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Številka: 06242-1/2014-3 
Datum: 25.2.2014 
 

 

ZADEVA:  Mnenje glede kritja stroškov udeležbe zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih 

 

Zveza: vaš dopis z dne 4. februarja 2014 

 

Spoštovani, 

prejeli smo vaš dopis, v katerem nas seznanjate z novostmi Zakona o zdravilih (ZZdr-2) in nekaterimi pogledi na 

aktualno problematiko, povezano z udeležbo zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih, ki jih organizirajo 

proizvajalci zdravil oziroma farmacevtska industrija.  

Iz vašega dopisa je mogoče razbrati dve področji oziroma vprašanji, v povezavi s katerima želite pridobiti mnenje 

Komisije za preprečevanje korupcije (dalje komisija): 

1./ vprašanje, ali komisija vztraja pri stališčih v načelnem mnenju št. 132 in dodatku k temu mnenju kljub izrecno 

izraženemu stališču zakonodajalca ob sprejemanju Zakona o zdravilih (ZZdr-2), da se stroški poti, namestitve, kotizacije 

in prehrane za udeležbo na promocijskih, strokovnih in znanstvenih srečanjih, organiziranih skladno s 149. členom tega 

zakona, ne štejejo med darila po zakonu o javnih uslužbencih;  in  

2./ vprašanje, ali je po mnenju komisije še vedno sporno, če proizvajalec zdravil vzpostavi neposredni kontakt s 

posameznim zdravnikom oziroma predpisovalcem zdravila zaradi povabila na promocijsko, znanstveno ali strokovno 

srečanje.  

 

Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 – 

UPB2, dalje ZIntPK) po preučitvi vaših navedb in argumentov podajamo mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, kot 

sledi. Mnenje ne vpliva na morebitne odprte preiskovalne postopke komisije.  

 

AD 1/ 

Omogočanje pridobivanja dodatnih znanj o novih zdravilih na znanstvenih in strokovnih srečanjih, kakor tudi druge 

oblike izobraževanja, katerih primarni namen je predstavitev zdravil in nudenje novih znanj zdravnikom in so temu 

ustrezno tudi organizirane, po oceni komisije ni sporno. Dvom o zakonitosti takšnega načina izobraževanja zdravnikov 
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in farmacevtov, ki ga zaznavate predvsem v laični javnosti, se po izkušnjah komisije pojavlja predvsem v povezavi s 

tistimi izobraževanji, ki so organizirana na način, iz katerega je prima facie razvidno, da je izobraževanju dodana 

pomembna turistična ali druga usluga ali pa je slednja celo primarni namen potovanja. Namreč – obstaja bistvena 

razlika med izobraževalnim srečanjem ali seminarjem npr. v najeti sejni sobi ali laboratoriju v javnem zavodu  in 

srečanjem na elitni/eksotični destinaciji, ki nudi storitve (kongresnega) turizma. Prvi način je časovno manj zahteven, z 

vidika učinkov izobraževanja pa zelo verjetno uspešnejši od drugega načina, saj prisotnih zdravnikov pri pridobivanju 

znanj ne motijo privlačna okolica in dodatne storitve, prav tako ne bodo razmišljali o tem, da bi seminar združili z 

družinskim izletom. Prav tako v primeru prvega načina ni pričakovati, da bi se  v laični javnosti, pa tudi v delu strokovne 

javnosti, ki kongresnega turizma ne podpira, v večjem obsegu pojavljali dvomi (in vlagale prijave na komisijo), saj se 

vsak povprečno razumen človek zaveda, da zdravniki potrebujejo permanentno izobraževanje, in lahko tudi razume 

vaše argumente o nujnem partnerskem odnosu farmacevtske industrije in medicine. Komisija je mnenja, da samo 

izobraževanje ni bilo, ni in tudi nikoli ne bo označeno kot sporno na kateremkoli področju  (vključno  s tem, ki je v 

pristojnosti komisije); do dvomov v povezavi s tem pa je pričelo prihajati in prihaja predvsem zato, ker farmacevtska 

industrija strokovna in znanstvena srečanja oziroma izobraževalne seminarje (pre)pogosto organizira na način, ki za 

doseganje osnovnega cilja (torej izobraževanja) ni potreben. Financiranje poti in bivanja na luksuzni turistični 

destinaciji zaradi seznanitve s temami, s katerimi bi se lahko zdravnik (hitreje in verjetno tudi bolj angažirano in 

učinkoviteje) seznanil v domačem okolju (lahko tudi v okviru svojega delovnega časa), predstavlja predvsem v sistemih, 

ki bazirajo na javnem zdravstvu, visoko tveganje za integriteto zdravstvenega sistema kot celote (države s pretežnim 

sistemom zasebnega zdravstva, drugačnim kulturnim okoljem in bolj razvito etično infrastrukturo tudi med zdravniki se 

s tovrstnimi tveganji morda ne soočajo, zato se do primerjav s tujino brez podrobnejših analiz celotnega sistema ne 

moremo opredeljevati). Tudi izmenjavo izkušenj med zdravniki je mogoče zagotoviti npr. z uporabo forumov, 

videopredavanj, videokonferenc in podobnih načinov, ki ne pomenijo druženja na elitnih lokacijah po svetu; morebitna 

osebna srečanja zdravnikov in farmacevtov, kadar so potrebna ali koristna, pa se lahko organizirajo na način, da 

potekajo npr. v zdravstvenih ustanovah, na medicinskih fakultetah ali podobnih institucijah, ki so primarno strokovne 

oziroma izobraževalne (in ne turistične) narave.  

To, da zakon izrecno dovoljuje in omogoča osebam, ki predpisujejo in izdajajo zdravila, da se z novostmi na področju 

zdravil na stroške proizvajalcev zdravil seznanijo preko udeležbe na znanstvenih in strokovnih srečanjih, torej ni sporno, 

če je takšno srečanje organizirano na način, da je primarna in edina dodana vrednost, ki jo dobi udeleženec, novo 

oziroma dodatno znanje. Dovoljen obseg tovrstnih srečanj izhaja iz določb šestega, sedmega in osmega odstavka 149. 

člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2).
1
 Iz teh določb po neobvezujočem mnenju komisije izhaja,  da se lahko dodatna znanja 

o novih zdravilih  pridobivajo na promocijskih ter znanstvenih in strokovnih srečanjih, pri čemer za vse tovrstne 

dogodke velja, da morajo biti omejeni le na strokovni namen srečanja in da je na njih ali v zvezi z njimi prepovedano 

dajanje različnih oblik daril ali drugih koristi, razen daril male vrednosti, ki se lahko uporabljajo za opravljanje 

zdravstvene, veterinarske ali lekarniške dejavnosti. Predvsem zakonsko zahtevana omejenost le na strokovni namen 

srečanja, ki velja tako za promocijska kot za znanstvena in strokovna srečanja, pri čemer je po določbi sedmega 

odstavka 149. člena ZZdr-2 edini dovoljen strokovni namen takšnih srečanj pridobivanje dodatnih znanj o novih 

zdravilih, po oceni komisije proizvajalca zdravil oziroma drugega organizatorja zavezuje, da srečanje organizira na 

način, ki bo v celoti (t.j. po vsebini in logistiki) zasledoval zgolj ta namen. Pravilna uporaba sedmega in osmega 

odstavka 149. člena ZZdr-2 torej po mnenju komisije poleg vsebine strokovnega srečanja vključuje tudi izbiro 

lokacije, časa in časovnega obsega srečanja ter ustrezno upoštevanje še drugih okoliščin, pri čemer mora biti vse 

navedeno optimizirano v luči edinega zakonsko dovoljenega namena promocijskega, znanstvenega ali strokovnega 

srečanja, se pravi usmerjeno izključno v pridobivanje dodatnih znanj o novih zdravilih. Takšno razlago smiselno 

potrjuje tudi obrazložitev k 146. – 149. členu ZZdr-2 na strani 171 zakonodajnega gradiva, skladno s katero se stroški 

poti, namestitve, kotizacije in prehrane ne štejejo med darila po zakonu o javnih uslužbencih - takšno stališče 

zakonodajalca je logično in mu komisija pritrjuje, kadar gre za srečanja, ki so v vseh ozirih omejena na zakonsko 

dovoljeni namen. Iz navedb zakonodajalca je mogoče razbrati tudi, da izvzem velja le za razumne stroške poti, 

namestitve in prehrane, ki morajo biti prikazani na pregleden način, kar prav tako potrjuje zgoraj navedeno stališče 

komisije.  

                                                           
1
 V času priprave tega mnenja je ZZdr-2 pod vetom Državnega sveta.  
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AD 2/ 

Jasno je treba zapisati, da zdravnik – javni uslužbenec ne more imeti osebnega sponzorja ali donatorja, saj bi bilo to v 

nasprotju s pričakovano integriteto konkretnega zdravnika, zdravniške službe in tudi javnega zdravstvenega sistema kot 

celote. V takem primeru je tveganje, da bi bil položaj zdravnika uporabljen v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi 

cilji ali etičnimi kodeksi, zelo visoko, še višje pa je tveganje za ugled zdravniškega poklica, ki je v Sloveniji na lestvicah, 

povezanih z ugotavljanjem/mnenjem o prisotni korupciji, zelo izpostavljen. Komisija je mnenja, da transparentnost, ki 

je sicer močno orožje zoper korupcijska tveganja, navedenih tveganj za ugled in integriteto v obstoječih družbenih 

razmerah ne more zmanjšati do te mere, da bi lahko direktno podporo zdravnikov s strani farmacevtskih podjetij 

označili kot nesporno z vidika namenov in ciljev, ki jih zasleduje ZIntPK. Nadalje je treba opozoriti, da ima zdravnik, 

zaposlen v javnem sektorju, obveznosti do svojega delodajalca, in se ne more prosto dogovarjati s tretjimi subjekti za 

odsotnost z dela. Zdravnik, ki je vabljen na določen dogodek neposredno in ne preko svojega delodajalca (torej 

dejansko kot fizična oseba – zasebnik), se takšnega dogodka ne more udeležiti v službenem času, ampak bi moral za 

takšno odsotnost koristiti dopust ali druge oblike neplačane odsotnosti z dela. Glede na to, da zdravnik potrebuje 

izobraževanje o novih  zdravilih zaradi opravljanja svojega dela, smo mnenja, da je primerneje in pregledneje, da se 

promocijskih, strokovnih in znanstvenih srečanj udeležuje v sklopu svojega dela in (če je treba) s potnim nalogom 

delodajalca. Ob upoštevanju navedenih vidikov ocenjujemo, da je sistem, ko farmacevtska industrija sredstva 

nameni zdravstveni ustanovi, ki nato sama izbere udeleženca in mu iz doniranih sredstev krije potne in ostale 

stroške udeležbe na izobraževalnem srečanju, ustreznejši od sistema, v katerem bi farmacevtska industrija 

neposredno podpirala določenega zdravnika. Strinjamo se z vašo navedbo, da je tudi v teh primerih direktni stik 

predstavnikov industrije z zdravniki neizogiben, saj se srečajo na samem izobraževanju, vendar pa je konotacija stika 

bistveno drugačna, če gre za stik z zdravnikom, ki ga je na izobraževanje napotil javni zavod, ali za stik z zdravnikom, ki 

ga je izbralo farmacevtsko podjetje. Opozarjamo pa, da je v tem primeru obveznost javnega zavoda oziroma 

zdravnikovega delodajalca, da zagotovi notranje in zunanje transparenten in pošten sistem dostopnosti zdravnikov 

do izobraževanj in hkrati tudi sistem nadzora nad delom zdravnikov v smislu preprečitve morebitnega strokovno 

neutemeljenega preferiranja posameznega zdravila, ko se ti vrnejo iz izobraževanja, ki ga je financiral proizvajalec ali 

prodajalec tega zdravila. Glede na zapisano v točki AD 1/ bi si morali po mnenju komisije javni zavodi in farmacevtska 

industrija po oceni komisije prizadevati, da se čim več kvalitetnih in osredotočenih izobraževanj o novih zdravilih izvede 

oziroma organizira v okviru javnih zavodov (bodisi posameznega ali pa več istovrstnih skupaj), ki lahko temu ustrezno 

prilagodijo delovni proces, s čimer bodo lahko dodatna znanja o novih zdravilih posredovana učinkovito in z razumnimi 

stroški tudi večjemu številu zdravnikov, hkrati pa bodo tveganja za pretesne povezave posameznega podjetja s 

posameznim zdravnikom še dodatno zmanjšana.    

Komisija nima vpogleda v način odločanja javnih zavodov o tem, katera zdravila bodo nabavljena za potrebe zdravljenja 

hospitaliziranih in drugih bolnikov, predvidevamo pa, da te odločitve ne morejo biti sprejete brez sodelovanja oziroma 

mnenja zdravnikov, saj so zdravila v prvi vrsti stvar stroke. S tega vidika se ne moremo povsem strinjati z vašo navedbo, 

da zdravniki nimajo vpliva na izbor proizvajalca zdravil, ker zdravila nabavljajo bolnišnice in lekarne. Poleg tega je bil, 

kolikor nam je znano, sistem najvišje priznane vrednosti zdravil, ki jo krije ZZZS, oblikovan med drugim tudi zato, da se 

prepreči predpisovanje oziroma izdajanje dražjih, a po učinku istovrstnih zdravil zaradi motivov zdravnika, ki niso 

izključno strokovne narave.   

Kar se tiče vaše navedbe, da javni zdravstveni zavodi nimajo izdelanih načrtov integritete in se tudi ne zavedajo, da je 

njihova dolžnost preprečevati morebitne konflikte interesov skladno z ZIntPK, pa pojasnjujemo, da javni zavodi s 

področja zdravstva načrte integritete imajo
2
 (nad oblikovanjem in sprejemom načrta integritete v posamezni instituciji 

javnega sektorja bdi komisija), res pa je, da pogosto niso optimalni, pri čemer komisija skladno s svojimi pristojnostmi 

opozarja na pomanjkljivosti in bo tudi v bodoče nadzirala izboljšavo teh načrtov. V zvezi z načrti integritete dodatno 

pojasnjujemo, da je tabela s  tveganjem za nastanek nasprotja interesov v skladu z 11. členom Smernic za oblikovanje 

                                                           
2
 V skladu s 86. členom ZIntPK so bili zavezanci iz 47. člena ZIntPK, med katere spadajo tudi javni zavodi na področju zdravstva, načrt 

integritete dolžni sprejeti in posredovati komisiji do 5.6.2012.  
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načrta integritete
3
 sestavni del vsakega načrta integritete posameznega zavezanca in tudi vzorca za izdelavo načrta 

integritete, na podlagi katerega so zavezanci oblikovali svoje načrte integritete, iz česar izhaja, da so bili tudi javni 

zavodi s področja zdravstva dolžni oceniti tveganja za nastanek nasprotja interesov v svoji instituciji oziroma se do teh 

tveganj opredeliti. Za izdelavo in uresničevanje načrta integritete dolžna je skrbeti odgovorna oseba vsakega 

zavezanca.  

Kar se tiče nasprotja interesov, pojasnjujemo še sledeče. Četudi javni zavod v donacijski pogodbi ne podpiše klavzule, s 

katero se zaveže, da bo pri zdravniku, ki je deležen ugodnosti na podlagi te pogodbe, ustrezno preprečil konflikt 

interesov, to javnega zavoda ne odvezuje odgovornosti za preprečevanje in odpravljanje tveganj, da bi bila 

pristojnost za odločanje kogarkoli iz tega zavoda uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in 

etičnimi kodeksi oziroma obveznosti ravnanja s pričakovano stopnjo integritete, h kateri so po določbi 3. točke 4. 

člena ZIntPK zavezane tudi organizacije javnega sektorja. Prav tako to ne odvezuje zdravnika – javnega uslužbenca, da 

pri svojem delu upošteva določbe ZIntPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov. ZIntPK namreč dolžnosti glede 

izogibanja nasprotju interesov nalaga uradnim osebam (vključno z javnimi uslužbenci), saj je posamezna uradna oseba 

primarno tista, ki pozna okoliščine na svoji strani, ki (lahko) sovpadajo s pojmom zasebnega interesa, ki je osrednji 

element nasprotja interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK. V primeru neposredne pogodbe med proizvajalcem zdravil in 

zdravnikom bi določba o dolžnem izogibanju nasprotju interesov zdravnika tako zavezovala k ravnanju, h kateremu je 

zavezan že po določbah 38. in povezanih členov ZIntPK (da bi imela pogodbena določila večji učinek od zakonskih, 

praksa komisije zaenkrat ne potrjuje, strinjamo pa se, da je dodatno opozorilo na dolžnost izogibanja nasprotju 

interesov v pogodbi koristno s preventivnega vidika). Komisija je obravnavala nekaj primerov sumov nasprotja 

interesov pri javnih uslužbencih – zdravnikih in določene odkrite kršitve tudi javno objavila (vedno pa se o kršitvah 

obvesti javni zavod, v katerem je zdravnik zaposlen), s čimer se širi zavedanje o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov 

med zdravniki. Pred nedavnim je komisija tudi opozorila Ministrstvo za zdravje, da je potrebno nujno vzpostaviti 

ustrezen sistem preprečevanja nasprotja interesov pri članih razširjenih strokovnih kolegijev tega ministrstva in 

podobnih komisijah. Napredek na tem področju je sicer počasen, vendar kljub temu opazen. 

Sklepno poudarjamo, da komisija podpira transparentnost v obliki javnega razkritja donacij in drugih načinov 

dodeljevanja sredstev subjektom, ki delujejo znotraj sfere zdravstvenega sistema, saj vse oblike transparentnosti 

pozitivno vplivajo na zmanjševanje korupcijskih tveganj.  

Senat komisije v sestavi  Goran Klemenčič (predsednik), Rok Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. Liljana Selinšek 

(namestnica predsednika) je pričujoče mnenje soglasno sprejel na seji dne 25. 2. 2014.   

Lep pozdrav, 

 

Poslano: 
- naslovniku priporočeno po pošti, 
- zbirka dok. gradiva. 

 

V vednost: 
- Ministrstvo za zdravje po elektronski pošti na naslov gp.mz@gov.si, 

- skrbnikom načrtov integritete javnih zavodov s področja zdravstva po elektronski pošti. 

                                                           
3
 Smernice za oblikovanje načrta integritete z dne 11.4.2011 so dostopne na < https://www.kpk-

rs.si/upload/datoteke/Smernice.pdf.pdf>.  

mailto:gp.mz@gov.si
https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Smernice.pdf.pdf
https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Smernice.pdf.pdf

