
Medicinski pripomočki

Posluh za napredek je, so pa postopki 
predolgi
Na osnovi pogodb, ki jih ima ZZZS sklenjene z dobavitelji, imajo zavarovanci obveznega 
zdravstvenega zavarovanja brez doplačil na voljo medicinske pripomočke po standardni 
ceni in kakovosti.
Darja Kocbek

Ko osebni zdravnik ali zdravnik specialist 
zavarovancu obveznega zdravstvenega 
zavarovanja predpiše medicinski pripomo-
ček, ga lahko dobi v specializirani trgovini, 
ki je pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na 
osnovi pogodb, ki jih ima ZZZS sklenjene 
z dobavitelji, imajo zavarovanci brez do-
plačil na voljo medicinske pripomočke po 
standardni ceni in kakovosti. Doplačati je 
treba nadstandardne medicinske pripo-
močke, če si jih zavarovanec zaželi in jih 
ima pogodbeni dobavitelj na voljo. 

Glavni pripomoček je inzulinska 
črpalka 
Jasna Šturm, direktorica podjetja Za-
loker & Zaloker d.o.o., nam je pojasnila, 
da je inzulinska črpalka po sistemu za-
prte zanke glavni pripomoček, ki je bil v 
preteklem letu uvrščen med medicinske 
pripomočke, do katerih imajo zavarovanci 
pravico na podlagi obveznega zdravstve-
nega zavarovanja. Ob tem lahko reče, da 
imajo na ZZZS posluh za napredek, sploh, 
če je ta podprt s koristmi za zavarovance. 
Vendar pa postopek, ki ga je treba izves-
ti, preden je nov pripomoček na voljo 
zavarovancem, traja dolgo. Zahteva tako 
spremembo pravil za obvezno zdravstve-
no zavarovanje kot seveda tudi dodatna 
sredstva. »Težavo vidim predvsem v tem, 

da se na koristi, ki jih omogoči uvedba no-
vega medicinskega pripomočka, ne gleda 
celostno, ampak bolj z vidika enega od-
delka. Celostno mislim v smislu, da nov 
pripomoček preprečuje zaplete, ki zdra-
vstveno blagajno lahko stanejo mnogo več 
bolniških odsotnosti in podobno,« nam je 
razložila Jasna Šturm.

Nekje v samem vrhu, drugje zelo 
podhranjeni
Sodobna znanost omogoča hiter razvoj 
novih inovativnih medicinskih pripo-
močkov. Slovenija je po njenih besedah 
pri medicinskih pripomočkih za določena 
bolezenska stanja tudi v primerjavi z raz-
vitimi državami v samem vrhu, pri drugih 
pa smo zelo podhranjeni. Je pa jasno, da 
ima vsaka skupina medicinskih pripo-
močkov svoje posebnosti, ki bi jih bilo 
treba upoštevati pri obravnavi. 

Pomanjkljivost sistema je, da 
postopek uvajanja novih vrst 

pripomočkov v našem sistemu ni 
jasno opredeljen.

Spremembe prinaša tudi digitalizacija. 
Z njo se vse pogosteje pojavlja potreba po 
vrednotenju storitve, ne le medicinske-
ga pripomočka samega, kar v trenutnem 
sistemu ni mogoče. »Kot pomanjkljivost 

vidim tudi, da postopek uvajanja novih 
vrst pripomočkov v našem sistemu ni 
jasno opredeljen,« opozarja Jasna Šturm. 
Glede na hitrost razvoja bi bilo treba po 
njenem mnenju razmisliti o »pohitritvi« 
postopkov in večji prožnosti sistema.

Najsodobnejše in visokokakovostne 
tehnologije
Podjetje Zaloker & Zaloker je lani poslo-
valo skladno z načrti, ki so si jih zastavili. 
»Seveda smo upoštevali dejavnike, ki bi 
lahko vplivali na poslovanje, kakor tudi 
morebitne posledice pandemije covi-
da-19,« pravi direktorica. Ob tem poudarja, 
da je biti član GZS Zbornice MedTech 
Slovenija »prednost, saj si »pri viru« in-
formacij in lahko tudi »tvorno vplivaš na 
razvoj sistema in zakonodaje«. 

Načrti Zaloker & Zaloker d.o.o. za po-
slovanje v letošnjem letu so skladni s 
strategijo in vizijo podjetja. »Predvsem 
smo usmerjeni v ponujanje najsodobnej-
ših in visokokakovostnih tehnologij, kar 
pa je zahtevna naloga, ker gredo stva-
ri kljub temu, da imajo glavni deležniki 
posluh za tovrsten pristop, včasih prepo-
časi. Pri tem nam velikost slovenskega 
trga ne gre ravno na roko, a zaenkrat 
nam večinoma uspeva,« pojasnjuje Jasna 
Šturm. Tudi prizadevanja GZS Zbornice 
MedTech Slovenija so po njenih besedah 
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usmerjena v izvajanje aktivnosti, s kate-
rimi bi določene postopke za vpeljevanje 
novih tehnologij še pospešili. 

Tehnične karakteristike niso dovolj 
natančno določene
Električni pogon za invalidski voziček 
z vlečenjem (proizvajalec Batec Mobili-
ty) je nov medicinski pripomoček, ki ga 

je podjetje Experta M&J d.o.o. v zadnjih 
dveh letih dalo na slovenski trg. Sicer 
pa je glavni izziv pri pogajanjih z ZZZS 
določitev tehničnih karakteristik medi-
cinskega pripomočka, nam je pojasnil 
direktor Matej Pajk. »Če te že v osnovi 
niso dovolj natančno določene, lahko po-
nudniki ponudijo med seboj zelo različne 
pripomočke glede na kakovost, ceno. Na 
ta način tisti z zelo kakovostnimi in seve-
da dražjimi proizvodi izpadejo, ponudniki 
cenejših, enostavnejših in seveda cenej-
ših proizvodov pa podpišejo pogodbo 
z ZZZS in ustvarjajo ekstra dobičke, saj 
zavodu ZZZS cene še dvignejo,« nam je 
pojasnil Pajk.

ZZZS s svojo togostjo pri uvrstitvi no-
vih pripomočkov v šifrant pripomočkov 
po njegovih besedah skrbi, da inovativni, 
novi pripomočki ne pridejo hitro na trg. 
»Prijava novega proizvoda na ZZZS je za 
nas dobavitelje zaradi nejasnih in dol-
gotrajnih postopkov prava nočna mora,« 
opozarja. Ker podjetje Experta M&J 
prodaja vse vrste invalidskih vozičkov, 
Matej Pajk lahko zatrdi, da je ponudba 

le-teh v Sloveniji velika in kakovostna. 
Na trgu so prisotni vsi vodilni svetovni 
proizvajalci. 

Na ponudbo in razvoj medicinskih 
pripomočkov pomembno vpliva razvoj 
informacijskih tehnologij. »Pri elektromo-
tornih vozičkih te tehnologije pomagajo, 
da se vozičke lažje upravlja, individualno 
prilagaja režim vožnje in podobno,« nam 
je razložil Matej Pajk. Pravila ZZZS temu 
po njegovih besedah kar nekako sledi-
jo. Gre pa za najzahtevnejše pripomočke, 
predpisane na terciarni ravni, kar pome-
ni, da jih predpiše zdravnik specialist na 
URI SOČA.

V podjetju Experta M&J so po direktor-
jevih besedah s poslovanjem v letu 2021 
zadovoljni, čeprav se povpraševanje po 
njihovih produktih še ni vrnilo na raven 
pred pandemijo novega koronavirusa. 
Glavna naloga v letošnjem letu je uskladi-
tev cen zaradi razmer na svetovnem trgu. 
»Gre za znatno povišanje cen produktov 
s strani proizvajalcev, povišanje cen re-
promateriala, povišanje cen transporta,« 
nam je naštel Matej Pajk. n

Podjetje Experta M&J je na slovenski trg dalo 
nov pripomoček, in sicer električni pogon za 
invladiski voziček z vlečenjem.
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