
UČINKOVITOST POSLOVANJA V SB 
MURSKA SOBOTA

Direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota: 

BOJAN KOROŠEC, 
dr.med.spec.



Osnovna izkaznica

� Smo javni zdravstveni zavod,

� Pokrivamo 27 občin z 125.000 prebivalci,

� Letno  sprejmemo na bolnišnično zdravljenje  
20.000 bolnikov,

� Ambulantno pregledamo 190.000 bolnikov,

� Letno opravimo 10.084 dializ,

� Imamo okrog 380 bolniških postelj, 

� Povprečna ležalna doba znaša 7,5 dni 



NAŠA VIZIJA

POSTATI UGLEDNA IN MEDNARODNO 
PRIZNANA REGIONALNA BOLNIŠNICAPRIZNANA REGIONALNA BOLNIŠNICA



Ključne vrednote:

� STROKOVNOST

� PRIJAZNOST

� STRPNOST� STRPNOST

� ODPRTOST

� SKRB

� SPOŠTOVANJE



Specifičnosti regijske bolnišnice Murska 
Sobota

• najslabša socialno ekonomska situacija Prekmurja
v Sloveniji,

• po kazalcih kakovosti življenja je Prekmurje na
zadnjem mestu,

narašča bolniški stalež, absentizem in nega � narašča bolniški stalež, absentizem in nega 
bolnika 



Dejavnost bolnišnice

Bolnišnica ima v 8. členu Statuta zavoda opredeljene 

naslednje dejavnosti:

� medicinsko dejavnost,� medicinsko dejavnost,

� dejavnost zdravstvene nege,

� spremljajoče medicinske in

� nemedicinske dejavnosti.





Poslovanje v letu 2010

Značilnost poslovnega leta 2010 sta zaznamovala:

� Nižje cene zdravstvenih storitev za 2,5 odstotka 
veljajo tudi v letu 2010 (SD 2010),

� Skoraj v celoti smo opravili fizični program dela, 
razen redkih izjem,razen redkih izjem,

� Nadaljevanje načrta varčevalnih ukrepov, ki se je 
začel v letu 2009. 



Poslovanje v letu 2010

Z varčevalnimi ukrepi smo dosegli: 

� Zmanjšanje števila dežurnih delovnih mest,

� Zmanjšanje stroškov dela za 3,1%, 

� Zmanjšanje stroškov zdravnikov zasebnikov za � Zmanjšanje stroškov zdravnikov zasebnikov za 
8,13%.



Poslovanje v letu 2010
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Realizacija letnih ciljev v letu 2010
Letni cilji Realizirane 

naloge
Nerealizirane 

naloge
Odstotek 

realizacije

Pozitivno poslovanje da 100

Realizacije delovanja 
programa ABO

da 100
programa ABO

Realizacija pogodbeno 
dogovorjene uteži

da 103

Realizacija programa SAD ne Pediatrija, 
ortopedija, amb. za 
bolezni dojk, ORL 
in očesna amb.

99

NBO, PBZ, negovalni 
oddelek

da 103



Poslovanje v letu 2011
� Nižje cene zdravstvenih storitev v višini 2,5% 

veljajo tudi v letu 2011,
� Dodatno znižanje akontacij s 01.06.2011 za 3,5% za 

akutno bolnišnično obravnavo, 
� V osmih mesecih smo poslovali s presežkom � V osmih mesecih smo poslovali s presežkom 

odhodkov nad prihodki v višini 1.231.521 EUR, 
� Letos ugotavljamo bistveno povišanje stroškov pri 

zdravilih in zdravstvenem materialu, stroških 
krvnih pripravkov, laboratorijskih storitev, stroških 
medicinsko in nemed. potrošnega materiala ter 
stroškov zdravnikov zasebnikov



Poslovanje v letu 2011
� Bolnišnična realizirana utež v prvem polletju znaša 1,379
� Planska utež 1,208, 
� Razlika med plačano in realizirano utežjo je 0,17 uteži, 
� V pogodbi letno priznanih preko 18.000 primerov,
� Razlika v plačilu je VELIKA,� Razlika v plačilu je VELIKA,
� Obravnavamo težje primere ( ortopedija, angiografske 

preiskave, težji primeri na dejavnosti internistike) –
posledica VIŠJI STROŠKI,

� V kolikor ne bo priznana dejansko dosežena utež se bodo 
ukinile drage ortopedske operacije in angiografske 
preiskave, povišala se bo čakalna doba in število čakajočih.



Kaj je učinkovitost poslovanja?

UČINKOVITOST V ZDRAVSTVU:

- Doseganje najboljšega možnega zdravstvenega 
rezultata pri danih virih (Česen, 2002)



NAŠE VIDENJE PROBLEMOV PRI UČINKOVITOSTI 
ZDRAVSTVENEGA ZAVODA V SEDANJI OBLIKI: 

� STATUSNA OBLIKA ORGANIZIRANOSTI – javni zavod, 

� ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN VODENJE –
učinkovitost posameznih vodij, prevelikega števila njih, 
nejasne razmejitve vodenja, premalo timskega dela, nejasne razmejitve vodenja, premalo timskega dela, 

� STANDARDIZACIJA STORITEV – kadra, obravnav, 
opremljenosti, 

� PLAČNI SISTEM – ne omogoča nagrajevanja izjemnih 
strokovnjakov



Možnosti na sistemski ravni, ki bi pripomogle k večji 
učinkovitosti poslovanja: 

� Managementu dati več maneverskega prostora pri 
vodenju in organiziranju bolnišnic, 

� Nujna nadaljna dogovarjanja o reformi 
zdravstvnenega sistema, 

� Spremembe plačnega sistema v povezavi z večjo 
odgovornostjo vodij organizacijskih enot, 

� Obračun zdravstvenih storitev s strani ZZZS-ja na 
mesečne oz. vsaj v roku 15 dni po preteku 
tromesečja, ter že medletno poračunavanje 
preseganj programov prospektivnega programa in 
dosežene višine uteži



Možnosti na sistemski ravni, ki bi pripomogle k večji 
učinkovitosti poslovanja: 

� Povečanje izkoriščenosti poslovnih prostorov  in 
medicinske opreme, 

� Ukinitev dodatkov, ki niso upravičeni – dodatek za 
sevanje, skrajšani delovni čas, zmanjšanje števila 
dni dopustov – skratka odpreti kolektivno dni dopustov – skratka odpreti kolektivno 
pogodbo in zmanjšati velike pravice, ki izhajajo iz 
kolektivne pogodbe



Notranji in zunanji ukrepi, ki jih mora bolnišnica sprejeti, 
da lahko doseže zastavljene cilje morajo biti:

� Pogajanje z ZZZS – jem za plačilo dejansko dosežene 
uteži, upoštevanje vpliva demografskih dejavnikov pri 
preseganju, za prerazporeditev nedoseženega programa 
med dejavnostmi, 

� Pogajanje z dobavitelji za doseganje ugodnejših cen � Pogajanje z dobavitelji za doseganje ugodnejših cen 
zdravil in zdr. materiala – SKUPNI JAVNI RAZPISI, 

� Optimizacija poslovnih procesov v vseh dejavnostih 
bolnišnice, 

� Zmanjšanje števila ur dopolnilnega dela zunanjih 
sodelavcev,



Notranji in zunanji ukrepi, ki jih mora bolnišnica sprejeti, 
da lahko doseže zastavljene cilje morajo biti:

� Optimalno opravljanje programa preko celotnega leta ter 
določitev obsega storitev, ki jih posamezni izvajalec 
mora opraviti, 

� Povečati tržno dejavnost v bolnišnici, � Povečati tržno dejavnost v bolnišnici, 

� Sprememba miselnosti zaposlenih z namenom 
dolgoročne vzdržnosti sistema in posledično vzdržnosti 
bolnišnice, v kateri smo zaposleni, in v kateri bomo 
nekdaj tudi sami potrebovali zdravstvene storitve



Zaključek

Učinkovitost naše bolnišnice in celotnega 
zdravstvenega sistema se bo izboljšala le s 

preskokom miselnosti v glavah vseh zaposlenih. preskokom miselnosti v glavah vseh zaposlenih. 



HVALA ZA POZORNOSTHVALA ZA POZORNOST


