KREPITEV SOCIALNEGA DIALOGA V BOLNIŠNICAH IN
ZDRAVSTVENEM SEKTORJU
Pomanjkanje zdravnikov je velik izziv za zdravstveni
sistem. Saj zlasti majhno število splošnih zdravnikov
negativno vpliva na čakalne dobe.
Vir: EC(2019) State of Health in the EU, Country Health Profile
Vir: Eurostat, 2018

Socialni partnerji: Fragmentirani sindikati
Sindikati
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (FIDES)
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
(SINDIKAT-ZSVS)
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSSS)
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS)
Sindikati v zdravstvu – PERGAM (SZS PERGAM)
Sindikat zdravnikov družinske medicine (PRAKTIK.UM)

Organizacije delodajalcev
Ni neodvisne organizacije
delodajalcev
Zdravniška zbornica Slovenije (ZSS)
Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZZS)

Evropski socialni dialog: Omejeno sodelovanje socialnih partnerjev na splošno
Sindikati
·Omejena vključenost v socialni dialog EU
Nekatere organizacije ne vidijo dodane vrednosti in
napredka pri izboljšanju socialnega in gospodarskega
statusa po dolgoročnem članstvu v eni od organizacij
EU

Organizacije delodajalcev
NI NAVEDENO

Evropski semester: Omejena udeležba, vendar velik interes za sodelovanje
Sindikati
Omejeno sodelovanje v evropskem semestru
Večina organizacij je obveščena o reformah, ne pa tudi
o izvajanju
Tisti, ki niso vključeni, poskušajo postati del procesa

Organizacije delodajalcev
NI NAVEDENO

Prednostne naloge na ravni EU: Krepitev praks zaposlovanja z izboljšanjem delovnih pogojev
Sindikati
Politike zaposlovanja in zadrževanja
Varnost in zdravje pri delu
Delovni pogoji
Privlačnost sektorja
Zagotavljanje učinkovitega javnega zdravja
Standardi zdravstvenega osebja
Plačni sistem v zdravstvu

Organizacije delodajalcev
NI NAVEDENO

Od socialnega dialoga na ravni
EU se pričakuje podpora
domačim kolektivnim
pogajanjem in močnejši učinek

Dodatne informacije
Informativni list izhaja iz ankete, posvečene socialnemu dialogu, z odgovori SIDIKAT-ZSVS in FIDES, pa tudi teoretične raziskave, opravljene med februarjem in
avgustom 2020, in informacije na regionalnem spletnem seminarju 20. aprila 2021 v okviru skupnega projekta HOSPEEM (Evropsko združenje delodajalcev v
bolnišnicah in zdravstvenem sektorju) in EPSU (Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev). Odgovori na anketo so posplošeni. Zato informacije morda ne veljajo
za vse zgoraj navedene organizacije. Podrobnejši rezultati za Slovenijo so na voljo v poročilu regionalne delavnice: Srednja Evropa in obsežno primerjalno poročilo
ciljnih držav, je na voljo na spletu na spletnih mestih HOSPEEM in EPSU.
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