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Zdravstvo v asu gospodarske krize –
smo pripravljeni na spremembe?
Za 12. jesensko sre anje društva ekonomistov v zdravstvu smo izbrali samo dve strokovni temi, ki pa sta
tako pomembni, da dajeta ton ve ini aktivnostim
zdravstvenih ekonomistov in poslovodnih delavcev v
zdravstvu v letošnjem letu. Tudi, ko se bomo ez nekaj let ozrli na leto 2009, ga bomo nedvomno pomnili
tako po ukrepih za zagotovitev Þnan ne vzdržnosti,
kot tudi po predlogih nove zdravstvene zakonodaje,
ki opredeljuje politiko razvoja sistema zdravstvenega
varstva v bodo e. Jesensko sre anje bo priložnost, ko
se bomo o obojem lahko pogovorili, izmenjali mnenja, stališ a in razmišljanja. Izkušnje javnih zavodov,
ki bodo prikazali konkretne aktivnosti glede poslovanja v zaostrenih pogojih, pa so lahko dobro orodje za
na rtovanje in izvajanje lastnih ukrepov.
Zaradi odprave pla nih nesorazmerij skladno s pla no
reformo v javnem sektorju so se stroški dela pri izvajalcih zdravstvenih storitev v letošnjem letu bistveno
pove ali. Vlada je s sindikati sprejela dogovor, po katerem naj bi se pla e zdravnikom in zobozdravnikom
pove ale za 15,6 %, zaposlenim v zdravstveni negi in
ostalim zdravstvenim delavcem pa za 22 %. Kon ni
u inek porasta sredstev za pla e v javnem zdravstvu
pa je bistveno višji, saj znaša 30 %, in je v cenah zdravstvenih storitev v ZZZS ocenjen na dodatnih 321,79
milijonov EUR. Izvajalci zdravstvenih storitev bodo
zato za isti obseg programa zdravstvenih storitev
letos prejeli ve Þnan nih sredstev, ker pa ve je pove anje od dogovorjenega v pogajanjih med Vlado
in sindikati ne sme iti na škodo pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, je del potrebno privar evati tudi z racionalizacijo in ukrepi za zagotavljanje
vzdržnosti poslovanja. Obenem je potrebno Þnan no

poslovanje zagotoviti na taki ravni, ki bo dolgoro no
omogo ala sprotno uvajanje novih metod zdravljenja,
zdravil in tehnologij skladno z napredkom farmacije in medicine. Problemi so trenutno še težji, ker se
hkrati zaostrujejo razmere v gospodarstvu, naraš ajoa gospodarska kriza v Sloveniji vpliva na zniževanje
prilivov v sklad obveznega zdravstvenega zavarovanja, znižujejo pa se tudi makroekonomska izhodiš a,
ki jih moramo upoštevati pri kalkulaciji Þnan nih nartov, programov in cen zdravstvenih storitev.
Ker bodo kljub ve ji naravnanosti na preventivo, potrebe po zdravstvenih storitvah in zdravljenju tudi v
prihodnje v porastu, je potrebno zagotoviti u inkovit
in uspešen sistem zdravstvenega varstva in zavarovanja. Slovenci smo sprejeli novo zakonodajo za podroje zdravstva leta 1992, od tedaj dalje pa je bistveno
nismo prenavljali. Ob vseh drugih družbenih spremembah so tudi na podro ju zdravstva spremembe
nujne, zato se je Vlada odlo ila za reformo sistema
zdravstvenega varstva. Temeljna usmeritev pri tem je
preobrat miselnosti oziroma od bolezni k zdravju, poudarek pa na ve ji družbeni skrbi in odgovornosti za
izboljšanje zdravja prebivalstva in to na vseh ravneh.
Izzivov za razpravo in osvetlitev problematike je na
podlagi tem za jesensko sre anje ve kot dovolj. Za
iskanje pravih in za vse sprejemljivih rešitev pa je potrebno ustvariti ustrezno pozitivno, konstruktivno
ozra je za dialog med vsemi partnerji v zdravstvu ter
oblikovati tiste predloge rešitev, ki so družbeno sprejemljivi za im širšo javnost. Verjamem, da nam bo
skupaj uspelo!
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Sre ko Erznožnik
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Obmo na enota Kranj

Predstavitev gorenjske
zdravstvene regije

Povzetek

Statisti ni podatki za regijo

V predstavitvi gorenjske zdravstvene regije, ki je
namenjena ekonomistom in poslovodnim delavcem v zdravstvu, je prvo mesto namenjeno nekaterim osnovnim statisti nim informacijam za prikaz
gospodarskih, demografskih in socialnih razmer v
regiji. Le-tem sledijo informacije o zdravstvenem
stanju prebivalstva regije ter o organiziranosti javne
zdravstvene službe in obsegu zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja zdravstveno varstvo zavarovancem
v regiji. Na koncu podajam še osnovne informacije o
strokovni službi ZZZS, ki na obmo ju regije izvaja
naloge edinega nosilca obveznega zdrastvenega zavarovanja v Sloveniji.

Gorenjska obsega površino 2.137 km2, kar predstavlja 9,9 % površine Slovenije. Regija z visokimi
gorami, med katerimi dominira simbol slovenstva, Triglav, je skoraj v celoti alpska, njen pretežni del pa je zaš iten kot narodni park. Razgiban
relief in podnebje sta dobra osnova za turisti no
dejavnost. Gorenjska regija je v letu 2007 ustvarila skoraj 20 % vseh turisti nih preno itev v državi; ve inoma gre za goste iz tujine (okoli 80 %).
Po številu ležiš na 1000 prebivalcev je zasedala
drugo mesto med vsemi regijami, pa eprav jih je
imela ve kot pol manj od vodilne obalno-kraške
regije. Kmetijska dejavnost v tej regiji ne spada
med najpomembnejše, vendar spadajo tukajšnja
kmetijska gospodarstva kljub temu med ve ja v
državi, tako po povpre ni površini kmetijskih
zemljiš v uporabi kot tudi po številu glav velike
živine na kmetijsko gospodarstvo. Predelovalne dejavnosti so gonilna sila regije, saj so v letu
2006 ustvarile 33,3 % bruto dodane vrednosti v
tej regiji. Prebivalstveni kazalniki so ugodni. Po
naravnem prirastu se je gorenjska regija v letu
2007 uvrstila takoj za osrednjeslovensko. Med
najvišjimi v državi je bil tudi delež mladega
prebivalstva (14,9 %), a je že zaostal za deležem
starega prebivalstva (16,2 %). Tukajšnje osnovne
šole spadajo po številu u encev med ve je v državi: eno osnovno šolo je obiskovalo povpre no
okoli 240 otrok1.

Uvod
Obmo na enota ZZZS v Kranju izvaja naloge
iz pristojnosti ZZZS, ki jih je smotrno izvajati
decentralizirano, ker jih je potrebno približati
izvajalcem zdravstvenega varstva in zavarovanim osebam. V skladu s statutom obmo na
enota izvaja naloge na podro ju urejanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavljanja
pravic in tega naslova ter urejanje pogodbenih
razmerij z izvajalci zdravstvenih storitev. Dejavnost izvaja na sedežu obmo ne enote v Kranju in na izpostavah Jesenice, Radovljica, Škofja
Loka in Trži .

1

SURS: Prebivalstvo Slovenije, 2006; Slovenske regije v
številkah, 2009
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Na obmo ju Gorenjske živi 201.000 prebivalcev.
Velik delež površine predstavlja neposeljeno
gorsko obmo je. Na drugi strani je precejšen
tudi delež poseljenega sredogorja, ki je od zdravstvenih zmogljivosti relativno oddaljen, hkrati
pa prav ta obmo ja že vrsto let beležijo najvišjo
stopnjo rodnosti v Sloveniji. Tako ob ina Gorenja vas – Poljane beleži najnižjo povpre no starost prebivalstva v Sloveniji, ki je znašala v letu
2007 36,8 leta.
Nekaj izbranih demografskih statisti nih podatkov za
leto 2006:
Povpre na starost prebivalcev
Indeks staranja
Gostota prebivalstva na km2
Naravni prirast
Živorojeni na 1000 prebivalcev (2007)
Umrli na 1000 prebivalcev (2007)
Povpre na starost umrlega moškega
(2007)
Povpre na starost umrle ženske (2007)

Gorenjska Slovenija
40,1
40,7
104,9
112,4
93,4
99,1
584
752
10,7
9,8
8,7
9,2
68,8
79,1

69,1
78,2

Z vidika uveljavljanja zdravstvenih storitev je
za regijo zna ilen velik delež prebivalcev regije
(okrog 10 %), ki so zdravstveno zavarovani pri
nosilcu zavarovanja v drugi regiji, predvsem
sosednji osrednjeslovenski. Prebivalci praviloma uveljavljajo zdravstvene storitve na primarni ravni na obmo ju, kjer prebivajo in ne tam,
kjer so zavarovani. Na sekundarni ravni pa
prebivalci glede na razporeditev zdravstvenih
zmogljivosti v regiji prav tako pomemben del
zdravstvenih storitev uveljavljajo predvsem v
Ljubljani.

sti nimi regijami. Dodana vrednost na zaposlenega dosega 95 % povpre ja Slovenije.
Povpre na bruto pla a v juniju 2009 je v regiji
znašala 1.361 €, v Sloveniji 1.415 €, kar jo med
regijami uvrš a na 3.-4. mesto.
Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji je v
juniju 2009 znašala 7,1 % (6.400 oseb), v Sloveniji
9,1 %, in je bila za 80 % ve ja kot leto pred tem.

Zdravstveno stanje prebivalstva2
Iz poro ila ZZV Kranj iz leta 2007 povzemam:
ker sta zdravje in družbeni ter gospodarski razvoj soodvisna, imajo ekonomske in socialne
razmere (ekonomska stabilnost, socialna vkljuenost, socialni kapital, isto okolje, varnost v
skupnosti, dostopnost in kvaliteta stanovanj,
zaposlenost, itd.) velik vpliv na zdravstveno
stanje in tudi obratno. Povezava gospodarskih
(bruto doma i proizvod, bruto osnova za dohodnino) in družbenih kazalcev (stopnja izobrazbe, število let šolanja, število študentov/1000
prebivalcev) z zdravstvenim stanjem (pri akovano dolžino življenja, boleznimi srca in obto il,
nezgodami, samomori...) in vedenjskim slogom
prebivalcev (telesno dejavnostjo, prehranjevalnimi navadami, kajenjem, rabo alkohola in drugih drog ter drugimi tveganimi vedenji) je zelo
zna ilna. Ve ji kot je gospodarski in družbeni
razvoj, bolj zdrav je življenjski

Po podatkih ZZZS je bila starostna struktura
prebivalcev oz. zavarovanih oseb v regiji na
dan 30. 6. 2009 naslednja:
po zavarovanju
SLOVENIJA
OE KRANJ

0 let

1-5 let

6 let

7-18 let

19-49 let

50-64 let

65-74 let

nad 75 let

SKUPAJ

19.995

94.200

17.470

229.192

901.611

404.096

185.675

150.681

2.002.920

1.729

8.432

1.603

21.234

76.997

36.331

18.685

14.913

179.924

delež OE

8,65%
8,95%
9,18%
po stalnem prebivališ u

9,26%

8,54%

8,99%

10,06%

9,90%

8,98%

0 let

1-5 let

6 let

7-18 let

19-49 let

50-64 let

65-74 let
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SKUPAJ

SLOVENIJA

19.995

94.200

17.470

229.192

901.611

404.096

185.675

150.681

2.002.920

OE KRANJ
delež OE

2.108

10.184

1.853

24.236

89.413

38.432

18.766

14.963

199.955

10,54%

10,81%

10,61%

10,57%

9,92%

9,51%

10,11%

9,93%

9,98%

Povpre ni bruto doma i proizvod na prebivalca regije je po podatkih SURS v letu 2006 znašal
12.980 €, v Sloveniji 15.446 €. Po tem kazalniku
je regija na 7. mestu med 12 slovenskimi stati8

2

ZZV Kranj: Zdravstveno stanje na Gorenjskem, Alenka Hafner in Marjetka Hovnik Keršmanc, 2007
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slog in boljše zdravstveno stanje (pri akovana
dolžina življenja, manjša obolevnost za kroni nimi boleznimi).
Gorenjska po prikazanih gospodarskih in družbenih kazalcih spada v bolj razviti zahodni del
Slovenije, kjer je pri akovana dolžina življenja
prebivalk in prebivalcev daljša kot v vzhodnem
delu države.
Ve ina kazalnikov, s pomo jo katerih ocenjujemo zdravje, je povezanih z umrljivostjo in obolevnostjo in žal ne s pozitivnimi vidiki zdravja,
saj nimamo razvitih primernih pozitivnih kazalnikov.

Umrljivost
V obdobju od 1991 do 2005 je na Gorenjskem v
povpre ju na leto umrlo 1660 ljudi, umrljivost
pa se je znižala za 24 %. Gorenjska je bila v primerjavi s Slovenijo v ugodnejšem, v primerjavi
s povpre jem EU pa v manj ugodnem položaju.

Sr no žilne bolezni in rak spadajo skupaj s sladkorno boleznijo, boleznimi gibal, debelostjo in
nekaterimi drugimi med kroni ne neenalezljive bolezni.

Zdravljenje v bolnišnicah
Na zdravljenje v bolnišnici vpliva ve dejavnikov, med njimi možnost, ki jo imajo prebivalci za tako zdravljenje, kot tudi vrsta in narava
bolezni. V 4 regijskih bolnišnicah se zdravi 60
% Gorenjcev, 30 % bolnišni nih zdravljenj prebivalcev Gorenjske beležimo v Univerzitetnem
klini nem centru v Ljubljani, ostale pa v drugih
bolnišnicah po Sloveniji. V obdobju od 1991 do
2000 so bili Gorenjci najpogosteje zdravljeni v
bolnišnici zaradi bolezni se il in spolovil (15 %
vseh hospitalizacij), sledile pa so sr no žilne bolezni (11 %) in nato so skupaj na tretjem mestu
z 10 % bolezni prebavil, rak in poškodbe ter zastrupitve. V letu 2004 so bili najpogostejši vzrok
hospitalizacijam neoplazme.
Vzroki bolnišni nih zdravljenj na Gorenjskem, 2004

število umrlih na 1000 prebivalcev

Starostno standardizirana umrljivost, Gorenjska,
Slovenija in povpre je držav EU, 1991-2005
12
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Vzroki smrti so razli ni, vendar sta kar dve tretjini smrti na Gorenjskem v opazovanem obdobju posledica le dveh skupin bolezni, in sicer
sr no žilne bolezni in raka.
Vzroki smrti na Gorenjskem, 1991-2005

Obiski v ambulantah družinske
oziroma splošne medicine
Odrasli prebivalci, stari 20 ali ve let, so leta
2005 predstavljali 78 % vseh gorenjskih prebivalcev, zelo hitro pa naraš a predvsem delež
prebivalcev starih 65 in ve let. Najpogostejši
vzroki obiskov bolnih odraslih pri splošnih oziroma družinskih zdravnikih so prikazani na
naslednji sliki.
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Vzroki za prve obiske bolnih odraslih pri splošnih/
družinskih zdravnikih, Gorenjska, 2000 -2004.

Gibanje absentizma v regiji v obdobju 2000-2009

Po podatkih ZZZS regija beleži najnižjo stopnjo zdravstvenega absentizma v prvem polletju 2009 v Sloveniji. V breme delodajalcev je
na drugem mestu za osrednjeslovensko regijo,
medtem ko je v breme ZZZS na prvem mestu.
Skupna stopnja absentizma je za okrog 10 %
nižja od povpre ja Slovenije.

Ocenjujemo, da je k zadnjemu zmanjšanju absentizma v regiji v breme ZZZS v dolo eni meri
prispevala bojazen zaposlenih pred izgubo
službe v zaostrenih gospodarskih razmerah.
Ne glede na to pa dobre rezultate na podro ju
obvladovanja staleža v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pripisujemo predvsem
dobremu delu imenovanih zdravnikov obmo ne enote in dobremu sodelovanju vseh ostalih
subjektov, predvsem osebnih zdravnikov in
ZPIZ. Prav tako so bili v preteklih letih izvedeni pomembni napori za kvalitetno sodelovanje
imenovanih zdravnikov z delodajalci.

Stopnja zdravstvenega absentizma v prvem polletju
2009

Organiziranost in obseg javne
zdravstvene službe

ZZZS mese no spremlja število dolgotrajnih
staležnikov z namenom, da pravo asno ugotovi
morebitne negativne trende in sprejme ukrepe
za obvladovanje števila primerov staležnikov,
predvsem pa za zaklju evanje najdaljših primerov.

Po podatkih ZZZS v regiji delujejo v javni zdravstveni mreži naslednji javni zavodi:
- Osnovno zdravstvo Gorenjske z 8 enotami
(ZD Jesenice, ZD Kranj, ZD Radovljica, ZD
Bled, ZD Bohinj, ZD Škofja Loka in ZD Trži
in Zobna poliklinika Kranj),
- Splošna bolnišnica Jesenice,

V preteklih letih je bilo gibanje stopnje zdravstvenega absentizma na Gorenjskem, predvsem v breme ZZZS, druga no od trendov v
Sloveniji, kjer absentizem naraš a:
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- Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
Kranj,
- Bolnišnica Golnik, Klini ni oddelek za plju ne
bolezni in alergijo,
- Psihiatri na bolnišnica Begunje,
- Gorenjske lekarne Kranj (na 22 lokacijah),
- 8 domov starejših ob anov in splošnih socialnih zavodov
- ZZV Kranj.
Poleg njih deluje v javni zdravstveni mreži še
142 zasebnih izvajalcev s koncesijo:
- 22 zasebnih splošnih zdravnikov in pediatrov
(15 %),
- 70 zobozdravnikov (49 %),
- 20 specialistov,
- 6 Þzioterapij,
- 13 patronaž,
- 8 zasebnih lekarn
- 3 ostali (Diagnosti ni center Bled, Dializni
center Nefrodial Naklo).
Razmerja med pogodbeno dogovorjenimi
zdravniki v javnih zavodih in zasebnimi izvajalci v letu 2008 je prikazano v naslednjih dveh
graÞkonih.

razdrobljenimi zdravstvenimi domovi. Na ta
na in je bilo omogo eno u inkovitejše izvajanje
posebnih funkcij javne zdravstvene službe, pri
katerih sodelujejo tudi zasebniki (dežurstvo,
nujna medicinska pomo ) in u inkovitejše investiranje. Zavod ima vzpostavljeno tudi zelo
dobro sodelovanje z ustanoviteljicami. V preteklih letih so bile na primarni ravni uspešno
izvedene skupne investicije ob in z zasebniki,
ki so investirali v svoje zmogljivosti na lokaciji
zdravstvenih domov.
Regija nima klasi ne splošne regijske bolnišnice, emur so botrovali posebni zgodovinski
razlogi. Ko je v železarni na Jesenicah nastala bratovska skladnica, je investirala v lastne
zdravstvene zmogljivosti, iz katerih se je kasneje razvila jeseniška bolnišnica, ki je danes
ena manjših splošnih bolnišnic v Sloveniji. Na
Golniku je nastala specializirana bolnišnica v
asu, ko je tuberkuloza še veljala za težko ozdravljivo bolezen, kasneje pa se je specializirala
še za alergijo in danes z dejavnostjo pokriva obmo je, ki presega regijo in izvaja dejavnost tudi
na terciarni ravni. Kranj kot regijsko središ e
tako ostaja le s porodnišnico, ki je bila zgrajena
po 2. svetovni vojni. V preteklih letih je bilo vloženih nekaj neuspešnih naporov za združitev
bolnišni nih zmogljivosti na eni lokaciji, kar bi
nedvomno prispevalo k ve ji u inkovitosti in
varnosti obravnave pacientov.
Spodnji del regije gravitira na sosednjo osrednjeslovensko regijo, zato na podro ju specialisti ne in bolnišni ne dejavnosti beležimo moan odliv v Ljubljano.

V regiji se sre ujemo z nekaterimi speciÞ nostmi na podro ju organiziranosti zdravstvene
dejavnosti oz. izvajalcev.
Na primarni ravni deluje en javni zavod, katerega ustanoviteljice so vse ob ine, na celotnem
obmo ju regije. Organiziranost in velikost
Osnovnega zdravstva Gorenjske se je v preteklih letih izkazala za veliko prednost pred

Na primarnem podro ju je preskrbljenost z
zdravstvenimi zmogljivostmi v okviru dogovorjenih odstopanj, eprav so odstopanja navzdol pogostejša od preseganja slovenskega povpre ja. Na podro jih specialisti nih dejavnosti
beležimo slabo preskrbljenost predvsem na podro ju okulistike, Þzioterapije, Þziatrije in ortopedije, vendar sedanji trenutek ni naklonjen
izboljšanju razmer. Na teh podro jih se sre ujemo z negodovanjem obstoje ih izvajalcev, ki so
dodatno obremenjeni, ne da bi imeli možnost
pove ati pogodbeni obseg programa. Podobno velja tudi na podro jih, kjer izvajalci zaradi
pomanjkanja zdravstvenega osebja ne morejo

12. jesensko sre anje društva Ekonomistov v zdravstu, Bled, 23. oktober 2009 11

Sre ko Erznožnik

Predstavitev gorenjske zdravstvene regije

zagotavljati s pogodbo dogovorjenega obsega
dejavnosti. Nezadovoljni so tudi zavarovanci
zaradi daljših akalnih dob in ker so prisiljeni
iskati storitev pri izvajalcih izven regije, ki vedno niso naklonjeni sprejemanju pacientov iz
drugih regij.
Izbranega osebnega zdravnika ima po podatkih ZZZS
po stanju 30.11.2008 naslednje število zavarovanih
oseb (v %):
splošni zdravnik, pediater
zobozdravnik za odrasle
zobozdravnik za mladino
ginekolog

Gorenjska Slovenija
95,8
97,5
71,6
77,4
74,1
75,1
74,9
77,4

Pogodbeno dogovorjeni program z izvajalci je bil v
letu 2008 po vrednosti pogodb razdeljen po naslednji
strukturi:

- odhodki za nadomestila pla .
Ocenjujemo, da smo s tega vidika uspešni, saj
regija povpre no porabo na prebivalca presega
le pri odhodkih za MTP, pri ostalih postavkah
pa je precej pod slovenskim povpre jem. V preteklih treh letih je najboljše rezultate dosegla na
zmanjšanju odhodkov za nadomestila, za kar
gre v najve ji meri zasluga aktivnemu delovanju imenovanih zdravnikov ZZZS in uspešnemu sodelovanju vseh ostalih subjektov, ki so
vklju eni v ocenjevanje nezmožnosti za delo in
zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev.
V letošnjem letu je za obmo no enoto najve ji
zalogaj predstavljala uvedba projekta on-line
zdravstvenega zavarovanja (neposrednega dostopa do podatkov o obveznem zdravstvenem
zavarovanju), v katerega je v tem trenutku že
vklju ena ve ina izvajalcev. V zadnjih mesecih
je Zavod tudi odpravil za etne težave in stabiliziral delovanje centralnih strežniških enot, tako
da je delovanje sistema sedaj zanesljivo. V naslednjih mesecih bo prenehalo delovati omrežje
samopostrežnih terminalov.
Obmo na enota je v preteklih letih dosegla
nadpovpre ne rezultate pri ocenjevanju organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.

Obmo na enota ZZZS OE Kranj
Obmo na enota Kranj je po velikosti etrta obmo na enota v Sloveniji z 69 redno zaposlenimi
na sedežu v Kranju ter na izpostavah na Jesenicah, v Radovljici, Škofji Loki in Trži u. Izvajamo naloge, previdene v statutu ZZZS: Obmo ne enote so usmerjene v vse aktivnosti, ki jih je
smiselno izvajati decentralizirano zaradi približanja storitev zavarovanim osebam. Pri svojem
delu skušamo biti maksimalno strokovni, profesionalni ter prijazni do strank in poslovnih
partnerjev ter izvajati naše poslanstvo in vizijo
v skladu z našim strateškim dologoro nim programom.
V zadnjih letih posve amo posebno pozornost
obvladovanju odhodkov ZZZS, ki niso Þnan no limitirani s splošnim dogovorom:
- odhodki za zdravila,
- odhodki za MTP,
- odhodki za zdraviliško zdravljenje in
12 12. jesensko sre anje društva Ekonomistov v zdravstu, Bled, 23. oktober 2009
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Ministrstvo za zdravje

Izvajanje zdravstvenih programov
v pogojih ekonomske krize
in ukrepi za Þnan no vzdržnost
Uvod
Spremembe v pogojih poslovanja zdravstvenih
zavodov v letu 2009 so pogojene s spremenjenimi ekonomskimi razmerami. Zaradi posledic
mednarodne gospodarske in Þnan ne krize
bo v letošnjem letu po sedanjih pri akovanjih
7,3 % realni padec bruto doma ega proizvoda.
Z zamikom se poslabšujejo tudi razmere na
trgu dela. Pove uje se število brezposelnih, ki
je bilo avgusta 2009 že 45 % višje kot v predhodnem letu. Med vsemi agregati potrošnje se bo
v letošnjem letu pove ale le državna potrošnja.
Nekatera pri akovanja gibanj v mednarodnem
okolju napovedujejo v drugi polovici leta postopen obrat in stabilizacijo gospodarskih aktivnosti, vendar so znaki izboljšanja izraženi le z
zmanjšano stopnjo upada BDP v drugi polovici
leta. Inßacija se v letošnjem letu umirja. Medletna inßacija do konca leta 2009 je ocenjena do
decembra v višini 1,9 %, v povpre ju pa bo znašala 1,0 %.
Nadaljnja rast pla ob visokem padcu produktivnosti pove uje stroške dela na enoto. Visoka
rast pla v javnem sektorju je ob bistveno nižji
nominalni rasti skupne bruto pla e v letošnjem
letu povzro ila velik razkorak med povpre no
letno rastjo bruto pla e v zasebnem in javnem
sektorju. V javnem sektorju bo zaradi izplaanih prvih dveh etrtin sredstev za odpravi
pla nih nesorazmerij in ostalih razlogov povišanja pla nominalna rast letos 7 %, v zasebnem
sektorju pa zaradi padca gospodarske aktivno-

sti nominalno pove anje za 0,8 %. Soo amo se
s poslabševanjem stroškovne konkuren nosti
v celotnem gospodarstvu. Slovenija se uvrš a
med države EU z najve jim poslabšanjem stroškovne konkuren nosti od lanskega tretjega
etrtletja.
Višja rast pla v javnem sektorju in socialnih
transferov predstavlja tveganje za poslabšanje
makroekonomskih razmer v letošnjem in prihodnjih letih, kar lahko vodi v dodatno omejevanje drugih javnoÞnan nih izdatkov. Nevzdržno razmerje med javnoÞnan nimi prihodki in
odhodki bi se v primeru nadaljevanja višje rasti
pla in transferov od predvidene lahko odrazilo v pove anih potrebah po zagotavljanju novih
javnoÞnan nih virov, kar bi še dodatno obremenilo gospodarstvo in vplivalo na inßacijske
pritiske.
Finan na vzdržnost sistema zdravstvenega
varstva v pogojih gospodarske in Þnan ne krize in spremenjenih zahtev zaradi demografskih gibanj, spremenjenih potreb in napredka
na podro ju medicine, je osrednje vprašanje
zdravstvenih sistemov povsod po svetu in tudi
v Sloveniji. Na podro ju zdravstva smo se letos
zaradi vpliva makroekonomskih kazalnikov
na stanje v zdravstveni blagajni soo ili z nujnostjo spremembe podlag za Þnanciranje, ki je z
Aneksom št. 1 dolo ila znižanje vrednosti zdravstvenih storitev, oz. programov. Izvajalci zdravstvenih programov morajo zato v letošnjem
letu racionalizirati poslovanje in zmanjševati
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vse vrste stroškov, kar v pogojih zmanjšanih
prihodkov zahteva odgovorno in kompetentno
vodenje in upravljanje. Predlagani ukrepi za
Þnan no vzdržno poslovanje sledijo cilju ohranitve ravni zdravstvenih programov in dostopnosti storitev.

1. Javne finance v letu 2009
Na podro ju javnih Þnanc so bile v letošnjem
letu spremembe pogojene s spreminjajo imi
napovedmi klju nih makroekonomskih postavk za leto 2009.
V mesecu novembru leta 2008 je Ministrstvo za
zdravje na podlagi Jesenske napovedi Urada za
makroekonomske analize in razvoj (UMAR)
posredovalo javnim zdravstvenim zavodom
temeljna ekonomska izhodiš a in predpostavke za pripravo Þnan nih na rtov za leto 2009.
Zaradi zaostrenega ekonomskega položaja so
se napovedi med letom bistveno spreminjale,
kar najbolj nazorno prikazujejo podatki o bistveno spremenjenih postavkah rasti BDP (Tabelo 1). Javne zdravstvene zavode smo o tem
obveš ali (v mesecu februarju 2009, ažurirana
Jesenska napoved UMAR za leto 2009, v mesecu maju Pomladanska napoved UMAR za leto
2009). Vlada RS je v letu 2009 sprejela var evalne ukrepe v javnem sektorju, ki so pripomogli k
ve ji vzdržnosti javnih Þnanc, in so se nanašali
na podro je pla , zaposlenosti in investicij.
Tabela 1: Pregled napovedi klju nih makroekonomskih postavk za leto 2009
Postavka
Realna rast BDP
Nominalna rast povpre ne bruto pla e na zaposlenega
- od tega v javnem sektorju
Realna rast povpre ne bruto pla e na zaposlenega
- od tega v javnem sektorju
Rast števila zaposlenih (prejemnikov pla )
Nominalna rast prispevne stopnje (mase pla )
Realna rast prispevne stopnje
Povpre na letna rast cen - inßacija
Letna stopnja inßacije (decT / decT-1)
Vir: Urad za makroekonomske analize in razvoj.

2. Ukrepi za finan no vzdržnost
na podro ju zdravstva
2.1. Ukrepi Vlade RS za podro je javnega
sektorja
Vlada RS je v letu 2009 sprejela var evalne
ukrepe v javnem sektorju, ki so pripomogli k
ve ji vzdržnosti javnih Þnanc, in so se nanašali
na podro je pla , zaposlenosti in investicij. Na
podro ju zdravstva sta glavna cilja sprejetih
ukrepov ohranitev ravni zdravstvenih programov in dostopnost storitev ter poslovanje javnih
zdravstvenih zavodov z izravnanim poslovnih
izidom. Tako je Vlada RS dne 18.2.2009 sprejela
ukrepe na podro ju zniževanja pla v javnem
sektorju, in sicer:
- splošne uskladitve pla v januarju 2009 ni bilo,
niti se ne izvede v juliju 2009;
- tretja 1/4 nesorazmerij se odpravi s 1. 1. 2010
namesto 1. 9. 2009;
- v letu 2009 se ne izpla uje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem in direktorjem iz
prvega odstavka 8. lena Uredbe o pla ah direktorjev v javnem sektorju za 8 mesecev;
- v letu 2009, se direktorjem, ki se jim redna delovna uspešnost izpla uje v enkratnem znesku, izpla a delovna uspešnost v višini 1/3
letnega zneska; do katerega bi bili upravi eni;
- v letu 2009 se izpla ila delovne uspešnosti
iz naslova pove anega obsega dela znižajo
tako, da skupaj ne morejo znašati ve kot 30 %
osnovne pla e javnega uslužbenca.

Jesenska napoved
2008
3,1

Ažurirana Jesenska napoved 2008
1,1

Pomladanska
napoved 2009
-4,0

Jesenska napoved
2009
-7,3

7,8
11,3
3,7
7,1
-0,1
7,7
3,6
3,9
3,6

5,0
9,9
3,9
8,7
-1,4
3,6
2,4
1,1
3,0

2,6
6,6
2,2
6,2
-4,3
-1,8
-2,2
0,4
1,4

2,9
7,0
1,9
5,9
-2,6
0,2
-0,8.
1,0
1,9
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Dodatno je Vlada RS s sklepom dne 23.4.2009
sprejela ukrepe za znižanje javnoÞnan nih izdatkov:
- zmanjšanje stroškov za pla ilo blaga in storitev ter nakup osnovnih sredstev ali gradnjo za
najmanj 20 %,
- zmanjšanje števila zaposlenih z naravnim odlivom ter nenadomeš anjem zaposlenih, ki jim
preneha delovno razmerje ter
- optimizacija notranje organiziranosti.

2.2. Ukrepi ZZZS pri izvajanju zdravstvenih storitev v letu 2009
Kljub zaostreni ekonomski situaciji, ki je vplivala na zmanjšanje prihodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju
ZZZS), je bil s Prora unskim memurandomom
za obdobje 2010-2011 dolo en cilj, da na podroju zdravstvenega zavarovanja v letu 2009 zagotavljamo usklajenost odhodkov s prihodki,
ter da ZZZS leto 2009 ne sme zaklju iti s primanjkljajem oziroma se zadolževati. To je bil
razlog za spremembo dogovora o programu
zdravstvenih storitev, kar se je odrazilo v dveh
paketih var evalnih ukrepov za racionalno izvedbo zdravstvenih storitev in zagotavljanje
vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Prvi paket ukrepov je pomenil
zmanjšanje odhodkov za 46,558 mio EUR v
letu 2009 ter za 64,300 mio EUR na letni ravni
in je obsegal 2,5 % zmanjšanje cen zdravstvenih storitev, selektivno zmanjšanje materialnih
stroškov v cenah zdravstvenih storitev, racionalizacijo poslovanja za zagotovitev sredstev
za napredovanje zaposlenih ter uveljavitev pogodbene kazni za nepravilno zara unane storitve. Drugi paket ukrepov ZZZS je povzro il
zmanjšanje odhodkov za 49,722 mio EUR v
letu 2009 ter za 74,583 mio EUR na letni ravni
(Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2009)
in je vklju eval 20 % zmanjšanje kalkulativnega
deleža amortizacije v cenah zdravstvenih storitev, 5 % zmanjšanje kalkulativnih pla v cenah
zdravstvenih storitev, znižanje cen dializ ter 5
% zmanjšanje odhodkov za terciarno dejavnost.
U inek sprejetih paketov znaša 96,280 mio EUR
v letu 2009, na letni ravni pa 138,883 mio EUR.
Predlagani Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru
za leto 2009 v postopkih obravnave in usklaje-

vanja med partnerji dogovarjanja ni bil sprejet,
zato je o spornih vprašanjih odlo ila Vlada RS. S
potrditvijo ukrepov ZZZS in Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2009 konec julija 2009
so se tudi pravno formalno linearno znižale
vrednosti programov za 6-8 %, pri emer u inek
za vse izvajalce zdravstvenih programov ni bil
enak. Ukrepi so imeli npr. ve ji negativni u inek
na programe osnovne zdravstvene dejavnosti, v
katerih stroški dela predstavljajo kar 66 % celotnih odhodkov (v bolnišnicah 53 %). Kljub vsem
sprejetim ukrepom je zdravstvena blagajna prvo
polletje zaklju ila s primanjkljajem v višini skoraj 83 mio EUR, ocena primanjkljaja prihodkov
nad odhodki ZZZS po rebalansu Þnan nega narta za leto 2009 pa znaša 104,8 mio EUR. Vendar pa ZZZS na rtuje, da bo primanjkljaj pokril
iz razpoložljivih virov in konec leta 2009 ne bo
zadolžen.
2.3. Predlog ukrepov za finan no vzdržnost
v javnih zdravstvenih zavodih
Ministrstvo za zdravje je vodstva zdravstvenih
zavodov pozvalo k racionalizaciji poslovanja s
ciljem, da kljub znižanim prihodkom za zdravstvene programe ohranimo dostopnost in raven doseženih zdravstvenih programov. Na sestanku ministra za zdravje z direktorji bolnišnic
in predsedniki svetov bolnišnic dne 17.4.2009 so
bili direktorji bolnišnic pozvani k izdelavi ukrepov za Þnan no vzdržno poslovanje. V mesecu
maju pa so bili k temu pozvani vsi javni zdravstveni zavodi.
Ministrstvo za zdravje je glede na analizo letnih
poro il bolnišnic in primerjalnih kazalnikov o
poslovanju predlagalo bolnišnicam naslednje
ukrepe za zagotavljanje Þnan ne vzdržnosti poslovanja:
- prerazporejanje ur iz dežurstev v redno delo in
vzpostavitev pripravljenosti,
- racionalizacijo števila dežurnih mest,
- znižanje nadurnega dela na razli nih ravneh,
- znižanje števila zaposlenih (iz ur in Þzi no zaposlenih) s selektivnim pristopom,
- zniževanje števila in vrednosti podjemnih in
drugih pogodb,
- optimiziranje izrabe razpoložljivih kapacitet,
- obvladovanje materialnih stroškov vseh vrst ter
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- vzpostavljanje racionalnih povezav bolnišnic
in ZZ-ov zaradi zniževanja stroškov podpornih dejavnosti.
Za doseganje stroškovne u inkovitosti in racionalne porabe zdravil pa je Ministrstvo za
zdravje predlagalo:
- uvajanje in uporabo generi nih zdravil,
- pove evanje vpliva stroke pri predpisovanju
zdravil,
- optimalnejšo porabo zdravil z uporabo “biološko podobnih zdravil” in uporabo najcenejših
originatorskih zdravil iz skupine eritopoetinov ter
- doseganje najnižjih nabavnih cen na javnih
razpisih, upoštevaje primerjavo nabavnih cen
na JR v primerjavi z veljavnimi cenami.

Tabela 2: Ocena poslovnih izidov javnih zdravstvenih zavodov konec leta 2009

Zavod

Realizacija
Ocena
I-XII 2008 I-VI 2009

Bolnišnice*

Ocena
I-XII 2009

Ocena
% pocelotnih slovnega
prihodkov izida 2009
2009 v CP 2009

+29.675.892

+213.163

Zavodi za
zdravstveno
varstvo

+517.301

- 331.192

+93.503

39.284.519

0,24%

Zdravstveni
domovi

+5.868.504

+515.931

-9.373.016 **

321.115.412

(2,92%)

+13.080

- 714.828

- 775.399

17.069.934

(4,54%)

+3.924.424

+851.997

+1.551.997

34.074.894

4,55 %

- 56.464

1.191.873

(4,74%)

-29.239.241 1.598.049.454

- 1,83

Inštitut za
varovanje
zdravja RS
Ljubljana
Zavod za
transfuzijsko medicino
Ljubljana
SlovenijaTransplant
SKUPAJ

+24

0

39.999.225

535.071

-20.679.862 1.185.312.822 (1,74 %)***

* Samo bolnišnice, ki so v lasti RS, brez Rakitne.

Izvajanje var evalnih ukrepov v javnih zdravstvenih zavodih, predvsem v bolnišnicah, je
MZ sprotno spremljalo. Pri poro anju o realiziranih Þnan nih posledicah var evalnih ukrepov v mesecu septembru so na rtovani pove ani prihodki za celo obdobje leta 2009 bistveno
višji od na rtovanih v maju (4,570 mio EUR)
in znašajo 12,533 mio EUR, na rtovani znižani odhodki pa so prav tako višji od na rtovanih v mesecu maju (11,906 mio EUR) in znašajo
23,536 mio EUR. Sprejeti ukrepi v bolnišnicah
za znižanje odhodkov se nanašajo predvsem
na zmanjševanje stroškov dela (znižanje nadur,
nadzor nad bolniškimi odsotnostmi, nepodaljševanje pogodb) in materialnih stroškov (pogajanja z dobavitelji, racionalizacija nabave materiala, zmanjšanje zalog, zmanjšanje naro il za
interne preiskave in preiskave zunaj ustanove,
omejitev investicijskega vzdrževanja, ukinitev
zaposlovanja zunanjih delavcev in študentov,
poostren nadzor nad zunanjimi izvajalci in racionalnejšo porabo vseh vrst energij). V skladu s
sklepom Vlade RS pa so bolnišnice tudi znižale
amortizacijska sredstva in s tem povezane investicije za 1,475 mio EUR ter ostalih stroškov za
0,426 mio EUR. Kljub temu pa polletni rezultati
v letu 2009 kažejo, da se programi var evalnih
ukrepov ne izvajajo z ustrezno dinamiko in na
na in, da bi ob koncu poslovnega leta zagotovili izravnan poslovni izid (Tabela 2 in 3).

** O oceni poslovnega izida v prvem polletju 2009 in ob
koncu leta 2009 ni poro alo 8 zdravstvenih domov:
ZD Celje, Laško, Rade e, Slovenske Konjice, Šentjur,
Žalec, Šmarje in Sevnica. Slednji tudi niso upoštevani v
realizaciji I-XII 2009. Vklju ena pa sta ZD za študente
Univerze v Ljubljani ter Železniški ZD Ljubljana.
*** Številke, ki so v oklepaju, nakazujejo delež
primanjkljaja v celotnih prihodkih.
Vir: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Tabela 3: Analiza poslovnih izidov zdravstvenih
zavodov
Zdravstveni
domovi (51)
+
poslovni
izid

- poslovni
izid

Zavodi za
zdravstveno
varstvo (9)

Bolnišnice (26)

+ poslovni
izid

- poslovni
izid

+ poslovni
izid

- poslovni izid

7 (14%) 8 (89%)

1 (11%)

26 (100%)

0 (0%)

Realizacija
I-XII 2008

44 (86%)

Ocena
I-VI 2009

24 (47%)

27 (53%) 2 (22%) 7 (77%)

15 (58%)

11 (42%)

Ocena
I-XII 2009

8 (16%)

43 (84%) 6 (67%) 3 ( 33%)

10 (38%)

16 (62%)

* Upoštevanih je 51 zdravstvenih domov, vklju no z
ZD za študente Univerze v Ljubljani ter Železniški
ZD Ljubljana. Izklju eno je 8 zdravstvenih domov, ki
ni podalo ocene o polletnem poslovnem izidu 2009 in
ocene o poslovnem izidu konec leta 2009.
Vir: Izra uni Ministrstva za zdravje na podlagi podatkov
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.
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Glede na znižanje cen vrednosti storitev, oz.
programov in ukrepe, med katerimi je bil tudi
sklep Vlade RS, da je zaradi spremenjenih ekonomskih razmer v javnih zavodih potrebno
znižati število zaposlenih, v prvi vrsti z upoštevanjem naravnega odliva in nenadomeš anjem
zaposlenih, ki jim preneha delovno razmerje,
smo v letošnjem letu mese no spremljali podatke o zaposlenosti v javnih zdravstvenih zavodih. Podatki izkazujejo naraš anje zaposlenih
pri vseh skupinah javnih zdravstvenih zavodov
(Tabela 4).
Tabela 4: Primerjava stanja zaposlenih po skupinah
javnih zdravstvenih zavodov na dan 31. 12. 2008 in
30. 06. 2009
31. 12. 2008
VSI ZAPOSLENI za
nedolo en in dolo en
as

3. Makroekonomska izhodiš a za
podro je zdravstva za leti 2010
in 2011
Makroekonomske napovedi za leti 2010 in 2011
predvidevajo postopno okrevanje gospodarstva
in s tem rahlo okrepitev gospodarske rasti ter
nekoliko pove ane pritiske na rast cen v celotnem evrskem obmo ju. V naslednjih dveh letih
je sicer pri akovano nadaljnje zmanjševanje zaposlenosti, predvsem v dejavnostih kmetijstva,
rudarstva in v nekaterih predelovalnih dejav-

30. 6. 2009

VSI ZAPOSLENI za
JU, ki nadomeš ajo nedolo en in dolo en
za asno odsotne JU
as

JU, ki nadomeš ajo
za asno odsotne JU

ABSOLUTNA RAZLIKA MED STANJEM 2009 IN 2008

Indeks 09/08

1

2

3

4

5 =3-1

Bolnišnice

22.096

756

22.291

788

195

Zzv in ivz

1.066

25

1.079

30

13

101,22

477

27

494

23

17

103,56

Skupina JZZ

Ostali

6=

3/1*100
100,88

Lekarne

1.512

27

1.527

29

15

100,99

Zd

8.162

236

8.297

251

135

101,65

33.313

1.071

33.688

1.121

375

101,13

Skupaj

Vir: Poro anje javnih zdravstvenih zavodov Ministrstvu
za zdravje.

Slika 1: Stopnje rasti zaposlenih v skupinah javnih
zdravstvenih zavodov v obdobju december 2008-junij 2009

Vir: Izra uni Ministrova za zdravje na podlagi poro anja
javnih zdravstvenih zavodov.

nostih. Leta 2010 bo ob predpostavljeni izraziti upo asnitvi nominalne rasti pla v javnem
sektorju na 1,0 % in rahli okrepitvi rasti pla v
zasebnem sektorju na 2,4 %, rast skupne bruto
pla e z 2,1 % zaostajala za rastjo produktivnosti
dela. Za prihodnje leto tako v zasebnem kot v
javnem sektorju pla na politika še ni dogovorjena. Upoštevajo prora unski memorandum
za obdobje 2010–2011 in pogajalska izhodiš a
Vlade RS za pogajanja s sindikati javnega sektorja bo bruto pla a v javnem sektorju v letu
2010 nominalno višja za 1,0 %, realno pa bo za
0,5 % nižja kot v letu 2009. V letu 2011, ko naj bi
po sedanji zakonodaji prenehala veljati shema
subvencioniranega skrajšanega delovnega asa,
pa Urad za makroekonomske analize in razvoj
napoveduje pove anje brezposelnosti na 10,9 %.
Tudi politika zaposlovanja v javnem sektorju
predvideva zmanjšanje števila zaposlenih za
1 % v letu 2010 in dodatno za 1 % v letu 2011.
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Upoštevajo Prora unski memorandum za obdobje 2010–2011 in pogajalska izhodiš a Vlade
RS za pogajanja s sindikati javnega sektorja se
bodo bruto pla e v javnem sektorju v letu 2010
nominalno povišale za 1,0 %, njihova realna
rast pa bo negativna in bo znašala -0,5 % (Tabela 5). Predloga ukrepov politike pla v javnem
sektorju, ki sta bila predstavljena v pogajalskih
izhodiš ih, se vsebinsko sicer zelo razlikujeta,
vendar je u inek na rast bruto pla e v letu 2010
pri obeh enak1.
Tabela 5: Napoved glavnih makroekonomskih agregatov za leti 2010 in 2011
Postavka
Realna rast BDP
Nominalna rast povpre ne bruto
pla e na zaposlenega
- od tega v javnem sektorju
Realna rast povpre ne bruto pla e na
zaposlenega
- od tega v javnem sektorju
Rast števila zaposlenih (prejemnikov
pla )
Nominalna rast prispevne stopnje
(mase pla )
Realna rast prispevne stopnje
Povpre na letna rast cen - inßacija
Letna stopnja inßacije (decT / decT-1)

Jesenska napoved 2009
2010
2011
0,9
2,5
2,1
1,0

3,9
3,9

0,6
-0,5

1,4
1,4

-1,9

-0,7

0,2
-1,3
1,5
2,0

3,2
0,7
2,5
2,7

rasti. Zaradi izjemno visokega zadolževanja v
letošnjem letu za izvajanje protikriznih ukrepov (v leto 2009 se je RS doslej zadolžila za približno 3,5 mlrd EUR) ter zaradi višje nominalne obrestne mere za dolg kot je nominalna rast
BDP, se ocenjuje, da bo dolg države v BDP konec
leta 2009 znašal dobrih 33% BDP. !e bi država
nadaljevala nespremenjeno politiko odhodkov
ob trenutni dav ni obremenitvi, bi se zaradi visokih primanjkljajev v naslednjih letih dolg države do konca leta 2013 zvišal na približno 56%
BDP. V nadaljevanju bo za vsako prora unsko
leto uvedeno novo Þskalno pravilo na podlagi
Zakona o izvrševanju državnega prora una dolo ila, s katerim bo dolo ena zgornja meja rasti odhodkov kot odstotek rasti potencialnega
BDP oziroma maksimalni možni obseg proraunskih odhodkov (Tabela 7).
Tabela 7: Napoved javnoÞnan nih agregatov za
obdobje 2009 do 2013 v odstotku BDP
JavnoÞnan
hodki
JavnoÞnan
odhodki
JavnoÞnan
manjkljaj
JavnoÞnan

2009

2010

2011

2012

2013

40,7%

41,9%

41,1% 40,7% 40,5%

47,4%

49,1%

48,6% 48,3% 48,2%

ni prini
ni prini dolg

- 6,71% -7,28% -7,47% -7,58% -7,68%
33,3% 40,1 % 45,8% 50,8% 55,8%

Vir: Urad za makroekonomske analize in razvoj.

Vir: Predlog prora unskega memurandoma 2010-2011.

V primeru, da se ukrepi na podro ju pla ne
bodo uresni ili, se napovedi gibanja bruto pla
spremenijo, kot je to prikazano v Tabeli 6.

Na podro ju dolgoro nih ukrepov pa se že pripravljajo strukturne reforme in spremembe pokojninskega in zdravstvenega sistema, sistema
dolgotrajne oskrbe ter reforma sistema socialnih transferjev. Ob vzpostavitvi k rezultatom
usmerjenega prora una in dolo itvi razvojnih
politik so bile v Prora unskem memurandomu
2010-2011 izpostavljene naslednje prioritete v
okviru politike socialne varnosti in zdravstvenega varstva:
- vzpostavitev preglednega, u inkovitega in
pravi nega sistema socialnih transferjev z aktivacijo prejemnikov pomo i,

Tabela 6: Gibanje bruto pla v primeru, da se ukrepi
na podro ju pla javnega sektorja ne izvedejo
Postavka
Nominalna rast povpre ne bruto
pla e na zaposlenega
- od tega v zasebnem sektorju
-od tega v javnem sektorju
Realna rast povpre ne bruto pla e na
zaposlenega
- od tega v zasebnem sektorju
-od tega v javnem sektorju

Jesenska napoved 2009
2008 2009 2010 2011
8,3
7,8
9,8

2,9
0,8
7,0

5,0
2,4
10,3

4,5
3,9
5,6

2,5
2,0
3,9

1,9
-0,2
6,0

3,4
0,9
8,7

2,0
1,4
3,0

Vir: Urad za makroekonomske analize in razvoj.

Ob pove anem primanjkljaju in dolgu sektorja
država1 bo javnoÞnan na politika v prihodnjih
dveh letih usmerjena v doseganje makroekonomske stabilnosti in podpiranje dolgoro ne
1

Konec leta 2009 bo teko i primanjkljaj državnega
prora una znašal 1.839 mio EUR.

- modernizacija pokojninskega in invalidskega
sistema,
- pove anje u inkovitosti in kakovosti zdravstvenega varstva z namenom boljšega zdravljenja in ohranjanja zdravja prebivalstva ter
- pove anje u inkovitosti investicij v racionalni
mreži izvajalcev zdravstvenega varstva.
Reforme na podro ju zdravstva bosta omogo-
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ila dva temeljna podro na zakona: Zakon o
zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
!asovno uveljavljanje sprememb je zato vezano
na njuno sprejetje in sprejemanje podzakonskih predpisov na njuni podlagi. Uveljavljanje
sprememb bo v izvajanje zdravstvene dejavnosti prineslo nujno racionalizacijo, zaradi hkratnega u inkovanja dejavnikov, kot so staranje
prebivalstva, hiter razvoj metod in tehnologij
zdravljenja, ve ja pri akovanja prebivalcev in
pove evanje kvalitete, bodo strukturne spremembe Þnan no nevtralne in bodo le omejile
nadaljnje neracionalno in neobvladljivo naraš anje izdatkov.
Tudi osnutek Þnan nega poslovanja ZZZS za
leti 2010 in 2011 upošteva Jesensko napoved
globalnih makroekonomskih okvirov razvoja
Republike Slovenije 2009-2011 in izhodiš a za
politike pla , socialnih transferjev in pokojnin,
ki so bila upoštevana pri pripravi Prora una
RS za leti 2010 in 2011. Poleg tega pa ocena Þnan ne projekcije v letu 2010 vklju uje posledice ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti sistema
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so
bili sprejeti in vklju eni v Rebalans Þnan nega na rta ZZZS za leto 2009. Za leto 2011 ZZZS
pri akuje u inke nove zdravstvene zakonodaje,
katerih kon ni u inek bi moral zagotoviti poslovanje brez primanjkljaja.

je nominalno za 1 % ve kot so ocenjeni prihodki v letu 2009. Realno zmanjšanje prihodkov (za
0,5 %) je v najve ji meri posledica po asnejše
rasti prihodkov od prispevkov, ki predstavljajo
glavni vir (98,3 %) prihodkov ZZZS (Tabela 8).
Na rtovani odhodki ZZZS za leto 2010 so ocenjeni na 2.315,9 mio EUR in so nominalno za 1
% ve ji oz. realno za 2,5 % manjši od ocenjenih
v letu 2009. Realno zmanjšanje odhodkov v letu
2010 je posledica prenosa u inkov ukrepov za
zagotavljanje vzdržnosti sistema obveznega
zdravstvenega zavarovanja iz leta 2009 v leto
2010. Predvideni u inki teh ukrepov v letu 2009
za 150,2 mio EUR znižujejo prvotno predviden
primanjkljaj.
V letu 2010 se bomo predvidoma morali soo iti
z nadaljevanjem izvajanja ukrepov za Þnan no
vzdržnost sistema obveznega zdravstvenega
zavarovanja in ukrepov racionalnega vodenja
in upravljanja v javnih zdravstvenih zavodih.
V letih 2010 in 2011 glede na oceno projekcije
odhodkov niso predvidene širitve programov
zdravstvenih storitev, uvedba novih metod
zdravljenja in zdravil pa bo mogo a le s prestrukturiranjem posameznih namenov porabe.

V letu 2010 ZZZS ocenjuje primanjkljaj prihodkov nad odhodki na 58,7 mio EUR, v letu 2011
pa v višini 61,4 mio EUR. Del predvidenega primanjkljaja v letu 2010, v višini 25,6 mio EUR, bo
ZZZS pokril iz sredstev rezervnega sklada. Za
pokritje preostalega dela primanjkljaja prihodkov nad odhodki v višini 33,1 mio EUR pa bo
ZZZS v sodelovanju z Vlado RS sprejel še dodatne ukrepe, s katerimi bi še zniževali odhodke
in s tem zmanjšali ocenjeni primanjkljaj, tako
da se ZZZS tudi v letu 2010 ne bo treba zadolževati. Ker pa tudi ta trenutek še niso poznani
Þnan ni u inki nove zakonodaje, so v ZZZS za
leto 2011, po na elu previdnosti, predvideli pokrivanje primanjkljaja prihodkov nad odhodki
z zadolževanjem.
Ocena Þnan ne projekcije ZZZS kaže, da bodo v
letu 2010 znašali prihodki 2.257,2 mio EUR, kar
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Tabela 8: Osnutek Þnan ne projekcije Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2010
Ocena 2009

Projekcija 2010

Projekcija 2011

Nom. rast 10/09

PRIHODKI

2.234.936.195

2.257.236.814

2.328.117.540

1,00

3,14

ODHODKI

2.339.702.652

2.315.895.251

2.389.525.020

-1,02

3,18

-104.766.457

-58.658.437

-61.407.480

-44,01

4,69

Postavka

Razlika med prihodki in odhodki
Izkaz ra una Þnan nih terjatev
in naložb

Nom. rast 11/10

15.575

0

0

-100,00

/

Ra un Þnanciranja

0

33.088.550

61.407.480

/

85,59

Stanje dolga (kumulativa)
Pove anje / zmanjšanje sredstev
na ra unih

0

33.088.550

94.496.303

/

185,59

-104.750.882

-25.569.886

0

-75,59

-100,00

25.569.886

0

0

-100,00

/

Sredstva na ra unih ZZZS

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

VIRI
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Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Pogoji Þnanciranja zdravstvenega
varstva v sedanjih razmerah

Uvod
V tem prispevku želim prikazati družbenoekonomske pogoje poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju
ZZZS). Kaj vpliva in pogojuje porabo sredstev
pri izpolnjevanju poslanstva ZZZS v sistemu
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Tudi ZZZS ima
omejitve pri dolo itvi obsega porabe sredstev
za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prva in najpomembnejša so nedvomno
vpla ani prispevki za obvezno zdravstveno
zavarovanje. Poleg te pa tudi politika vlade na
podro ju javne porabe, ki naj bi vodila k stabilni in razvojno usmerjeni ekonomiji države,
katere posledice naj bi omogo ale pogoje za
gospodarsko rast, kar je temelj za ohranjanje in
izboljševanje življenjskega standarda (P.Mikek
in M.Rihtari , 2005, str. 15). Glavna tema predstavitve je zato z javnoÞnan nega vidika osvetliti (relativno) samostojnost in zmožnosti ZZZS
za Þnanciranje obveznega zdravstvenega zavarovanja – tako zdravstvenih programov in
storitev, kot tudi drugih pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja (povra il za izdana
zdravila in medicinsko tehni ne pripomo ke,
povra il denarnih dajatev).

dobje od 2008 do 2013
- URS - Ustava Republike Slovenije,
- UMAR - Urad za makroekonomske analize in
razvoj
- ZSPJS – Zakon o sistemu pla v javnem sektorju
- ZZav - Zakon o zavarovalništvu,
- ZJF - Zakon o javnih Þnancah,
- ZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju,
- ZZ - Zakon o zavodih,
- ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
- FN – Þnan ni na rt
- RFN – rebalans Þnan nega na rta.

Kratice v tem sestavku pomenijo:
- Szzzs – Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- SRP - Strateški razvojni program ZZZS ta ob12. jesensko sre anje društva Ekonomistov v zdravstu, Bled, 23. oktober 2009 25
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Vloga ZZZS v zdravstvenem
sistemu
Že uvodoma velja predstaviti vlogo ZZZS v
zdravstvenem sistemu v Republiki Sloveniji. Z ustavno pravnega vidika (50. in 51. len
URS) država ureja pravice do zdravstvenega
varstva iz javnih sredstev, ki se zagotavljajo iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, katero
kot javno službo opravlja ZZZS (1, 12. in 69 len
ZZVZZ)1. Z zdravstvenim varstvom razumemo
sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev
zdravja, prepre evanja bolezni, zgodnje odkrivanje, zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih ter zagotavljanje socialne
varnosti v primeru bolezni, poškodbe, poroda
ali smrti (1. len ZZVZZ). Zagotavljanje ustavno zagotovljene pravice zdravstvenega varstva,
ki jih dolo a zakon (23. do 44. len ZZVZZ), se
pla ujejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ostale pa mora pla ati koristnik teh storitev izvajalcu sam ali zavarovalnica, pri kateri
je prostovoljno oz. zasebno zdravstveno zavarovan2. Pomembna razlika med njima je:
- da obvezno zdravstveno zavarovanje zavarovani osebi zavaruje pravice iz zdravstvenega
varstva, ki so ji zagotovljene po ustavi in zakonu,
- prostovoljno oz. zasebno zdravstveno zavarovanje pa zavarovani osebi zavaruje tveganja za uveljavljanje zdravstvenega varstva, ki
niso zagotovljena iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Glede na vrsto in obseg zavarovanih tveganj poznamo nadomestna, dodatna, dopolnilna in vzporedna zdravstvena
zavarovanja3.
Z Ustavo Republike Slovenije (50. in 51. len
URS) je kot temeljna pravica dolo ena tudi pravica do socialne varnosti, v sklopu katerih je
vklju eno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje, v skladu z zakoni. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se uveljavljajo konkretna
upravi enja vseh posameznikov, ki izhajajo iz
socialnih pravic. Hkrati pa se z njim izraža tudi
javni interes, ki je neposredno vezan na drža1
2
3

Ve o tem pa tudi v M.Toth, 2003, str. 96 do 102 in 270
do 289.
O tem glej ve tudi v M. Toth, 2003, str. 299 do 306 in
G. Strban, 2005, str. 47 do 54.
O tem ve v M. Toth (2003), str 301do 306 in G. Strban
(2005), str. 52 do 55.
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vo, e tega tako dolo i z normativnim instrumentarijem (B. Brezovnik, 2008, str. 37 do 42,
99). Zato je izvajanje obveznega zdravstvenega
zavarovanja javna služba - saj se s tem zadovoljujejo tudi potrebe skupnosti (dr.I.Turk, 2009,
str.133), ki je tako dolo ena tudi v zakonu (69.
len ZZVZZ).
Vendar obvezno zdravstveno zavarovanje ne
šteje za zavarovalni posel (2. len ZZav). Zato
ZZZS ni zavarovalnica v klasi nem pomenu4
in ji ni potrebno oblikovati zavarovalno-tehni ne rezervacije za oblikovanje kritnega sklada.
ZZZS je kot nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja (12.in 69. len ZZVZZ)
ustanovljen kot javni zavod (69. len ZZVZZ, 1.
len Szzzs). To ni v nasprotju s pravnim redom,
saj se javni zavod lahko ustanovi za opravljanje
javne službe na podlagi zakona dolo ene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, ob ina ali
mesto (22. in 23. len ZZ). Pri tem velja omejitev,
da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki
uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti
(48. len ZZ), kar velja tudi za ZZZS. Zato temeljni cilj poslovanja ZZZS ni ustvarjanje presežka (dobi ka), ampak in predvsem zagotoviti
stabilno Þnanciranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na dolgi rok, ki bo upošteval tudi naraš ajo e potrebe glede na starostno sestavo in bolezensko stanje prebivalstva.,
razvoj in uvajanje novih medicinskih tehnologij
ter novih zdravil, ipd.
Sredstva za obveznega zdravstvenega zavarovanja se zagotavljajo s pla ili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje Ta so dolo ena
ob upoštevanju na ela solidarnosti – prispevki
se pla ujejo glede na dohodkovno sposobnost
zavezanca, ne glede na njegovo zdravstveno
stanje, starost, spol, obseg že uveljavljenih pra-

4

To lahko ustanovitelji ustanove kot delniška družba
ali kot družba za vzajemno zavarovanje, za opravljanje zavarovalniških poslov pa mora pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Glej 13. len ZZav.
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vic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja5.
Prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje
zavezanci za pla ilo pla ujejo na posebne vplailne ra une. Uprava Republike Slovenije za
javna pla ila dnevno prenakazuje vpla ane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje na
podra un ZZZS v sistemu enotnega zakladniškega ra una države. Iz tega podra una nato
ZZZS izpolnjuje svoje teko e obveznosti. Ker
so vir za Þnanciranje obveznega zdravstvenega
zavarovanja za teko e izpolnjevanje obveznosti
praviloma teko a vpla ila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje - lahko pa tudi iz
ustvarjenih presežkov prihodkov nad odhodki
iz preteklih let ali iz drugih virov na na in in
pod pogoji, dolo enimi z zakonom (npr. pokritje primanjkljaja iz prora una, ipd.) - govorimo
o dokladnem ali preto nem sistemu Þnanciranja obveznega zdravstvenega zavarovanja6.
ZZZS je v javnoÞnan nem pomenu ena od
blagajn javnega Þnanciranja (A. Bratušek,.
Spremembe na podro ju javnih Þnanc, v delu
H.Kamnar (ur)., 2006, in H. Kamnar: Potrebne
spremembe zakona o javnih Þnancah, v delu
H. Kamna (ur), 2005, str. 35). Pla ilo prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje je predpisana kot obvezna dajatev, zato vštevajo med
davš ine - kar velja tudi za davke in takse, ki
imajo zna aj javnih sredstev, njihova poraba pa
za javno porabo. To država (v najširšem pomenu te besede) usmerja s prora unsko politiko
(obremenjevanje z davš inami, javnoÞnan na
poraba davš in po namenih, zadolževanje države) tako, da z njo poizkuša stabilizira pomembne makroekonomske spremenljivke na
dolo eni ravni, npr. bruto doma i proizvod, za5

Na elo solidarnosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju velja tudi pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki v tem primeru glasi:
– pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so zagotovljene glede na utemeljene potrebe, ne glede na velikost
vpla anih prispevkov, gmotno stanje, spol, starost,
zdravstveno stanje, dosedanje uveljavljanje pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja ali katerikoli
drugo osebno okoliš ino zavarovane osebe.
6 Za razliko od t.i naložbenega principa, po katerem
mora del vpla anih premij zagotavljati oblikovanje
zavarovalno-tehni nih rezervacij
za oblikovanje
kritnega sklada. Ta sredstva zavarovalnica naložbi,
prihodke iz naložbenja pa namenja kritju bodo ih
obveznosti iz zavarovanj in morebitni izgubi zaradi
tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov, ki jih
opravlja.

poslenost, inßacijo, gospodarsko rast. (P. Mikek
in M. Rihtari , 2005, str. 13) ter hkrati zagotovi
oskrbo z javnimi dobrinami – še zlasti dobrine
posebnega družbenega pomena, ki jih država
zagotavlja z javnim Þnanciranjem in/ali z javno oskrbo na podro ju zdravstva, šolstva, storitev socialnega zavarovanja (T. Stanovnik, 2005,
str.8). Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in
Evropsko monetarno unijo, pa so državi postavljene še posebne omejitve – politika o stabilnosti in rasti, ki v skladu z maastrichtskimi
kriteriji ekonomsko uravnotežene ekonomije
omejuje velikost javnoÞnan nega primanjkljaja
(do 3 % bruto družbenega proizvoda) in zadolževanja (najve 60 % bruto družbenega proizvoda). V primeru neupoštevanje teh kriterijev,
lahko Evropska komisija državi izre e denarno kazen. Zato Vlada RS sprejme prora unski
memorandum, s katerim predstavi: (1) predpostavke gospodarskega razvoja za srednjero no
obdobje, (2)osnovne usmeritve ekonomske in
javnoÞnan ne politike, (3) oceno prejemkov in
izdatkov javnega Þnanciranja, (4) predvidene
spremembe državnega premoženja in javnega
dolga javnega sektorja ter (5) globalni pregled
prevzetih obveznosti državnega prora una, ki
zapadejo v prihodnjih letih in politiko na rta
razvojnih programov (14. len ZJF). S proraunskim memorandumom vlada torej dolo a
javnoÞnan no politiko države (v najširšem pomenu te besede) glede javne porabe. Izhodiš e
pri tem pa je napoved velikosti in rasti bruto
doma ega proizvoda.
Tabela 1: Bruto doma i proizvod v mio € in njegova
realna rast 2004 – 2008 z napovedjo za obdobje
2009 – 2011
2004
BDP v
mio €
Realna rast
v%

2010*

2011*

27.073 28.750 31.050 34.568 37.135 35.870 36.386

38.058

4,3

2005

4,5

2006

5,8

2007

6,8

2008 2009*

3,5

-7,3

0,9

2,5

*Podatki za ta leta so napoved!
VIR: UMAR, Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije
2009 -2011,september 2009, Reslizacija SURS v letih 2004 – 2008
in novelirane jesenske napovedi UMAR za leta 2009 -2013

Ker je v javnoÞnan nem pogledu ZZZS ena od
blagajn javnega Þnanciranja, v skladu z na eli
prora unskega ra unovodstva, na rtuje in evidentira prihodke in odhodke po na elu denarnega toka (po pla ani realizaciji) in ne po na elu
nastanka poslovnega dogodka (po fakturirana
realizacija). Torej izkaz prihodkov in odhodkov
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ZZZS prikazuje prihodke in odhodke v letu
in ne za leto! Poleg tega so sestavine prihodkov in odhodkov druga ne od tiste, po kateri
se izkazujejo po poslovnem ra unovodstvu,
po katerem na rtujejo in evidentirajo prihodke
in odhodke javni zavodi (Pravilnik o enotnem
kontnem na rtu za prora un, prora unske uporabnike in druge osebe javnega prava). Razlike
so prikazane v tabeli 2. Ker ni namen tega sestavka podrobneje predstaviti
Tabela 2: Sestavine prihodkov in odhodkov v proraunskem in poslovnem ra unovodstvu
Prora unsko ra unovodstvo

Poslovno ra unovodstvo

1. Prihodki
1.1. Dav ni prihodkih
1.2. Nedav ni prihodki
1.3. Kapitalski prihodki
1.4. Prejete donacije
1.5. Transferni prihodki
1.6. Prejeta sredstva iz EU

1. Prihodki
1.1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
1.2. Prihodki od prodaje blaga in
materiala
1.3. Finan ni prihodki
1.4. Drugi prihodki
1.5. Prevrednotevalni prihodki

2. Odhodki
2.1. Teko i odhodki
2.2. Teko i transferi
2.3. Investicijski odhodki
2.4. Investicijski transferi
2.5. Pla ila sredstev v prora un
EU

2. Odhodki
2.1. Stroški materiala
2.2. Stroški storitev
2.3. Amortizacija
2.4. Rezervacije
2.5. Stroški dela
2.6. drugi stroški
2.7. Stroški prodanih zalog
2.8. Finan ni odhodki
2.9. Drugi odhodki
2.10. Prevrednotevalni poslovni
odhodki

3. Presežek/primanjkljaj

4. Dobi ek/izguba

prora unskega memoranduma pri pripravi
Þnan nega na rta ZZZS, ki predvideva obseg
porabe sredstev v naslednjem letu, (lahko) posledi no vodi v nesoglasje vlade na Þnan ni
na rt ZZZS in nesoglasje na morebiti potrebno
zadolževanje ZZZS (70. len ZZVZZ). Posledica tega je ponovna priprava takega Þnan nega
na rta ZZZS (53. len Szzzs)
Z vidika ZZZS, Þnanciranje pomeni gospodarjenje z denarnimi sredstvi, njihovo pridobivanje
in uporabljanje z obvladovanjem toka prejemkov in izdatkov; z vidika izvajalcev zdravstvenih storitev pa zagotavljanje denarnih sredstev
izvajalcem zdravstvenih storitev in programov,
pri emer se pri njih iz tega naslova pojavljajo
prihodki (Dr. I. Turk, 2009, str.87). V okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja z razpoložljivimi denarnimi sredstvi ZZZS zagotavlja (
M. Toth , 2003, str. 366,367):
- pla ilo zdravstvenih programov in storitev ki jih za zavarovane osebe izvajajo izvajalci
zdravstvenih storitev na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene
dejavnosti ter v socialnovarstvenih domovih
- po t.i. prospektivnem na inu, pri katerem
so denarna sredstva za pla ilo teh programov
vnaprej in Þksno dolo ena, preseganje pa se
praviloma ne pla a (M.Toth, 2003, str.366), gre
torej za vrednostno opredeljen obseg programov;

prora unsko ra unovodenje, se v podrobnosti
na tem mestu ne spuš amo. Želimo le opozoriti,
da pri od itavanju izkaza prihodkov in odhodkov ZZZS in npr. javnega zavoda upošteva tudi
razlike v izkazovanju ekonomskih kategorij –
tako po sestavinah in njihovi vsebini ter na inu
pripoznavanja.

- pla ilo zdravil izdanih na recept ter medicinsko tehni ne pripomo ke (izposoja ali nakup
za trajno uporabo), povra ila nadomestil pla e
zaradi za asne zadržanosti od dela, povra ilo
potnih stroškov ter pogrebnine in posmrtnine pa po t.i. retrospektivnem na inu, pri katerem se denarna sredstva upravi encem plaajo za celoten obseg zahtevkov (M.Toth, 2003,
str.367); povedano z drugimi besedami: gre za
vrednostno neopredeljen obseg programov.

Organi upravljanja ZZZS sicer avtonomno
upravlja s sredstvi vpla anih prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje. Vendar je ta
avtonomnost omejena z vladno politiko na podro ju javnih Þnanc. To velja razumeti:
- na podro ju pogojev, ki vplivajo na višino prihodkov ZZZS – stopnje prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje na predlog vlade dolo i Skupš ina Republike Slovenije, skupš ina
ZZZS pa lahko le predlaga višino te stopnje ali
spremembo le teh (55. len ZZVZZ) ter možnost
zadolževanja (5. len ZJF, ki temelji na 149. lenu
URS), in

Zakaj razlike v na inu Þnanciranja upravi encev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja?
Poraba sredstev, ki se Þnancirajo po retrospektivnem na inu, je vezana na možnost vplivanja na nastanek zahtevka za pla ilo. Lekarnar
zavarovani osebi mora izdati zdravilo, ki ji ga
je na recept predpisal zdravnik7, pri emer ni
pristojen, da ugotavlja ali preverja, ali je predpisano zdravilo koristno in potrebno za pacienta,
ali je primerno doziranje, ipd. Podobno je tudi
pri dobavi ali izposoji medicinsko medicinskih
pripomo kov, saj potrebo po uveljavitvi te pra-

- na podro ju pogojev, ki vplivajo na porabo
sredstev ZZZS - neupoštevanje usmeritev

7

Za namene tega sestavka se ne spuš amo v možnost
zamenljivosti zdravila.
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vice v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ugotavlja in predpisuje zdravnik. Tudi
izdatki za denarne dajatve (npr. pogrebnina,
posmrtnima) se dogodijo in jih ni mogo e omejevati po števila upravi enj – lahko se spremeni
znesek posameznega upravi enja. V teh primerih torej ni mogo e omejevati storitev ali pravic.
Nekoliko druga e pa je na podro ju izvajanja
zdravstvenih storitev, ki predstavljajo dobre 2/3
porabe letnih izdatkov ZZZS. Ta se po obsegu
lahko omejujejo, glede na na rtovana in razpoložljiva denarna sredstva. Vsak izvajalec zdravstvenih storitev namre lahko z veliko stopnjo
zanesljivosti ugotovi, koliko nujnih, neodložljivih primerov morajo postoriti v letu. na podlagi dolgoro nega trenda. Preostanek storitev
pa je mogo e, z ustrezno organizacijo dela in
izkoriš enostjo medicinskih diagnosti nih in
terapevtskih aparatur, razporediti preko celega
leta, pri emer, prav tako na podlagi dolgoro nih podatkov, lahko upoštevajo cikli ne, medmese ne razlike v obsegu izvajanja.
!e povzamemo: obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja ZZZS kot javno službo, ki je pravno-statusno javni zavod, v javno-Þnan nem
pogledu pa deluje kot blagajna javnega Þnanciranja, ki po dokladnem oz. preto nem sistemu
Þnanciranja zagotavlja pravice iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja ( kar je poslanstvo
in predmet dejavnosti ZZZS), katere zavarovane osebe uveljavljajo po na elu solidarnosti.
Iz zgoš ene predstavitve vloge ZZZS v sistemu
zdravstvenega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja vendarle moremo zaklju iti,
da je samostojnost ZZZS pri Þnanciranju pravic
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja vendarle relativna, omejena je:
- z velikostjo sredstev iz vpla anih prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- javnoÞnan no politiko javne porabe države,
ki še zagotavlja gospodarsko stabilnost in
rast, predvsem pa vzdržnost javnih Þnanc na
dolgi rok,
- in tudi z uveljavljanjem zdravstvene politike
ministrstva, pristojnega za zdravje.

Dejavniki, ki vplivajo na teko e
poslovanje ZZZS
FN ZZZS je akt ZZZS, s katerim predvidi vsakoletno porabo denarnih sredstev po posameznih namenih za uresni evanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na
zagotovljene vire za Þnanciranje. Na rtovani
izdatki za Þnanciranje zdravstvenih programov in storitev v Þnan nem na rtu ZZZS so
izhodiš e in omejitev za dogovarjanje o obseg
in cenah zdravstvenih programov in storitev, o
katerih se partnerji dogovorijo v vsakoletnem
Splošnem dogovoru. Poleg teh pa Þnan ni nart predvideva tudi druge na rtovane izdatke,
ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (za zdravila, za medicinsko tehni ne
pripomo ke, za denarne dajatve, do katerih so
upravi ene zavarovane osebe) ter izdatke za
delo strokovne službe ZZZS.
Ta je pripravljen ob upoštevanju:
- usmeritev in prioritete zdravstvene politike,
zdravstvenega stanja prebivalstva in stanje
dostopnosti do zdravstvenih storitev in programov,
- napovedi UMAR o globalnih makroekonomskih okvirov razvoja, ki jih vlada dolo i v prora unskem memorandumu.
- globalne strategije ZZZS za Þnan no poslovanje, opredeljeno v SRP – oblikovati uravnoteženi Þnan ni na rt, ki bo zagotavljal stabilno
poslovanje brez zadolževanja,
- predvsem pa glede na ocenjene vire Þnanciranja (prihodke ZZZS) v obdobju, za katerega se
pripravlja Þnan ni na rt.
Brž ko se oceni, da bi prišlo do preseganja porabe sredstev v obsegu celotno na rtovanih odhodkov v FN, je potrebno sprejeti RFN. Postopek sprejemanja je enak kot to velja za FN. Tudi
na RFN je potrebno dobiti soglasje vlade; tudi
RFN mora upoštevati usmeritve javne (zdravstvene in javnoÞnan ne) politike, predvsem
pa zmožnosti ZZZS za Þnanciranje obveznosti
glede na novo ocenjene projekcije prihodkov.
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Objektivne omejitve ZZZS pri
porabi sredstev za financiranje
obveznega zdravstvenega
zavarovanja
Globalni makroekonomski okviri razvoja
predvidevajo pomembnejše makorekonomske kazalnike razvoja Republike Slovenije in
sicer: bruto doma i proizvod in njegova rast,
rast izvoza in uvoza, zaposlenost in produktivnost, povpre na bruto pla a in njena rast v
zasebnem in javnem sektorju, inßacije, rasti
kon ne potrošnje (zasebne in državne), bruto
investicij v osnovna sredstva in te aja €/$. Za
na rtovanje prihodkov in odhodkov ZZZS so
pomembni zlasti naslednji kazalniki: rast števila zaposlenih, rast števila samozaposlenih,
rast števila brezposelnih, letna rast povpre ne
pla e, rast povpre ne pla e na zaposlenega v
javnem sektorju, rast prispevne osnove in povpre na letna rast cen.
Glede na to, da se Þnanciranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja izvaja po
dokladnem principu, lahko ZZZS prevzame
in s Þnan nim na rtom na eloma predvidi le
tolikšne izdatke, kot jih bodo omogo ali med
letom vpla ani prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje. Te se lahko pove ajo za
v preteklih letih realizirane presežke prihodkov nad odhodki, zmanjšanimi za oblikovanje
sredstev rezervnega sklada. Ve ja poraba od te
pa bi že zahtevala zadolževanje ZZZS, kar pomeni vnaprejšnjo (anticipativno) javno porabo
sredstev za zdravstveno dejavnost in druge
pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Seveda pa odlo itev o tem ali sploh in v
kakšnem obsegu se naj ZZZS zadolži ni samo
odlo itev upravljavcev ZZZS. Ker so sredstva,
s katerimi se Þnancirajo zdravstvene storitve
in programi ter druge pravice iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, sestavni del celotne javno Þnan ne porabe države, se tudi
zadolžitev ZZZS všteva v zadolževanje države v najširšem pomenu te besede. Zato vprašanje ali se ZZZS lahko in v kakšnem obsegu
zadolžuje ni le avtonomna odlo itve organov
upravljanja ZZZS. Predvidena mora biti, kot
že omenjeno, v prora unskem memorandumu in vklju ena v obseg zadolževanja javnega
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sektorja, ki pa se lahko dolo i le z zakonom o
izvrševanju državnega prora una (5. len ZJF
v povezavi s 149. len0m URS). Še prej pa mora
ZZZS dobiti soglasje Ministrstva za zdrave
in Ministrstva za Þnance. Brez tega soglasja
zadolževanje ZZZS ni dovoljeno. Tedaj ZZZS
mora prilagoditi na rtovane izdatke predvidenim prihodkom!

Leto 2008
Za leto 2008 so projekcije kazalnikov napovedovali še ugodna predvidevanje za na rtovanje prihodkov in odhodkov za FN in kasneje
za RFN. To kaže tudi tabela 3. !e se je FN za
leto 2008 pripravljal na podlagi kazalnikov iz
projekcij UMAR iz julija 2007, je priprava RFN
za leto 2008 temeljila na kazalnikih iz projekcije UMAR iz septembra 2008. Vendar te projekcije še niso upoštevale posledic uveljavitve
ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov ter poklicnih in panožnih kolektivnih pogodb v javnem sektorju. Posledica
te uveljavitve je bila, da je rast povpre ne pla e
na zaposlenega v javnem sektorju v
Tabela 3: Nekateri kazalniki UMAR pomembni za
na rtovanje prihodkov in odhodkov ZZZS za leto
2008
FN 2008 RFN 2008
1. Rast bruto pla e na zaposlenega
7,3%
8,6%
realna rast
3,7%
2,03%
2. Rast prispevne osnove
8,4%
11,5%
realna rast
4,7%
5,0%
3. Povpre na letna rast cen
življenjskih potrebš in
3,5%
6,2%
4. Letna rast osnove za usklajevanje
pla v javnem sektorju*
6,3%
4,8%
* Letna rast osnove za usklajevanje pla v javnem sektorju vkljuuje samo uskladitev pla z rastjo cen življenjskih potrebš in.

letu 2008 znašala 9,7 % in ne 4,8 %. Še posebej velike posledice odprave nesorazmerij pla
v javnem sektorju po ZSPJS so v zdravstvenem
sektorju.
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V tabeli 4 so prikazane ocene teh posledic.
Tabela 4: Ocena pove anja pla v zdravstveni dejavnosti v obdobju 2008-2011 na temelju ZSPJS in na
njegovi podlagi sprejetih kolektivnih pogodb
Leto
2008

teko e cene (v tiso EUR)
Leto
Leto
Leto
2009
2010
2011

1. Pove anje pla v
zdravstvenih storitvah 116.865 218.298
- osnovna zdravstvena
dejanovst
16.334 38.692
- bolnišni na dejavnost
94.416 163.875
- dejavnost socialnovarstvenih zavodov
5.678 14.805
- zdraviliška dejavnost
436
926
2. Pove anje pla v
lekarniški dejavnosti in
drugih dejavnostih
1.549
3.076
3. Pove anje pla skupaj
118.423 221.374

300.745

316.748

60.964
214.074

64.907
224.394

24.325
1.382

25.976
1.471

4.729
305.474

5.038
321.786

Kon ni u inek porasta sredstev za pla e ob dokon no odpravi nesorazmerij pla v zdravstvenem sektorju je ZZZS po kalkulativnih elementih cene za programe ovrednotil na 321,78 mio
€ in pomeni 39,4 % pove anj - in vklju uje tudi
zasebnike – koncesionarje ter spremenjen nain obra unavanja dežurnega dela. !e izlo imo
vpliv dodatnih sredstev zaradi spremenjenega
na ina obra unavanja dežurstva, je ZZZS ocenil porast pla v zdravstvu, ki je posledica novega pla nega sistema s 30 % porastom. Kasneje
je asnik Finance objavile podatek, da je medletna rast pla e v javnem zdravstvu (april 2008/
april 2009) 31,3 %, kar je enkrat ve kot v celotnem javnem sektorju (Finance, štev. 114/2009
z dne 16.6.2009). Že v letu 2008 je bilo potrebno
zagotoviti 36,8% kalkulativno ocenjenih sredstev za odpravo pla nih nesorazmerij v zdravstvu, v letu 2009 pa še nadaljnjih 32 %, vse to
preko cen zdravstvenih programov in storitev.
Projekcija posledice tako visokega dviga pla
v zdravstveni dejavnosti je nakazovala ne le
poslovanje s primanjkljajem do leta 2013, ampak že tudi potrebo po visokem zadolževanju
ZZZS. To je za letu 2010 ocenjeno v višini 3 %
odhodkov, da bi v letu 2013 poraslo že na 12 %
delež v odhodkih - kar predstavlja že ena in pol
povpre nih mese nih odhodkov.

Tabela 5: Ocena projekcije dviga pla v vrednosti
programov OZZ na Þnan no poslovanje Zavoda iz
leta 2008
2008
Prihodki
in drugi
prejemki
Odhodki
in drugi
izdatki
- od tega
pova anje
za pla e
ZSPJS
- od tega
za nove
progame
Teko e
pove anje
oz.
zmanjšanje
sredstev na
ra unu
Sredstva
na ra unih
Zavoda/
zadolževanje

2009

2010

2011

v mio EUR
2012
2013

2.222,20 2.393,36

2.565,90 2.728,12 2.896,61 3.070,47

2.209,68 2.478,94

2.702,96 2.836,29

2.987,15 3.141,06

50,41

128,62

120,69

22,00

0,00

0,00

51,69

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,34

-85,58

-137,06

-108,17

-90,45

-70,59

135,50

49,91

-87,14

195,31

-285,85

-356,43

Tudi realizacija prihodkov in odhodkov za leto
2008 ni dosegla na rtovanih vrednosti. ZZZS je
poslovno leto 2008 sicer zaklju il s presežkom
5,2 mio €, kar je za 7,1 mio € manj, kot je bilo nartovano z RFN za leto 2008. !e so bili odhodki
v letu 2008 realizirani v višini na rtovanih, v
višini 2.209,4 mio € (in le za 478.100 € pod na rtovanimi), pa so bili prihodki za 7,592 mio € pod
na rtovanimi. Torej se je posledica gospodarske
krize že opazno odrazila tudi na osnovah, od
katerih se pla ujejo prispevki, kar še posebej
velja za pla e v realnem sektorju. Zato odlo na zahteva organov upravljanja ZZZS, da mora
ZZZS sprejeti ukrepe za zagotavljanje Þnan ne
vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega
zavarovanja, še posebej zaradi pri akovano
slabših predvidenih prihodkov, katerih ve kot
98 % je zagotovljenih iz vpla anih prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje. Hkrati pa
so se od septembra 2008 do marca 2009 naglo
spreminjale ocene makroekonomskih kazalnikov, ki so temelj za na rtovanje prihodkov in
odhodkov za leto 2009 in projekcije le teh za nekaj let naprej. Te so prikazane v tabeli 6.
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Tabela 6: Spreminjanje makroekonomskih kazalcev,
pomembnih za predvidevanje na rtovanje prihodkov
in odhodkov za obdobje 2009- 2011
UMAR 15. 12. 2008

UMAR 20. 02. 2009

UMAR 23. 03. 2009

2009

Umar sept. 2008
2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Nominalna rast
povpre ne bruto
pla e

7,80%

6,90%

5,60%

5,00%

6,40%

5,30%

4,20%

6,40%

5,30%

2,60%

4,20%

4,20%

2,60%

1,80%

3,80%

Nominalna rast
prispevne osnove

7,70%

7,30%

6,40%

3,60%

6,70%

6,00%

2,30%

6,70%

6,00%

-1,80%

2,50%

3,90%

-1,80%

0,10%

3,50%

Povpre na letna
rast cen življenskih
potrebš in

3,90%

3,30%

3,10%

1,10%

3,00%

2,80%

1,10%

3,00%

2,80%

0,40%

1,60%

2,60%

0,40%

1,60%

2,60%

Letna rast osnove
za usklajevanje
pla v javnem
sektorju

3,40%

2,40%

2,90%

2,10%

2,10%

2,90%

1,40%

2,10%

2,90%

1,40%

0,90%

2,50%

1,40%

0,00%

0,00%

-0,80% -0,20%

2,90%

14,30%

6,80% -17,80% 21,00%

6,80%

-17,80%

29,90% 15,40%

-1,40%

29,90%

15,40%

-1,40%

Rast ševila brezposelnih

UMAR 09. 07. 2009

Leto 2009
FN za leto 2009 je bil pripravljen na podlagi
makroekonomskih kazalnikov UMAR iz septembra 2008. Poleg tega pa je vklju eval tudi:
na rtovana sredstva za odpravo nesorazmerij
pla po ZSPJS za zdravstveno dejavnost. FN za
leto 2009 je predvideval za 2.393,3 mio € na rtovanih prihodkov in za 2.478,9 mio € na rtovanih odhodkov, torej za 85,6 mio € na rtovanega
primanjkljaja. To bi bilo za leto 2009 še Þnan no
vzdržno, saj bi na rtovani primanjkljaj ZZZS
lahko pokrival iz lastnih virov (iz v preteklih
letih ustvarjenih presežkov). Projekcije za ve
let naprej (prikazane v tabeli 5) pa so že pokazale, da že v naslednjem letu, torej v letu 2010
in naprej, poslovanje ZZZS ne bo ve Þnan no
vzdržno, ne da bi se zadolževal. To pa ni v skladu s paktom stabilnosti, ki ga je sprejela Vlada
Republike Slovenije in posredovala Evropski
komisiji, po katerem se ZZZS ne bo zadolževal,
ne predvideva pa se tudi spremembe v višini
prispevnih stopenj za socialna zavarovanja.
Od septembra 2008, ko se je pripravil FN za
2009 pa do marca 2009 so se, kot posledica naraš ajo e gospodarske krize v slovenskem gospodarstvu, naglo spreminjale ocene makroekonomskih kazalnikov na temelju katerih se
predvidevajo prihodki in odhodki za leto 2009
in projekcije le teh za nekaj let naprej (tabela 6).
Vrednosti parametrov za pripravo na rtovanih
prihodkov in na rtovanih odhodkov so se bistveno poslabšale. To kaže tabela 7.

Tabela 7: Spreminjanje makroekonomskih kazalcev,
pomembnih za predvidevanje na rtovanje prihodkov
in odhodkov za pripravo FN in RFN 2009
FN 2009 RFN 2009
1. Rast bruto pla e na zaposlenega
realna rast

7,80%
3,70%

2,60%
2,20%

2. Rast prispevne osnove (mase pla )
realna rast

7,70%
3,60%

-1,80%
-2,20%

3. Rast št. zaposlenih (prejemnikov pla )

-0,10%

-4,30%

4. Letna rast števila brezposelnih

-0,80%

29,90%

5. Povpre na letna rast cen življenskih
potrebš in

3,90%

0,40%

6. Letna rast osnove za usklajevanje pla v
javnem sektorju*

3,40%

1,40%

Tudi zaradi tega so organi upravljanja ZZZS
sprejeli RFN za leto 2009. Kajti spremembe makroekonomskih izhodiš za leto 2009 mo no
vplivajo na na rtovane prihodke iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje,
jih zmanjšajo (posledica po asnejše rasti pla
v Republiki Sloveniji, manjšega števila zaposlenih, ve je rasti števila brezposelnih) in tudi
na na rtovane odhodke, jih prav tako zmanjšajo na rtovanih odhodkov (posledica manjše
rasti pla in inßacije). Nova makroekonomska
izhodiš a vklju ujejo že prvi sklop var evalnih
ukrepov Vlade RS, ki zadevajo uveljavljanje
novega pla nega sistema v javnem sektorju in
sicer:
- zamik tretje etrtine odprave nesorazmerja do
4 pla nih razredov iz 1.9.2009 na 1.1.2010,
- za asna ukinitev dodatka za redno delovno
uspešnost za mesec april do vklju no novembra 2009,
- na rtovana splošna uskladitev osnovnih pla
javnih uslužbencev se s 1.7.2009 ne izvede, ki
za 31,1 mio € zmanjšujejo odhodke, hkrati
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pa zmanjšujejo tudi prihodke za 8,9 mio €. Te
u inki so vklju eni v Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009.
Po RFN za leto 2009 znašajo na rtovani prihodki 2.214,6 mio € in so za 178,8 mio € manjši od
na rtovanih v FN za leto 2009, predvsem zaradi
predvidoma manjše vpla anih prispevkov. To
je celo za 25 tiso € manj od realizacije v letu
2008. Takšen upad prihodkov – realna rast je
-0,4 % glede na leto 2008 – bi zahteva za 264,38
mio € zmanjšati prvotno na rtovane odhodke
v letu 2009, da bi se ti pokrili z na novo predvidenimi prihodki po RFN za 2009. Povedano
z drugimi besedami: e bi na rtovani odhodki
za leto 20009 ostali v višini po FN (2.478,94 mio
€), bi ZZZS poslovno leto 2009, glede na novo
na rtovane prihodke v RFN za 2009 v znesku
2.214,56 mio € , zaklju il z 264,38 mio € primanjkljaja in bil zadolžen s 134,06 mio €.
Zato je ZZZS v RFN za 2009 upošteval u inke
sprejetih ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti
sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja
v letu 2009. Ti so:
• naloge, ki jih bo v letu 2009 izvedel ZZZS
sam:
- intenzivnejša izterjava prispevkov v sodelovanju z DURS, ki bi pove ali prihodke za 1,5
mio €,
- sprememba Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja o vklju evanju samostojnih podjetnikov in družbenikov gospodarskih družb
v ustrezno zavarovalno podlago, z namenom
pove ati pravi nost in solidarnost pri pla ilu
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki bi pove ali prihodke za 3.mio €,
- intenzivnejše vlaganje regresnih zahtevkov s
ciljem za 200.000 € pove ati prihodke,
- revizija že razvrš enih zdravil na liste ter pogajanja z dobavitelji za znižanje cen zdravil,
na temelju katerega bi v letu 2009 prihranili 10
mio € izdatkov za zdravila,
- z aktivnostmi in informiranjem v javnosti
za pravilno rabo zdravil ter izobraževanjem
in obveš anjem zdravnikov za racionalno
predpisovanje zdravil na rtovani prihranek
600.000 € na odhodkih za zdravila,
- zmanjšanje števila dni odsotnosti z dela, še
posebej pri dolgotrajnih staležnikih, s ciljem
prihraniti 500.000 € izdatkov za nadomestila,
- krepitev lai nega nadzora ter informiranje in
izobraževanje osebnih zdravnikov za ocenje-

vanje za asne delanezmožnosti pri akovani
prihranek 300.000€,
- zmanjšani na rtovani odhodki za delo službe
v letu 2009 za 800.000 €.
Predvideni u inki teh ukrepov je 16,9 mio €.
• ukrepi na podro ju zmanjšanja izdatkov za
zdravstvene storitve v letu 2009, ki jih bo
ZZZS uveljavljal pri oblikovanju Splošnega
dogovora leto 2009:
- zmanjšanje cen zdravstvenih storitev za 2,5%,
ki zmanjšuje izdatke za 31,9 mio € tiso evrov
(oz. na letni ravni 42,5 mio €),
- selektivno zmanjšanje materialnih stroškov v
cenah zdravstvenih storitev, ki zmanjšuje izdatke za 1,35 mio € (oz. na letnem nivoju 1,8
mio €),
- nevklju itev kalkulativnih sredstev v ceni
storitev za napredovanja zaposlenih, ki naj si
jih izvajalci zdravstvenih storitev zagotovijo
sami z racionalizacijo poslovanja - prihranek
izdatkov za 20 mio €, kolikor je bilo za ta namen na rtovano v FN za leto 2009,
- zara unavanje pogodbenih kazni za ugotovljene nepravilnosti in kršitve pogodbe na
temelju katerega naj bi prejeli za 1 mio € prejemkov.
Predvideni u inki teh ukrepov so predvideni
na 54,7 mio € (oz. na letni ravni 85,4 mio €).
•

dodatni ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti
sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih bo ZZZS predlagal za Aneks 1
k Splošnemu dogovoru za leto 2009:

- zmanjšanje kalkulativnega deleža amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20% kar
bo zmanjšalo odhodkov 11 mio € (na letnem
nivoju 16,51 mio €),
- zmanjšanje kalkulativnih pla v cenah zdravstvenih storitev za 5% (ponovna prevedba in
rekalkulacija pla v cenah zdravstvenih storitev). Na rtovani prihranek na odhodkih je
33,425 mio € (na letni ravni 50,.138 mio €), od
tega 60,5% na bolnišni ni dejavnosti, 28% na
osnovni zdravstveni dejavnosti, 9,6% na socialnovarstveni dejavnosti, 0,6% na zdraviliški
dejavnosti ter 1,3% na ostali dejavnosti (lekarniška dejavnost, izposojevalnice MTP ter socialna medicina),
- znižanje cen dializ zaradi nižje cene za eritropoetin 605.000 € (na letnem nivoju 907.000 €).
- zmanjšanje odhodkov za terciarno dejavnost
za 5 %; prihranek na terciaru I (izobraževanje in usposabljanje za posebna znanja) in na
terciaru II (ekspertnost in opravljanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev). Zmanjšanje
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terciarne dejavnosti predstavlja prihranek v
višini 4,685 mio € (oz. na letnem nivoju 7,028
mio €),
- s pogajanji z dobavitelji zdravil dose i zmanjšanje cen zdravil (diferencirano po vrstah ali
skupinah) za 3,3 mio € (oziroma 5 mio € na letni ravni),
•

še dodano zmanjšanje odhodkov za delovanje službe Zavoda v skupni višini 577.000 €
in sicer:

- zmanjšanje investicijskih odhodkov v višini
347.000 € (za nakup pisarniške opreme, dvigala, prevoznih sredstev ter za vzdrževanje
stavb),
- zmanjšanje izdatkov za izobraževanje v višini
102.000 €,
- zmanjšanje izdatkov za službena potovanja v
višini 81.000 €,
- zmanjšanje sredstev za nadurno delo v višini
24.000 € ter
- zmanjšanje izdatkov za študentsko delo v višini 23.000 €.
S temi prihranki so v RFN za leto 2009 odhodki
zmanjšani za nadaljnjih 53,632 mio € (oziroma
na letnem nivoju 80,160 mio €).
Skupni u inek vseh ukrepov za zagotovitev
vzdržnosti sistem obveznega zdravstvenega
zavarovanja v letu 2009 je ocenjen na 124,7 mio
€. !e k tem dodamo še u inke iz ukrepov Vlade
RS pri uveljavljanju novega pla nega sistema v
neto vrednosti u inka 22,2 mio €, celotni izplen
iz ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti sistema
obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu
2009 ocenjujemo na 146,957 mio €.

Projekcije do 2011
Nove projekcije Þnan nega poslovanja ZZZS
do leta 2011 temeljijo na oceni realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2009, ob upoštevanju UMAR makroekonomskih kazalnikov
iz septembra 2009 (tabela 8), izhodiš ih za
politiko pla , socialnih transferov in pokojnin,
ki so upoštevana pri pripravi Prora una RS za
leti 2010 in 2011, prenosa vrednostnih u inkov
ukrepov ZZZS za Þnan no vzdržnost sistema
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz 2009
v 2010, politiko Vlade RS glede Þnan ne vzdržnosti izvajalcev zdravstvenih storitev in pro-
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gramov; pa tudi politiko ZZZS glede Þnan ne
vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Najnovejše napovedi UMAR makroekonomskih kazalnikov za leta 2009, 2010 in 2011 so navedeni v tabeli 8. Iz njih razberemo, da se kriza
umirja, vendar še zdale ne napoveduje relativno hitrih izboljšav. Negativna rast BDP naj bi se
vendarle spremenila v pozitivno rast, vendar
po nizkih stopnjah. Rast števila zaposlenih, ki
prejemajo pla e, se še naprej napoveduje z negativnim predznakom, rast števila brezposelnih naj bi se po letu 2010 umirila.
Rast pla v javnem sektorju naj bi se umirila,
pri emer nizko predvidena rast za leto 2010
temelji na pri akovanju, da bo Vlada RS z ekonomsko–socialnimi partnerji uspela dogovoriti
preložitev dokon ne odprave nesorazmerja pla
v javnem sektorju, umirila pa naj bi tudi rast
socialnih transferov.
Tabela 8: Novelirane jesenske napovedi UMAR
makroekonomskih kazalcev za leta 2009 – 2011
Realna rast BDP (v %)
Rast povpre ne pla e na zaposlenega
v zasebnem sektorju (v %)
Rast povpre ne pla e na zaposlenega v
javnem sektorju (v %)
Rast prispevne osnove
Rast štev. zaposlenih- prejemnikov
pla (v %)
Letna rast števila brezposelnih (v %)
Inßacija (v %)

2009
-7,3

2010
0,9

2011
2,5

0,8

2,4

3,9

7,0
0,2

1,0
0,2

3,9
3,2

-2,6
35,0
1,0

-1,9
16,3
1,5

-0,7
2,3
2,5

V tabeli 9 prikazujemo projekcije Þnan nega
poslovanja ZZZS v razdobju od 2008 do 2011.
V njih niso predvidene nikakršne dodatne širitve programov, uvajanja novih medicinskih
tehnologij in metod zdravljenja, uvajanje novih
dragih zdravil, ipd. Projekcije so pripravljene
zgolj na UMAR makroekonomskih kazalnikih
(tabela 8).
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Tabela 9: Projekcija Þnan nega poslovanja ZZZS
2008 do 2011 (v mio €)
Prihodki

Odhodki

2008

2009**

2010***

2011***

2.214,60

2.235,38

2.258,12

2.329,25

2.209,38

2.339,70

2.258,12 do
2.370,50 in
ve

2.329,25 do
2.450,94 in
ve

5,22

-104,32

0 do -112,38
in ve

0 do -121,69
in ve

130,32

26,00

26,00 do 0

26,00 do 0

0

0 do -86,37
in ve

0 do -208,06
in ve

Presežek/primanjkljaj
Kumulativni
presežek*
Zadolževanje***

0

* Vklju uje tudi sredstva rezervnega sklada, ki se oblikujejo iz
realiziranega presežka.
** Podatki so ocenjeni.
*** Gre za projekcije

Ker ve kot 98 % prihodkov predstavljajo vplaani prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, velikost teh pa je pogojena z oceno
makroekonomskih kazalnikov, projekcijo prihodkov ne izkazujemo v razponu. Druga e pa
je pri odhodkih. Izhajajo iz ocene projekcije
prihodkov lahko odhodke predvidimo glede
na postavljene zahteve javne (Þnan ne in zdravstvene) politike in/ali politike organov upravljanja ZZZS o tem:
- ali naj ZZZS posluje s primanjkljajem ali to
sploh ni sprejemljivo,

tni vir za Þnanciranje. Zatorej bomo morali vsi,
ki smo tako ali druga e vklju eni v zdravstvene
dejavnosti, glavne sile usmeriti v obvladovanje
stroškov!. Uspešnost in u inkovitost poslovanja
vsakega izvajalca zdravstvenih storitev je prav
v njegovi sposobnosti, da obvladuje stroškov
svojega poslovanja. To velja tudi za ZZZS, ki je
za leto 2009 sprejel ukrepe za Þnan no vzdržnost sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, ker mu prihodkovni viri niso zagotavljali poslovati, ne da bi se moral zadolžiti. Zato
so nesprejemljivi o itki, da ZZZS kot nosilka in
izvajalka obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotavlja premalo sredstev za poslovanje
izvajalcev zdravstvene dejavnosti
Slika 1: Delež prihodkov in odhodkov ZZZS v BDP
v obdobju 2002 – 2011

- e je sprejemljivo, kolikšen je lahko vsakoletni primanjkljaj ZZZS: ali najve toliko, da se
ZZZS ne zadolžuje ali je lahko ve ji in za koliko ve ji,
- predvideti (bodo e) vire za vra ilo dolga: ali
ga bo prevzela država ali pa se pri akuje, da
bo ZZZS v prihodnosti sam povrnil kredite iz
zadolževanja iz v prihodnje ustvarjenimi presežki. S tem pa bodo tedaj razpoložljiva denarna sredstva za Þnanciranje teko ih obveznosti
manjša. Ali bo tedaj to sprejemljivo?
S SRP so organi upravljanja ZZZS dolo ili strateško usmeritev za delovanje ZZZS v obdobju
2008 do 2013. Ta s Þnan nega vidika zahteva
uravnoteženo Þnan no poslovanje ZZZS, ki
bo zagotavljalo stabilno poslovanje brez zadolževanja( GC4). JavnoÞnan na in zdravstvena
politika pa se bo morala opredeliti tudi o teh
vprašanjih Še posebej ob spoznanju, da se nam
izvirni vir za Þnanciranje pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja relativno zmanjšuje, potrebe pa so po letu 2009 ponovno ve je od
zmožnosti (slika 1). Gospodarska kriza pa stanje
še otežuje. Prav zaradi nje ni realno pri akovati,
da bi z dvigom prispevnih stopenj za obvezno
zdravstveno zavarovanje, pridobili trajen doda-
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Osnovno zdravstvo Gorenjske

Vpliv var evalnih ukrepov
v osnovnem zdravstvu

POVZETEK

UVOD

Primerjava podatkov o izdatkih za zdravstveno varstvo pokaže, da se delež za osnovno zdravstvo vsako
leto znižuje in da se delež za bolnišnice pove uje,
kljub dejstvu, da se pretežni del zdravstvenih storitev
opravi na primarnem nivoju in da politika že nekaj
zadnjih let oznanja, da je potrebno okrepiti osnovno zdravstvo. Razkorak se je najbolj pove al v letu
2008, ko je bila izvedena prevedba pla , kar kaže na
dolo ene anomalije in napake (upam, da ne na rtne),
ki so se zgodile s podporo vseh partnerjev. Sprejem
var evalnih ukrepov Vlade RS zaradi pomanjkanja
sredstev v asu krize je logi en, vendar pa so pravno
sporni, saj sprejeti Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru
za leto 2009, ki jih vklju uje, velja za nazaj. Manjšim
in srednjim zdravstvenim domovom že ob koncu leta
2009 grozi nelikvidnost in seveda poslovanje z izgubo. Posledice poslovanja z izgubo pa so v zdravstvenih
domovih lahko druga ne kot pri javnih zavodih, ki
so v lasti države. Ker ob ine v prora unih praviloma
nimajo sredstev za pokrivanje izgub, bi lahko težave
pri poslovanju svojega zdravstvenega doma reševale
tudi s podelitvijo koncesij.

Globalna gospodarska kriza in recesija, ki se je
pri ela sredi leta 2008, ima kar precejšen u inek
tudi v Sloveniji, eprav z nekaj mese no zamudo. Ste aji velikih svetovnih Þnan nih družb
zaradi prevelike zadolženosti in slabega portfelja so povzro ili zmanjšanje povpraševanja in
s tem kr enje trga. Posledice so znane, ste aji
družb, odpuš anje zaposlenih, manjše povpraševanje , manj investicij in s tem posledi no tudi
manj sredstev za Þnanciranje javnih dobrin, kamor lahko štejemo tudi zdravstvo.
U inek globalne krize in s tem tudi gospodarske krize se je v Sloveniji pri el na podro ju
zdravstva kazati v za etku leta 2009, ko so se
pri eli zniževati prilivi sredstev za zdravstveno
varstvo. Vlada Republike Slovenije je pri dolo itvi obsega sredstev za izvajalce zdravstvenega
varstva za leto 2009 že ob sprejemu Splošnega
dogovora za leto 2009 reagirala tako, da je s 1.
aprilom 2009 znižala cene zdravstvenih storitev
linearno za 2,5 %. Ker je hkrati ob soglasju s sindikati ukinila izpla evanje delovne uspešnosti,
sta oba ukrepa logi na in sprejemljiva in upam
si trditi, da ne bi pomenila ve jih težav pri normalnem poslovanju zdravstvenih zavodov v
letu 2009.
Problem pa se je zaostril s sprejetjem Aneksa
št 1. k Splošnemu dogovoru za leto 2009, ki ga
je Vlada RS sprejela 30. julija 2009, z veljavno-
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stjo od 1. maja 2009 dalje, saj pomeni znatno
znižanje priznanih sredstev. Hudo sporna je že
sama veljavnost Aneksa št. 1., ki za nazaj znižuje priznana sredstva izvajalcem zdravstvenih
storitev. Mislim, da takšen sklep ne zdrži pravne presoje in kaže na nespoštovanje osnovnih
pravnih na el. Sporna je tudi vsebina Aneksa,
zlasti odlo itev Vlade RS, da linearno zniža
priznane pla e za en tarifni razred in linearno
zniža priznane dodatke za pla e, pri emer pa
izpla ila pla niso znižana. Spornost sprejetega
Aneksa pa kaže tudi dejstvo, da je u inek var evalnih ukrepov ve ji v primarnem zdravstvu,
kjer je delež stroškov dela skoraj 70 %, (v bolnišnicah npr. okoli 50 %) in iz dejstva, da so bile
pri prevedbi pla v letu 2008 narejene dolo ene
napake.

Položaj osnovnega zdravstva v
strukturi izdatkov
Delež izdatkov za osnovno zdravstvo se vsako
leto, kljub deklerativni javni podpori, tiho in
konstantno znižuje v skupnem deležu vseh izdatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar nam nazorno pokaže spodnja tabela.
Tabela 1: Delež izdatkov za osnovno zdravstveno
varstvo in izdatkov za bolnišni no zdravstveno varstvo v obdobju 2001 - 2008

LETO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Delež v
% -osnovno
zdravstvo
18,2
17,8
17,6
17,5
17,1
17,0
17,3
16,8

Indeks
na leto
2001
100,0
97,8
96,7
96,2
93,9
93,4
95,1
92,3

Delež
v %bolnišnice
43,7
43,7
43,6
43,9
44,3
45,0
45,8
48,0

Indeks
na leto
2001
100,0
100,0
99,8
100,5
101,4
102,9
104,8
109,8

Razmerje
osn. zdr.
: bolniš.
zdr.
1 : 2,40
1 : 2,45
1 : 2,47
1 : 2,50
1 : 2,59
1 . 2,65
1 : 2,65
1 : 2,86

Prikazani podatki so šokantni in zaskrbljujo i,
saj kažejo :
- da se delež izdatkov za osnovno zdravstveno
varstvo od leta 2001 dalje vsako leto znižuje, v
bolnišnicah pa pove uje;
- da se je delež izdatkov za osnovno zdravstveno varstvo od leta 2001 do leta 2008 znižal realno za 8,3 %, delež izdatkov za bolnišnice pa
v istem obdobju pove al za 9,8 %, kar pome-

ni, da se je razmerje med izdatki za osnovno
zdravstveno varstvo v primerjavi z bolnišnicami izboljšalo v korist bolnišnic za 18,1 %;
- da se je položaj osnovnega zdravstva izrazito
poslabšal v letu 2008, ko je bila izvedene prevedba pla , kar je, upoštevaje dejstvo, da je delež stroškov za delo v osnovnem zdravstvu 70
%, v bolnišnicah pa 50 %, nenavadno in nima
logi nih argumentov;
- da se bo, upoštevaje sprejeti Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2009, delež izdatkov
osnovnega zdravstva v letu 2009 še znižal v
primerjavi z bolnišnicami.
Res je, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje
ob podpori Vlade RS zadnja leta precej sredstev
namenil projektu ‘’ skrajševanje akalnih dob’’,
kar je vplivalo na pove evanje deleža izdatkov
za bolnišnice, vendar so kljub temu podatki zelo
zaskrbljujo i. Zaskrbljujo a je zlasti ugotovitev,
da je bilo znižanje deleža za osnovno zdravstvo
najve je prav letu 2008 in da je bilo pove anje
deleža pri bolnišnicah najve je tudi v letu 2008,
torej v letu, ko je bila izvedena prevedba pla .
O itno so se dogodile dolo ene napake, ki bodo
imele neslutene (upam, da ne na rte) posledice
pri bodo em delovanju zdravstvenih domov.

Možnosti var evanja v osnovnem
zdravstvu
Ob pomanjkanju sredstev za zdravstveno varstvo v letu 2009 in tudi v letu 2010 se postavlja
vprašanje, zakaj ima Zavod za zdravstveno zavarovanje manj sredstev in kje so vzroki. Ali
gre za pomanjkanje sredstev iz naslova manjših
prilivov sredstev iz prispevkov za zdravstveno
zavarovanje (verjetno da), ali gre za prevelik
u inek pove anih pla (verjetno da), ali gre za
pove anje drugih izdatkov kot so zdravila, nadomestila (verjetno da), ali pa gre tudi za napa na izhodiš a pri nekaterih kalkulacijah v
letu 2009 za dolo ene izdatke oz. izvajalce (verjetno da)?
Dejstvo je, da kriza še traja in da manjša sredstva za zdravstveno varstvo ter na rtovano
pove anje pla iz naslova Zakona zahtevajo
nujne var evalne ukrepe, tako pri Zavodu za
zdravstveno zavarovanje, kot tudi pri izvajalcih zdravstvenega varstva. Vlada RS je vse te
elemente vklju ila v sprejeti Aneks št. 1 k Splo-
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šnemu dogovoru in posledi no zagotovila pozitivno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje, hkrati pa pri akuje var evanje tudi
pri izvajalcih, torej zdravstvenih domovih, bolnišnicah, socialnih zavodih, itd.
Ali je možno var evati v zdravstvenem domu, v
bolnišnici ? Odgovor je, da. Kje in kako je možno
var evati? Odgovorov je ve , odvisno od na rta
var evanja, ki ga pripravi vodstvo zavoda na
osnovi posnetka stanja, od sistemskih ukrepov,
ki jih sprejme Vlada RS (npr. nov dogovor glede
pla ne politike, nova mreža zdravstvenih programov, itd.). Kaj pa lahko storijo zdravstveni
domovi, da ne bodo poslovno leto 2009 in tudi
2010 zaklju ili negativno in koliko ter kje lahko
zdravstveni domovi var ujejo?
Že v uvodu sem navedel, da se mi zdi ukrep
Vlade RS o 2,5 % znižanju priznanih sredstev
ob hkratni ukinitvi izpla ila 2 % stimulacije v
celoti sprejemljiv in zagotovo ne bi pomenil bistvenega poslabšanja poslovanja. Tudi znižanje
priznanih sredstev amortizacije ne pomeni vejih težav, razen nekoliko slabšo likvidnost in
nekoliko po asnejše investiranje v opremo in
zgradbe. Na podro ju materialnih stroškov, ki
predstavljajo cca 25 % delež v odhodkih zdravstvenih domov, je možno var evati pri izobraževanju, stroških vzdrževanja, stroških zdravil
in zdravstvenega materiala, stroških storitev
(npr. telefonski stroški), pri nabavi pisarniškega
materiala, ukinitvi stroškov reprezentance, itd.
Skupno je možno materialne stroške znižati za
5 % do 8 %, kar pomeni do 2 % nižje celotne
odhodke zdravstvenega doma.
Vsi var evalni ukrepi pri zniževanju materialnih stroškov, ob ve kot 6 % zmanjšanju priznanih sredstev v osnovnem zdravstvu ne morejo
prepre iti poslabšanja teko e likvidnosti, ki bo,
po oceni, ob koncu leta že ogrozila normalno
poslovanje nekaterih, zlasti manjših zdravstvenih domov. Z var evalnimi ukrepi se ne bo
dalo prepre iti negativnega poslovnega izida
ob koncu leta, saj stroški dela ostajajo enaki
oz. se celo pove ujejo, ker je potrebno izvajati
napredovanje zaposlenih. Znižanje priznanih
sredstev za pla e v višini enega tarifnega razreda, zmanjšanje priznanih dodatkov k pla am
za 8 % in nato še skupno 2,5 % znižanje vseh

sredstev predstavlja vrednost, ki jo je nerealno
privar evati ob dejstvu, da
- ni nobenega znižanja dejanskih pla ,
- je potrebno upoštevati zakonodajo na podroju napredovanja zaposlenih,
- ni možno znižati nadur ob velikem pomanjkanju zdravnikov, zlasti v manjših krajih,
- ni znižanja izpla il za prehrano med delom,
potnih stroškov za prevoz na delo, raznih nagrad ob upokojitvah in delovnih jubilejih ter regresa za letni dopust, ki v zdravstvenih domovih skupaj pomenijo 5 do 6 % vseh odhodkov,
itd (v zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske je
bil delež teh stroškov v letu 2008 6,08 % odhodkov).
Ocena Vlade RS in tudi Zavoda za zdravstveno
zavarovanje je, da so bile v letu 2008 pri prevedbi pla narejene številne napake v javnih zavodih, in da so priznani tarifni razredi prevrednoteni in torej odstopajo od dejanskih tarifnih
razredov.
Kakšna je primerjava med dejanskih in priznanimi tarifnimi razredi za posamezne poklicne
skupine na dan 31. 12. 2008 in na dan 1.5. 2009,
v zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske, kjer je
zaposlenih 720 ljudi, pokažeta spodnji tabeli:
Tabela 2: Primerjava priznanih in realiziranih pla nih razredov v zavodu
Osnovno zdravstvo Gorenjske na dan 31. 12. 2008
Pla ni
razred
priznani

Pl Pla ni
razred
v OZG

Razlika

- zdravniki in zobozdravniki
specialisti

53

52

+1

- zobozdravniki
- diplomirane medicinske
sestre

47

43

+4

36

36

0

- Þzioterapevti, dipl. Þzioterapevti, delavni terapevti, dipl.
delavni terapevti

33

34

-1

- inženirji radiologije, dipl.
inženirji radiologije, Þziki,
elektroinženirji

33

36

-3

- psihologi, logopedi, defektologi, elektroniki akustiki,
ortopedagogi, dipl. socialni
delavci, socialni delavci,
specialisti pedagogi, dipl.
Þziatri+inštruktorji, dipl.
inženirji ortop. tehnike,
višji laboratorijski tehniki,
govorni terapevti, nevroÞzioterapevti

36

37

-1

49

-10

- biokemiki, dipl. biologi,
specialisti klini ne logopedije
- specialisti klini ne psihologije,

47

49

-2

- zdravstveni tehniki, srednji
laboratorijski tehniki

25

27

-2

23

25

-2

24

26

-2

- zobni tehniki
- administrativno tehni ni
delavci

39
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Primerjava priznanih in dejanskih tarifnih
razredov pokaže, da so bila že na dan 31. december 2008, torej po prevedbi pla in prvem
napredovanju v zavodu OZG dolo ena odstopanja v - in tudi v + . Odstopanja so normalna,
pri akovana in so povezana s starostno strukturo zaposlenih v posamezni tarifni skupini,
deloma pa tudi, pa mojem mnenju s prenizko
ovrednoteno tarifo pri posameznim poklicu.
Menim, da so kriti ne in podvrednotene zlasti
tri tarife in sicer:
- inženir radiologije bi moral biti priznan s tarifo 35 oz. 36 (priznana tarifa 33);
- specialist biokemik s tarifo 46 (priznana tarifa
39) in
- srednji zdravstveni tehnik s tarifo 26 (priznana tarifa 25).
Ker je v prvih dveh skupinah (inženir radiologije in specialist biokemik) zaposlenih relativno
malo ljudi, nista problemati ni, problem pa je
nizko priznana tarifa za zdravstvenega tehnika, kateri v zdravstvenih domovih predstavljajo
do 1/3 vseh zaposlenih. Zdravstvenega tehnika
je namre možno razporediti od tarife 19 do tarife 23, zato je, upoštevaje povpre no delovno
dobo 20 let, priznana tarifa prenizka.
Tabela 3: Primerjava priznanih in realiziranih pla nih razredov v zavodu
Osnovno zdravstvo Gorenjske na dan 1. 5. 2009
Pla ni
razred
priznani

Pl Pla ni
razred
v OZG

Razlika

- zdravniki in zobozdravniki
specialisti

52

52,5

-0,5

- zobozdravniki

46

44

+2

- diplomirane medicinske
sestre

35

36

-1

- Þzioterapevti, dipl. Þzioterapevti, delavni terapevti, dipl.
delavni terapevti

32

34

-2

- inženirji radiologije, dipl.
inženirji radiologije, Þziki,
elektroinženirji

32

37

-5

- psihologi, logopedi, defektologi, elektroniki akustiki,
ortopedagogi, dipl. socialni
delavci, socialni delavci,
specialisti pedagogi, dipl.
Þziatri+inštruktorji, dipl.
inženirji ortop. tehnike,
višji laboratorijski tehniki,
govorni terapevti, nevroÞzioterapevti

35

37

-2

- biokemiki, dipl. biologi, specialisti klini ne logopedije

38

49

-11

- specialisti klini ne psihologije,

46

49

-3

- zdravstveni tehniki, srednji
laboratorijski tehniki

24

27

-3

- zobni tehniki

22

25

-3

- administrativno tehni ni
delavci

23

26

-3

Relativno dobro in stabilno stanje na podro ju
sredstev za pla e se je, upoštevaje sprejete ukrep
Vlade RS in tudi napredovanja v zavodu, drasti no spremenilo in poslabšalo. V nekaterih
zdravstvenih domovih, kjer je kadrovska sestava druga na in je delež starejših ve ji, je izpad sredstev tudi do 10 %. Tega primanjkljaja
zdravstveni domovi, kljub sprejemu var evalnih
ukrepov na podro ju materialnih stroškov in
neinvestiranja, ne morejo kompenzirati. Nastalo situacijo dodatno poslabšuje tudi dejstvo, da
morajo v skladu z Zakonom o zdravniški službi,
zdravstveni domovi pla evati vklju evanje zasebnih zdravnikov s koncesijo v dežurno službo
tako, kot e bi bili ti zdravniki zaposleni pri njih.
Ker so zasebni zdravniki s koncesijo praviloma
stari med 40 in 50 let, ve ina presega priznani
koli nik 53, od 1. 5. 2009 pa 52, kar pomeni, da
nastajajo tudi iz naslova dežurne službe dodatni
stroški v breme zdravstvenega doma.

Zadnjih pet let so se v javnosti omenjali zgolj
problemi bolnišnic, akalne dobe, preseganje
programa, ki ni pla an, težave pri poslovanju,
napake pri investicijah, itd., o problemih in položaju zdravstvenih domov se prakti no ni pisalo. Ve ina zdravstvenih domov je poslovala z
nekim minimalnim ostankom, z lastnimi sredstvi so investirali v številne nakupe opreme in
prenove ter adaptacije objektov, vsak zdravstveni dom je na svoj lasten na in urejal odnose s
koncesionarji, itd. Poraja se vprašanje, kaj pa
so v zadnjih letih uspeli pridobiti zdravstveni
domovi? Pozitivni premik je bil zagotovo narejen pri Þnanciranju nujne medicinske pomo i,
v dejavnostih z glavarino in v zobozdravstvu
ter negi in patronažni službi se je preskrbljenost
v Sloveniji prilagodila dovoljenemu odstopanju
+/-8 %, deloma se je uredilo Þnanciranje preventivnih dejavnosti in antikoagulantne ambulante, vse dejavnosti so prakti no standardizirane. Še vedno pa ostaja odprtih in nerešenih
kar nekaj zadev, med drugim zlasti naslednji
dve :
- neurejena je mreža Þzioterapije, kjer so razlike
med obmo ji tudi do 100 %,
- ni strokovnih navodil glede delitve dela med
primarnim in sekundarnim nivojem na podro ju laboratorijskih storitev, saj stroški znatno presegajo priznana sredstva.
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Var evalni ukrepi v osnovnem
zdravstvu gorenjske

Struktura celotnih odhodkov v zavodu OZG pa
je naslednja:
- materialni stroški 29,4 %

Kakšne var evalne ukrepe smo sprejeli v
Osnovnem zdravstvu Gorenjske (v nadaljevanju: OZG)?

- stroški dela 64,4 %

Osnovno zdravstvo Gorenjske je tretji najve ji
javni zavod na primarnem nivoju v Sloveniji,
zaposluje 720 ljudi, del dejavnosti, tj. helikopterska nujna pomo , gorska reševalna služba in
prevozi na dializo se izvajajo preko pogodbenih
sodelavcev, celotni prihodek je bil v letu 2008
32,7 mio €, skupna vrednost vloženih sredstev
v investicije in investicijsko vzdrževanje je bila
2,7 mio €, kar je ve kot 8 % celotnega prihodka,
ostanek dohodka je bil 811.000 €, zavod vse od
leta 1993 posluje pozitivno.
Prvi sprejeti ukrep Vlade RS o 2,5 % znižanju
priznanih sredstev s 1. aprilom 2009 ob hkratni
ukinitvi 2 % delovne uspešnosti nas ni presenetil in ocenili smo, da bomo poslovali normalno.
S sprejetjem Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2009 pa se je položaj spremenil. Ob
sprejemu Aneksa sta se postavila dva klju na
problema in sicer:
- kako pripraviti var evalni program za nazaj,
saj je bil Aneks sprejet 31.7. 2009 z veljavnostjo
od 1.5.2009, torej z zamikom treh mesecev oz.
1/4 leta ?
- kje v dani situaciji lahko sploh var ujemo, saj
so pla e ostale nespremenjene, še ve izdatki
za pla e so se celo pove ali zaradi številnih
nadur v poletnem asu in kako pripraviti varevalni program, ki ga zavod lahko izvaja le še
pet mesecev?
Za resen in realen seznam var evalnih ukrepov
je potrebno najprej pogledati strukturo prihodkov in odhodkov.
Struktura celotnega prihodka v zavodu OZG je
naslednja:
- prihodki od ZZZS 78,2 %
- prihodki od PZZ 9,7 %
- prihodki od Þnanciranja 1,2 %
- prihodki od tržnih dejavnosti
- In drugi prihodki 10,9 %

- amortizacija 5,0 %
- drugi odhodki 1,2 %
Struktura odhodkov v OZG je nekoliko netipi na za zdravstvene domove, saj je delež stroškov
dela relativno nizek. To je posledica dejstva, da
se del dejavnosti (helikopterska nujna pomo ,
gorska reševalna služba in prevozi na dializo)
izvaja preko pogodbenih sodelavcev in da so
stroški za dežurno službo zunanjih sodelavcev
in zasebnih zdravnikov s koncesijo vklju eni v
pogodbeno delo. V kolikor vse te stroške vkljuimo v strošek dela, je bila v letu 2008 struktura
odhodkov naslednja:
- materialni stroški 25,3 %
- stroški dela 68,5 %
- amortizacija 5,0 %
- drugi odhodki 1,2 %
Kakšen so Þnan ne posledice sprejema Aneksa
št. 1 k SD za leto 2009 v zavodu OZG, pokaže
spodnja tabela:
Tabela 4: Primerjava priznanih mese nih sredstev
/v 000 €/
ZZZS za zavod OZG

Obdobje
I-VI/08
VIIXII/08
POV. 08
I-III/09
IV/09
V/09

MateriBruto
alni
–bruto Indeks
pla e na 2008 stroški
1.607
94,5
398,2
1.793
1.700
1.828
1.810
1.736

105,5
100,0
107,5
106,5
102,1

411,6
404,9
409,4
407,7
407,7

Indeks Amorna tizacija
2008
98,3
111,4
101,6
100,0
101,1
100,7
100,7

115,3
113,3
111,8
112,7
90,2

Indeks
na
2008
98,3
101,8
100,0
98,7
99,5
79,6

Na osnovi prikaznih podatkov mese nih priznanih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje sledi:
- da so priznana sredstva za bruto bruto plae od meseca maja 2009 v primerjavi s povpre jem leta 2008 ve je le za 2,1 % oz. nižja v
primerjavi s priznani sredstvi za obdobje januar – marec 2009 za 5,4 %, pri emer so se
izpla ane pla e znižale le za 2 % stimulacijo.
Ob upoštevanju strukture izpla anih sredstev
za pla e je ukinitev 2 % stimulacije cca 1,3 %
znižanje stroškov pla , kar pomeni, da je raz-
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korak med priznanimi in dejanskimi pla ami
v maju 2009 še vedno ve kot 4 %,
- da je nominalna vrednost prejetih mese nih
sredstev v maju 2009 le za 0,7 % ve ja od nominalne vrednosti prejetih sredstev v povpreju leta 2008 oz. kar za 5 % manjša od prejetih
sredstev v januarju 2009.
Ker izpla anih pla ni možno znižati, ker posledi no tudi ni možno znižati honorarjev pogodbenih sodelavcev vklju no z izpla ili dežurstev
zasebnim zdravnikom s koncesijo in ker je v poletnem asu število nadur ve je od povpre ja,
smo v zavodu OZG vso pozornost var evanja
usmerili v var evanje pri materialnih stroških,
ki pa predstavljajo le 25,3 % delež vseh izdatkov. Sprejeti ukrepi v zavodu OZG so naslednji:
- znižajo se razpoložljiva sredstva za strokovno
izobraževanje z 2 % na 1,5 % sredstev bruto
pla ;
- za 20 % se znižajo planirana sredstva za investicijsko vzdrževalna dela;
- do 5% se znižajo stroški nabave zdravstvenega
materiala;
- 10 % se znižajo stroški teko ega vzdrževanja;
- do 20 % se zmanjša število nadur;
- za 20 % se znižajo planirana sredstva za investicije, pri emer se do sprejema Zakona o
zdravstveni dejavnosti ne investira v specialisti ne dejavnosti;
- napredovanje zaposlenih je le v izjemnih primerih, na podlagi realne ocene zaposlenega;
- izvajajo se že sprejeti ukrepi pri znižanju stroškov laboratorijev, tj. do 5 % znižanje obsega
naro enih storitev, ni novega zaposlovanja v
laboratorijih, zmanjša se odliv naro enih laboratorijskih storitev izven OZG;
- dosledno se izvajajo vsa navodila glede obraunavanja potnih stroškov, prevozi na delo in
iz dela, ter dolo ila zakona o javnih naro ilih;
- Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj se predlaga 10 % znižanje stroškov za mikrobiološke preiskave;
- znižajo se telefonski stroški (dogovor z mobilnim operaterjem);
- v izkaz uspeha za leto 2009 se vklju i strošek
amortizacije v priznani višini, ne v dejanski;

Vpliv var evalnih ukrepov v osnovnem zdravstvu

Nominalni u inek vseh ukrepov je cca 500.000
€, kar predstavlja 1,6 % vseh odhodkov. !e k
temu dodamo še 2 % ukinitev izpla ila stimulacije, neizpla ilo delovne uspešnosti iz naslova prihodkov na trgu, ki smo jo v zavodu OZG
izpla evali vsako leto, simulacija ocene poslovanja za leto 2009 pokaže poslovanje okoli pozitivne ni le. Ker pa podatki o realizaciji varevalnih ukrepov kažejo, da bomo zelo težko
dosegli planirana var evanja in ker so se s 1.
septembrom 2009 znižali tudi prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: PZZ) zaradi nižje cene zdravstvenih
storitev, je uspešnost poslovanja zelo negotova
oz. kaže prvi po 15 letih, na izgubo.

ZAKLJU!EK
Položaj osnovnega zdravstva oz. zdravstvenih
domov je glede na prikazane podatke kriti en
in v kolikor ne bo pravo asne spremembe sprejetih ukrepov, ki jih dolo a Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2009, grozi nelikvidnost, poslovanje z izgubami, zlasti pri manjših
in srednjih zdravstvenih domovih, posledi no
odhajanje zdravnikov v ve je centre, nekatere
ob ine bi to stanje lahko uporabile za podelitve
koncesij, saj sredstev v prora unu za pokrivanje
izgub praviloma nimajo.
Menim, da je zato potrebno še v letu 2009 sprejeti Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru, ki bi vsaj
v dejavnostih primarnega zdravstva razveljavil
ukrep znižanja priznanih pla za en tarifni razred ( vir sredstev za predlagani ukrep je delna
odprava napak in anomalij, ki so se dogodile v
letu 2008 pri prevedbi pla ), v letu 2010 pa naj
bodo ukrepi realni, pravo asni ( ne z veljavnostjo za nazaj), spremembe priznanih cen pa naj
ne vplivajo še dodatno na znižanje prihodkov
iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v
javnih zavodih. Glede na kriti no nizek delež
izdatkov za osnovno zdravstvo je potrebno s
sistemskimi ukrepi zajeziti nadalnje zniževanje
in sprejeti ukrepe za pove anje programov.

- ni dodatnega zaposlovanja kadrov, razen
zdravnikov.
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Vlasta Zupani Domajnko
Zdravstveni dom Ormož

Ukrepi za zagotavljanje
vzdržnosti poslovanja v
Zdravstvenem domu Ormož

Splošni problemi ormoškega obmo ja –
postrecesijsko obdobje!
• Visoka stopnja brezposelnosti in prora unski deficit,
ki si ga bo Slovenija nabrala v recesijskem asu, bo
negativno vplivalo na nivo javnih sredstev
sredstev, ki bodo
namenjene za zdravstvo
• Gospodarske razmere na podro ju ob in
ustanoviteljic Zdravstvenega doma Ormož so
najslabše v zadnjih 30. letih. Industrijska dejavnost je
mo no upadla, kmetijstvo pa je zaprtje Tovarne sladkorja
Ormož mo no prizadelo
prizadelo. Edina ve je industrijsko
podjetje Carrera Optyl na podro ju Ormoža (cca 1.000)
je v fazi odpuš anja 200 zaposlenih in v nadaljevanju
150 zaposlenih.
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Vpliv ekonomskih razmer na zdravstveno
dejavnost ormoškega obmo ja
• Zaradi slabših ekonomskih razmer bo standard
prebivalstva zelo ogrožen
p
g
• Pove anje obolevnosti ljudi zaradi padca standarda
ljudi na podro ju ustanoviteljic Zdravstvenega doma
Ormož
• Poslabšale se bodo možnosti za prodajo
zdravstvenih storitev na trgu (zlasti v zobozdravstveni
dejavnosti)
• Negativne
N
ti
okoliš
k liš iine ne smejo
j ogroziti
iti dejavnosti
d j
ti
Zdravstvenega doma Ormož, ki so opredeljene s
statutom zavoda, kar bo mogo e le s skrbnim
na rtovanjem bodo ega delovanja
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Vizija, cilji Zdravstvenega doma Ormož
• Zdravstveni dom Ormož je že danes kvalitetna
j ki mora p
prevzeti vizijo
j
zdravstvena institucija,
vrhunskega izvajalca zdravstvenih storitev s podro ja
osnovnega zdravstvenega varstva
• S kvaliteto in dostopnostjo svojih storitev prispeva k
ohranjanju in izboljšanju zdravja vseh ob anov ob in
Ormož, Sveti Tomaž in Središ e ob Dravi in s tem k
višjemu življenjskemu standardu in posredno dvigu BDP
• Zdravstveni dom Ormož kot nosilec primarnega
zdravstvenega varstva v ob inah ustanoviteljicah razvija
partnerski odnos med zdravstvenim domom in
zasebno dejavnostjo (koncesionarji) v javni
zdravstveni mreži

ZD Ormož pokriva gravitacijsko obmo je 18.000
prebivalcev
treh ob in Ormož, Središ e ob Dravi in Sveti Tomaž;
deluje na osnovni lokaciji v Ormožu in zunanjih
ambulantah v Središ u ob Dravi,
Dravi v Svetem Tomažu
Tomažu,
Ivajnkovcih in Centru starejših ob anov Ormož
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SPLOŠNA AMBULANTA IVAJNKOVCI IN
SPLOŠNA TER ZA SVETI TOMAŽ

Organizacija ZD Ormož
Delo je organizirano v enotah oz. službah:
• Služba splošne medicine
z NMP in nenujnimi
prevozii
• Dispanzerska dejavnost
(otroški, šolski dispanzer,
dispanzer za žene,
dispanzer za plju ne
bolezni)
• Specialisti ne ambulante
(ORL ambulanta)
• Patronažna služba
• Laboratorijska služba
• Fizioterapija

• Zobozdravstvena služba
((zobozdravstveno varstvo
odraslih in mladine)
• Zobozdravstvene
specialisti ne službe
(ortodontska in
pedontološka ambulanta)
• Zobotehni ni laboratorij
• Uprava in ostale službe
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Vlaganje v strokovni kader in vrednostne
usmeritve medsebojnih odnosov med
zaposlenimi ZD Ormož
• Kader: 68 zaposlenih (od tega 8 zdravnikov
specialistov, 2 zobozdravnika specialista, 1 zdravnika, 1
zdravnika specializanta, 3 zobozdravnike, 9 diplomiranih
medicinskih sester, 18 zdravstvenih tehnikov, 4
diplomirane zdravstvene sodelavce, 8 srednjih
zdravstvenih sodelavcev, 2 medicinska tehnika
pripravnika ter 12 nezdravstvenih sodelavcev – istilna
ekipa,pralnica, uprava)
• Vlaganje v strokovni kader (srednjero no in
dolgoro no planiranje potreb po kadrih, program
strokovnega usposabljanja kadra, stimuliranje dela,
razvijanje vrednot – profesionalnost, spoštovanje
dostojanstva pacienta in enakopraven odnos, dobro
sodelovanje v timu, pripadnost in kultura medsebojnih
odnosov…)

INTERNO STROKOVNO
IZPOPOLNJEVANJE (DNE 24.4.2009)
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MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME IN
ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V ZD ORMOŽ
Anonimna anketa je u inkovit instrument za
ugotavljanje stopnje zadovoljstva zaposlenih, odnos
zaposlenih, sprejemanje odgovornosti in
medsebojnih odnosov, kako zaposleni dojemajo svojo
organizacijo in kako se organizacije dopolnjujejo s cilji in
potrebami zaposlenih in je koristen pripomo ek za
izboljšave
• Izmed 68 zaposlenih je bilo oddanih 45 anket (66 %), 1
prazna,
• Za kandidaturo dosedanje direktorice – se je izreklo 39
zaposlenih (87 %), 5 proti, 1 prazna
• Med 85 do 90 % zaposlenih je ocenilo z oceno 4 in 5
(odli no, prav dobro) naslednja vprašanja: cilji in
strategija direktorja, u inkovitostjo, preteklimi delovnimi
dosežki, na rtovanim programom dela in razvoja; 8 – 10
% je podalo oceno 3 (srednje) in 2,5 % negativno oceno
2 in 1

PISNI PREDLOGI – POVZETEK IZ ANKET
• Med 70 do 77 % zaposlenih je ocenilo z oceno 4 in 5
(odli no, prav dobro) naslednja vprašanja: na in in
organizacija dela, sodelovanje direktorja z
zaposlenimi, upoštevanje predlogov zaposlenih,
kakovost informiranja, reševanje konfliktov; 17 do 22
% podalo
d l oceno 3 (srednje)
(
d j ) iin 2
2,5
5 % negativno
ti
oceno
2 in 1
• Izboljšati medsebojne odnose (strpnost med
sodelavci, pomo drug drugemu, ostajanje informacij
znotraj hiše, na in komuniciranja med vodilnimi in
zaposlenimi, sprememba odnosa zaposlenih do
pacientov, inventarja, var evanje spoštovanje delovnega
asa nenapovedani obiski deloviš , pove anje števila
asa,
zaposlenih)
• REŠITEV : povratna informacija o izboljšanju
medsebojnih odnosov iz prihodnjih anket, izobraževanja
v zavodu iz komuniciranja, letni razgovori vodij
posameznih služb z zaposlenimi, 3MD metoda)
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PISNI PREDLOGI – POVZETEK IZ ANKET
• Upoštevanje predlogov zaposlenih
• REŠITEV : Glede na sprejeti poslovnik kakovosti ISO
9001:2008 – pisno zbiranje predlogov zaposlenih)
• Kakovost informiranja zaposlenih
• REŠITEV: splet (www.zd-ormoz.si katalog informacij
javnega zna aja), javni mediji, vodje služb, sestanki,
neposreden stik, novo – intranet (splet znotraj zavoda)
• Reševanje konfliktov (identifikacija z vrednotami ZD)
• REŠITEV: Uspeh organizacije mora temeljiti na
samodiscipliniranem
di i li i
iizpolnjevanju
l j
j d
delovnih
l
ih nalog,
l
kolegialnem odnosu med zaposlenimi in pripadnosti
ustanovi.
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Nominiranka za najprisr nejšo
patronažno sestro 2008/2009
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Potrebe po finan ni vzdržnosti
• Skupni izdatki za zdravstvo v Sloveniji v letu 2006
so znašali 8,35 % BDP,kar je pod povpre jem EU s 8,7
% BDP
• Javni izdatki za zdravstvo 2010 – napoved UMARja je
6,7 % BDP (delež izdatkov iz javnih virov se giblje v
višini 79,9%)
• Projekcija znižanja javnih izdatkov za
0,3 % BDP v letu 2010 pomeni dvig prispevne stopnje ali
primanjkljaj pla nika in izvajalcev
• Zamik 3 etrtine odprave pla nih nesorazmerij s
1.9.2009 na 1.1.2010 – u inek 93,3 mio EUR
• Pla e so konstanta do leta 2010, ne moreš jih
spreminjati vsako leto
• Znižanje stroškov zdravstvenih zavodov – var evalni
ukrepi pri vsakem izvajalcu (ukrepi ZZZS – 3.sveženj)

Ministrstvo za javno upravo – pla e v javnem
sektorju - ugotovitve
• Dva dejavnika vpliva na pla e: uvrstitev v pla ni sistem
in število zaposlenih
• Izobrazbena struktura zaposlenih se je s prevedbo
pla pove ala
• Skrita reorganizacija pla (dvig za 1,8 % v javni službi)
• Povpre na bruto pla a v javnem sektorju je višja za
11 % (v zdravstvu od 15 – 22 % ve )
• Povišanje pla povpre no 340 EUR na posameznika
• Ideja novega pla nega sistema je dobra, vendar je
bila prehitro implementirana
• Potrebna je analiza obstoje ega stanja, da vemo kam
naprej
• Pla e bi morale biti delno variabilne (vsaj 15 – 20 %)
• Resorna ministrstva morajo skupaj z javnimi zavodi
vzpostaviti standarde
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Struktura odhodkov v ZD Ormož v letih 20042008

2004

2005

2006

2007

2008

Odhodki od poslovanja

99,92

99,83

99,90

99,77

99,83

stroški dela

71,81

72,61

72,83

72,23

69,26

stroški materiala in storitev

22,95

22,09

22,47

22,50

24,98

amortizacija

5,02

4,94

4,41

4,87

5,44

drugi stroški

0,15

0,19

0,19

0,17

0,15

Finan ni odhodki

0 04
0,04

0 00
0,00

0 07
0,07

0 15
0,15

0 14
0,14

Izredni odhodki

0,02

0,17

0,04

0,01

0,02

Prevrednotevalni
posl.odhodki

0,02

0,00

0,00

0,07

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Skupaj celotni odhodki

Struktura poslovnih odhodkov v ZD
Ormož v letih 2004 - 2008
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ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ – UKREPI V
LETU 2009
• Zamrznitev pla glede na dogovor med vlado in
sindikati
• Ostali organizacijski ukrepi na podro ju stroškov
dela (prerazporeditev delovnega asa, zaposlitve za
dolo en as v asu dopustov in daljših bolniških
odsotnosti – zmanjšanje nadurnega dela; ukinitev
pripravljenosti na domu zdravstvenih tehnikov; dvig
normativa v zobozdravstveni dejavnosti zobozdravnikov
– za 3 % in zobotehnikov – za 10 %; prerazporeditev
delovnega asa funkcionalnih služb – specialisti ni
laboratorij, fizioterapija, zobotehni ni laboratorij v
popoldansko redno delo in redno delo ob sobotah,
interna strokovna izobraževanja, optimalna zunanja
izobraževanja ...)

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ – UKREPI V
LETU 2009
• Optimizacija procesov dela, natan en urnik dela
zdravnikov (za etek dela glede na potrebnost kadra,
prilagoditev delovnega asa zunanjih ambulant pri
Svetem Tomažu in Središ e ob Dravi glede na dejansko
glavarino v splošni dejavnosti, prenos 0,10 tima
ambulante v Ivanjkovcih v koncesijo)
• Pozitivna organizacijska kultura (krepitev pripadnosti
zavodu, izrekanje priznanj sodelavcem, spoštovanje
delovnega asa, sodelovanje z lokalnimi mediji –
predstavitev delovanja
p
j NMP,, p
pediatrije,
j ,p
patronažne
službe …)
• Uvajanje kakovosti (ve ja odgovornost vodij služb,
osebna odgovornost zaposlenih, uspešno reševanje
pritožb – samokriti nost, preurejanje procesov, zbiranje
koristnih predlogov, uvajanje letnih razgovorov ...)
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NOVI ZDRAVSTVENI
INFORMACIJSKI SISTEM
Stroški ZD Ormož v novi
ZIS v letu 2008 v znesku
66.232 EUR (989 EUR na
zaposlenega)
Delež 3 % v celotnem
prihodku oz. 24 % vseh
investicij

yhĒ|uhsupŦrvGpviyhƃl}huql
BODIMO BUDNI IN SE PRIPRAVLJAJMO NA ZAHTEVNEJŠI
JUTRI

58 12. jesensko sre anje društva Ekonomistov v zdravstu, Bled, 23. oktober 2009

Vlasta Zupani Domajnko

Ukrepi za zagotavljanje vzdržnosti poslovanja v Zdravstvenem domu Ormož

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ – UKREPI V
LETU 2009
• Posodobitev zdravstvene informacijske tehnologije –
vlaganje v novi ZIS (preko javno zasebnega
partnerstva, preurejanje procesov v sklopu ZIS –
ažuriranje navodil ZZZS, natan nejše beleženje
opravljenih zdravstvenih storitev, notranje kontrole
vnesenih zdravstvenih storitev in obra unanih
zdravstvenih storitev – osebna zadolžitev inštruktorjev
ZIS po dejavnostih, dostop do ra unalnika zdravstvenih
t h ik iin zdravnikov
tehnikov
d
ik na vseh
hd
deloviš
l iš ih
ih, uvajanje
j j
laboratorijskega ZIS, uvajanje in uporaba ZIS kot
pripomo ek stroki in ne dodatna obremenitev …)

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ – UKREPI V
LETU 2009
• Strateški razvojni na rti - Vlaganja v investicije, ki so energetsko
u inkovite-energetska sanacija stavbe na osnovni lokaciji, ureditev
prometno varnostnih poti okrog ZD in parkiriš – sprostitev urgentne
poti priprava na projekt novogradnje za razrešitev prostorske
poti,
problematike prostorov za specialisti ne ambulante, rtg dejavnost,
zobotehni nega laboratorija, garaž za reševalna vozila, arhiv …)
• Racionalna javna naro ila (naro anje v skladu z ZJN, prijava na
projekte na državni ravni, vklju evanje virov ustanoviteljev ZDO za
investicije skupnega pomena, ….)
• Optimizacija procesa nabave (kriti na presoja smiselnosti nabave
osnovnih sredstev in materialov, centralizirana nabava, cenejše
internetno naro anje potrošnega materiala
materiala, nabave v novo opremo
opremo,
DI, materiale v smislu ve je u inkovitosti – npr. sistem nadzornih
kamer – ve ja varnost, spoštovanje delovnega asa …, novi postopki
v zobozdravstvu ob uporabi sodobnih pripomo kov – prihranek na
asu, ve ja kvaliteta – varnost uporabnikov, optimalna uporaba novih
istilnih sredstev – izobraževanje istilne ekipe o uporabi …

12. jesensko sre anje društva Ekonomistov v zdravstu, Bled, 23. oktober 2009 59

Vlasta Zupani Domajnko

Ukrepi za zagotavljanje vzdržnosti poslovanja v Zdravstvenem domu Ormož

Investicije v letu 2008 v višini 281.492 EUR
(delež 10% od celotnega prihodka)

Investicije 4.201 EUR na zaposlenega
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ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ – UKREPI V
LETU 2009
• Ukinitev nerentabilnih dejavnosti (ukinitev dejavnosti medicine dela
– ob podelitvi koncesij v letu 2007 je ZD Ormož ostal brez zdravnika
za DMD in le z razporejanjem DMS beležil stroške ob minimalnih
prihodkih; prostori DMD so bili dani v najem; lo itev kartoteke
koncesionarjev iz centralne kartoteke – ve u inkov: boljša
organizacija dela na kartoteki, razmejitev javnega in zasebnega;
omejitev dostopa do delovnih sredstev, opreme, materialov
nepooblaš enim osebam; ukinitev dela medicinske sestre v OA
Carrera v Ormožu – boljša izkoriš enost delovnega asa medicinske
sestre, ni problema nadomeš anja v asu dopustov in bolniške
odsotnosti; ukinitev pripravljenosti medicinskih tehnikov na domu –
prihranek 25.000 EUR na leto – ni bilo finan nih virov za pla evanje
pripravljenosti na domu
domu, boljša organizacija dela pri pripravi
razporedov dela – zaradi nizko vrednotene postavke ni bilo
kandidatov za opravljanje pripravljenosti na domu; Zmanjšanje
ordinacijskega asa v zunanjih ambulantah Središ e ob Dravi in Sveti
Tomaž in pove anje ordinacijskega asa na osnovni lokaciji v
Ormožu- prilagoditev dejanske obremenjenosti zdravnikov
ordinacijskemu asu in glavarini na posameznih obmo jih)

KLJU

•

•

•

•

ZA USPEH PRI VPEJAVI NEPOPULARNIH
UKREPOV?
Profesionalnost na najvišji ravni (dobra komunikacija in
informiranje, enakopravno vklju evanje vseh: vodij služb, zaposlenih,
koncesionarjev, ustanoviteljev, ZZZS in MZ, okolja – poudarjanje
vloge vsakega akterja) – partnerski odnos
Zaupati v svoje mo i in se zanesti nase (medtem ko se
pogovarjamo o problemu, ga lahko že razrešimo – proaktivnost;
osebni zgled – poštenost, samokriti nost, ….)
Ob pomanjkanju sistemskih rešitev oz. akanju nanje (s strani
države ali ob ine – narediti svojo strategijo in jo udejanjati skozi
zaposlene in svet zavoda; ob pomanjkanju odlo itev klju nih akterjev se odlo iti namesto drugih seveda v zakonskih okvirih, prevzeti riziko
oz biti pripravljen na osebno odgovornost za dobro uporabnikov in
oz.
zaposlenih;)
Strokovnost, dvig kakovosti (vlaganje v izobraževanje in strokovni
razvoj – kader je najve ji resurs, ki ga ekonomisti še ne znamo
ustrezno ovrednotiti; uvajanje enakomerne obremenjenosti vseh
zaposlenih – ukrepi v tej smeri : menjava timov, fleksibilni in optimalni
timi, dvig kakovosti na raven, da smo vsi dobri in ni slabih; delo na
motivaciji, ve ja konkuren nost …)
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ZA RAZVOJ JE POTREBNO IMETI
• Vizijo in pogum
• Odprto
komuniciranje z
ljudmi
• Uporabo interneta (v
dobi informatizacije)
• Imeti red in urejena
pravila igre na
vsakem koraku
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ZA KONEC : Albert Einstein
“KDOR NIKOLI NI

NAPRAVIL NAPAKE,
NI NIKOLI POSKUŠAL KAJ
NOVEGA.”

o}hshGhGwvvyuvz{

H

Vlasta Zupani Domajnko, vlasta.zupanic@zd-ormoz.si
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mag. Marjan Ferjanc
Splošna bolnišnica Celje

Bolnišnice v primežu recesije

Povzetek

Summary

Bolnišnice so se od za etka svojega delovanja kot
samostojni poslovni subjekti po reformi v za etku
devetdeset let ukvarjale s težavami v poslovanju in
izgubami. Zato so bili ukrepi zmanjševanja stroškov
poslovanja stalno prisotni in deloma uspešni. V tem
asu so se zvrstili štirje na ini Þnanciranja bolnišnic,
kar pa ni izboljšalo njihovega Þnan nega položaja.
Finan no krizo v letu 2009 so bolnišnice do akale
brez rezerv, zato na krajši rok ne bodo zmogle pokrivati ve jih Þnan nih izpadov. Na daljši rok pa so
rezerve na podro ju organiziranosti bolnišnic, spremenjenih procesih v povezavi s kadrovskimi viri ter
u inkovito informacijsko podporo. Za uravnoteženost
poslovanja pa bodo potrebne tudi zakonske spremembe na podro ju pla ne zakonodaje.

Hospitals have dealt with operating difÞculties and
losses since their establishment as independent business entities following the reform at the beginning of
the 1990s. Cost-cutting measures were thus a permanent feature and were only partly effective. During this time, four approaches to hospital Þnancing
were introduced, but failed to improve the hospitals’
Þnancial position. The hospitals were hit by the 2009
Þnancial crisis without having any reserves, which
will render them unable to offset major Þnancial
shortfalls over the short term. Over the long term,
however, reserves lie in the hospitals' organisational
structure, modiÞcations to processes associated with
human resources and in effective information support. To achieve a balance of operations, there will
also be a need for legislative changes in the area of
salary laws.
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Uvod
Recesija svetovnega gospodarstva se je pri akovano v polni meri odrazila tudi v slovenskem
gospodarskem prostoru. Najprej so jo ob utili
gospodarski subjekti, v letu 2009 pa se posledice
zmanjšane gospodarske aktivnosti preko nižjih
davkov in prispevkov selijo v negospodarstvo.
V najve ji stiski sta se znašli podro ji, ki zagotavljata prebivalcem socialne in zdravstvene pravice. Njihov obseg je namre zakonsko dolo en
in se zaradi nastajajo e stiske javnih Þnanc ni
prav ni zmanjšal, nasprotno, potrebe so se še
pove ale. V okviru zdravstva so se v posebej
težki situaciji znašle bolnišnice, saj izvajajo najzahtevnejše zdravstvene storitve, kar je povezano z visokimi stroški. Ti so posledica uporabe
sodobnih zdravstvenih tehnologij, svoje pa prispeva visoka ozaveš enost prebivalcev o možnostih zdravljenja ter pritiska javnosti, ki sili
izvajalce v višjo kakovost. Uvajanje kakovosti
pa zopet povzro a stroške. Tako so se bolnišnice znašle pred težko nalogo in velikim izzivom,
kako v težjih ekonomskih razmerah zagotavljati rast in razvoj bolnišni ne dejavnosti ter zadovoljiti zahtevno prebivalstvo.

Bolnišnice v primežu recesije

1. Oris poslovanje bolnišnic do
leta 2007
V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti
so izvajalci zdravstvenih dejavnosti organizirani na treh nivojih:
- primarno zdravstveno varstvo, ki ga izvajajo
zdravstveni domovi, zasebniki in lekarne,
- sekundarna dejavnost, ki ga izvajajo bolnišnice, zavodi za zdravstveno varstvo, Inštitut za
varovanje zdravja, zdraviliš a, socialnovarstveni zavodi in zavodi za usposabljanje, in
- terciarna dejavnost, ki jo izvajajo bolnišnice s
statusom klinik in je namenjena zahtevnejšim
zdravstvenim obravnavam, raziskovalnim,
izobraževalnim in drugim razvojnim ciljem
zdravstvenega sistema.
Bolnišni na dejavnost na sekundarni ravni
obsega bolnišni no zdravljenje in specialisti no ambulantno zdravljenje. Oboje predstavlja
nadaljevanje obravnave pacientov, ki prihajajo
iz primarnega zdravstva. Razmejitev vsebine
dela med primarnim in sekundarnim zdravstvom je zgolj formalna, kajti v praksi prihaja
do pogostih nesoglasij o obsegu zdravstvene
obravnav, ki morajo biti izvedene na pacientu
na primarni ravni, preden je napoten na sekundarno raven. Bistvo problema .je v prenašanju
stroškov osnovnih preiskav in manjših posegov
na sekundarno raven. V krizni situaciji, ko se
zmanjšuje obseg Þnan nih sredstev in le-ta ne
pokrivajo vseh materialni stroškov, je takšno
obnašanje izvajalcev osnovnega zdravstva tudi
pri akovana. Takšne situacije poslabšujejo Þnan ni položaj bolnišnic.
Pomembno je poudariti, da ni problem le razmejevanje dela med primarnim in sekundarnim zdravstvom, temve tudi med sekundarnim in terciarnim zdravstvom. Slednje je bilo
razmejeno v Splošnem dogovoru 2009, a predvsem v korist terciarnega zdravstva. To so bile
tudi teme razprav in sklepov v vsakoletnih postopkih sprejemanja Splošnega dogovora, nastajajo zapisane ali izre ene obveze, ki v ve kot
desetletnem obdobju niso rodile pomembnejšega napredka.
Drugi pomemben element delovanja bolnišnic
je problematika standardizacije v zdravstvu.
Razvoj zdravstvenega sistema je s standardi
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uredil podro je specialisti no ambulantne dejavnosti. Standardi vsebujejo vsebino in obseg
dela, materialne in kadrovske normative ter
ustrezne Þnan ne vire. Bolnišni na dejavnost
standardov nima. Obstajajo pa nekaterih standardi, ki opredeljujejo predvsem obsege dela na
posameznega izvajalca ali na tim, ki so jih sprejemala strokovna telesa posameznih medicinskih strok za svoje podro je. Ti standardi prinašajo v poslovanje bolnišnic ve inoma ve zmede
kot koristi, saj nimajo Þnan nega pokritja.
Tretje neurejeno podro je bolnišnic predstavlja
odsotnost mreže bolnišnic. Zakonodaja (Uradni
list RS 2005, 1935) je s formalnega vidika opredelila nosilce za dolo itev zdravstvene mreže
na sekundarni ravni, to je Republika Slovenija,
vendar do njene realizacije ni prišlo. Kot za asna rešitev do sprejema plana zdravstvenega
varstva v RS je bila predvidena mreža v obstoje em obsegu. Ker torej ni bilo ustreznih zakonskih osnov, so se bolnišnice razvijale vsaka po
svoje, tudi preko svojih Þnan nih zmožnosti,
v odvisnosti od strokovne mo i posameznih
predstojnikov in politi ne mo i odlo anja v lokalnih in širših okolij, kjer so se bolnišnice nahajale. Razvoj je sledil potrebam prebivalstva,
a pogosto presegal možnosti glede na razpoložljive vire. Ob tem so se bolnišnice tudi slabo
organizirale, brez ustreznega medsebojnega povezovanja, kar je stroške poslovanja še pove evalo. Dejanski razvoj bolnišnic je tako presegal
institucionalnega, ki bi z ustrezno zdravstveno
politiko bolje alociral in racionaliziral sicer omejene Þnan ne vire.
Ker ni bilo standardov, sta Ministrstvo za
zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije(ZZZS) skušala obvladovati bolnišni ni sistem z razli nimi modeli Þnanciranja bolnišnic. Do leta 1998 so bile bolnišnice Þnancirane
glede na število realiziranih bolniško oskrbnih
dni (BOD), leta 1998 se je sistem korigiral s procesom standardizacije, od leta 1999 se je v sistem
vklju il obra un po primerih, v letu 2004 pa se je
za el uvajati sistem SPP (sistem primerljivih primerov) oziroma sistem diagnosti nih skupin,
imenovan DRG (Diagnosis Related Groups).
Seveda tudi razli ni sistem Þnanciranja niso
razrešili Þnan nih problemov bolnišnic, kajti

vzroki segajo kar nekaj let nazaj, vse od razdruževanja zdravstvenih centrov po letu 1990
in vzpostavljanja samostojnosti bolnišnic. Najslabša izhodiš a Þnanciranja so se odrazila
predvsem pri splošnih bolnišnicah, ki so takoj
po svojem konstituiranjem poslovala z izgubo.
Zato je Ministrstvo za zdravje že v letu 1995
interventno poseglo v vodenje bolnišnic z lastnimi kadri, da bi s sanacijskimi ukrepi zagotovili pozitivno poslovanje in ustrezen razvoj.
Sanacija se je izvajala v splošnih bolnišnicah v
Celju, Izoli, Novem mestu, Jesenicah in v Slovenj Gradcu. Izvršenih je bila kopica sanacijskih ukrepov, katerih rezultati so bili le delno
uspešni. S spreminjanjem na ina Þnanciranja v
naslednjih letih so se namre postavljeni okviri
vedno znova spreminjali (standardizacija – prehod na Þnanciranje po primerih, SPP), a za standardizacijo bolnišni nih dejavnosti je vedno
znova zmanjkovalo sredstev. Z enako situacijo
se je soo ala tudi terciarna dejavnost, predvsem
oba klini na centra, kjer pa se je slabo Þnanciranje sekundarnega dela dejavnosti korigiralo s
sredstvi za terciarno dejavnost. Specializirane
in psihiatri ne bolnišnice so ob svojem konstituiranju samostojnosti izborile ugodnejše osnove za Þnanciranje. Enako velja za zdravstvene
domove, zato je bilo njihovo poslovanje v vsem
obdobju za ve ino zavodov pozitivno.

2. Izbruh gospodarske krize in
reakcije dejavnikov zdravstvenega sistema
Gospodarska kriza v letu 2008 nas je dosegla
ravno v asu, ko so vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, vklju no bolnišnice, dosegali dobre pozitivne poslovne rezultate. !e so bili pozitivni rezultati za izvajalce v primarni dejavnosti,
specialnih bolnišnicah in psihiatri nih bolnišnicah dobri rezultati pri akovani, pa so pozitivni rezultati splošnih bolnišnic in klini nih
ustanov doživeli nepri akovano kritiko, kot da
je cilj bolnišnic poslovanje z izgubo. O itno slabo razumevanje razporejanja sredstev v zdravstvu in zakonitosti Þnan nega poslovanja,
vklju no z dav no politiko, je razburjalo odgovorne v zdravstvu. Nastala situacija je pripeljala do ponovnih razmišljanj o nesmiselnosti
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obdav evanja posrednih prora unskih porabnikov ter pla evanja davka na dodano vrednost
(DDV) na porabljene materiale in storitve, ki se
uporabljajo v neobdav ljivi zdravstveni dejavnosti. Še posebej bi bilo to smiselno uveljaviti
že v letu 2009 in dalje, ko se bo Þnan na stiska
v zdravstvu še pove ala.
O itno je togost razmišljanja v zdravstvu zopet
prišla na svoj ra un, ko nismo zmogli sprejeti
pozitivne trende poslovanja iz leta 2008 in ko se
že v letu 2009 hkrati ukvarjamo z zniževanjem
prora unov izvajalcem zdravstvenih storitev
na dokaj administrativen na in z nepredvidljivimi posledicami za delovanje zdravstvenega
sistema. Pravice zavarovancev namre ostajajo
na eloma v enakem obsegu, zato bo moral sistem zagotavljati maksimalno možno uveljavljanje njihovih pravic. Glede na to, da se s akalnimi vrstami pacientov te pravice kr ijo, je velika
odgovornost in naloga Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, da zmanjševanje Þnan nih sredstev izvajalcem zdravstvenih storitev
ne bo pomembno vplivalo na uresni evanje
pravic njihovih zavarovancev. !akalne vrste
so tako v hospitalni dejavnosti kot v specialisti no ambulantni dejavnosti. Vzajemna pa je
odgovornost tudi izvajalcev, da z racionalnim
razporejanjem virov uresni evanje teh pravic
tudi omogo ijo.

3. Nujnost racionalizacije bolnišni ne dejavnosti
Zmanjšana sredstva iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje, predvsem pa pove anje
pla v zdravstvu so sprožile ukrepe, s katerimi
ZZZS zmanjšuje Þnan na sredstva izvajalcem
zdravstvene dejavnosti. Zmanjševanje sredstev opredeljuje kot var evanje, eprav ne gre
za nikakršno var evanje, temve le za predvideno uravnoteženje prilivov in odlivov ZZZS.
Ker ZZZS in država ne uspeta zmanjšati pravic uporabnikov storitev (pacienti) ter stroškov
pla izvajalcev, se breme Þnan ne stiske tako v
celoti prelaga na ramena izvajalcev oz. na njihova vodstva.

Bolnišnice v primežu recesije

Bolnišnice so se že v preteklih letih neprestano ukvarjale z racionalizacijskimi ukrepi, ker
je bila Þnan na stiska skoraj vedno prisotna.
Zato so se v novonastali situaciji znašle skoraj
brez rezerv, s katerimi bi proces prilagajanja
laže prebrodile. Potrebno je poudariti, da imajo
vodstva relativno ozek manever zmanjševanja
stroškov, kajti:
- pla e so dolo ene s kolektivnimi pogodbami,
- dežurna mesta opredeljuje medicinska stroka,
ki je pod mo nim pritiskom javnosti, in se zaradi strokovnih tveganj ne odlo a o njihovem
zmanjševanju,
- stroški kakovosti (število zaposlenih, znanje,
oprema, preiskave, prostori) so potrebni za
varno obravnavo pacientov in zmanjševanje
tveganja,
- pomanjkanje zdravniškega kadra povzro a
nastajanje nadurnega dela,
- težko je zmanjšati dosežen nivo zdravstvene
oskrbe ali kakšno dejavnost ukiniti, saj so prisotna mo na nasprotovanja s strani zaposlenih, zdravniških strokovnih teles, sindikalnih
in civilni združenj ali celo politi nih strank,
- mo na kaznovalna politika demotivira izvajalce zdravstvenih storitev, ki zaradi še vedno
nejasnih navodil niso pripravljeni evidentirati
vseh opravljenih storitev,
- zmanjšana investicijska sposobnost otežuje
obnavljanje medicinske opreme in vlaganja v
kakovost.
Nabor argumentov posameznih bolnišnic o
šibkih možnostih zmanjševanja stroškov bi bil
lahko bistveno daljši, dopolnjen predvsem z
vplivi toge zakonodaje, zunanjega poslovnega
okolja ali preteklih notranjih odlo itev, ki vplivajo na današnjo organizacijo in poslovanje.
Toda upoštevati bo potrebno preprosto dejstvo,
da bo v bližnji prihodnosti potrebno opravljati
svoje dejavnost z manjšimi Þnan nimi sredstvi.

4. Podro ja možnih racionalizacij
v bolnišnicah
Ne glede na doseženo razvojno stopnjo posamezne bolnišnice, obstajajo možnosti za spremembe, ki zmanjšujejo stroške poslovanja,
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predvsem na podro ju:
- posodabljanja procesov,

skupin – zdravstvene nege in zdravstvene administracije se te ovire pove ujejo.

- obvladovanja stroškov dela,
- stroškov nabave in porabe zdravstvenega materiala ter storitev.
Ponovno pa je potrebno oceniti možnosti poveevanja prihodkov, kajti odpira se širok evropski trg zdravstvenih storitev, v katerem lahko
tudi slovenske bolnišnice najdejo svoje mesto.

Procesi
Podro je organiziranosti je sploh eden najšibkejših lenov celotne družbe in bolnišnice niso
izjema. Vzrok je v sistemski ureditvi, ki za boljšo organiziranost ne predvideva boljšega nagrajevanja – niti za organizacije niti za posameznika. Sistem je naravnan ravno obratno, slabša
organiziranost je nagrajena, saj višji povzro eni
stroški pomenijo legalni razlog za zahtevo po
ve jih sredstvih. In ve ji kot je sistem, bolj prihaja do izraza negativna selekcija nagrajevanja
uspešnejših. Za ureditev razmer manjka neodvisna strokovna institucija, ki bi na nacionalni
ravni znala ocenjevati realno uspešnost posameznih subjektov – v našem primeru bolnišnic
– in hkrati dajala strokovno oporo za izboljševanje stanja na funkcionalno operativni ravni.
Bolnišnice so se nesistemati no razvijale in rasle, a organizacija kot stroka ni odigrala svoje
potrebne vloge. Pri tem je pravzaprav redko
sodelovala. Kljub temu, da imamo danes v bolnišnicah veliko organizatorjev, ki so dosegli
ustrezno izobrazbo, je njihova vloga izredno
šibka. Njihovo znanje predstavlja le »spe i kapital«, ki ga bo poslovodstvo bolnišnic izkoristilo ali pa ne. Od njega je odvisno, ali se bo
ukvarjalo s spreminjanjem organizacije, ali bo
izkoristilo krizno situacijo za potrebne organizacijske spremembe. Današnje organiziranosti
bolnišnic namre ve inoma temeljijo na stati nih organizacijskih strukturah funkcijsko - matri nih oblik, kjer imajo najpomembnejšo vlogo
oddelki. Ti so »ograjeni s plotovi«, kar se odraža v oteženem prehajanja zaposlenih med oddelki, neracionalni uporabi drage medicinske
in informacijske opreme, slabši izkoriš enosti
prostorskih kapacitet, težjem prenosu znanja
med zaposlenimi. Z osamosvajanjem poklicnih

Prehod na procesno organiziranost bolnišnic,
kjer osrednjo procesno aktivnost predstavlja
proces zdravljenja pacienta, je že spoznana alternativa sedanji organiziranosti. Organizacija
je prilagojena potrebam pacienta, njegova pot
poteka skozi obstoje e oddelke in seka obstoje e organizacijske okvire. Spremembe so celovite, zajemati morajo vse organizacijske dele
bolnišnice.
Spremembe mora podpreti ustrezna informacijska podpora, ki se lahko kot element spreminjanja odraža kot vzrok ali kot posledica na rtovanih sprememb. Ta namre ne dopuš a »praznih
prostorov« v procesu, v vsakem trenutku daje
informacijski sistem lastniku procesa informacijo, kje se pacient nahaja, kaj se z njim dogaja in
kdo je zanj odgovoren.
Zahtevane spremembe za preurejanje procesov potrebujejo široko podporo zaposlenih,
kajti obstaja kopica nevarnosti, da spremembe
ne uspejo. Bolnišnica je namre živ organizem
ljudi, njihovega intelektualnega kapitala in interesov mo i, zato zahteva posebna prilagajanja
in dialoško kulturo. Hammer in Champy (199,
42) opozarjata med drugim na nekatera dejstva,
ki jih je koristno upoštevati tudi v bolnišnicah:
- cilji razumevanja procesa so: »kaj« in »zakaj« v
procesu, ne pa kako. Zaposleni se preve obremenjujejo s tem, kako proces deluje, ne pa,
emu je dejansko namenjen.
- zgodi se, da za pomembno opravilo ni nikogar, ki bi bil zanj odgovoren,
- procesov ne vodi nih e, ker so ljudje odgovorni za oddelke, ne za procese,
- procesi se prilagajajo posebnim zahtevam
tako, da se na koncu vzpostavi prvotni red,
- pri sredstvih za preurejanje procesov ni smotrno skopariti in
- za vodjo ne smemo postavljati ljudi, ki procesov ne razumejo.
Naju inkoviteje in hkrati najzahtevnejše spremembe v procesih se morajo zgoditi tam, kjer
prihaja do skupnih interesov razli nih organizacijskih enot. Najpogosteje so to podro ja diagnosticiranja (CT, MR, rtg, UZ) ter operacijskih
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dvoran, kjer se poti zdravljenja pacientov razli nih oddelkov stikajo. Zato prihaja:
- do ozkih grl oz. lo enih interesov posameznih
oddelkov - kdo ima prednost?
- do slabe izkoriš enosti prostorov in opreme,
- do »odpadanja« pacientov z operativnih programov,
- do nepotrebnih hospitalizacij zaradi akanja
na operacijo ali diagnostiko,
- do nepotrebnega podvajanja preiskav,
- do nezadovoljnega pacienta, ker ne sprejema
neurejenosti sistema.

Obvladovanje stroškov dela
Bolnišnice porabijo za izpla ila pla in drugih
stroškov iz delovnih razmerij do 60 % celotnega
prora una. Ker so višine pla in drugih dajatev
zakonsko opredeljene, je vzvod obvladovanja
teh stroškov v ustrezni spremembi pla ne zakonodaje. Bolnišnice same lahko ukrepajo le v
obvladovanje koli ine potrebnega dela ter potreben nivo strokovne izobrazbe za izvajanje
posameznih nalog. Odgovore najdemo v postavljenih procesih dela, kjer je opredeljeno:
- potrebno število izvajalcev,
- njihova strokovna usposobljenost in
- as trajanja aktivnosti.
Z operativnega vidika sta podrobna sistemizacija deloviš ter skrbno pripravljeni urniki
orodje za optimalno razporejanje zaposlenih in
spremljanje porabe delovnega asa. Dopolnjuje
ga elektronsko evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu.
Posebno pozornost je potrebno nameniti pravicam zaposlenim do izobraževanja. Stroški, ki
pri tem nastajajo, so sestavljeni iz neposrednih
stroškov samega izobraževanja (potni stroški,
kotizacije, no nine), kakor tudi iz posrednih
stroškov – odsotnosti iz delovnega mesta. Ti
stroški so lahko zelo visoki, kajti odsotnost delavca mora nekdo nadomestiti, obi ajno v obliki
nadurnega dela.
Rešitve za zmanjševanje stroškov izobraževanja so v organiziranem internem izobraževanju, kjer predavajo lastni ali tuji predavatelji.
Potrebno pa je razmisliti tudi o možnosti upo-
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števanja realiziranih pravic do izobraževanja z
možnostmi uporabe informacijske tehnologije,
razpoložljive strokovne literature v bolnišnici
in koriš enju interne medicinske knjižnice, kjer
te možnosti obstajajo.

Stroški nabave in porabe zdravstvenega
materiala ter storitev
Stroški zdravstvenega materiala (zdravila in
sanitetno potrošni material) predstavljajo med
25 in 30 % prora una posamezne bolnišnice.
Ker strošek oblikujeta nabavna cena materiala
in koli ina porabe, je potrebno analizirati oba
stroškovna elementa ob svojem nastanku.
Soo eni smo z agresivno komercialno politiko
ponudnikov materialov, ki z razli nimi vzvodi
vplivajo na porabnike, da uporabljajo njihove
izdelke pri svojem delu. Pri tem se poslužujejo dovoljenih in nedovoljenih metod, na katere
uporabniki razli no reagirajo. Razumljivo je, da
je zoperstavljanje poslovodstev proti nepoštenim poslovnim odnosom zahtevna naloga, ki
pa se ji v krizni situaciji ni mogo e ogniti. Izhajati je potrebno iz predpostavke, da je sorazmerno visok delež prodajne cene artiklov namenjen
trženju (tudi preko 50 %), zato je ob utljivost
na segment vhodnih cen materialov povsem
upravi ena. Javni razpisi so le delno vzpostavili konkuren ne cene, dostikrat pa so strokovne
zahteve izvajalcev tiste, ki odlo ilno vplivajo na
izbor artiklov. Dileme upravi enosti zahtevkov
pa je potrebno dodatno razreševati z ustreznimi strokovnimi telesi (komisijami), ki jih ustanovijo vodstva bolnišnic. V ta sklop preventivnih ukrepov proti podkupovanju naro nika je
potrebno uvrstiti tudi oceno donatorskih aktivnosti za izobraževanja ali za doniranje opreme,
s katero se kasneje zagotavlja uporaba dražjega
potrošnega materiala ali visoki stroški vzdrževanja.
Kot pomo za obvladovanje posameznih vrst
stroškov materialov je umestno imenovati
ustrezne strokovne komisije, ki se ukvarjajo s
strokovnimi analizami in pomagajo pri odloanju ob nabavi in uporabi materialov za speciÞ ne namene. To so komisije za zdravila, za
sanitetni material, za posamezne vrste drugega
potrošnega materiala, pa glede na obsege stro-
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škov, ki so za posamezno bolnišnico pomembne. Komisije se lahko ustanovijo tudi za podroje obvladovanja obsega storitev funkcionalne
diagnostike (CT, MR, UZ), laboratorijskih storitev, ki jih bolnišnice izvajajo same ali pa naroajo pri zunanjih izvajalcih. Komisije skupaj z
drugimi upravnimi službami lahko oblikujejo
mehanizme, orodja, ki prepre ujejo nekontrolirano porabo.

stnikom v pogojih zmanjševanja Þnan nih virov odlo iti, katera so tista podro ja, kamor je
smiselno investirati za doseganje dolgoro nih
u inkov zmanjševanja stroškov. Prav gotovo sta
to podro ji organiziranosti in informatike, kar
bi omogo alo ve jo preglednost nad opravljenim delom na eni strani in uporabljenimi viri
na drugi strani.

Ena izmed oblik zmanjševanja stroškov so restriktivnimi plani porabe po posameznih organizacijskih enotah. Le-ti morajo biti podprti
z ustrezno informacijsko podporo, ki omogo a
teko e spremljanje in opozarjanje porabnikov
na morebitne prekora itve planskih okvirjev.
Planski okviri naj bodo v soodvisnosti od koli ine opravljenih storitev. Zato je spremljanje
porabe materialov po stroškovnih nosilcih – pacientih klju na oblika nadzora porabe materialov, ki prepre uje nenamensko porabo in s tem
nepotrebne stroške.

Literatura:
Hammer-Champy: Preurejanje podjetja: Manifest revolucije v poslovanju, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1995.
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Podatki in kazalci poslovanja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2008, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, 2009.

Za podro je zmanjševanja stroškov zdravil je
za posebej draga zdravila ustrezen ukrep vzpostavitev metodologije, ki zahteva izpolnjevanje
zahtevnih protokolov za njihovo naro anje s
strani zdravnikov. Kadar so protokoli zahtevni,
se naro niki raje premislijo in odlo ijo za uporabo druge vrste zdravil, ki so praviloma cenejša.

Zaklju ek
Bolnišnice so zahteven poslovni sistem, kjer
hitre organizacijske spremembe zaradi tradicionalnih vrednot in speciÞ ne organizacijske
kulture niso uspešne. Veliko vlogo ima pri tem
togo okolje zdravstvenega sistema in zdravstvene politike, ki neprestano spreminja pravila delovanja in vzbuja nezaupanje izvajalcev
do ukrepov in jim ne verjame. Ne glede na to
bolnišnice sprejemajo nalogo zmanjševanja
stroškov poslovanja, a s primerno distanco ocenjujejo ostale ukrepe in se hkrati zavedajo, da
družba ne bo dovolila bistvenega zmanjšanja
kvalitete zdravstvenega varstva.
Bolnišnice se bodo morale skupaj s svojim la-
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UVOD

povzro ajo na leto 1,8 mio € izgube,

Vlada Republike Slovenije se je ob pripravi rebalansa državnega prora una za leto 2009 odlo ila, da iz naslova ustanoviteljskih obveznosti
zagotovi delno sanacijo Þnan nega stanja SB
Izola, z nastavitvijo kompetentnega vodstva pa
tudi izdelavo celovitega programa sanacijskih
ukrepov, ki bi morali že za leto 2009 zagotoviti
pozitivno poslovanje.
Rezultati dela in poslovanja v preteklih letih so
pogojevali naslednje stanje:
1. kumuliranih 10,3 mio € nekritih izgub iz
preteklih let,
2. 6,4 mio € zapadlih in nepla anih obveznosti
do dobaviteljev iz preteklih let (2006),
3. 20,0 mio € neopravljenega investicijsko
vzdrževalnega dela na zgradbah in instalacijah,
4. ve kot 90 % iztrošene medicinske opreme
in aparatur, za katero prenovo bi potrebovali od 10,0 do 15,0 mio €,
5. 3,0 mio € ustvarjene teko e izgube v obdobju 1.1.2009 do 31.5.2009,
6. od tega na ra un izpla anih pla in drugih
osebnih prejemkov za 2,0 mio € prekora ena masa OD v primerjavi z letom 2008,
7.

6,7 mio € izgube ob koncu leta 2009 po prvotnem Þnan nem na rtu in nadaljevanju
poslovanja iz leta 2008,

8. od 70 do 120 presežnih delavcev, ki nimajo
kritja pla e v nobenem viru Þnanciranja in

9. najeta delovna sila, nadure in visok odstotek bolniških odsotnosti, ki pomeni strošek
najmanj 1,0 mio € letno,
10. dnevno odsotno od 30 do 170 zaposlenih
samo zaradi bolniških, na letni ravni je strošek bolniških do 30 dni 470.000 €,
11. za najmanj 3,0 mio € prenizek in podcenjen
delovni program, glede na prostorske kapacitete, zmogljivosti opreme in število kadra,
12. izredno drag, ob tem pa netransparenten
in nepovezan zdravstveno informacijski
sistem, z nepreglednimi stroški najema in
vzdrževanja,
13. nedokon ana izgradnja objektov, energetsko najbolj potratne zgradbe in oprema, iztrošena in zastarela strojnica, ki zaradi neizgrajene toplotne izolacije, neprimernega
zastekljevanja celih fasad idr. povzro a za
1,0 mio € previsoke stroške energije na leto,
14. neurejeno in nedokon ano okolje bolnišnice, neizgrajena požarna in urgentna pot,
pomanjkanje parkirnih prostorov, nedokon an glavni vhod in avla bolnišnice idr.
15. za 20 % previsoka poraba zdravil in zdravstvenih storitev, glede na opravljen delovni program,
16. organizacijsko in normativno neurejena
klju na podro ja delovanja oddelkov, služb
in dejavnosti, nikjer opredeljena odgovornost za opravljeno delo, doseganje programa dela, za Þnan ne rezultate, strokovni
napredek ipd.
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POVZETEK GENERATORJEV IZGUBE
PRESEŽNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH

1,8 MIO EUR

PRESEŽENA MASA OD

2,0 MIO EUR

NADURE, NAJETA DELOVNA SILA,
POGODBE

1,0 MIO EUR

ENERGIJA

1,0 MIO EUR

NEOBRAČUNAN ALI PREMALO
OBRAČUNAN PROGRAM 1,5 MIO

1,5 MIO EUR

PODCENJEN ALI PRENIZEK PROGRAM

1,2 MIO EUR

PREVISOKI STROŠKI ZA ZDRAVILA,
ZDRAV.STORITVE

1,0 MIO EUR

SKUPAJ

9,5 MIO EUR

II. KJE ZA!ETI ? (KOT V.D.
DIREKTOR NASTOPIL 25. 5.
2009)
V skladu s sprejetim programom var evalnih
ukrepov oz. za vzpostavitev Þnan ne vzdržnosti
zavoda smo v juniju 2009 pri eli izvajati naslednje
ukrepe:
1. že v juniju smo odpravili ve ino nadurnega
dela, razen v izrazito deÞcitarnih službah v
zdravstveni dejavnosti, prihranek do konca
leta je ocenjen na 250.000 €,
2. oddelkom, centralni lekarni, nabavni službi
in drugim so bila odvzeta pooblastila za nabave vsega blaga in storitev, nabavo smo koncentrirali v eni službi, nabavnice podpisuje
samo v.d.direktor. Vsa likvidacija ra unov gre
preko v.d.direktorja,
3. odpovedano je najemanje tuje delovne sile in
opravljanje storitev po podjemnih pogodbah,
kot nadomestilo za bolniške in druge odsotnosti, prihranek je na rtovan v višini 200.000
€,
4. v juliju 2009 je sprejet program razreševanja
presežnega števila delavcev, po katerem bi
morali najprej znižati število zaposlenih od
699 na 630 koncem leta po „mehkih variantah”, z upokojitvami vseh, ki imajo že nekaj
asa izpolnjene pogoje za upokojitev in z nenadomeš anjem vseh odhodov, kar bi pomenilo prihranek v višini 310.000 € do konca leta.
Prihranki so nižji zaradi izpla il odpravnin (v
letu 2010 bo to pomenilo 1,240.000 € prihranka, e jih ne bomo nadomestili). V letu 2010
je predvideno nadaljnje znižanje števila zaposlenih od 630 na 590, v odvisnosti od korekcij
delovnega programa. So asno z znižanjem
števila zaposlenih zagotavljamo tudi višjo
kvaliÞkacijsko strukturo negovalskega kadra.
5. v juliju smo izdelali revizijo plana investicijskega vzdrževanja, tako da je poraba znižana
od 2,0 mio € na 400.000 €. V novem Þnan nem
na rtu smo za to porabo zagotovili vir Þnanciranja,

6. izdelali smo analizo porabe zdravil, zdravstvenega materiala in zdravstvenih storitev po stroškovnih mestih, po zdravnikih,
po naro nikih in sprejeli ukrepe za znižanje porabe do konca leta v višini 500.000 €,
7.

sredi julija smo vložili zahtevek za dodatni
program v višini 2,8 mio €, kar je bolnišnica
sposobna izvesti do konca tega leta v vsaj
4/12 oz. redno v vseh naslednjih letih,

8. z namenskimi prora unskimi sredstvi za
kritje izgub iz preteklih let v višini 3,419.000
€ smo v avgustu 2009 popla ali zapadle in
nepla ane terjatve iz preteklih let, tako da
so znižane od 6,423.000 € na 2,100.000 €.
Preostale obveznosti bomo popla ali do
konca leta 2010 in tudi zagotovili teko o
likvidnost. Ve je dobavitelje od septembra
pla ujemo na dogovorjeno valuto.
9. ob pla ilu zapadlih obveznosti smo pridobili za okrog 540.000 € odpisanih zamudnih
obresti in znižanja glavnice, kar se vse zajema med izredne prihodke bolnišnice in
znižuje ustvarjeno izgubo v I. polletju 2009,
10. avgusta smo uvedli dnevno presojo za vsako javljeno bolniško odsotnost preko pooblaš enih zdravnikov in s tem prepolovili
bolniško odsotnost,
11. v teku je javni razpis za nabavo dializnega
materiala, ve jih skupin zdravil ipd. iz katerega pri akujemo znižanje cen in naro anje
generikov,
12. novelirana je študija o energetski sanaciji bolnišnice in naro ena projektna dokumentacija za energetsko sanacijo zgradb
bolnišnice. Po presoji MZ smo naknadno
uvrš eni v skupino bolnišnic, kjer poteka
energetska sanacija. Po sanaciji toplotnega
ovoja, stavbnega pohištva, ravnih streh, fasade, sledi izgradnja elektri ne centrale z
mo jo 2 MGW na podlagi fotovoltaike,
13. v teku je izdelava programske naloge in
idejne zasnove za prenovo urgentnega
bloka,kjer gre bolj za izgradnjo nadomestnih prostorov za dejavnosti, ki sedaj zasedajo že izgrajeni urgentni blok in za manjšo
adaptacijo po prvotnem projektu. Ker smo
odstopili od novogradnje, gre za prihranek
v višini 10,0 mio €,
14. izgradnja oz. obnova urgentnega bloka pogojuje dokon anje novega glavnega vhoda
in sprejemne avle z vso infrastrukturno ponudbo, sedaj se nahaja v IV. gradbeni fazi,
15. oddanih je že sedem prijav za Þnanciranje
projektov iz naslova e-zdravje in drugih podro ij, od teh je ena že sprejeta za shranjevanje video posnetkov endoskopskih pose-
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gov v višini 130.000 €,
16. v teku je registracija znanstveno raziskovalnega oddelka,

dnji:
- znižanje nadur

250.000 €

- odprava tuje delovne sile

200.000 €

17. prijavili smo se v dva centra odli nosti v
okviru Univerze Primorska in Univerze
Ljubljana s projekti razvoja telemedicine,

- znižano število zaposlenih

310.000 €

- dobropisi od zamudnih obresti

540.000 €

18. z Univerzo Primorska in Visoko šolo za
zdravstveno nego smo uskladili skupno investicijo v izgradnjo negovalne bolnišnice s
120 posteljami,

- fi nanciranje video nadzora na endoskopiji

19. oddana je prijava na Eko sklad za izgradnjo
požarne poti in skladiš a posebnih odpadkov v vrednosti 495.000 €,
20. v teku je izdelava projektne dokumentacije
za obnovo in preselitev centralne sterilizacije, nabava novih sterilizatorjev, kot kon ni
cilj pa je predvidena ukinitev proizvodnje
pare in s tem prihranki pri gorivu,
21. v izpraznjene prostore sterilizacije se razširi
centralna lekarna in patologija v nekdanje
prostore šivalnice in skladiš a perila itd...
22. v septembru smo izvedli:
- kontrolo obra unavanja zdravstvenih storitev,
- kontrolo naro anja zdravil in medicinskih pripomo kov iz lekarne,
- kontrolo naro anja zdravstvenih storitev zunanjim izvajalcem,
- kontrolo kvalitete vnosa zdravstvenih storitev
v Birpis,
- konsolidirali novi šifrant stroškovnih mest,
- vzpostavili nekaj povezav med informacijskimi sistemi,
- preverili in na novo dolo ili cene vseh storitev
v bolnišnici,
- opravili revizijo pogodbe z MC Medicor,
- pri eli z izdelavo izkazov uspeha po oddelkih,
dejavnostih in službah,
- sprožili postopke za pridobitev pooblastil za
hitrejšo reorganizacijo oddelkov in služb znotraj bolnišnice,
- uspešno zaklju ili vse postopke za prenos
transfuzijske dejavnosti s 1.10.2009 na ZTM.
Finan ni u inki navedenih ukrepov so nasle-

- znižanje bolniških do 30 dni

110.000 €

- znižani stroški za zdravila, zdr.material

250.000 €

SKUPAJ

130.000 €
1,790.000 €

DOLGORO NE UKREPE PREDSTAVLJAJO INVESTICIJSKA
VLAGANJA
Vse investicije in ve ji vzdrževalni posegi so
predvideni v letu 2010 in kasneje, ko bo bolnišnica tudi bolj investicijsko sposobna. Vsaka
investicija prinaša dolgoro ne prihranke pri
porabi energije, zdravstvenega in nezdravstvenega materiala, števila zaposlenih idr.
1. Zakaj v okviru sanacije javnega zavoda predlagamo plan investicijskih vlaganj?
2. s kratkoro nimi ukrepi sanacije, ki so predvsem var evalne narave, so zagotovljeni
u inki v konkretnem letu, v naslednjih letih
jih bo manj ali ni ,
3. dolgoro ne u inke sanacije je možno zagotoviti z oblikovanjem optimalnega programa
dela in njegovim Þnanciranjem, zato pa je
treba zagotoviti optimalne pogoje dela (prostorske, kadrovske, oprema idr.),
4. ustrezne pogoje dela je možno zagotoviti z
dokon anjem izgradnje bolnišnice po prvotnih projektih in z namensko rabo prostorov,
5. celotnemu obmo ju bolnišnice je treba redeÞnirati osnovno namembnost, dolo iti
urejenost okolja (prometna študija, socialno
zdravstvena in pedagoška namembnost, infrastruktura, okoljevarstvena funkcija idr.),
6. nadaljnje pozitivne u inke v poslovanju lahko pri akujemo od predlaganih investicij,
predvsem pri zagotavljanju ve je energetske
u inkovitosti, prestrukturiranju zdravstvene
nege od dražjih oblik na cenejše, u inkovitejši oskrbi pacientov, nižjih komunalnih stroških, nižjih stroških zunanjih storitev idr.
7.

z ustreznimi prostorskimi rešitvami bodo
dani pogoji za ve ji razvoj obstoje ih in novih dejavnosti , za znanstveno raziskovalno
in pedagoško delo ter za povezovanje z drugimi strokovnimi institucijami.

Predlagano število in obseg investicij je realno
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in ima na voljo namenske Þnan ne vire, od katerih je odvisen status investitorja, rok izvedbe
investicije, celovitost izvedbe projekta ter ustrezno zaporedje izvedbe investicijskih del.
Vsaka investicija prinaša vrsto ekonomskih
u inkov, primarnih in sinergijskih, in pomeni
za javni zavod Þnan no obremenitev v glavnem v fazi nastajanja projektne dokumentacije
in po aktiviranju investicije.

ADAPTACIJA URGENTNEGA BLOKA IN IZGRADNJA NADOMESTN
PROSTOROV
V zadnjih letih je urgentna in dežurna služba
v Sloveniji sledila strokovnim premikom v svetu s postopnim uvajanjem nujne medicinske
pomo i, temu premiku pa ni sledil dinami en
premik izgradnje urgentnih blokov.
Splošna bolnišnica Izola je na podlagi zahteve
Ministrstva za zdravje pristopila k potrebnim
aktivnostim za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo Urgentnega
bloka v bolnišnici, kar pomeni adaptacijo obstoje ih prostorov prvotno namenjenih urgentni službi v pritli ju stavbe in prostorov, ki jih
sedaj uporablja urgenca.
Vse aktivnosti nastajanja dokumentacije so
usklajene s Smernicami za projektiranje urgentnih oddelkov, ki so dolo eni v Prostorsko
tehni nih smernicah TSG – 12640-001 iz junija
2008. Ponudba za izdelavo programske naloge
in idejne zasnove je v fazi reševanja.
Adaptacija obstoje ih prostorov v izmeri 1.670
m2 je ocenjena v višini 1,100.000 €,
dozidava 360 m2 k obstoje im prostorom pa v
višini 612.000 €. Ve ji strošek predstavlja izgradnja nadomestnih prostorov za specialisti ne
ambulante in endoskopijo v izmeri 2030 m2 in
predra unski vrednosti 3,451.000 €.
Pregled vrednosti investicije v teko ih cenah

Celovita sanacija Splošne bolnišnice Izola

brez DDV:
1.Izdelava projektne dokumentacije
2.Izdelava investcijske dokumentacije
3.Inženiring in strokovni nadzor
4.Obračun komunalnega prispevka

280.000 €
17.000 €
308.000 €
160.000 €

5.Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela

5,163.000 €

6.Nabava in montaža opreme

2,100.000 €

7.Nepredvidena dela
Skupaj investicija

350.000 €
8,378.000 €

V letu 2009 je predvidena izdelava projektne
dokumentacije in v letu 2010 pri etek izgradnje
v letu 2010.

ENERGETSKA SANACIJA
BOLNIŠNICE
Na razpis Ministrstva za zdravje za energetsko sanacijo stavb v upravljanju bolnišnic se je
v letu 2008 prijavila tudi SB Izola. Kljub temu,
da ni bila zajeta v preliminarno analizo desetih bolnišni nih objektov, se je s pripravami na
energetsko sanacijo stavb in u inkovitejšo rabo
energije nadaljevalo. Osnova za predlagano sanacijo je bil leta 2005 izdelan razširjen energetski pregled, ki smo ga v letu 2009 novelirali s
podatki iz preteklih let.
Ukrepi na podro ju energetske sanacije bolnišnice predvidevajo:
- izdelavo toplotne izolacije fasade, podstrešja
in tlakov,
- zamenjavo obstoje ih zastekljenih površin na
celotni fasadi po etažah z izgradnjo parapetov
in energijsko var nimi okni,
- sanacija ravnih streh in podstrešja pred zamakanjem z izgradnjo nosilnih konstrukcij za
vgradnjo PV (fotovoltai ni system) za pridobivanje elektri ne energije,
- izgradnja elektri ne centrale na fotovoltaiko z
mo jo 2 MGW,
- odstranitev balkonov in namestitev zunanjih
žaluzij in PV paravanov na južno fasado,
- sanacija ogrevalnega sistema, sistema klimatizacije in prisilnega prezra evanja.
Predra unska aproksimativna vrednost ukrepov energetske sanacije objekta je ocenjena v
višini 6,0 mio €, medtem ko bi izgradnja PV
sistema za pridobivanje elektri ne energije zahtevala 7,0 mio €. Smiselna je postopna izvedba
navedenih del, katerih osnovni cilj je zagotoviti
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racionalno rabo energije, neodvisnost preskrbe
od javnega omrežja in dolgoro no preskrbo z
energijo.
V teku je priprava programske naloge in idejne
zasnove projekta ter priprava dokumentacije za
razpis, ki ga pripravlja Ministrstvo za zdravje.

5. Izgradnja novega dializnega centra
6. Dokon anje glavnega vhoda
7.

Ureditev novih prostorov centralne sterilizacije,

8. Razširitev centralne lekarne v prostore sterilizacije
9. Dokon anje garderob
10. Razširitev histopatološke dejavnosti itd.

IZGRADNJA GARAŽNE HIŠE
Podro je okoli bolnišnice je opredeljeno kot ureditvena cona A 3 in sicer je namenjena razvoju
bolnišnice z nujnimi spremljajo imi dejavnostmi in objekti, ki so funkcionalno povezani z
bolnišnico, programom Srednje zdravstvene
šole in programom Visoke šole za zdravstvo,
dijaškimi in študentskimi nastanitvenimi kapacitetami, razvoju socialno varstvenih in
zdravstveno zdraviliških programov, zelenim
rekreacijskim površinam in drugim odprtim
površinam.

PRIMER ANALITI NEGA PRISTOPA K ODPRAVI ENEGA OD
NAVEDENIH PROBLEMOV

Za obmo je je predvidena izdelava samostojnega izvedbenega prostorskega akta, ki bo z
namenom zagotovitve celovitosti razvoja bolnišni nih in šolskih programov s podrobnejšo
raz lenitvijo prostorskih in programskih izhodiš preciziral kriterije za opredelitev obsega in
medsebojnih razmerij zgoraj navedenih osnovnih programov in dodatnih socialno zdravstvenih programov.
Za trajno in celovito ureditev kompleksa bolnišnice, skupaj s programi bolnišnice in ostalih
uporabnikov kompleksa, je potrebno izdelati
prometno študijo, na podlagi katere bo mogo e
na rtovati celovito prometno ureditev obmo ja.
Bolnišnica nima urejene urgentne poti, dovoze
za paciente in obiskovalce, interventne poti –
požarno pot, krožni promet, javni potniški promet idr. Predvsem zaradi dijakov in študentov
je treba na rtovati peš poti, upoštevaje lokacije
primarnega in sekundarnih vhodov in izhodov,
dostop do parkiriš in avtobusnega postajališ a.
1. Negovalna bolnišnica
2. Deponija posebnih odpadkov
3. Dom upokojencev
4. Visoka šola za zdravstveno nego
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NAMESTO ZAKLJU KA:
Podobnih analiz in kontrol stanja je bilo v asu
od junija do sedaj opravljenih pet. Vsi zaklju ki
so nakazovali možnosti ustvarjanja prihrankov, zato smo jih predstavili najprej na strokovnih kolegijih zdravnikov, medicinskih sester in
nato vsem zdravnikov in zdravstvenim delavcem, ki v analiziranih procesih sodelujejo.
Ugotavljali smo sprotne rezultate, ki so nakazovali možnost doseganja pozitivnega rezultata,
vendar so asno ugotavljamo, da nam pla e delavcev po novem pla nem sistemu in zniževanje Þnanciranja dogovorjenih programov dela,
sproti odžirajo prihranke iz var evalnih ukrepov.
REZULTAT POSLOVANJA ZA OBDOBJE I. –
VIII. 2009 JE BIL – 1,339.183,89 €
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Martin Toth
Ministrstvo za zdravje

Zdravstvena reforma iz
vidika nove zakonodaje

Povzetek
Podro je zdravstvenega varstva v Sloveniji ni
doživeli ve jih in vidnejših sprememb že od leta
1992. Ob vseh drugih družbenih spremembah so zato
spremembe na tem podro ju nujne. Zato se je Vlada
odlo ila za reformo sistema zdravstvenega varstva,
ki naj bi jo opravila s sprejemom novega zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
in zakona o zdravstveni dejavnosti.
Glavni namen reforme je ve ja usmeritev celotne
družbe od bolezni k zdravju in ve ji poudarek na
družbeni skrbi in odgovornosti za izboljšanje zdravja
prebivalstva, kar naj bi postala konkretna vsebinska
in tudi materialna naloga države, ob in, delodajalcev,
ZZZS in raznih društev ter organizacij. V tej smeri
bodo potrebna ve ja vlaganja v zdravje, v programe
krepitve zdravja in preventivo na vseh ravneh. V
zdravstvenem zavarovanju je predvidena lo itev in
razmejitev zavarovanja za bolezen in poškodbe izven
dela od zavarovanja za poškodbe na delu in bolezni
povezane z delom. Uvedene naj bi bile tudi diferencirane prispevne stopnje za zavarovanje za poškodbe
na delu in bolezni povezane z delom za delodajalce,
v odvisnosti od stroškov na zavarovanca za ta tveganja v primerjavi z republiškim povpre jem. Na tem
podro ju so tudi predvidene dolo ene spremembe
pravic zavarovanih oseb. Spremembe so predvidene
tudi glede prispevnih osnov, ki naj bi se razširile
na vse prejemke posameznika in ne le na njegovo
pla o ali pokojnino. Prav tako naj bi bila odpravljena
za samozaposlene možnost izbire osnove, od katere
pla uje prispevke.

V zdravstveni dejavnosti je predvidena reorganizacija, po kateri bo zdravstveni dom ponovni dobil
vlogo osrednjega koordinatorja celotne dejavnosti na
primarni ravni in bo usklajeval tudi delo koncesionarjev. Zakon dolo a tudi, katere dejavnosti bo moral
zagotavljati prebivalstvu svojega obmo ja. Merila
za dolo itev mreže javne zdravstvene dejavnosti
bo dolo ila Vlada R Slovenije po sprejemu zakona.
Na tej podlagi bo prišlo tudi do prestrukturiranja
bolnišni ne dejavnosti, in sicer tako, da se bodo te
bolj prilagodile potrebam ljudi. Nekatere dejavnosti
se bodo preusmerile iz hospitalne v ambulantno
dejavnost, nekatere tudi v negovalne oddelke ali
referen ne centre.
Zakon jasno razmejuje javno in zasebno zdravstveno
dejavnost. Dolo a tudi pogoje, kdaj lahko delodajalec svojim zaposlenim dovoli opravljati zdravstveno
dejavnost pri drugem delodajalcu. Prav tako dolo a
pogoje za sklenitev podjemne pogodbe. Zelo podrobno
ureja na in podeljevanja koncesij, ki naj bi v bodo e
potekalo skladno s potrebami in ne ve na željo ali
zahtevo posameznih zdravstvenih delavcev. Celotno
aktivnost podeljevanja koncesij bo koordiniral minister s sprejemom koncesijskega akta, ki bo dolo al, kje
so potrebe po koncesionarjih, na katerih podro jih in
obmo jih, na in razpisovanja in izbire kandidatov ter
podrobnejši postopek sklepanja koncesijskih pogodb.
Precejšne spremembe prinaša zakonodaja tudi na
podro ju upravljanja z javnimi zavodi. Dosedanje
direktorje (poslovne, strokovne) naj bi zamenjale uprave z ve jimi pooblastili za upravljanje in vodenje za-
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vodov. Nadzirali jih bodo nadzorni sveti, imenovani
s strani ustanovitelja in ZZZS ter z enim izvoljenim
predstavnikom zaposlenih. Uprava bo morala zagotoviti poslovanje v okvirih razpoložljivih Þnan nih
sredstev, sicer je lahko zamenjana.
Novost v našem sistemu zdravstvenega varstva bo
Agencija za kakovost, ki naj bi skrbela za kakovost
pri vseh izvajalcih, dolo ala standarde in kazalnike
ter spremljala njihovo doseganje kot tudi morebitna
odstopanja. Sploh bo zagotavljanje kakovosti moralo
postati ena od pomembnih nalog vseh izvajalcev
zdravstvene dejavnosti.
Za vse predvidene novosti bo potreben dolo en as za
pripravo podzakonskih aktov in za prilagoditev dosedanje organizacije novim zakonskim zahteva. Realno
je pri akovati, da se bodo vse novosti uveljavile dve
leti po sprejemu zakona.

Uvod
Podro je zdravstvenega varstva v naši državi
urejajo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni
dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, deloma pa tudi Zakon o zavodih. Vsi ti se medsebojno dopolnjujejo in povezujejo. Prvi postavlja temelje celotnega sistema zdravstvenega varstva
in podrobneje ureja zdravstveno zavarovanje
(obvezno in prostovoljno), med tem ko se drugi
ukvarjajo z organizacijo zdravstvene dejavnosti
in znotraj tega še prav posebej z zagotavljanjem
in izvajanjem javne zdravstvene dejavnosti pri
nas. Skoraj isto asna priprava dveh od navedenih zakonov (o zdravstvenem varstvu in zavarovanju ter o dejavnosti) predstavlja za etek
oziroma podlago za zdravstveno reformo pri
nas.

Razlogi za reformo
Za odlo itev o reformi podro ja zdravstvenega varstva je ve razlogov. Dejstvo je namre ,
da kljub vrsti spremembam celotni družbi, na
tem podro ju ni bilo resnejših sprememb že ve
kot 17 let. Tranzicija in z njo povezana reforma zdravstvenega varstva se je leta 1992 zgodila predvsem ali skoraj izklju no na podro ju
zdravstvenega zavarovanja, zelo malo pa na
podro ju organizacije zdravstvene dejavnosti.
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V slednji je bila dovoljena zasebna iniciativa
ter odpravljeni bivši modeli upravljanja javnih
zdravstvenih zavodov, vse ostalo pa je ostalo
nespremenjeno. Zato ne presene a dejstvo, da
sedanja organizacija zdravstvene dejavnosti temelji na izhodiš ih iz za etka sedemdesetih let
in to kljub temu, da smo pri a demografskim
in sociodemografskim spremembam, spremembam v medicinski tehnologiji in znanosti,
v zdravstvenem stanju prebivalstva in družbi
nasploh. Ugotavljamo lahko, da na podro ju
organizacije zdravstvene dejavnosti Slovenija
krepko zaostaja za razvojem v drugih gospodarsko razvitejših državah Evrope. Dolo ene
resne spremembe so potrebne tudi na podro ju
zdravstvenega zavarovanja.

Temelji in usmeritve za spremembe zakonov
Oba predloga zakonov, ki naj bi ju spremenili
oziroma sprejeli na novo, temeljita na usmeritvah Svetovne zdravstvene organizacije (Deklaracija o primarnem zdravstvenem varstvu iz
Alma - Ate, Ottawska listina o krepitvi zdravja,
Ljubljanska listina), na Strategiji zdravstvenega
varstva Evropske unije ter na doma ih 17 letnih
izkušnjah pri izvajanju dosedanjega zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Povzema pa tudi nekatere primere dobre prakse iz tujine in sledi sodobnim trendom
na podro ju zdravstvenega varstva in zavarovanja v Evropi. Glavna usmeritev reforme je v
poudarku na skrbi in odgovornosti do zdravja,
ki ni le na posamezniku, temve tudi na državi
(republiki in lokalnih skupnostih), delodajalcih,
nosilcih zdravstvenega zavarovanja in izvajalcih zdravstvenih storitev. Skladno s sodobnimi
razvojnimi trendi naj bi se celotna družba v veji meri kot doslej usmerila na aktivnosti za krepitev in ohranjanje zdravja in manj na bolezen.
Gre za zasuk v miselnosti in dejanjih od bolezni
k zdravju (“Od patogeneze k salutogenezi”) in s
tem povezano krepitvijo in širitvijo preventive
ter programov, ki vodijo v boljše zdravje v vseh
okoljih in s spremembami v vseh politikah in
razvojnih na rtih. V zvezi s tem so predvidene
nove in konkretne naloge in materialne obveznosti države, lokalnih skupnosti, delodajalcev
in zdravstvenega zavarovanja pri spreminjanju
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razmer in pogojev, ki vodijo v boljše zdravje
vsega prebivalstva in boljšo kakovost življenja.
Te bi morale biti podprte tudi s konkretnimi Þnan nimi vlaganji. Doslej je bilo namre to podro je v zakonu napisano zelo deklarativno, ni
pa bilo dovolj konkretnih programov in aktivnosti te vrste družbene odgovornosti za zdravje. Vse preve je prevladovalo mnenje, da je za
zdravje odgovorna le zdravstvena dejavnost
ali kve jemu še resorno ministrstvo, namesto
prepri anja, da zdravje nastaja v okolju, v katerem živimo, in da ga je možno izboljšati, e
spreminjamo okolje in pogoje, v katerih delamo
in živimo. Za uresni itev takšne usmeritve je
potrebno usklajevanje razli nih podro ij in resorjev, ki bodo ob svojih speciÞ nih razvojnih
poteh morali imeti v vidu tudi posledice tega
razvoja za zdravje zaposlenih, okolice in celotne države. Takšno usklajevanje je možno le z
ustreznim strateškim na rtovanjem, sistemskim nadzorom in usmerjanjem vseh podro ij
dejavnosti. Predvidena je priprava in sprejem
strateškega razvojnega na rta zdravstvenega
varstva države ter ustanovitev sveta za zdravje
kot vladnega posvetovalnega telesa, ki bi predvsem opozarjalo in svetovalo o vprašanjih umestitve zdravstvenega varstva tudi v vse druge
politike. Potreba za tem se kaže v dejstvu, da
država od svoje ustanovitve ni izdelala in sprejela dolgoro ne strategije razvoja podro ja, kar
je tudi eden od razlogov za njegovo stanje in
dosedanje tavanje v iskanju rešitev za posamezne pomembna vprašanja.

Pomembnejše predvidene spremembe v sistemu in zavarovanju
Ker bodo kljub ve ji naravnanosti na preventivo, potrebe po zdravstvenih storitvah in
zdravljenju tudi v prihodnje v porastu, je potrebno zagotoviti u inkovit in uspešen sistem
zdravstvenega varstva in zavarovanja. V zvezi
s tem nov zakon poudarja potrebo po ohranitvi in nadgraditvi na el socialnih zdravstvenih
zavarovanj in sodobne evropske družbe kot so
vsesplošna dostopnost do zdravstvenih storitev
in pravic na ra un javnih sredstev, medgeneracijska solidarnost, enakopravnost in nediskriminatornost med prebivalci ter dvig kakovosti,
varnosti in humanosti sistema v okvirih mate-

rialnih možnosti slovenske družbe. Tudi v prihodnje naj bi bilo vsemu prebivalstvu, ki živi
na obmo ju Republike Slovenije, ali na njenem
obmo ju opravlja kakršnokoli pridobitno dejavnost, zagotovljen dostop do zdravstvenih storitev ne glede na njihov materialni, socialni položaj posameznika ali na druge lastnosti. Tako naj
bi ohranili vsesplošno dostopnost do potrebnih
in strokovno opravi ljivih zdravstvenih storitev
in pravic iz zavarovanja za vse. Osnutek posebej poudarja, da solidarnost ne pomeni pravice
in možnosti, ampak tudi enake obveznosti, ki
se odražajo v zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje sistema. Poleg, predvsem naelne (moralne !) odgovornosti za zdravje, je za
svoje zdravstveno zavarovanje vsakdo dolžan
tudi prispevati dolo en del svojega dohodka.
Ta prispevek mora biti odvisen od njegovih
dogodkovnih sposobnosti, za osebe, ki so brez
dohodka, pa mora to obvezo prevzeti država
(Republika Slovenija ali ob ine). Prav na tem
podro ju so v osnutku predvidene dolo ene
spremembe v primerjavi s sedanjo ureditvijo.
Te spremembe so naslednje:
- osnove za dolo itev prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje bi se razširile na vse
prejemke. !e bo predlog sprejet, bi pla evali
prispevke ne le od pla , temve tudi od prejemkov za podjemne, avtorske in druge civilno pravne pogodbe, za nadurno delo, dežurstva, nagrade za delo v upravah in nadzornih
svetih družb in zavodov, za najemnine itd. Izvzeti bi bili le prejemki, v zvezi z delom kot so
dodatki za prehrano, potne stroške, regres itd.
To bi pomenilo razširitev prispevnih osnov,
hkrati pa tudi uresni itev na ela, da smo v socialnem zdravstvenem zavarovanju dolžni vsi
prispevati proporcionalno enak delež skladno
z našo Þnan no sposobnostjo;
- v prihodnje, po predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
samozaposleni ve ne bi imeli možnosti, da si
sami izbirajo osnovo, po kateri bodo pla evali
prispevke. To jim omogo a zakon o prispevkih
za socialno varnost, ki pa je opisano ureditev
povzel pa zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Tako imajo samozaposleni,
ki se odlo ijo za nižje osnove v pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, tudi nižje pravice
(pokojnine). Stanje pa je povsem druga no v
zdravstvenem zavarovanju, kjer imajo vsi zavarovanci enake pravice in so te odvisne od
njihovih potreb in ne od ravni pravic, ki bi si
jih izbrali. Zaradi tega je nesprejemljivo in v
neskladju z na eli solidarnosti, da bi samo-
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zaposleni pla evali nižje prispevke oziroma
tiste, ki si jih sami dolo ijo, ne pa prispevke,
ki bi bili odvisni od njihovega dejanskega dohodka. V predlogu zakona je zato predvideno,
da si ta kategorija zavarovancev ne bo ve mogla izbirati osnove za prispevek, ampak da se
bo upoštevala kot osnova za prispevke dohodnina ali dohodki, ki so primerljivi s pla o podobnih ali enakih poklicev v javnem sektorju,
ki pa naj ne bi bili nižji od povpre ne bruto
pla e v republiki Sloveniji;
- predvidena je tudi sprememba glede pridobitve statusa družinskega lana zavarovanca.
Doslej so to bili otroci, zakonci, straši, bratje,
sestre itd, ki po dolo ilih zakona sami niso
mogli biti zavarovani. Pri statusu družinskega lana se ni upošteval socialni oziroma
gmotni položaj družine (gospodinjstva ). Pokazalo se je, da je tudi ta ureditev preživela,
saj imamo skupino premožnejših družin, pri
katerih eden od zakoncev ali drugih družinskih lanov sicer ni zaposlen (ali upokojen,
brezposeln in podobno) in je zavarovan kot
družinski lan in zaradi tega ne pla uje prispevkov. Po predlogu iz osnutka zakona naj
bi v prihodnje bili zavarovani kot družinski
lani le otroci do 18. leta starosti in študentje
(do 26. leta starosti), zakonci in drugi družinski lani pa le, e bi bili dohodki gospodinjstva na družinskega lana nižji od dohodka,
ki ga dolo ajo predpisi s podro ja socialnega
varstva kot merilo za pridobitev pravice do
socialne denarne pomo i. To bi pomenilo, da
bi se dolo ena skupina ljudi, ki so doslej bili
zavarovani kot družinski lani, morala sama
zavarovati in bi si tudi sami pla evali prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Osnutek predvideva nadalje »lo itev« obveznega zavarovanja za bolezen in poškodbe izven
dela od zavarovanja za poškodbe na delu in
bolezni povezane z delom. Že doslej imamo sicer za obe ti zavarovanji lo eni prispevni stopnji, od katerih tisto za poškodbe na delu in
poklicne bolezni pla ujejo le delodajalci (0,53%
od bruto pla ). Prav tako je zakon že leta 1992
predvidel, da naj bi ZZZS uvedel diferencirane
prispevne stopnje za zavarovanje za poškodbe
na delu in poklicne bolezni v odvisnosti od višine tveganj (stroškov) v posamezni dejavnosti
ali pri posameznem delodajalcu v primerjavi s
povpre jem v Sloveniji. To dolo ilo se doslej ni
uveljavilo, ker najprej ni bilo na voljo potrebnih
podatkov za spremljanje stroškov po delodajalcih in po dejavnostih, pozneje pa tudi ne politi ne volje. Tako se sredstva obeh zavarovanj
mešajo in prelivajo in ni jasno, koliko “stane”
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vsako od njih. Vendar je lo itev teh dveh zavarovanj in druga na obravnava tveganj, ki so
posledica vplivov delovnega okolja, nujna. To
narekuje vrsta dokumentov Mednarodne organizacije dela in Evropske unije, saj gre za tveganja, za katere mora nositi odgovornost in tudi
Þnan ne posledice delodajalec. Gre namre za
stanja, ki so tesno povezana z delovnimi pogoji, proizvodnimi procesi in odnosi, ki veljajo
pri delodajalcu in ki jih je mogo e z ustreznimi
ukrepi obvladovati tako, da na zdravje ne vplivajo negativno ali v im manjši meri. Z lo itvijo obeh navedenih vej socialnega zavarovanja
naj bi namre omogo ili uvedbo diferenciranih
prispevnih stopenj za delodajalce za zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni
oziroma skladno z evropsko prakso za bolezni
povezane z delom. To bi pomenilo, da bi delodajalci, ki vlagajo v zdravje delavcev (programe
krepitve zdravja, v preventivo, ukrepe varnosti
in zdravja pri delu) in imajo zaradi tega nižje
stroške za zdravljenje poškodb in bolezni, povezanih z delom, tudi nižje prispevne stopnje,
tisti pa, ki v to podro je ne vlagajo dovolj, pa
višje. To bi bil eden od ekonomskih vzvodov
za ve jo skrb in odgovornost za zdravje aktivne populacije, ki je na delodajalcih in ki bi
lahko ob utno vplivala na izboljšanje zdravja,
na zmanjšanje stroškov zdravstvenega zavarovanja in isto asno na dvig produktivnosti in
boljše po utje delavcev. Skladno z navedenimi
stališ i in prakso v ve ini evropskih držav bi
se dosedanje obvezno zdravstveno zavarovanje
lo ilo na dve podro ji, od katerih bi vsako imelo svojo prispevno stopnjo, prihodke in stroške,
pa tudi razli ne pravice zavarovancev. V obveznem zdravstvenem zavarovanju za bolezen in
poškodbe izven dela bi še naprej veljalo na elo
najširše solidarnosti vseh zavarovancev, med
tem ko bi na podro ju zavarovanja za poškodbe na delu in bolezni povezane z delom veljalo
na elo vzajemnosti med delodajalci, ki bi to zavarovanje Þnancirali. V slednjem zavarovanju
bi imeli zavarovanci (delojemalci) tudi ve je
ugodnosti in pravice kot npr. višja nadomestila
v asu za asne zadržanosti z dela, uveljavljanje
pravic brez dopla il, na elo uporabe vseh sredstev in metod zdravljenja in rehabilitacije, dokler obstoja verjetnost povrnitve delovne sposobnosti itd. V to zavarovanje bi po predlogu
osnutka bili obvezno vklju eni poleg zaposle-
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nih tudi kmetje.
Glede pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja osnutek zakona predvideva le nekaj
manjših sprememb in sicer:
- od vseh dosedanjih pravic naj bi bila odpravljena le pravica do posmrtnine v zavarovanju
za bolezen in poškodbe izven dela;
- v bodo e ne bi bila sestavina pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja kritje stroškov preno itve in prehrane med zdraviliškim
zdravljenjem, ki ni nadaljevanje bolnišni nega
zdravljenja in pri podaljšanem bolnišni nem
zdravljenju;
- osnutek predvideva znižanje praga solidarnosti pri nekaterih poškodbah izven dela, kjer za
sorazmerno velika tveganja v prostem asu,
kot so npr. tekmovalni športi, borilne veš ine, gorsko kolesarstvo, planinarjenje, alpsko
smu anje, motoristi ni in avtomobilski športi,
športno padalstvo, padalstvo itd. Za ta tveganja bi bila raven kritja za osebe, starejše od 14
let, le 40%, za razliko bo se morali dopolnilno
ali dodatno zavarovati. Takšno zavarovanje bi
bilo lahko kratkotrajno npr. samo za as udeležbe v teh aktivnostih, pri profesionalcih pa
tudi za daljšo dobo;
- nekatere spremembe naj bi bile tudi glede
pravic do nadomestila pla med za asno zadržanostjo z dela, o katerih pa še ni soglasja
socialnih partnerjev.
Pomembna novost, ki je predvidena v osnutku,
se nanaša na ocenjevanje za asne zadržanosti
z dela. Osnutek namre uvaja pravico (in dolžnosti !) do zgodnje rehabilitacije: zavarovanci,
pri katerih bi zdravnik ocenil, da bodo zadržani z dela ve kot 12 tednov, bi bili poklicani na
poseben pregled s strani izvedenskih organov
ZZZS, ki bi jim pripravili individualni program
rehabilitacije, ki bi bila pla ana iz sredstev obveznega zavarovanja za poškodbe na delu in
bolezni povezane z delom, v dolo enem delu
pa tudi iz sredstev delodajalca. Rehabilitacija
ne bi bila asovno omejena oziroma bi se izvajala toliko asa, dokler bi, po ocenah strokovnjakov, obstajala možnost povrnitve delovne
sposobnosti delavca. Ko bi po spoznanjih medicinske stroke bilo ugotovljeno, da takšne možnosti ni ve , bi bili podani vsi razlogi za invalidsko upokojitev. Sode po praksi v tujini, je
s to spremembo realno pri akovati zmanjšanje
absentizma ter stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja ter tudi stroškov, ki jih imajo

delodajalci. S tem ukrepom bi se sicer pove ala
vlaganja (in stroški) v zdravje delavcev, vendar
bi se na daljši rok ob utno zmanjšali stroški
ZZZS in delodajalcev. Strožji naj bi bil tudi nadzor zavarovancev, ki so za asno zadržani z dela
zaradi bolezni oziroma poškodb, pri emer bi
tisti ki se ne bi držali navodil zdravnika o ravnanju v asu te zadržanosti izgubili pravico do
nadomestila pla e.
Osnutek predvideva tudi dolo ene spremembe na podro ju dopla il k ceni zdravstvenih
storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glede na ekonomsko realnost in nujo po
ohranitvi Þnan ne vzdržnosti sistema javnega
zdravstvenega zavarovanja je le-to predvideno tudi za naslednja leta in v približno enaki
višini kot doslej. Predvideno pa je, da bi lahko
bile deležne zmanjšanih dopla il osebe, ki bi
se redno udeleževale programov za krepitev
zdravja, preventivnih pregledov in presejalnih testov, udeležbe v programih upravljanja
z boleznijo (“dieseases management program
- DMP) ali pa zaradi zdravega na ina življenja
ne bi koristile dolo enih zdravstvenih storitev.
Tako bi lahko imeli delne oprostitve za storitev
v osnovni zdravstveni dejavnosti, za zobozdravstvene storitev, za zdravila, specialisti ne storitve itd. To naj bi bila ekonomska spodbuda za
bolj zdrav na in življenja in za motivacijo ljudi
za preventivo.
Posebno poglavje je v osnutku namenjeno prostovoljnemu zdravstvenemu zavarovanju in zavarovalnicah, ki ga izvajajo. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo še vnaprej opredeljeno
kot javni interes, pri emer pa bo potrebno ureditev podro ja in delovanje zavarovalnic prilagoditi direktivam Evropske unije, glede esar je
Slovenija že dobila opomin. Po teh direktivah
namre z nacionalno zakonodajo ni mogo e
omejevati delovanja in poslovanja delniških
družb, kar se nanaša na oblikovanje njihovega zavarovalniškega produkta in na pravico
razpolaganja presežki prihodkov nad stroški.
Druga e je z vzajemnimi družbami, na katere
se direktiva ne nanaša. Za te predvideva osnutek dolo ene spremembe. Predvsem bo zakon
zagotovil, da se dopolnilno zavarovanje pri tej
(ali teh) zavarovalnici (ali) izvaja na neproÞtni
na in in da se vsi presežki prihodkov nad stro-
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ški obvezno vra ajo izklju no v to zavarovanje
in v dobro zavarovancev v obliki znižanja premij ali zagotovitve drugih bonitet. S tem bo posredno onemogo eno, da bi se ta zavarovalnica
ukvarjala tudi s kakšnimi drugimi, komercialnimi zavarovanji in da bi se sredstva za dopolnilno zdravstveno zavarovanje prelivala v kakšna druga pridobitna zavarovanja. Prav tako
bo zakon predvidel na in upravljanja z vzajemno zavarovalnico, v katerem bo imela glavno
in odlo ujo o vlogo skupš ina, sestavljena iz
izvoljenih predstavnikov (zastopnikov) zavarovancev, ki bodo tudi njeni lastniki. Uprava
in nadzorni svet bodo za svoje delo odgovorni
skupš ini. S temi spremembami naj bi se ponovno okrepilo zaupanje ljudi v vzajemnost, ki je
tesna spremljevalka solidarnosti v javnem sistemu zdravstvenega zavarovanja. Ob vsem tem
bo potrebno tudi poskrbeti, da bodo oproš eni
dopla il (in dopolnilnega zavarovanja) osebe
brez dohodka, prejemniki socialnih denarnih
pomo i in drugi, ki dopla il ne bi zmogli zaradi
svojega šibkega materialnega položaja.

Novosti na podro!ju partnerskih
odnosov
Osnutek zakona predvideva nekatere novosti
na podro ju partnerskih odnosov med pla nikom zdravstvenih storitev in izvajalci zdravstvenih dejavnosti ter dobavitelji zdravil in
medicinskih pripomo kov. Novosti gredo v
smeri krepitve ZZZS kot naro nika in pla nika storitev, ki se mora o programih zdravstvenih storitev, njihovi ceni in kakovosti pogoditi
s partnerji tako,da za njihov denar doseže im
boljšo dostopnost in kakovost storitev. Med
merili za dolo anje cen storitev naj bi se v bodo e upoštevala tudi kakovost storitev, ve ja
racionalnost in smotrnejše koriš enje obstoje ih
loveških in drugih materialnih virov. Osnutek
predvideva razširitev pogajalskih postopkov
tudi na podro je oskrbe z zdravili in medicinskimi pripomo ki. Pri vsem tem daje osnutek
ZZZS ve jo avtonomijo pri pogajanjih, ki pa je
povezana tudi z ve jo odgovornostjo za poslovanje, ki mora slediti ekonomskim možnostim
države in usmeritvam iz strateškega in kratkoro nih na rtov Republike Slovenije kot tudi
iz Strateškega razvojnega programa ZZZS . Po
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predlogu zakona Ministrstvo za zdravje ne bi
bilo ve med neposrednimi partnerji in pogajalci. Njegova naloga bi bila pripraviti predlog
meril za mrežo javne zdravstvene dejavnosti
ali mrežo (na sekundarni ravni) ter vsebinska
in ekonomska izhodiš a za pogajanja, cilje, ki
naj bi jih uresni ili parterji. prednostne naloge in makroekonomska izhodiš a za sklenitve
dogovorov in pogodb. Standardi in nekateri
elementi za vrednotenje storitev ne bi bili ve
enotni, ampak bi se lahko v dogovorjenih okvirih na republiški ravni prilagajali speciÞ nim
razmeram v posameznih okoljih. Vsekakor
bo standarde in normative storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
še vedno dolo al ZZZS. Na podlagi teh dokumentov bi potekala pogajanja med naro nikom
(ZZZS) in predstavniki izvajalcev zdravstvenih
storitev. O spornih vprašanjih bi tudi v prihodnje odlo ala tripartitna arbitraža, sestavljena
od predstavnikov izvajalcev, ZZZS in Ministrstva za zdravje. Odlo itev arbitraže naj bi bila
dokon na in je zoper njo možna le zahteva po
sodnem varstvu. Predvidena je tudi dolo ena
decentralizacija pogajalskih postopkov, s tem
da bi dolo ene naloge na podro ju izbire kandidatov, dolo anja cen storitev, itd. prevzele obmo ne enote ZZZS.
Predvidena je dolo ena decentralizacija partnerskih postopkov. Izbira kandidatov, ki se
bodo javili na razpis za programe na primerni
in sekundarni ravni, se bo opravljala na obmo nih enotah ZZZS, kjer bodo tudi imeli možnost
dolo iti nekatere normative in standarde v odvisnosti od nekaterih posebnosti obmo ja in
znotraj razponov, ki jih bo dolo al dogovor med
partnerji na republiški ravni.
Pri urejanju odnosov med partnerji na ravni obmo nih enot bodo pri zavodih za javno
zdravje ustanovljeni regijski sveti kot posvetovalna telesa izvajalcev, ustanoviteljev javnih zavodov, ZZZS in civilne družbe. Ti bodo usklajevali svoje interese in potrebe z možnostmi ter
iskali možnosti im uspešnejšega in u inkovitega na ina izvajanja programa javne zdravstvene dejavnosti. Ti sveti se ne bodo ukvarjali le
s vprašanji sklepanja pogodb med pla nikom
in izvajalci, temve tudi s vprašanji dolo anja
mreže javne zdravstvene dejavnosti, z dosega-
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njem ustrezne kakovosti, z dostopnostjo zdravstvenih storitev, varstvu pacientovih pravic in
podobnimi vprašanji.

Predvidene spremembe v organizaciji zdravstvene dejavnosti
Skladno z ve jo naravnanostjo celotnega sistema na zdravje in preventivo, bi moralo priti do
dolo enih sprememb tudi v organizaciji javne
zdravstvene dejavnosti. Ta je namre povsem
neprilagojena novim zahtevam in razmeram v
zdravstvenem stanju slovenskega prebivalstva
in v mnogih pogledih temelji celo na stanju iz
leta 1972. Predvsem pa osnutek zakona teži k
vzpostavitvi takšne mreže javne zdravstvene
dejavnosti, ki bo temeljila na koncepciji primarnega zdravstvenega varstva in znotraj tega na
ve ji vlogi osnovne zdravstvene dejavnosti. Ob
taki usmeritvi naj bi postal zdravstveni dom
osrednji nosilec javne zdravstvene dejavnosti,
pri emer bo dobil tudi novo vsebino in vlogo v
celotnem sistemu oziroma piramidi zdravstvene dejavnosti. Nova je predvsem vsebina “novega” zdravstvenega doma, ki bo postal koordinator in organizator vseh izvajalcev osnovne
zdravstvene dejavnosti na obmo ju, ki ga pokriva. Tako bo dobil pooblastila, da razporeja
k dežurstvu in za potrebe nadomeš anj tudi
koncesionarje, ki delajo na njegovem obmo ju.
Koncesionarji bodo sploh morali skleniti posebne pogodbe z zdravstvenimi domovi, s katerimi bodo uredili medsebojne obveznosti glede
zagotavljanja nujne medicinske pomo i, izvajanja preventive in programov krepitve zdravja,
skupnem koriš enju dolo enih diagnosti nih
in rehabilitacijskih zmogljivosti itd. Tako bo po
novem zdravstveni dom seštevek vseh dejavnosti sedanjega zdravstvenega doma in dejavnosti vseh koncesionarjev, ki delajo na njegovem
gravitacijskem obmo ju. Pri tem bo zdravstveni
dom moral izpolnjevati dolo ene pogoje glede
velikosti oziroma števila prebivalstva na obmoju, prav tako bo moral sam ali v sodelovanju s
koncesionarji zagotavljati prebivalstvu vse dejavnosti, ki sodijo na primarno raven. Ti novi
zdravstveni domovi bodo ve ji od sedanjih in
bodo morali pokrivati potrebe vseh populacijskih skupin ter vse dejavnosti, ki so z zakonom
dolo eni. Vse to bo zahtevalo reorganizacijo

sedanjih zdravstvenih domov, od katerih se bo
nekaj moralo združiti v ve je organizacije in
pokrivati bistveno ve ja gravitacijska obmo ja
kot doslej. Zakon omogo a tudi združevanje
zdravstvenih domov v skupnosti, ki bi skupaj
organizirale in izvajale dolo ene medicinske ali
druge dejavnosti ali dolo ene poslovne naloge.
Ustanavljanje zdravstvenih domov bo še naprej
v pristojnosti ob in. Tam, kjer so te premajhne,
da bi same ustanovile zdravstveni dom oziroma dolo ale mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, se bodo morale povezati
in uskladiti s sosednjimi ob inami in skupaj
dolo iti mrežo javne zdravstvene dejavnosti na
primarni ravni in ustanoviti zdravstveni dom
oziroma lekarno. !e tega ne bi storile, bo to storilo Ministrstvo za zdravje in ob inam naložilo
ustanoviteljske obveznosti sorazmerno s številom njihovega prebivalstva.
Razporeditev in obseg dejavnosti v javni zdravstveni dejavnosti bo dolo ena s sprejemom
meril za dolo itev mreže javne zdravstvene dejavnosti oziroma z mrežo na sekundarni in terciarni ravni. Oboje bo sprejela Vlada. Slednja bo
dolo ila tudi mrežo bolnišnic. Razlog za to je,
da je mreža dinami na in jo je potrebno prilagajati sprotnim novim potrebam in zahtevam,
kar bi z zakonsko regulacijo bilo izredno težko.
Po predlogu novega zakona bodo bolnišnice na
novo razvrš ene, in sicer bomo imeli splošne,
specialne in negovalne bolnišnice ter bolnišnice
na terciarni ravni. Splošne bolnišnice bodo razvrš ene v dve skupini. V prvi bodo splošne bolnišnice, ki bodo imele le splošni internisti ni in
kirurški ter negovalni oddelek, v drugi pa bolnišnice, ki bodo poleg internega in kirurškega
oddelka imele še najmanj pediatri ni in ginekološki oddelek, ob izpolnjevanju pogojev iz meril
za dolo itev mreže pa tudi nekatere druge oddelke. Na sekundarni ravni naj bi prišlo do nadaljnjega preusmerjanja hospitalne dejavnosti
v ambulantno dejavnost. Nekatere bolnišnice
bi bile le negovalne in bi zagotavljale dejavnost
podaljšanega bolnišni nega zdravljenja, morda
pa tudi institucionalnega varstva v okviru dejavnosti dolgotrajne oskrbe. Bolnišnice bi imele
tudi možnost opravljati specialisti no ambulantno dejavnost pri izvajalcih na primarni ravni
(v zdravstvenih domovih) oziroma s temi skupaj organizirati dolo ene dejavnosti kot npr. di-
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agnosti ne in rehabilitacijske dejavnosti, dežurstva za potrebe otrok, šolarjev, žensk itd. Sploh
bi vse specialisti ne dejavnosti (z izjemo dispanzerske dejavnosti za potrebe otrok, šolarjev
in žensk) prenesli na sekundarno raven in jih
vklju ili v mrežo javne zdravstvene dejavnosti
na tej ravni. Vsekakor je na podro ju sekundarne hospitalne zdravstvene dejavnosti ra unati z
nujnim prestrukturiranjem posameznih dejavnosti v smeri zmanjševanja obsega hospitalne
in pove evanju ambulantne obravnave pacientov. Vzporedno s tem bi potekalo uvajanje ter
širitev dejavnosti, kjer imamo najve je deÞcite,
najdaljše akalne dobe itd. Vse to naj bi se odvijalo postopoma skozi daljše asovno obdobje
in na podlagi epidemioloških in drugih podatkov o potrebah po posameznih podro jih in
obmo jih. Sploh naj bi se posamezne bolnišnice
oziroma njihovi oddelki specializirale za nekatere posebne potrebe in za ve ja gravitacijska
obmo ja, dolo ena med njimi pa tudi pridobila
naslov referen nega centra.
Osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti daje
možnost, da se javni zdravstveni zavodi na isti
ali razli nih ravneh povezujejo v skupnosti zavodov, v katerih bi se ob soglasju ustanoviteljev
lahko dogovorili za skupno izvajanje posameznih nalog in za skupno organizacijo in opravljanje dolo enih dejavnosti, kot npr. skupno
dežurstvo, izvajanje programa za otroke, šolarje, ženske, skupna laboratorijska, radiološka, Þzioterapevtska dejavnost itd. Namen te opredelitve je odprava pregrad in jezov med izvajalci
primarne in sekundarne dejavnosti, namesto
tega vzpostavitev medsebojnih funkcionalnih
povez in racionalnejša izraba obstoje ih resursov.

Novosti pri upravljanju javnih
zdravstvenih zavodov
Na splošno se ugotavlja, da je v Sloveniji eden
od resnih problemov poleg organizacije zdravstvene dejavnosti upravljanje in vodenje javnih
zdravstvenih zavodov. Razlog za to je lahko v
sistemu samem, v premajhnih pooblastilih vodstev javnih zavodov, njihovi neustrezni usposobljenosti za naloge upravljanja in vodenja.
Pokazalo se je tudi, da “dvojnost” vodenja, ki
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je bila uvedena s poslovnim in strokovnim direktorjem, ni primerna, saj je med njima skoraj
po pravilu moralo prihajati do nasprotij, ki so
zmanjševale uspešnosti in u inkovitost menedžmenta in posledi no tudi racionalnost poslovanja javnih zavodov. Vodenje in upravljanje z
javnimi zavodi zahteva tudi speciÞ na znanja,
ki si jih nekateri od sedanjih vodilnih delavcev
javnih zavodov niso pridobili. Nekateri od teh
sprejemajo to vlogo kot priznanje za dolgoletno delo v posameznem javnem zavodu ali dejavnosti, ne pa kot posebno zahtevno nalogo
in odgovornost do uspešnega vodenja zavoda
skladno za javnimi interesi, zaradi katerih je bil
takšen zavod ustanovljen. Isto asno se je pokazalo, da sveti zavoda in ustanovitelji velikokrat
ne vedo, kakšna in igava stališ a naj zastopajo.
Mnogi poznavalci sistema menijo, da je sedanja ureditev preostanek samoupravljanja, v katerem menedžment nima zadostnih pooblastil
in možnosti ukrepanja za racionalno poslovanje oziroma poslovanje v okviru materialnih
možnosti družbe, za ukrepe racionalizacije in
sprememb v organizaciji dela ali za ukrepanje
v drugih primerih, ko se pojavijo nepravilnosti
kot so npr. notranje organizacijske neracionalnosti, pojav “privatizacije” v rednem delovnem
asu, prelivanje javnih sredstev v zasebne zaslužke, nespoštovanje predpisov o delovnem
asu, nedeÞnirane delovne obveze zaposlenih
ali zanemarjanje njihovega spremljanja itd.
Prav tako nima prakti no nobenih pooblastil za
stimuliranje dobrega in kakovostnega dela in
delavcev. Zaradi tega je splošni vtis, da so vodstva javnih zdravstvenih zavodov neu inkovita
in da delujejo bolj v prid zaposlenih kot njihovih ustanoviteljev, v drugih primerih pa spet
samo skladno z zahtevami slednjih.
Ne glede na ocene delovanja ali razlogov za
stanje na podro ju menedžmenta javnih zdravstvenih zavodov, to hkrati kli e po spremembah. Vsi napori ZZZS in Ministrstva za zdravje
po boljšem in u inkovitejšem obvladovanju razvoja zdravstvenih zmogljivosti in stroškov za
obvezno zdravstveno zavarovanje ne morejo
dose i cilja, e tem ne sledi menedžment javnih zavodov ali jih ne uresni i. Zaradi tega so
predvidene spremembe v pooblastilih in odgovornosti vodstev javnih zavodov. Odpravljena
naj bi bila dvotirnost vodstev javnih zavodov
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(poslovni, strokovni direktor), namesto tega pa
uveden na in upravljanja, ki je podoben upravljanju z gospodarskimi družbami. Na elu vsakega javnega zavoda bi bila eno- ali ve lanska
uprava, ki bi imela dolo ala strategijo razvoja
zavoda, dolo ala letni poslovni plan, notranjo
organizacijo in delovni proces ter bila odgovorna za poslovanje. V prihodnje javni zavodi tudi
ne bi imeli ve svetov, temve nadzorne svete, ki
bi predvsem nadzorovali upravo, e le ta deluje v skladu z namenom in aktom o ustanovitvi
javnega zavoda in javnim interesom in v skladu
s pogodbo z ZZZS. V osnutku je posebej poudarjena odgovornost uprave, da zagotovi poslovanje znotraj razpoložljivih Þnan nih okvirov.
Poslovanje s primanjkljajem bi lahko bil razlog
za razrešitev posameznega lana ali celotne
uprave. !lane uprave naj bi na podlagi javnega razpisa imenoval nadzorni svet ob soglasju
ustanovitelja. Tudi lane nadzornega sveta bo
po novem imenoval ustanovitelj, le enega lana
pa tudi ZZZS. V nadzornem svetu bo tudi eden
predstavnik zaposlenih v javnem zavodu, ki ga
le ti sami izvolijo. Jasneje kot doslej je opredeljena vloga ustanovitelja (države, ob in), ki bo imel
nalogo spremljanja delovanja in poslovanja javnega zavoda ter predlaganje ukrepov nadzornemu svetu in upravi, e ugotovi nepravilnosti
ali nespoštovanje akta o ustanovitvi ali drugih
predpisov. Ustanovitelj bo imel tudi pooblastila
razrešiti posamezne lane ali celotni nadzorni
svet in upravo, e le-ti ne bi upoštevali njegovih
zahtev po odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti pri svojem delu.
!lani uprave praviloma naj v prihodnje ne bi
ve opravljali zdravstvenih storitev. Izjemoma
bi bilo to možno najve petino rednega delovnega asa oziroma en dan v tednu. S tem zakon
poudarja že znano dejstvo, da je upravljanje in
vodenje javnega zavoda tako odgovorno in zahtevno, da zahteva celega loveka in ne le nekajurno delo, kot je bila marsikje praksa doslej.
Osnutek zakona predvideva tudi ustanovitev
strokovnih svetov javnih zavodov, ki bi bili
strokovno posvetovalno telo uprave in ji dajali predloge, s katerimi bi bila zagotovljena
ustrezna strokovnost, kakovost dela, strokovno
usposabljanje zaposlenih, enakomerni razvoj in
koordinacija vseh dejavnosti javnega zavoda.

V strokovnem svetu zdravstvenih domov naj
bi sodelovali tudi predstavniki koncesionarjev
gravitacijskega obmo ja zdravstvenega doma.
Strokovni svet naj bi prevzel v dolo enem pogledu naloge, ki so jih doslej imeli strokovni direktorji javnih zavodov.

Opravljanje zasebne dejavnosti
zdravstvenih delavcev, zaposlenih
v javnih zavodih
Razprava o osnutku zakona je veliko asa in
pozornosti posvetila vprašanjem opravljanja
zasebne zdravstvene dejavnosti oziroma razmejitvi javne in zasebne dejavnosti. O tem je
bilo tudi najve nasprotujo ih mnenj med javno razpravo. Nekateri so zahtevali strogo lo itev obeh oblik in prepre itev vsakega prepleta
in prelivanja javnih (Þnan nih, kadrovskih in
drugih materialnih) virov v zasebno dejavnost
ali zaslužke. Drugi, predvsem nekateri izvajalci zdravstvenih storitev, pa so se potegovali za
ohranitev sedanjega liberalnega in dokaj nereguliranega stanja. Delovna skupina je pripravila predlog, ki sledi nuji po razmejitvi javne
in zasebne dejavnosti in predvsem javnih in
zasebnih sredstev, ki pa hkrati na pravno in
vsebinsko sprejemljiv na in omogo i tudi doloene oblike sožitja ene in druge vrste dejavnosti. Tako osnutek predvideva možnost, da lahko
javni zdravstveni zavod opravlja tudi zasebno
dejavnost ob izpolnjevanju zakonsko dolo enih
pogojev. Med temi pogoji pa so, da je možnost
opravljanja zasebne dejavnosti že predvidena
v ustanovitvenem aktu zavoda, da ta zavod v
celoti uresni uje svoje obveznosti do programa
javne zdravstvene dejavnosti (do ZZZS), da ima
proste kadrovske in druge zmogljivosti, ki presegajo raven, dolo eno z merili za mrežo javne
zdravstvene dejavnosti, da lo eno vodi prihodke in stroške iz javne in zasebne dejavnosti. Pri
tem mora ves presežek prihodkov nad stroški
nameniti za razvoj javnega zavoda in ga ne sme
porabiti za vlaganja v zasebno dejavnost. Poudariti pa je treba zakonsko zahtevo, da takšno
zasebno dejavnost uvede javni zavod in ne posamezni zdravnik ali zdravstveni delavec in da
je dohodek iz te dejavnosti dohodek javnega
zavoda, katerega uprava pa uredi na in pla ila
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z neposrednimi izvajalci storitev v zasebni dejavnosti. Osnutek dolo a tudi, katere storitve bi
smeli javni zavodi opravljati v zasebni dejavnosti. To so storitve, ki niso pravica iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, storitve, ki jih opravlja zavod na podlagi pogodbe za tuje pravne
oziroma Þzi ne osebe, za tujce, ki si pla ajo
storitve sami in storitve, opravljene v višjem
standardu kot jih dolo ajo predpisi obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Javni zavod, ki bo
izvajal takšno dejavnost, bo moral tudi posebej
na vidnem mestu ozna iti, kakšno dejavnost
oziroma storitve opravlja, kdo jih opravlja, v katerem asu in tudi cene storitev.
Osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti daje
možnost, da zaposleni v javnih zavodih opravljajo dejavnost tudi pri drugem delodajalcu
javne ali zasebne dejavnosti, vendar ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v zakonu. Prvi pogoje
je, da pridobi pisno soglasje za delo pri drugem
delodajalcu od delodajalca, pri katerem je zaposlen. Slednji pa bo smel izdati to soglasje za
konkretno delo, pri konkretnem delodajalcu in
za vnaprej dolo en as dela pri drugem delodajalcu. Zaposlen bi lahko dobil soglasje šele, ko
bo izpolnil vse svoje obveznosti do delodajalca,
pri katerem je redno zaposlen. To pa se nanaša
na obveznost glede izpolnitve delovnega asa,
glede dežurstva ter glede koli ine in vrste storitev opravljenih storitev skladno z normativi za
posamezno dejavnost. Delodajalec bo smel izdati soglasje tudi za delo pri drugem delodajalcu, e obseg delovnega asa pri delodajalcu, pri
katerem je zaposlen in pri drugih delodajalcih,
vklju no z dežurstvi, ne presega maksimalno
dolo enega asa za delo, opredeljenega v zakonu. To pa je najve 222 ur na mesec. Ta omejitev
je nujna zaradi zagotovitve varnosti pacientov
in zagotovitve dnevnega, tedenskega ter letnega po itka, ki ga dolo ajo predpisi. Poleg tega
mora pred izdajo soglasja tudi delodajalec v celoti izpolniti svoje obveznosti do programa javne zdravstvene dejavnosti oziroma ZZZS. Vse
to bo od uprav javnih zavodov zahtevalo redno
spremljanje izpolnjevanja obveznosti zaposlenih, evidentiranje prihodov in odhodov na delo
in podobno, saj bo na njih tudi odgovornost za
uresni evanje teh zakonskih dolo il.
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Podeljevanje koncesij
Osnutek zakona predvideva tudi druga en pristop pri podeljevanju koncesij za zdravstvene
delavce. V bodo e se te ne bodo na željo ali zahtevo zdravstvenih delavcev, temve skladno s
potrebami in mrežo javne zdravstvene dejavnosti na vseh treh ravneh. Zato je v zakonu predvideno, da se bodo koncesije podeljevale le na
podlagi razpisa, ki ga bodo objavili koncedenti
(ob ine za primarno, republika za sekundarno
raven). Pred razpisom bo minister sprejel koncesijski akt, ki bo opredelil, na katerih podrojih in obmo jih so potrebe po koncesionarjih,
pod kakšnimi pogoji se lahko sklenejo koncesijske pogodbe, kakšne obveznosti in pooblastila
bodo prevzeli bodo i koncesionarji in kaj vse
mora vsebovati koncesijska pogodba. Trajanje
koncesij bo asovno omejeno. To pomeni, da bo
podeljevanje koncesij pravno, enotno urejeno
za vso državo in bo potekalo pod nadzorom
Ministrstva za zdravje in ne bo ve prepuš eno
izklju no ob inam.
Še pred sklenitvijo koncesijske pogodbe bo
vsak koncesionar moral skleniti pogodbo z
zdravstvenim domom ali bolnišnico, na obmoju katere bo opravljal svojo dejavnost posebno
pogodbo. S to se bo zavezal, da se bo vklju eval
v dežurstva, medsebojna nadomeš anja, v skupno izvajanje programa preventivnih in kurativnih storitev. Prav tako se bodo koncesionarji
in javni zavod s to pogodbo dogovorili tudi o
morebitnem skupnem koriš enju dolo enih
zmogljivosti (laboratorij, rentgen,Þzioterapija,
prostori, oprema itd.). Brez takšne pogodbe koncedent ne bo podelil koncesionarju koncesije in
z njim ne bo sklenil koncesijske pogodbe. Za
sklenitev koncesijske pogodbe bodo koncedenti
morali pridobiti tudi mnenje ZZZS in javnega
zdravstvenega zavoda, ki je zadolžen za opravljanje zdravstvene dejavnosti na tem obmo ju
oziroma podro ju. Tudi sicer zakon predvideva
možnost odvzema koncesije, e koncesionar ne
bi spoštoval koncesijske pogodbe in tudi v primerih, ko bi kršil pogodbo z ZZZS in predpise
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Takšne
pogodbe bodo morali skleniti tudi tisti koncesionarji, ki so koncesijske pogodbe sklenili že
pred uveljavitvijo zakona.
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Za sklenitev koncesijske pogodbe so dolo eni v
zakonu posebni pogoji. To bo možno le, e javni
zavod na dolo enem obmo ju nima oziroma ne
more zagotoviti zadostnih kadrovskih zmogljivosti za posamezno vrsto dejavnosti oziroma
ne dosega meril za dolo itev mreže javne zdravstvene dejavnosti. Tako bo zasebna dejavnost
koncesionarjev le dopolnilo javnim zdravstvenim zavodom, ne pa njihova alternativa.

Zbornice in njihova vloga
Osnutek zakona prinaša tudi dolo ene spremembe glede organizacije in vlog zbornic. Te
izhajajo predvsem iz dosedanjih izkušenj in
potrebe po jasnejši opredelitvi glede javnih
pooblastil pri posameznih nosilcih. Ob poglobljenem prou evanju dosedanje pravne ureditve je namre možno ugotoviti, da se z istimi
vprašanji ukvarja kar ve strokovnih oziroma
pravnih subjektov in da na koncu ni isto jasno,
kdo je za kaj odgovoren. To se dogaja na podro ju dolo anja klini nih smernic in doktrine,
strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
zastopanja in predstavljanja posamezne stroke,
nadzora, skrbi za kakovost, itd. Tu se prepletajo
naloge in interesi zbornic, društev, sindikatov,
izvajalcev terciarne dejavnosti, zdravstvenega
sveta, ministrstva itd. Prav zaradi teh nedoreenosti in nejasnosti je bilo v bližnji preteklosti
precej težav, ki same po sebi kli ejo po spremembah, na kar je posebej opozorila javna razprava o osnutku zakona. Ob tem se je v javnosti
najbolj izostrilo vprašanje prostovoljnosti ali
obveznosti lanstva v zbornicah in primernost
njihovih javnih pooblastil. Velika ve ina razpravljavcev, med njimi tudi dosedanji obvezni
lani, nezadovoljni z delovanjem zbornic, predlagajo oziroma zahtevajo, da postane lanstvo
prostovoljno in da se tudi spremenijo njihova
javna pooblastila. Osnutek zakona v veliki meri
sledi tem predlogom. Po novem naj bi se zbornice ukvarjale le s strokovnimi vprašanji svojega
delovnega podro ja kot so do- in podiplomsko
izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih
delavcev, licenciranje ter zastopanje stroke in
strokovnosti v javnosti in pred upravnimi in
drugimi organi. V tem pogledu bi bila ena od
nalog zbornic tudi strokovni nadzor. Glede na
izkušnje iz preteklih let pa bo na tem podro ju

prevzelo dolo ene naloge tudi Ministrstvo za
zdravje, predvsem pri na rtovanju specializacij
in opravljanju izrednih nadzorov, kadar se pojavi dvom v ustreznost nadzora, ki ga je ali bi
ga morala opraviti zbornica, ali kadar obstajajo
sumi, da ta ni bil opravljen korektno. V zvezi s
tem se pojavljajo pogledi, da si ministrstvo »prilaš a« ve oblasti, kot bi bilo potrebno. Resnica
pa je ta, da je za vsa javna pooblastila odgovorna in pristojna država oziroma ministrstvo, ki
lahko nekatera od teh prenese na druge izvajalce, ali jim jih tudi odvzame, e jih ne opravljajo
skladno s pri akovanji.

Kakovost v zdravstveni dejavnosti
V dosedanjem razvoju sistema zdravstvenega
varstva smo v Sloveniji zelo malo pozornosti
posve ali kakovosti. Prevladovalo je splošno
mnenje, da je naša zdravstvena dejavnost dovolj kakovostna in da ne rabi še posebnih ukrepov na tem podro ju. Ker nimamo izdelanih
kazalnikov kakovosti, ki je zelo širok pojem in
zajema poleg kakovosti diagnostike, terapije
in rehabilitacije tudi vprašanja varstva pravic
pacientov, odnosov do njih in njihovega spoštovanja in informiranja ter vklju evanja v odloanje, tudi ne vemo, kje smo šibki ali dobri. Pri
nas teh vprašanj sistemati no ne spremljamo,
zato ne vemo npr. koliko in kakšni varnostni
zapleti se pojavljajo pri obravnavi pacientov,
koliko je jatrogenih okvar in podobno. Na tem
podro ju Slovenija mo no zaostaja za stanjem
v razvitejših državah Evrope. Iz navedenih razlogov zakon predvideva ve novosti. Ena od
teh je ustanovitev Agencije za kakovost, ki bi
se sistemati no ukvarjala s vprašanji kakovosti, pripravila kazalnike za njeno spremljanje
ter tudi spremljala njihovo uresni evanje pri
posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
Druga novost je obveza izvajalcev, da sami pri
sebi spremljajo in ocenjujejo doseganje kazalnikov kakovosti in ukrepajo v primerih zapletov
oziroma tako, da do njih ne pride. Po uveljavitvi
zakona bo moral vsak javni zdravstveni zavod
imenovati osebo, ki bo zadolžena za izvajanje
ukrepov za ve jo kakovost dela. Prav tako bo
javni zavod na svojih spletnih straneh moral
objavljati rezultate, ki jih dosega na tem podroju.
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Nadzor v sistemu zdravstvenega
varstva
Posebno poglavje zakona o zdravstveni dejavnosti se ukvarja s vprašanji nadzora. Tudi to je
namre eno izmed podro ij, ki je bilo pri nas
mo no zanemarjeno. Po mnenju mnogih je to
celo eden od razlogov, da sistem ne deluje skladno s pri akovanji ali celo s predpisi. Še posebej
je pomanjkljiv interni nadzor, kar velja za njegov strokovni in Þnan ni vidik. Tudi zunanji
nadzor ni bil bolj u inkovit, ker ni bil opravljen
v zadovoljivem obsegu, ali ne na ustrezen nain, emur tudi niso sledili potrebni ukrepi.
Oblike nadzora bodo skladno z osnutkom zakona ostale enake tistim, ki jih že poznamo.
Uvaja se le poseben strokovni nadzor ministrstva, e zbornice ne opravijo nadzora, ki bi ga
morale, ali e obstaja sum v njegovo ustreznost.
V zakonu so tudi navedeni ukrepi, ki jih lahko
odredi nadzor oziroma ministrstvo, e ugotovi
dolo ene nepravilnosti. Novost je nadzor, ki ga
bo izvajala Agencija za kakovost na svojem delovnem podro ju in ki bo imela enaka pooblastila kot vsi ostali izvajalci nadzora. Druga pomembna novost, ki jo prinaša osnutek zakona
je nadzor nad uresni evanjem zakona samega,
ki ga bo opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

Prehodni režim
Oba zakona prinašata veliko novosti in sprememb v obstoje o ureditev v sistemu zdravstvenega varstva. Vseh ne bo mogo e uresni iti ez no , ampak bo potrebno dolo eno
asovno obdobje. Tako je predvideno dolo eno
obdobje za sprejem meril za dolo itev mreže
javne zdravstvene dejavnosti, za reorganizacijo obstoje ih javnih zavodov in konstituiranje
njihovih uprav in podobno. Takšen prehodni
režim je predviden tudi za spremembe v sistemu zdravstvenega zavarovanja, v partnerskih
oziroma pogajalskih postopkih, pri ustanovitvi
Agencije za kakovost in za vrsto drugih nalog.
V celoti bo nova ureditev zaživela približno dve
leti po uveljavitvi obeh sistemskih zakonov.
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