
Dr. Zimmermann in naša družina

V torek zvečer (31. 1.) sem po božji previdnosti preklopil na osrednji dnevnik TV Slo in nisem mogel verjeti 
tistemu, kar sem videl in slišal (http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174452401): novinarka 
se je dobesedno zaletavala v ne več rosno mladega gospoda dr. Zimmermanna, od katerega je 'v interesu 
javnosti' izsiljevala odgovor, ki ga ni dobila! Marsikdo bi jo v podobni situaciji 'na gobec' (vulgarno rečeno), 
dr. Zimmermann pa je očitno gospod – v pravem pomenu besede. 
Na dnevniku TV, ki jo obvezno plačujemo, smo spremljali javni linč, sodbo ulice, na podlagi katere mora biti 
vsakomur že v naprej kristalno jasno, kdo je zločinec in kdo tisti, ki zločin razkriva. Na hitro so bili pokazani 
primeri, kjer je, kot je bilo predstavljeno, prišlo do težav oz. zapletov s hudimi posledicami (videti bi morali 
nogo moje žene takoj po operaciji in danes, pa bi bila marsikatera fotografija lahko razumljena tudi 
drugače). 
Ga. Carl in TV Slo sta torej prišla na sled 'mazaču najslabše vrste'. Na prvi pogled veliko odkritje, če ne bi 
bilo interneta (https://drzimmermann.eu/): »Dr. Zimmermann je dne 26.1.2017 preko svojega 
pooblaščenca prejel sklep Razsodišča I. stopnje Zdravniške Zbornice Slovenije z dne 12.1.2017, v katerem je 
razsodišče sklenilo, da se predlog za uvedbo pripravljalnega postopka zoper dr. Zimmermanna, ki ga je dne 
14.6.2016 podal Tožilec Zdravniške zbornice, zavrže.« Ker novinarka to dejstvo zamolči in pravzaprav trdi 
nasprotno, lahko gledalci iz njenega prispevka povzamemo, da je primer pred dokončno sodbo sodišča že 
davno zaključen: 'veliki zločinec in zločin' sta razkrita, 'interesu javnosti' je skorajda zadoščeno. Čestitke 
Eugeniji Carl, nagrajeni 'raziskovalni novinarki'. 
S 'Primerom dr. Zimmermann' sva se z ženo prvič srečala junija lani, ko sva prebrala intervju v Reporterju in 
izvedela, da v Trstu operira žile. Po tretjem otroku je ženi na levi nogi nabreknila za prst debela žila, noga jo 
je bolela, želela je operativni poseg. V predalu je hranila obvestilo, da je postavljena v čakalno vrsto (danes 
je še tam!) za operacijo pri žilnem kirurgu v Novem mestu, a je iz intervjuja in na internetu pridobila 
informacijo, da dr. Zimmermann poškodovane žile ne odstrani, kot to počnejo pri nas, temveč jo ohrani in 
nogo pozdravi. Poklicala je v Trst, se seznanila s podrobnostmi glede plačila, s pravico do povrnitve stroškov 
zdravljenja, itn., ter se dogovorila za operacijo, ki je bila na njeno željo opravljena po počitnicah, v 
septembru. Poseg je potekal brezhibno, tako da je v novembru operirala še žile na desni nogi.
V začetku decembra 2016 je minil po zakonu določen dvomesečni rok, prve odločbe ZZZS pa ni bilo od 
nikoder. Odpravim se na logaško izpostavo in se hudujem na zaposleni, ker se ženi krati pravico in krši 
zakonodajo. Oglasim se drugič, dobim vodjo gospo Alenko Jerina, ki s sklonjeno glavo ne ve, kaj in kako bi 
mi odgovorila. Ker me zanima, kdo stoji v ozadju za to 'barabijo', z ženo pridobiva ime nekoga, ki naj bi o 
tem vendarle nekaj vedel in tako 8. 12. pišem v Ljubljano gospej Vanji Kobentar. Še isti dan 'mail' namenjen 
Kobentarjevi odpre ga. Nataša Gorjup, čez pribl. 10 dni dobim odgovor, pod katerim se podpiše ga. Tanja 
Nose, in ga v bistvenem delu navajam dobesedno: »V kolikor ste vložili vlogo za povračilo stroškov 
načrtovanega zdravljenja v tujini predlagamo, da se obrnete na območno enoto oziroma izpostavo Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije na katero ste vlogo naslovili. Nacionalna kontaktna točka nima 
podatkov o prispelih vlogah. Nacionalna kontaktna točka je skladno s predpisi dolžna zavarovanim osebam 
podati splošne informacije, ki se nanašajo na pravice do čezmejnega zdravstvenega varstva, ni pa pristojna 
odločati o posameznih zahtevkih o povračilu stroškov.« 
Takoj je bilo jasno, da so me naši uradniki usmerili ponovno na izhodišče mojega poizvedovanja. Ker pa se 
ne pustim na hitro odpraviti, državne uradnike, ki so (kot pišejo) plačani za podajanje splošnih informacij, 
še isti dan poprosim, naj mi zaupajo kontaktno osebo, ki bdi nad njimi v Bruslju, da jo seznanim z našim 
primerom – in nato tudi 'Nacionalna kontaktna točka' obmolkne. 
V prvem tednu po novem letu žena dobi pošto, da je zaradi stikov z dr. Zimmermannom pod finančnim 
nadzorom, podpisan je inšpektor FURS-a n.n. iz Kopra. Po začetnem čudenju, hitro reagirava in pošljeva, 
kar zahteva ter se z njim naslednji dan celo slišiva. Postopek je bil opravljen korektno in po črki zakona. Po 
glasu prijeten gospod tega še ne ve, a se mi dobesedno smili, v kakšni podli zgodbi sodeluje. 
Nekaj dni zatem končno prispe odločba, da je vlogi ugodeno, da ZZZS pokrije strošek zdravljenja v po 
zakonu predpisanem deležu: denar je bil kmalu nakazan, čez nekaj dni se enako zgodi tudi z vlogo za 
novembrsko operacijo. S prvo odločbo in povračilom stroškov so zavlačevali (kršili zakonodajo!), pri drugi 
pa so očitno zelo pohiteli. Čemu tako? Nisem poizvedoval.
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31. 1. 2017 spremljam dnevnik TV Slo in slišim novinarko Carl, ki pove, da je ZZZS od izbruha afere prejel 
samo sedem vlog (jaz sem pridobil drugačen podatek) za povrnitev stroškov operacij v Trstu, jih zadržuje 
oz. o njih še ni odločil. V sredini januarja 2017 dve dospeli odločbi ZZZS o pozitivno rešenih vlogah moje 
žene (to je skoraj tretjina vseh prispelih vlog po izjavi novinarke), njeno trditev postavljata na laž.
'Uspešna raziskovalna novinarka' se obregne tudi ob domnevni letni zaslužek dr. Zimmermanna, ki so mu 
ga zagotavljali pacienti iz Slovenije, in s tem je nehote (verjetno je bilo mišljeno drugače) nazorno pokazala, 
v katerem grmu tiči zajec in kaj je pravo ozadje za medijski stampedo, ki ga izvaja. 
Ko je bil dr. Zimmermann več let uspešen zasebni zdravnik, kateremu niso hoteli dati koncesije, so ga pustili 
pri miru. Od konca leta 2013, ko je tudi v Sloveniji stopila v veljavo t. i. 'Direktiva o uveljavljanju pravic 
pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu' (glej npr: http://www.adriatic-slovenica.si/o-
druzbi/informacijsko-sredisce/novice/2013/direktiva-o-uveljavljanju-pravic-pacientov-pri-cezmejnem-
zdravstvenem-varstvu--zdravstvenega-izvajalca-si-lahko-izberemo-kjerkoli-v-eu) in se je povečevalo število 
pacientov v Trst preseljenemu kirurgu za ožilje, je bilo treba nemudoma ukrepati. Dr. Zimmermann je 
postal zanimiv za ljudi, ki skrbijo za 'javni interes'. Nas (mislim na navadne ljudi iz Slovenije) sicer zdravi, 
nam dela veliko uslugo (moja žena in več tisoč uspešno ozdravljenih pacientov, ki so zaradi dote prejšnjega 
sistema v večini 'previdno' tiho, so dokaz za to trditev) in se seveda s svojim delom tudi preživlja, a nekoga 
najbrž zaradi zaslužka, katerega ne more usmerjati, očitno moti – zelo, zelo moti. 
Ne morem si pomagati, da ne potegnem analogije s Krimsko jamo, v katero so leta 1942 metali ljudi 
(otroke in odrasle, ženske in moške) in potem z njo vse do leta 2016 držali v strahu prebivalce vasi nad 
Ljubljanskim barjem in cele Notranjske. Gre namreč za to, da je treba takoj po implementaciji EU uredbe 
opozoriti zdravnike, ki morda razmišljajo podati se na pot dr. Zimmermanna, naj raje tega ne počnejo, v 
nasprotnem naj vidijo, kaj jih bo doletelo: javni linč in uničenje kariere – tako snovalci najbrž predvidevajo, 
a sem globoko prepričan, da se krepko motijo.
Na koncu samo še nekaj besed v razmislek vsem Slovencem, ki ste zelo na hitro kupili zgodbo o 'škodljivem 
zdravniku', 'mazaču' in podobno iz Trsta. Če bi bilo z dr. Zimmermannom res vse tako hudo narobe, kot 
navaja novinarka, menim, da bi za to promptno poskrbeli italijanski organi pregona, zdravniško združenje, 
itd. Nič od tega, le pobožne želje gospa Carl, ministrice in še koga drugega. Resnično je tudi drugo dejstvo: 
zelo globoko smo zabredli, ker dovolimo, da nam takšni ljudje vodijo in usmerjajo državo, sodstvo, 
zdravstvo, šolstvo, javno mnenje, … 
Konec zimskega spanja, pomlad nezadržno prihaja!

Anton Velušček, Logatec
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