lahko zavarovano, 
vendar ne v povezavi s socialnim zdravstvenim zavarovanjem, temveč posebej kot asistenčno 
(premoženjsko) zavarovanje. 
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Čezmejno zdravstveno varstvo je torej fenomen, ki sploh ni nov in ki nima samo ene oblike. 
Pacienti imajo kot zavarovanci, državljani in kot »naročniki« zdravstvenih storitev številne 
pravice. S tem je na različnih ravneh zagotovljena njihova zdravstvena zaščita. Toda vsaka 
pravica ima tudi svojo drugo plat – obveznost. 
 
Pacienti (državljani) imajo obveznost ravnati se po zdravstvenih predpisih in tako, da 
zavestno ne ogrožajo sebe ali drugih. Kot pacienti pa imajo tudi obveznost, da izvajalcu 
zdravstvene storitve plačajo opravljeno delo. V njihovi domicilni državi je za plačilo 
standardne storitve iz košarice pravic pooblaščena njihova zavarovalnica obveznega 
zavarovanja. Izvaja se po pravilih, ki so že dalj časa uveljavljena in ki zagotavljajo, da je 
sistem pravic in obveznosti vsaj v načelu usklajen.  
 
V čezmejnem zdravstvenem varstvu pa v tuji (čezmejni) državi na strani pravic ni več istih 
predpisov kot so doma. Standardna košarica storitev ni enaka, cene so različne, storitve same 
se razlikujejo po vsebini, obsegu in po kakovosti. Izvajalci zdravstvenega varstva so različnih 
statusnih in lastniških značilnosti. To kar je v domači državi v standardni košarici in krito iz 
obveznega zavarovanja, v drugi državi mogoče ni plačano iz javnih sredstev temveč zasebno 
(posamično ali prek zavarovanja). Tudi pri izvajalcih je lahko razlika glede njihovega 
razmerja do domicilnega zavarovanja in v statusni obliki. Na koncu je za pacienta storitev 
zunaj države po svojih zdravstvenih in finančnih značilnostih lahko precej različna od tiste, ki 
bi jo dobil v domači državi1. Vse te razlike imajo tudi ekonomski in finančni odraz in so za 
pacienta lahko ovira pri dostopu do čezmejnega zdravstvenega varstva. 
 
Ali direktiva zaznava vse navedene elemente oz. ali omogoča, da jih v primeru, ko pomenijo 
oviro, podporni sistemi pomagajo odstraniti ali vsaj zmanjšati?  
 
 
VSEBINA DIREKTIVE 
 
Direktiva pojasnjuje pravice pacientov, ki želijo prejeti storitve zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, in dopolnjuje pravice, ki jih pacientom na ravni EU že zagotavlja zakonodaja o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba št. 883/2004). Odraža željo Sveta EU, da 
dosledno spoštuje sodno prakso Evropskega sodišča glede pravic pacientov pri čezmejnem 
zdravstvenem varstvu, hkrati pa ne posega v pravice držav članic, da organizirajo svoje 
zdravstvene sisteme. 
 
 
NAMEN DIREKTIVE 2 
 
Namen direktive je doseči bolj splošno in učinkovito uporabo načel, ki jih je Evropsko 
sodišče (v nadaljevanju: Sodišče) razvilo na podlagi posameznih primerov. Sodišče je že 
obravnavalo nekatera vprašanja v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom, zlasti glede 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo opravljeno v državi članici, ki ni država članica, v 
kateri ima prejemnik oskrbe stalno prebivališče.3  
                                                           
1
 Deloma je navedeni prikaz razlik povzet po članku Smits/Peerbooms: Clarification of Kohl and Decker? Avtor  Jason 

Nickless V Eurohealth 4, 2001 
2
 V poglavju namen direktive so povzeti nekateri elementi iz preambule direktive; krepki tisk poudarja po mnenju avtorja 

tiste prvine, ki jih v razmišljanjih o implementacije direktive moramo posebej skrbno proučiti. 
3
 Kohll and Decker judgements (1998), Judgements Geraets-Smits/Peerbooms (2001), Judgement Vanbraekel (2001), 

Judgement Ioannidis (2003), in drugi citirano iz Cross-border health care in the European Union Mapping and analysing 
practices and policies; European Observatory on Health Systems and Policies,2011 
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Za namene povračila stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva bi morala direktiva poleg 
primerov, ko je pacientu zagotovljeno zdravstveno varstvo v državi članici, ki ni država 
članica zdravstvenega zavarovanja, urejati tudi predpisovanje, izdajanje in zagotavljanje 
zdravil in medicinskih pripomočkov, kadar se zagotavljajo v okviru zdravstvene storitve. 
 
Celotna EU ima vrsto skupnih vrednot in načel o tem, kako se zdravstveni sistemi odzivajo na 
potrebe prebivalstva in bolnikov, katerim so namenjeni. Temeljne vrednote so univerzalnost, 
dostopnost do visokokakovostne oskrbe, enakost in solidarnost. Države članice morajo 
tudi poskrbeti, da se bodo te vrednote upoštevale pri pacientih in državljanih iz drugih držav 
članic, ter da se vsi pacienti obravnavajo enako na podlagi njihovih zdravstvenih potreb in ne 
na podlagi države članice njihovega zdravstvenega zavarovanja. Upoštevati morajo načela 
prostega pretoka oseb znotraj notranjega trga, nediskriminacije (med drugim na 
podlagi državljanstva) ter nujnosti in sorazmernosti kakršnih koli omejitev prostega 
pretoka. Če bi dotok pacientov lahko privedel do povpraševanja, ki presega zmogljivosti, ki 
so v državi članici na voljo za določeno zdravljenje, bi država članica ohranila možnost, da 
nastalo situacijo uredi iz razlogov javnega zdravja, vendar pa takšna omejitev ne bi smela 
posegati v obveznosti držav članic v skladu z Uredbo št. 883/2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti 
 
Sodišče je v več sodbah priznalo pravico pacientov kot zavarovanih oseb do povračila 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi državi članici iz obveznega sistema socialne varnosti. 
Sodišče je menilo, da določbe Pogodbe o pravici opravljanja storitev vključujejo pravico 
prejemnikov zdravstvenega varstva, vključno z osebami, ki potrebujejo zdravljenje, da ga 
poiščejo v drugi državi članici. Enako bi moralo veljati za prejemnike zdravstvenega varstva, 
ki iščejo zdravstveno varstvo v drugi državi članici na druge načine, na primer prek e-
zdravstvenih storitev.  
 
V skladu z načeli, ki jih je določilo Sodišče, in brez ogrožanja finančnega ravnotežja sistemov 
zdravstvenega varstva in socialne varnosti držav članic, bi bilo treba zagotoviti boljšo pravno 
varnost glede povračila stroškov za zdravstveno varstvo za paciente ter zdravstvene 
delavce, izvajalce zdravstvenega varstva in institucije, pristojne za socialno varnost. 
Pacienti v nobenem primeru ne bi smeli imeti finančnih koristi od zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici, zato bi moral biti prevzem stroškov omejen samo na dejanske stroške za 
prejeto zdravstveno varstvo. 
 
Direktiva ni namenjena uvedbi pravice do povračila stroškov zdravstvenega varstva, 
zagotovljenega v drugi državi članici, če takšnega zdravstvenega varstva ni med storitvami, ki 
jih zagotavlja zakonodaja države članice zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe. 
 
Dejstvo, da je obveznost povračila stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva v skladu z 
direktivo omejena na storitve zdravstvenega varstva, do katerih je pacient upravičen v državi 
članici zdravstvenega zavarovanja, ne preprečuje državam članicam, da povrnejo stroške 
čezmejnega zdravstvenega varstva tudi če so ti višji. Države članice se lahko svobodno 
odločijo, da na primer povrnejo dodatne stroške, kot so stroški nastanitve, potni stroški 
ali dodatni stroški invalidnih oseb, tudi če se ti stroški v primeru zdravstvenega varstva, 
zagotovljenega na njihovem ozemlju, ne povrnejo. 
 
Edini cilj določb v zvezi s predhodno odobritvijo in povračilom stroškov za zdravstveno 
varstvo v drugi državi članici bi moral biti zagotoviti svobodo zagotavljanja zdravstvenega 
varstva pacientom ter odpraviti neutemeljene ovire za navedeno temeljno svoboščino v državi 
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članici pacientovega zdravstvenega zavarovanja. Posledično bi morala direktiva v celoti 
upoštevati razlike v nacionalnih sistemih zdravstvenega varstva ter odgovornosti držav članic 
pri organizaciji in izvajanju zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe. 
 
Država članica zdravstvenega zavarovanja z ničemer ne bi smela biti obvezana, da zavarovani 
osebi povrne stroške za zdravilo, predpisano v državi članici zdravljenja, če to zdravilo ni 
med storitvami, ki so zavarovani osebi zagotovljene v okviru obveznega sistema socialne 
varnosti ali nacionalnega zdravstvenega sistema države članice zdravstvenega zavarovanja. 
 
Zahteva po predhodni odobritvi kritja stroškov zdravstvenega varstva, zagotovljenega v drugi 
državi članici, iz obveznega sistema socialne varnosti ali nacionalnega zdravstvenega sistema 
pomeni omejevanje prostega pretoka storitev. Zato država članica zdravstvenega 
zavarovanja povračila stroškov v drugi državi članici zagotovljenega zdravstvenega 
varstva praviloma ne bi smela pogojevati s predhodno odobritvijo, če bi bili stroški 
takšnega varstva, če bi se to izvedlo na njenem ozemlju, plačani iz njenega obveznega 
sistema socialne varnosti ali nacionalnega zdravstvenega sistema. 
 
Države članice lahko za kritje stroškov bolnišnične oskrbe v drugi državi članici iz 
nacionalnega sistema zahtevajo predhodno odobritev. Predhodna odobritev se ne sme 
zavrniti iz razloga, da so na nacionalnem ozemlju čakalne liste, katerih namen je 
omogočiti načrtovanje in upravljanje bolnišni čne oskrbe na podlagi vnaprej določenih 
splošnih kliničnih prioritet, ne da bi bila prej izvedena objektivna zdravstvena ocena.  
 
Države članice bi morale olajšati sodelovanje med izvajalci zdravstvenega varstva, kupci in 
regulativnimi organi iz različnih držav članic na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, da se 
zagotovi varno, visokokakovostno in učinkovito čezmejno zdravstveno varstvo. To bi bilo 
lahko še posebej pomembno na obmejnih območjih, kjer je čezmejno izvajanje storitev 
morda najučinkovitejši način organiziranja zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce, 
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega izvajanja storitev zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav članic.  
 
Za povračilo stroškov zdravil se ne uporabljajo pravila vzajemnega priznavanja receptov, 
temveč splošna pravila o povračilu stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva iz poglavja III 
direktive. 
 
V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje se države 
članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu EU pripravijo tabele, ki naj kar najbolj 
nazorno prikazujejo korelacijo med direktivo in ukr epi za prenos, ter da te tabele 
objavijo . 
 
 
STRUKTURA DIREKTIVE 
 
Direktiva sestoji iz preambule in pet poglavij: 

I:  Splošne določbe 
II:  Pristojnosti držav članic v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom 
III:  Povračilo stroškov za čezmejno zdravstveno varstvo 
IV:  Sodelovanje na področju zdravstvenega varstva 
V:  Izvedbene in končne določbe. 
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V nadaljevanju so prikazani naslovi členov in nekatere tam vsebovane določbe iz poglavji II 
in III, ki so najbolj pomembne. 
 
Poglavje II - Pristojnosti držav članic v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom 
Člen 4 - Pristojnosti države članice zdravljenja 
- Upoštevanje načel univerzalnosti, dostopa do dobre kakovosti oskrbe, enakosti in 
solidarnosti pri zagotavljanju čezmejnega zdravstvenega varstva. 
-   Informiranost in nediskriminacija. 
-  Enake cene za zdravstveno varstvo, kot jih zaračunajo domačim pacientom s primerljivim 
zdravstvenim stanjem, ali da zaračunajo ceno v skladu z objektivnimi, nediskriminatornimi 
merili, če ni primerljive cene za domače paciente. 
 
Člen 5 - Pristojnosti države članice zdravstvenega zavarovanja 
- Stroški čezmejnega zdravstvenega varstva se povrnejo v skladu s poglavjem III. 
- Zagotovijo se informacije o pravicah in upravičenjih.  
 
Člen 6 - Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo 
- Ena ali več nacionalnih kontaktnih točk za čezmejno zdravstveno varstvo.  
- Nacionalne kontaktne točke olajšajo izmenjavo informacij. 
 
Poglavje III - Povračilo stroškov za čezmejno zdravstveno varstvo 
Člen 7 - Splošna načela za povračilo stroškov 
- Država članica zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da se stroški, ki jih ima zavarovana 
oseba, ki prejme čezmejno zdravstveno varstvo, povrnejo, če zadevno zdravstveno varstvo 
sodi med storitve, do katerih je zavarovana oseba upravičena v državi članici zdravstvenega 
zavarovanja. 
- Stroške čezmejnega zdravstvenega varstva povrne do višine stroškov, ki bi jih prevzela 
država članica zdravstvenega zavarovanja, če bi bilo zdravstveno varstvo zagotovljeno na 
njenem ozemlju.  
- Država članica zdravstvenega zavarovanja se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo in 
pod pogojem, da za te stroške obstaja zadostna dokumentacija, odloči povrniti druge 
povezane stroške, kot so stroški nastanitve, potni stroški ali dodatni stroški invalidnih 
oseb.  
- Države članice določijo pregleden mehanizem za izračun stroškov čezmejnega 
zdravstvenega varstva, ki jih mora država članica zdravstvenega zavarovanja povrniti 
zavarovani osebi.  
- Država članica zdravstvenega zavarovanja, razen v posebej opredeljenih primerih, ne 
povrne stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva, za katerega je potrebna predhodna 
odobritev. 
- Država članica zdravstvenega zavarovanja lahko omeji uporabo pravil o povračilu 
stroškov čezmejnega zdravstvenega varstva na podlagi prevladujočih razlogov v splošnem 
interesu, kot so potrebe za načrtovanje, in sicer v zvezi z zagotavljanjem zadostnega in 
stalnega dostopa do uravnoteženega obsega visokokakovostnega zdravljenja v zadevni državi 
članici, ali z namenom obvladovanja stroškov in, kolikor je mogoče, preprečevanja odvečne 
porabe finančnih, tehničnih in človeških virov. 
- Odločitev o omejitvi je omejena na to, kar je potrebno in sorazmerno, in ne bi smela 
predstavljati sredstva za samovoljno diskriminacijo ali neutemeljene ovire za prosti pretok 
blaga, oseb ali storitev. 
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Člen 8 - Zdravstveno varstvo, za katero se lahko zahteva predhodna odobritev 
- Država članica zdravstvenega zavarovanja lahko uvede sistem predhodne odobritve za 
povračilo stroškov za čezmejno zdravstveno varstvo.  
- Država članica zdravstvenega zavarovanja javno objavi, za katero zdravstveno varstvo je 
potrebna predhodna odobritev. 
 
Člen 9 - Upravni postopki v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom 
- Država članica zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da upravni postopki v zvezi s 
čezmejnim zdravstvenim varstvom in povračilom stroškov zdravstvenega varstva, nastalih v 
drugi državi članici, temeljijo na objektivnih, nediskriminatornih merilih, ki so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. Kakršen koli upravni postopek je dostopen na enostaven način, 
informacije v zvezi s takim postopkom pa so objavljene na ustrezni ravni.  
 
V direktivi vprašanja v zvezi s financiranjem čezmejnega zdravstvenega varstva niso 
pozabljena, niso pa tudi ne razrešena. Prej nasprotno! Številne pravice bodo ostale samo na 
papirju, saj financiranje samo prek socialnega zdravstvenega zavarovanja ne bo ne finančno 
ne upravno zmoglo odgovoriti na vse modalitete povpraševanja po zdravstvenih storitvah in 
njihovega izvajanja. Posamezniki in njihove situacije so namreč veliko bolj diferencirane, kot 
so lahko diferencirana še tako dodelana pravila javnega financiranja.  
 
Pravice pacientov bodo v nadaljevanju morale biti še nadgrajene z njihovimi obveznostmi. Ko 
pa bodo obveznosti opredeljene, bo potrebno znova preveriti ali je zapis pravic dovolj širok, 
da bo dopustil tudi individualno urejanje potreb in njihovo usklajevanje z možnostmi. Če bo 
direktiva inštrument za zapiranja »trga zdravstvenih storitev«, se bo razvil paralelni trg 
storitev, ki bo sicer dobro diferenciran, sočasno pa zelo diskriminatoren. Glavni determinanti 
dostopa bosta posameznikova plačilna zmožnost in informiranost: obe sta neenakomerno 
porazdeljeni oz. pristrano ugodni za višje dohodkovne in izobrazbene strate prebivalstva. 
 
 
DODATNO ZAVAROVANJE 
 
V direktivi je pogosto omenjena zahteva za nediskriminatornim obravnavanjem pravic v (tudi 
čezmejnem) zdravstvenem varstvu. To je ena od temeljnih postavk evropskega razumevanja 
enakosti in svobode. V primeru zdravstvenih storitev se sicer lahko utemeljuje posebnosti, ne 
sme pa se onemogočati prostega pretoka storitev4. Zdravljenje (bolnišnično) je po svojem 
značaju storitev, ki predstavlja ekonomsko aktivnost, kar pa po drugi strani pomeni, da ni 
samo ali celo izključno zdravstvena dejavnost, kjer ni potrebe za plačevanjem storitve, saj je 
financiranje urejeno na drugačen način (kot je to v proračunskih dejavnostih).  
 
V slovenskem primeru je storitvena narava bolnišnične dejavnosti v glavnem neoporekana. 
Problem storitvene narave zdravljenja čez mejo ni v konceptu, temveč v izvedbi. Računi za 
storitve primerljive vsebine morajo biti razčlenjeni in natančni, saj so le takšni zadosten 
temelj za njihovo poplačilo – posebej v primeru mednarodnega obravnavanja. Razlike v ceni 
za istovrstno storitev pa naj krije posameznik (če se je sam odločil za storitev zunaj svoje 
države). Ker med državami storitve praviloma niso istovrstne po vseh elementih, so lahko 
razlike v ceni tudi občutne in bi lahko pomenile element diskriminacije.  
 

                                                           
4
 Jason Nickless (kot v opombi pod črto 1) 
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Kljub mnenju nekaterih zelo zgovornih mnenjskih voditeljev, je v Sloveniji dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje omililo neenake možnosti in zmanjšalo ovire pri dostopu do 
zdravstvenih storitev zaradi visokih doplačil. V čezmejnem zdravstvenem varstvu pa razlike 
pravilom ne moremo pripisati izključno razlikam v ceni istovrstnih storitev (ker teh ni zelo 
veliko). Cene so različne tudi zaradi različne vsebine storitev, različne kakovosti in še drugih 
elementov, ki sestavljajo vsebino in ceno storitve. Temu pa bolj odgovarja dodatno 
zavarovanje. Kakšno bi lahko bilo, kolikšna bi morala biti zavarovanost, kje bi bila točka 
preloma pa bi bilo potrebno šele analizirati. 
 
 
ČEZ REGIJSKO ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Nekateri politični procesi in tudi dejanja v Evropski uniji poudarjajo pomen regij pri urejanju 
življenj državljanov. Regije so kar nekajkrat presekane z državnimi mejami, povezanost 
prebivalstva, gospodarstva, zgodovine in prometa pa ostaja. Govori se o Evropi regij. 
Zdravstveno varstvo v regiji zato hitro postane čezmejno: regije so zato zainteresirane, da 
imajo njihovi prebivalci kar najmanj ovir pri zagotavljanju zdravstvenega varstva5.  
 
Slovenija kot celota je po evropskih merilih srednje velika regija. Geografska razčlenjenost, 
zgodovinska raznolikost usode posameznih regij in prometna povezanost pa njene posamezne 
dele različno povezuje z regijami v sosednjih državah. Za nekatere je ustrezna regija v 
Sloveniji samo del celotne  - širše regije (Istra), za nekatere obmejne slovenske regije je 
obmejna regija v drugi državi privlačna sila zaradi velikosti in ekonomske moči (Zagreb, 
Gradec), sočasno pa je za regije v drugih državah slovenska ponudba zdravstvenih storitev 
tako blizu, da lahko dopolnjuje (kompletira) njihovo ponudbo zdravstvenih storitev. 
 
Prebivalcem teh regij je dostop do slovenskih storitev lahko sicer zanimiv, vendar morajo biti 
na slovenski izvajalski strani izpolnjeni pogoji izvajanja in cene, da bi v resnici prišlo do 
večje medsebojne izmenjave pacientov. Verjetno pa bi bilo potrebno urediti tudi bolj prijazen 
način dopolnilnega-dodatnega zavarovanja za prebivalce teh regij. 
 
 
NI SKLEP, JE PA IDEJA NA KONCU 
 
Mogoče je celo dobro, da direktiva več vprašanj financiranja odpira kot zapira. Predvsem 
zato, ker ne gre samo za vprašanja, ki jih deloma lahko rešuje ustrezno oblikovano 
zavarovanje, pač pa predvsem zato, ker zahteva ne izvajalski strani večjo prožnost v 
organizacijskih, statusnih in lastninskih vprašanjih zdravstvene dejavnost. Vztrajanje na togih 
pravilih pri dostopu do storitev iz programa javne zdravstvene službe in izenačevanju 
javnopravne statusne oblike z javno zdravstveno službo v resnici omejuje pravico do 
čezmejnega zdravstvenega varstva. To tudi ni v skladu z Euro-govorom (Euro-speak), v 
katerem so poudarjene tri temeljne svoboščine (prosti pretok blaga, ljudi in storitev). 
 
Zavarovalnice, posebej pri nas, ki imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot inštrument 
za omogočanje dostopa do široke košarice storitev, lahko s poznavanjem in predlaganjem 
posameznih rešitev pomagamo, da bo ideja o čezmejnem zdravstvenem varstvu vsebovala 
tudi načine, kako jo finančno podpreti. 
 

                                                           
5
 Analizo projekta Euregio je predstavil Alain Coher v članku Integrating care in the border regions; V Eurohealth 4, 2001 


