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Predstavitev območja (Občine Ilirska Bistrica)

• Površina 480 km2 (z 2,4% ozemlja, po površini druga največja občina v RS)

• 64  zelo razpršenih naselij (do najoddaljenejše vasi je 40 km)

• Najbližji hospitalni center (Ljubljana ali Izola) oddaljen nad 70 km

• 30 km do najbližjega priključka na avtocesto

• 14.150 prebivalcev (redka naseljenost - 29 prebivalcev na m2)

• 47% prebivalcev nad 45 let; 19% prebivalcev nad 65 let

• Velika brezposelnost (bila je že nad 12%) ; velika dnevna migracija 

• Opazno vedno večje socialne, zdravstvene in psihične stiske občanov

• Problematika meje s Hrvaško (velik tranzit, prebežniki)

• Velike razvojne težave (obsežna in dotrajana infrastruktura; 7 osnovnih šol)





Predstavitev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica 1

• Splošna/družinska medicina (4 splošne in 1 referenčna ambulanta, 

ambulanta DSO, antikoagulantna ambulanta, preventiva in vzgoja)

• Nujna medicinska pomoč

• Šolski dispanzer

• Dispanzer MDPŠ

• Specialistična ambulanta (0,2 ortopeda)• Specialistična ambulanta (0,2 ortopeda)

• Zobozdravstvo (4 ambulante, zobotehnika, zobozdravstvena vzgoja)

• Patronažna služba (6 nosilcev)

• Laboratorij

• RTG

• Reševalna služba (nujni, nenujni in sanitetni prevozi)

• Upravno – tehnične službe
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• 75 zaposlenih (10 zdravnikov, 1 specializantka, 5 zobozdravnikov, 

5 DMS, 31 SMS/ZT, 24 ostalih poklicev)

• Problematična starostna struktura in omejitve (dežura le 5 zdravnikov)

• Delamo na 4 dislociranih lokacijah (najemnine)•
• 2 zdravstveni postaji (Knežak in Podgrad)

• Pooblastilo za izvajanje specializacij iz družinske medicine

• Učni ustanova za prakso dijakov in študentov zdravstvene stroke

• Kadrovski problemi in velika potreba po pogodbenih sodelavcih

• Koncesionarji: ½ splošni zdravnik, pediater, 2 zobozdravnika, 3 fizioterapije



Specifike pri poslovanju Zdravstvenega doma

• Razpršenost naselij (64) in slabe cestne povezave (nadstandardna ekipa 

NMP, 2 vozili, zdravniški avto; patronažna sestra tudi nad 100 km/dan)

• Oddaljenost od hospitalnih centrov (občani NMP vedno iščejo pri nas)

• Trajanje intervencije - običajno presega 3 ure (motnja pri delu ambulant,

več helikopterskih prevozov, dodaten kader v urgentni ambulanti…)

• Delamo na 6 različnih lokacijah• Delamo na 6 različnih lokacijah

• Primanjkuje nam zdravnikov (prekinjen tradicionalni dotok iz Reke, veliko 

odsotnosti, starostna struktura, preobremenitev…)

• Veliko storitev za turiste, tujce, tranzitne potnike, ilegalne prebežnike…

• Upadanje rojstev in porast števila starostnikov

• Problemi zaradi šolanja in dela izven kraja bivanja

• Dražje storitve zaradi oddaljenosti od mestnih središč

• Kumulativna izguba preteklih let močno obremenjuje poslovanje



Specifike zaradi obmejne lege

• Pogosta zdravstvena oskrba posameznikov ali skupin ilegalnih prebežnikov

• Nadpovprečno število prometnih nesreč – problem predvsem 

nezavarovani tujci

• Slovenski turisti iz Kvarnerja v sezoni iščejo pomoč v našem ZD

• Več odvisnosti in trgovanja s prepovedanimi drogami• Več odvisnosti in trgovanja s prepovedanimi drogami

• Niti poškodovanih hrvaških državljanov ne moremo voziti čez mejo –

intervencija bi bila veliko krajša

• Meja je prekinila oz. otežila kadrovske in gospodarske tokove



Kako povečati učinkovitost poslovanja ?
/Kako si izboriti preživetje ?/

Trenutno stanje v zdravstvu

• Cilji zdravstvenega sistema so jasni - ni enotne poti za njihovo uresničitev

• Oblikovali sta se vsaj dve “zdravstveni politiki” (MZ : ZZZS)

• Bremena “Sanacije zdravstvene blagajne” se prenašajo na izvajalce

• Uvajajo se neselektivni, linearni ukrepi – običajno za nazaj

• Pozabljamo, da zdravje spada med stebre ekonomske moči države

• Sredstva za zdravstvo niso strošek ampak dobra dolgoročna naložba

• Strateške usmeritve brez poglobljenih analiz in sodelovanja izvajalcev

• Pozablja se načelo, da treba opravljene storitve pošteno plačati

• Vsaka racionalizacija ima svoje meje; pretiravanje vodi v neučinkovitost, 

nezadovoljstvo, v skrajnosti v razpad sistema

• Razmišljati treba tudi o povečanju prihodkov in prerazporeditvi sredstev
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Interni programi in ukrepi za izboljšanje poslovanja dajejo v takšnih

razmerah le skromne občasne, ciklične rezultate

• Usmeritve treba vseskozi dopolnjevati z aktualnimi ocenami tveganj in

tekočimi ukrepi

• Doseganje količinskih planov kljub skrajni racionalizaciji ne omogoča 
pozitivnega poslovanja (sočasno se obeh ciljev ne da več doseči)

• Krizni časi pomenijo več dela za zdravstvo

• Delati treba na prihodkovni strani, kjer pa je  prostor zelo omejen

• Stalni pritisk na zaposlene povzroča veliko nezadovoljstvo

• Nepokrita izguba preteklih let in tekoči ukrepi povzročajo nelikvidnost

• Okrnjena amortizacija onemogoča investicije, ki bi lahko pripomogle k 
izboljšanju poslovanja

• Zaradi raznolikosti, pogojev dela in starih rezerv, vsi zavodi še niso zaznali 
takšnih problemov in se je težko poenotiti glede ukrepov



Nekaj prelomnih dogodkov, ki rušijo prizadevanja za 
boljšo učinkovitost poslovanja

• 2007 Podelitev koncesij – izgubili smo 3 pomembne nosilce dejavnosti

• 2008 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – zakonske spremembe 

niso bile vključene v kalkulacije/cene

• 2009 Interventni ukrepi:  - 2,5 % stroškov, -20% amortizacije, (-1 PR)

financiranje zobozdravstva (glavarina)

• 2010 Spremembe pri reševalnih prevozih – znižanje planov, delež PZZ

• …….. Večletna nerealna revalorizacija kalkulativnih cen

• …….. Veliko ukrepov uveljavljenih brez prehodnega obdobja in za nazaj

************

• Dosegli smo zavidljive prihranke na področju absentizma in porabe zdravil



Kaj lahko še storimo v osnovnem zdravstvu?

TRENUTNE RAZMERE NISO VZPODBUDNE ….

• Zdravstveni sistem in vodstvo zavodov izgublja zaupanje pri zaposlenih 

in pri pacientih

• Zmanjkuje argumentov in motiviranosti 

• Do enotnega ukrepanja v ZD ni mogoče priti (specifike)

• Vsak naslednji ukrep nam vzame še nekaj več, kot smo privarčevali

• Z racionalizacijo lahko še nadaljujemo, vendar gre to lahko le še v škodo 
pravic bolnikov/pacientov



…. POTREBUJEMO JASNE IN STABILNE POGOJE ZA DELOVANJE, 
NA PODLAGI KATERIH BOMO LAHKO IZVAJALCI POSKRBELI ZA UČINKOVITO 
IN RACIONALNO IZVEDBO STORITEV IN DOSEGANJE GLOBALNIH IN LASTNIH CILJEV !

• Določitev celovite mreže javnih zdravstvenih dejavnosti

• Jasna opredelitev storitev iz OZZ in PZZ, uvedba standardov in normativov, 
realne kalkulacije za njihov obračun in financiranje

• Priprava in uvedba standardiziranih poslovnih modelov in informacijskih 
sistemov, ki bi omogočili analize in primerjave med izvajalcisistemov, ki bi omogočili analize in primerjave med izvajalci

• Sistemska rešitev, ki bi sanirala stanje in preprečila nadaljnje prenašanje 
“izgube” zdravstvene blagajne na izvajalce zdravstvenih storitev

• Ponovna oživitev in posodobitev sistema partnerskega dogovarjanja

• Bodimo glasni, enotni in konstruktivni s predlogi in zahtevami “iz baze” !

REŠITVE OBSTAJAJO - VERJAMEMO VANJE !



IMEJ ČAS ZA DELO –

TO JE CENA USPEHA.

IMEJ ČAS ZA RAZMIŠLJANJE –

TO JE IZVIR MOČI.

IMEJ ČAS ZA IGRO –

TO JE SKRIVNOST MLADOSTI.

IMEJ ČAS ZA BRANJE –

TO JE OSNOVA MODROSTI.

IMEJ ČAS ZA PRIJATELJSTVA –

TO JE POT K SREČI.TO JE POT K SREČI.

IMEJ ČAS ZA SANJARJENJE –

TO JE POT K ZVEZDAM.

IMEJ ČAS DA LJUBIŠ IN DA TE LJUBIJO –

TO JE PRIVILEGIJ BOGOV.

IMEJ ČAS DA SE OZREŠ OKROG SEBE-

PREKRATEK DAN JE ZA SEBIČNOST.

IMEJ ČAS ZA SMEH –

TO JE GLASBA DUŠE.

Irska iskrica


