
zdravstvo

mlado, srednjo in tretjo generacijo. V ta namen je
ljudi treba vzgajati in izobraževati, je dejal. 

Tereza Novak iz Slovenske filantropije pa je glede
vprašanja starejših izpostavila pomen nevladnih
organizacij. Vir: STA, 30. 9. 15

RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Vse manj denarja 

Država je v letu 2014 za raziskovalno-razvojno
dejavnost namenila najmanj proračunskih
sredstev v zadnjih 10 letih, kažejo podatki
statističnega urada. Trend se nadaljuje tudi v
letošnjem letu, saj naj bi država za omenjeno
dejavnost namenila še manj sredstev kot lani. 

Lani je država za raziskovalno-razvojno dejavnost
namenila 161,3 milijona evrov oziroma 0,43
odstotka slovenskega BDP, kar je osem odstotkov
manj kot leta 2013. Takrat je namreč država za
omenjeno dejavnost namenila 174,5 milijona evrov.

Ta trend se bo nadaljeval tudi v letošnjem letu.
"Začetna sredstva iz državnega proračuna za
raziskovalno-razvojno dejavnost v tem letu so
znašala 157,9 milijona evrov, kar pomeni, da bo
država za omenjeno dejavnost letos namenila 3,4
milijona evrov manj sredstev, kot jih je namenila v
letu 2014," ugotavljajo na statističnem uradu. 

Največji delež sredstev, namenjenih za
raziskovalno-razvojno dejavnost, je sicer država lani
namenila za "splošni napredek znanja", in sicer 56
odstotkov. Po deležu mu sledita "industrijska
proizvodnja in tehnologija" ter "zdravje". Podobno
velja za načrtovana sredstva za
raziskovalno-razvojno dejavnost v letu 2015. Vir:

STA, 30. 9. 15

ZD LJUBLJANA
Mediacijski center 

V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana je včeraj
odprl vrata mediacijski center, ki je namenjen
mirnemu reševanju sporov v zdravstvu. Namenjen
je tako bolnikom kot zaposlenim v zdravstveni
dejavnosti, s centrom pa želijo omogočiti
nevtralno okolje in zaupen prostor za reševanje
sporov v zdravstveni dejavnosti ljubljanske regije.

Kot je včeraj poudaril direktor ZD Ljubljana Rudi
Dolšak, pomeni mediacijski center le nadaljevanje
njihovega odnosa do bolnika in pospeševanje
dejavnosti, ki lahko po mirni poti pripeljejo do
zadovoljstva obeh strank, kar se tiče sporov ali
nesoglasij. Zato so skupaj z Združenjem
zdravstvenih zavodov Slovenije izšolali kadre, ki
bodo izvajali mediacijo ter poskušali nesoglasja
reševati brez sodnih sporov. 

Da ima ZD Ljubljana dobro prakso kakovosti, je ob
včerajšnjem odprtju poudarila tudi vodja centra
Saša Staparski Dobravec. Kot pravi, so v zavodu
pritožbene poti utečene in center ni nastal zato, da
bi težave "rekanalizirali". V ZD Ljubljana se namreč
ne srečujejo s toliko pritožbami, da jih ne bi mogli
obravnavati po rednih poteh. A je po njenih
besedah prav mediacija možnost, da ljudje opustijo
formalne poti in prevzamejo odgovornost. "Z
mediacijskim centrom lahko pomagamo, da najdejo
najboljšo rešitev svojega spora," je še dejala vodja
centra. 

Center je pričel delovati včeraj v prostorih na
Aškerčevi ulici v Ljubljani. Uradne ure bodo vsak
četrtek, mediacija za bolnike in zaposlene v ZD
Ljubljana pa bo brezplačna. Vir: STA, 30. 9. 15

LABORATORIJSKA DUAGNOSTIKA
Stavke zaposlenih v laboratorijski diagnostiki
v ZD Ljubljana očitno ne bo 

Vodstvo ZD Ljubljana in tamkajšnji zaposleni v
laboratorijski diagnostiki so včeraj pripravili
stavkovni sporazum, ki ga bodo predvidoma v
četrtek tudi podpisali. V četrtek bo tudi uradno
odpovedana stavka, ki so jo napovedovali za 5.
oktober, je povedal predsednik Sindikata
zdravstva in socialnega varstva Zvonko
Vukadinovič. 

Zaposleni v laboratorijski diagnostiki v
Zdravstvenem domu Ljubljana so za 5. oktober
napovedovali začetek stavke, saj so glede na delo,
ki ga opravljajo, nepravilno razporejeni na delovna
mesta in posledično premalo plačani. Gre za okoli
60 laboratorijskih tehnikov in inženirjev. 

Po Vukadinovičevih besedah so v stavkovni
sporazum zapisali, da bodo delavci 20. oktobra
dobili nove pogodbe o zaposlitvi, kjer bodo pravilno
uvrščeni v plačni razred. Le dve od zaposlenih
bosta morali opraviti še določena izobraževanja,
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