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MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O UVEDBI 
FINANCIRANJA ZDRAVIL IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
NA PODLAGI INSTITUTA TERAPEVTSKIH SKUPIN IN O IZVAJANJU 
PREDPISOVANJA ZDRAVIL NA OSNOVI TEGA V DRUŽINSKI MEDICINI 
 
Strokovni svet za družinsko medicino ne nasprotuje uvedbi financiranja zdravil iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi instituta terapevtskih skupin. 
 
Strokovni svet za družinsko medicino nasprotuje predlagani obliki izvajanja 
predpisovanja zdravil za kronične bolezni, kot jih predvideva navodilo za izvajanje 
financiranja zdravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi instituta 
terapevtskih skupin. 
 
Utemeljitev 
Znotraj »terapevtskih skupin« zdravil ne bo mogoče zamenjati zdravila na recept ob izdaji v lekarni, 
zato se bodo bolniki vračali po »nov« recept za zdravilo oz. zdravljenje bolezni ali stanja, ki so ga že 
dobili predpisanega (tudi v primeru letnih receptov). V večini okolij v Sloveniji imajo zdravniki večje 
obremenitve od razumnega normativa, zato bo omenjeno vračanje bolnikov po »nov« recept povečalo 
obremenitve zdravnikov na nesprejemljivo raven, kar bo vplivalo tudi na nižjo kakovost obravnave 
bolnikov. Zdravila znotraj »terapevtskih skupin« bo moral v nasprotju s strokovnim prepričanjem in 
zaupanjem med zdravnikom in bolnikom, da je bilo prejšnje predpisano zdravilo »pravo« za bolnikovo 
bolezen, zdravnik družinske medicine zamenjati s pojasnilom, da to počne zaradi cene zdravila. 
Zdravnika iz strokovnjaka za medicinsko področje to spreminja v trgovca z zdravili. Precejšen del 
obiska bolnika pri zdravniku se bo v takem primeru sprevrgel iz preverjanja motiviranosti za 
zdravljenje, sodelovanja in izvajanja ustreznih nefarmakoloških ukrepov v prepričevanje o 
»pomembnosti« zamenjave zdravila, ne glede nato, da bo mogoče bolezen s strani politike 
»terapevtskih skupin« dobro urejena, in ne bo nobenega strokovnega argumenta o menjavi. Dodatno 
breme bodo ponovni obiski, če se bo pri predpisu kronične terapije nehote spregledalo, da je na dan 
predpisa na vrhu seznama »terapevtske skupine« drugo zdravilo, in se bo bolnik vračal po »nov 
recept«. Napetih trenutkov in skrhanih odnosov si zaenkrat še ne znamo predstavljati, a nas zagotovo 
čakajo. 
 
Vse stroške, ki bi jih imeli izvajalci z dopolnjevanjem programske opreme na račun terapevtskih 
skupin zdravil mora neposredno prevzeti ZZZS, saj naj bi ravno na ta račun prihranil. Zagotovo to ne 
sme postati strošek osnovne zdravstvene dejavnosti. 
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