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ZADEVA: Poročilo o delovnem obisku državne sekretarke dr. Ane Medved v Centru za 
prirojene srčne napake Amsterdam-Leiden (Nizozemska) z namenom vzpostavitve 
sodelovanja na področju otroške kardiologije in kardiokirurgije, dne 12.12.2017 – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 Odl.US: U-I-294/07-16, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne …... sprejela naslednji sklep: 

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o delovnem obisku državne 
sekretarke dr. Ane Medved v Centru za prirojene srčne napake Amsterdam-Leiden 
(Nizozemska) z namenom vzpostavitve sodelovanja na področju otroške kardiologije in 
kardiokirurgije, dne 12.12.2017. 

Mag. Lilijana Kozlovič
Generalna sekretarka

Priloga:
– poročilo

Vročiti:
– Ministrstvu za zdravje;
– Ministrstvu za zunanje zadeve. 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Metka Logar, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Ministrstva za zdravje;
Tanja Mate, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo Ministrstva za zdravje. 
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje;
Dr. Ana Medved, državna sekretarka v Ministrstvu za zdravje. 



5. Kratek povzetek gradiva:
Ker področje zdravljenja otroških srčnih bolezni in predvidena vzpostavitev Nacionalnega inštituta za 
zdravljenje otroških srčnih bolezni v Sloveniji zahteva odgovore na številna kompleksna vprašanja, je 
državna sekretarka dr. Ana Medved 12.12.2017 skupaj s prof. dr. Igorjem Gregoričem, dr.med., 
predstavnikom Ministrstva za zdravje v projektnem svetu za izvedbo prvega in drugega strateškega 
cilja Strategije obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno napako v UKC Ljubljana, 2016-2025,
opravila delovni obisk v Centru za prirojene srčne napake Amsterdam-Leiden (Nizozemska), ki je kot 
referenčna ustanova na področju otroške kardiologije vključen v evropsko referenčno mrežo. V 
centru se je srečala s tujimi strokovnjaki in predstavniki centra ter opravila strokovne pogovore, ki so 
bili usmerjeni v možnost okrepitve in nadgradnje strokovnega sodelovanja na področju storitev, kot 
tudi usposabljanja iz pediatrične kardiologije in kardiokirurgije. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo ne vpliva na pristojnosti, delovanje ali financiranje občin, zato usklajevanje z občinami ni 
potrebno. 
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti pri pripravi gradiva ni potrebno.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

 Milojka Kolar Celarc
Ministrica



Poročilo o delovnem obisku državne sekretarke dr. Ane Medved v Centru za prirojene 
srčne napake Amsterdam-Leiden (Nizozemska) z namenom vzpostavitve sodelovanja na 

področju otroške kardiologije in kardiokirurgije, dne 12.12.2017

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije si v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom 
Ljubljana prizadeva za ohranitev in nadaljnji razvoj področij otroške kardiologije in kardiokirurgije, 
ki se v zadnjih letih sooča s številnimi težavami, povezanimi zlasti s pomanjkanjem strokovnega 
kadra in potrebnih znanj, ki bi še nadalje omogočali visoko kakovostno ter varno obravnavo 
mladih bolnikov.

Državna sekretarka dr. Ana Medved je zato skupaj s prof. dr. Igorjem Gregoričem, dr.med., 
predstavnikom Ministrstva za zdravje v projektnem svetu za izvedbo prvega in drugega 
strateškega cilja Strategije obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno napako v UKC Ljubljana, 
2016-2025, zaradi izmenjave izkušenj na področju zdravljenja otroških srčnih bolezni dne 
12.12.2017 obiskala Center za prirojene srčne napake Amsterdam-Leiden (Nizozemska). 

Srečanje z nizozemskimi strokovnjaki (prof. dr. MG Hazekamp in prof. dr. N. Blom) je bilo 
namenjeno strokovnim pogovorom, ki so bili usmerjeni v možnost okrepitve in nadgradnje 
strokovnega sodelovanja, tako na področju izvajanja storitev, kot tudi usposabljanja oziroma 
izobraževanja iz pediatrične kardiologije in kardiokirurgije. 

Državna sekretarka je ob zavedanju, da je mogoče področji otroške kardiologije in kardiokirurgije 
zaradi njune specifičnosti razvijati le ob stalnem učenju in izpopolnjevanju zdravstvenega osebja 
ter posodabljanju osvojenega znanja v ustanovah in pri strokovnjakih, ki s tovrstnimi znanji 
razpolagajo in so na tem področju uveljavljeni, tako na nacionalni ravni, kot tudi v mednarodnem 
merilu, predstavila problematiko pediatrične kardiologije in kardiokirurgije v Sloveniji. Nadalje je 
izpostavila tudi kritično pomanjkanje strokovnjakov v Sloveniji ter posledično pomanjkanje 
profesionalnega znanja z določenih področij. 

Sicer so bili strokovnjaki iz Centra za prirojene srčne napake Amsterdam-Leiden (prof.dr. Mark 
Hazekamp in prof.dr. Tjark Ebels) že v preteklih letih v pogostih stikih s predstavniki 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, saj so med drugim sodelovali tudi pri izvedbi 
zunanjega nadzora nad stanjem otroške srčne kirurgije, in so celovito seznanjeni s stanjem in 
izzivi na tem področju v Republiki Sloveniji, prav tako pa so bili slovenski kardiokirurgi v 
preteklosti vključeni v program izpopolnjevanja pri strokovnjakih omenjenega centra na 
Nizozemskem.     

Ker je izmenjava izkušenj na področju zdravljenja otroških srčnih bolezni izrednega pomena, je bil 
obisk državne sekretarke dr. Ane Medved na nizozemskem centru pomemben korak k 
vzpostavitvi stalnega  sodelovanja  na področju otroške kardiologije in kardiokirurgije. 

Po delovnem obisku državne sekretarke je Ministrstvo za zdravje že posredovalo prošnjo za 
sodelovanje nizozemskemu ministrstvu za zdravje, blaginjo in šport, v katerem je bilo zaprošeno 
za podporo  vzpostavitvi dolgoročnega sodelovanja med Centrom za prirojene srčne napake 
Amsterdam-Leiden ter morda še katero od vrhunskih zdravstvenih ustanov s tega 
specialističnega področja na Nizozemskem in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana, s ciljem 
zagotavljanja, tako zdravstvenih storitev, kot tudi trajnih oblik izmenjave strokovnih znanj s 
področja otroške kardiologije in kardiokirurgije.
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