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7. Ra~unovodstvo
Omogo~a u~inkovito in transparentno spremljanje ter prou~evanje premoženjskega in finan~nega položaja ustanove ali 
zavoda, poslovno in finan~no uspešnost, razpolaganja in porabo materiala ter finan~nih sredstev. Podpira vse poslovne 
funkcije ra~unovodstva:

finan~no ra~unovodstvo, 
ki zajema knjigovodstvo denarja, spremljanje terjatev in obveznosti, spremljanje kreditnih terjatev in obveznosti, 
blagajniško poslovanje, knjigovodstvo potnih nalogov, spremljanje dav~ne evidence z možnostjo delno odbitnega deleža 
davka na dodano vrednost in eviden~no knjiženje po na~elu denarnega toka, 

stroškovno ra~unovodstvo, 
ki zajema knjigovodstvo storitev, materialno in blagovno knjigovodstvo, knjigovodstvo polproizvodov in proizvodov, 
knjigovodstvo stroškovnih mest, knjigovodstvo stroškovnih nosilcev, knjigovodstvo pla~ in knjigovodstvo osnovnih 
sredstev, ki zajema spremljanje rednih osnovnih sredstev in osnovnih sredstev pridobljenih z donacijami,

poslovodno ra~unovodstvo, 
ki izhaja iz finan~nega in stroškovnega knjigovodstva.
Za lažje in hitro delo so pripravljene dolo~ene funkcije, 
ki omogo~ajo:

• poslovanje v doma~i in tuji valuti

• zbiranje podatkov za pla~ilne naloge 

• pla~evanje in knjiženje ban~nih izpiskov preko interneta z   
 avtomatskim zapiranjem

• obra~un obresti

• obra~un potnih nalogov

• avtomatske eviden~ne vknjižbe

• obra~un davka na dodano vrednost

• avtomatsko izdelavo temeljnic med razli~nimi knjigovodstvi

• izdelavo statisti~nih zbirnih poro~il za notranje in zunanje   
 uporabnike informacij 

• na~rtovanje in analiziranje.

7.1 Osnovna sredstva
Programska oprema za evidenco in obra~un osnovnih sredstev je pripravljena tudi za popis osnovnih sredstev s pomo~jo 
~rtne kode. Popisovanje poteka z direktno povezavo v podatkovno zbirko (on-line), kar omogo~a popisovanje OS ve~ 
uporabnikom isto~asno, premeš~anje osnovnih sredstev ob popisu in slikovni prikaz osnovnega sredstva. 

8. Pla~e in kadrovska evidenca 
Je odprt podsistem za obra~un pla~ in vodenje osebnih podatkov o zaposlenih.
Model obra~una je tako nastavljen, da se lahko prilagodi tako reko~ vsakemu podjetju brez dodatnega programiranja. 
Obra~un je hiter in omogo~a takojšnje preglede rezultatov (po osebah ali kumulativno). Pripravljeni so vsi predpisani 
obrazci za posamezen obra~un, ki jih je potrebno predložiti DURS-u in bankam ob izpla~ilu OD; poro~ila, ki so potrebna 
za ostale zunanje institucije (refundacije, nakazila za banke, poro~ila posojilodajalcem) in letna poro~ila (M4, dohodnina 
...). Statisti~na poro~ila pa so podprta tudi z grafi~nimi prikazi.
Kadrovska evidenca omogo~a spremljanje podatkov o delavcih, izra~un in vodenje dopusta ter razne izpise (delavci 
po abecedi, po mati~ni številki, po naslovih, z rojstnimi podatki, jubilejne nagrade ...). Omogo~eno je tudi spremljanje 
podatkov iz delovne knjižice, osebne podatke (disciplinski ukrepi, nagrade, izobraževanje, zadolževanje HTZ ipd.), podatke 
o družinskih ~lanih, za tujce podatke o delovnih dovoljenjih, podatke o invalidih, zavarovanja, ~lanstvo v sindikatih ... 

 

9. Poro~ila in analize
Modul je namenjen zgoš~enemu prikazovanju pomembnejših podatkov, ki jih obi~ajno potrebuje vodstvo zavoda za 
spremljanje poslovanja in hitro odlo~anje. Podatki se zajemajo iz osnovnih baz, omogo~en pa je tudi ro~ni vnos podatkov 
(napovedi, planirane vrednosti ipd.). Na osnovi podatkov iz celotnega IS, lahko dobimo poro~ila o porabi, gibanju zalog, 
naro~anju materiala, podatke iz ra~unovodskega modula, podatke iz pla~ in ostale podatke. Posebej pa je pripravljen tudi 
pregled toka denarnih sredstev tako imenovani ‘cash-flow’. Vsi podatki so prikazani v obliki tabel in grafov.

Na osnovne funkcije se lahko navezujejo tudi dodatne funkcionalnosti, ki omogo~ajo posebne evidence, kot na primer: 
na~rtovano vzdrževanje osnovnih sredstev, kontrolni postopki vhodnih artiklov, evidentiranje porabe storitev in izdelkov 
v lastni restavraciji in podobno. 
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Hvala, prosim, oprostite, dober dan 
in nasvidenje je mnogokrat dovolj 

in veliko za dobre odnose!

Hvala, prosim, oprostite, dober dan in nasvidenje je mnogokrat dovolj in veliko za dobre odnose!mag. Franc Hočevar

Tematski del tokratnega strokovnega srečanja 
Društva ekonomistov in vodstvenih delavcev v 
zdravstvu je posvečen kulturi medsebojnih od-
nosov in komunikacij v zdravstvu. Odločitev o 
tem je bila sprejeta že na jesenskem srečanju, saj 
je več udeležencev opozorilo na to temo in jo 
predlagalo za naslednji dogodek. Različni pri-
spevki v različnih medijih so v zadnjih šestih 
mesecih opozarjali na izrazito slabo interno 
kulturo in medsebojne odnose v zdravstvenih 
zavodih. Veliko je bilo zapisanega tudi o tem, 
da so bili ti vzrok mnogim slabim odločitvam 
in slabemu razpoloženju v zdravstvenih orga-
nizacijah. Več kot potrebno se nam zato zdi, da 
celovito spregovorimo o tej kulturi, odnosih ter 
notranjih in zunanjih komunikacijah v sistemu 
zdravstvenega varstva. Prvi dan strokovnega 
srečanja bo torej tematski in namenjen kulturi 
odnosov pa tudi kulturi komunikacij v zdra-
vstvu.

1.  Kaj je še spodobno pri oglaševanju in ob-
veščanju javnosti na področju zdravstva? - Na 
tem področju vlada popolna zmeda, priča smo 
tudi povsem neokusnim sporočilom in nasilju 
nekaterih zasebnih zdravnikov pri oglaševanju 
svojih ponudb. Farmacevtska industrija je pre-
segla vse meje dobrega okusa pri sporočanju 
in obveščanju javnosti o zdravilih in prehran-
skih dopolnilih. Nekatera so celo zavajajoča. Če 
mediji že poročajo o zdravstvu, poročajo veliko 
preveč o sporih in prepirih in posamičnih in-
cidentih. Zaradi tega se zmanjšuje zaupanje v 
zdravstvo pa tudi njegova učinkovitost. Da ne 
bi presegli meje dobrega okusa in uporabnosti 
obvestil, je prav, da se dogovorimo za nekaj te-
meljnih parametrov, ki naj bi veljali v zdravstvu 
na tej ravni in v teh okoljih komuniciranja.

mag. Franc Hočevar
Društvo ekonomistov v zdravstvu

2.  Usklajenost in ustrezna medsebojna ko-
munikacija med poslovnim, strokovnim in 
nadzornim vodenjem zdravstvenega zavoda 
– Ustrezna resonanca med ključnimi vodstve-
nimi in nadzornimi pozicijami v zdravstvenem 
zavodu predstavlja pomembno osnovo za sta-
bilno poslovanje in prepotreben mir, brez afer 
in namišljenih konfliktov v zdravstvenem za-
vodu. Medsebojno poslušanje in razumevanje 
je včasih, zlasti v zaostrenih poslovnih razme-
rah, pomembna opora za premagovanje po-
slovnih, strokovnih pa tudi nadzornih zablod 
in napak. Usklajenost vodstvene ekipe zavoda 
in sveta zavoda, ki naj bo uveljavljal in sporočal 
želje in cilje lastnika, lahko veliko pripomore k 
uspešnemu krmiljenju in sprejemanju dobrih 
in pravih odločitev v zdravstvenem zavodu. Če 
k temu dodamo še usklajenost interesov lastni-
ka, torej države, lahko zagotovimo učinkovito 
korporativno upravljanje in vodenje zavoda. 

3.  Pomen notranjega obveščanja in pretoka 
informacij. Dobro delo je pomembno, dobri 
odnosi pomembnejši – Do mnogih nesporazu-
mov znotraj zdravstvenega zavoda pride tudi 
zato, ker ne poskrbimo za nujno pravočasno in-
formiranje zaposlenih tako z vrha navzdol kot 
tudi od spodaj navzgor. Na voljo je sicer več zvr-
sti in orodij notranjega komuniciranja, ki pa jih, 
žal, premalo uporabljamo. Na vodstva skratka 
ves čas leti očitek, da zaposleni ne vedo, kaj se 
dogaja v hiši, in da so premalo seznanjeni tudi 
z informacijami, ki predstavljajo pomembno 
sestavino izvajanja delovnih procesov. Preda-
vateljica na to temo, Jana Bogdanovski, je zapi-
sala naslednje: »Zmanjkuje prostora za človeka, 
vedno več pa ga je za človeka robota. Imamo 
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mag. Franc Hočevar Hvala, prosim, oprostite, dober dan in nasvidenje je mnogokrat dovolj in veliko za dobre odnose!

najsodobnejša komunikacijska orodja, odnose 
pa vsako leto ocenjujemo slabše. Pod pritiskom 
vedno večje produktivnosti si več pišemo in se 
manj srečujemo. Skozi gosto meglo slabih novic 
iz medijev, utrujenosti, razdraženosti in obča-
snega brezupa komaj še vidimo, da se zemlja 
še vedno vrti, sonce sije, letni časi se menjajo in 
zemlja rodi. Premalo se smejemo, preredko po-
hvalimo, prehitro jemo, preveč kritiziramo, da 
bi sploh še opazili vse vrhunske strokovnjake, 
dobre zdravnike, prijazne medicinske sestre, 
ustrežljive uradnike, prizadevne vodje in spre-
tne tehnike.«

4.  Komunikacija v lekarni pri izdaji zdravil 
in samozdravljenju – »Lekarne opravljajo nad-
vse pomembno svetovalno vlogo, ki je pove-
zana z izdajanjem zdravil na recept in drugih 
produktov. Vsi bolniki, ki so predhodno obrav-
navani v zdravstvenih ustanovah, se praviloma 
po obravnavi oglasijo v lekarni, kjer dobijo vsa 
ustrezna navodila, ki so povezana z boleznijo. 
Lekarnarji mnogokrat tudi moderirajo neja-
snosti med zdravnikom in bolnikom in poja-
snjujejo tudi zdravljenje s pomočjo zdravil. Po 
grobi oceni se v obdobju treh let skorajda vsi 
državljani ali pa svojci bolnikov zglasijo enkrat 
ali večkrat v lekarni, zato je ta komunikacija iz-
redno pomembna in mnogokrat tudi odločilna 
za aktivno zdravljenje.«

5.  Komunikacija med zdravnikom in pacien-
tom – »Oprostite, gospod pacient, za pogovor 
nama je zmanjkalo časa« - Predavateljica na 
to temo, Saša Terseglav, je zapisala: »Običajen 
odgovor zdravnikov je, 'zakaj bi proučevali ko-
municiranje, saj tako vemo, da imamo premalo 
časa za pogovor'. Vendar ne gre le za problem 
pomanjkanja časa, pač pa za problem kompe-
tenc, znanja in drugih pomembnih okoliščin, ki 
zmanjšujejo komunikacijsko moč in učinke pri 
umestitvi pacienta v procese zdravljenja. So-
doben pacient je vse manj pripravljen sprejeti 
položaj, v katerem se ga obravnava kot pasiv-
nega udeleženca v sistemu zdravstva. Organi-
zacijska vpetost zdravstva v že preživete okvire 
po drugi strani vse bolj posega v zdravnikovo 
delo ter resno ogroža tako medosebne odnose 
kot tudi celotni sistem zdravstva.«

6.  Prestižna motnja – resna ovira za vzposta-
vljanje korektnih odnosov v družbi - Problem 
ni nov, tema tudi ne, govori pa o tem, da preve-
lika distanca, pomanjkljiva elementarna odziv-
nost, nikakršna pozornost do uspehov drugih, 
opuščanje običajnih kulturnih medčloveških 
navad, kot so poslušanje, pozdravljanje, spre-

membe vedenja ob napredovanju in podobno, 
še posebej v zdravstvenem zavodu, v medse-
bojnih odnosih in predvsem do pacientov, am-
putira moč in sposobnost za delovanje.

Tako kot je to običajno, bo drugi dan na vrsti 
regija gostiteljica, ki bo predstavila temeljne 
podatke o zdravstvenem stanju svojih prebival-
cev, tokrat torej Goriške regije, pa tudi poslovno 
dinamiko območne enote Zavoda za zdravstve-
no varstvo. V nadaljevanju pa se bomo posve-
tili vprašanjem, ki so povezana s prihodnostjo 
zdravstvenega varstva v Sloveniji. 

 - V poslovanje zdravstvenih zavodov in nji-
hovo organizacijo je treba vnesti spremem-
be, ki bodo izboljšale in povečale avtonomijo 
vodenja. V zadnjih letih se je nabralo preveč 
administrativnih omejitev in ukrepov, ki so 
povzročili neverjeten obseg administriranja 
in odvzemali pooblastila direktorjem pa tudi 
drugim, ki so odgovorni za organizacijo in 
vodenje zdravstvenega zavoda. Pretirana re-
gulativa je povzročila slabitev avtonomije in 
ustvarjalne pristope k razporejanju ter raci-
onalni uporabi virov zdravstvenega zavoda.

 - Pričakovanj v zvezi z reformo je veliko, ne-
znank še več. Postopoma se odpirajo po-
membna vprašanja, ki so ključna za refor-
miranje zdravstvenega sistema. Zdravstveni 
zavodi, ekonomisti in vodstva zdravstvenih 
zavodov so lahko ob ustreznih usmeritvah in 
vzpodbudah pomemben nosilec sprememb.

 - Ali se sprejeta strategija izraža v poslovanju 
zdravstvenih zavodov in ali sledi sodobnim 
trendom obravnave bolnikov in nujnim spre-
membam v sistemu zdravstvenega varstva? 
Sprememb ni mogoče doseči brez jasno po-
stavljenih ciljev, ki se jih da spremljati pa tudi 
primerjati z drugimi. Spremembe pa morajo 
biti povezane tudi z iskanjem novih virov, ki 
bodo zagotovili vzdržen sistem zdravstvene-
ga varstva. 

 - Ali bo dovolj denarja za spremembe in nove 
ideje na področju zdravstva? Ali je mogoče 
vire, ki se združujejo v zdravstveni blagajni, 
razporejati na enoto produkta oz. na pacien-
ta na bolj pregleden in vzpodbuden način za 
izvajalce zdravstvenih storitev? Ali je mogo-
če zagotoviti spodobno zdravstveno varstvo 
za slovenske državljane z drugačno vlogo in 
dinamiko dela Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje?
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mag. Franc Hočevar Hvala, prosim, oprostite, dober dan in nasvidenje je mnogokrat dovolj in veliko za dobre odnose!

 - Zdravstveni dom v klasičnem pomenu bese-
de je in mora biti ključni dejavnik in nosilec 
politike zdravstvenega varstva na lokalnem 
nivoju. V času, ko pričakujemo v zdravstvu 
mnoge sistemske spremembe, in glede na to, 
da se obseg sredstev za osnovno zdravstveno 
varstvo zmanjšuje, je velika nevarnost, da bo 
reforma obšla temeljne funkcije in poslanstvo 
osnovne zdravstvene dejavnosti na lokalni 
ravni. Pojem univerzalnega in integralnega 
zdravstvenega varstva se lahko v tem okolju 
razdrobi med posamezne nosilce, ki ne bodo 
imeli niti potrebe niti moči pri vodenju in 
usmerjanju zdravstvene politike in organiza-
cije.

 - Mreže sekundarnih zdravstvenih institucij 
do sedaj nismo ocenjevali, predstavili nismo 
niti zamisli o kriterijih za njihovo organizi-
ranje in delovanje. Mreža sekundarne ravni 

je bila večinoma postavljena že pred drugo 
svetovno vojno.  Zemljevid razporeditve vseh 
zdravstvenih zavodov sekundarne ravni že 
na prvi pogled pove, da je polovica zdra-
vstvenih organizacij razporejena na eni tretji-
ni ozemlja Slovenije. To je dokaz, da je to mre-
žo postavil nekdo z drugačnimi nameni in da 
se v zadnjih 70 letih s tem vprašanjem nismo 
ukvarjali. Znani so občasni poskusi urejanja 
mreže sekundarne ravni, ki pa so bili kljub 
dobri strokovni utemeljitvi zaradi lokalnih 
političnih interesov že v kali zatrti. Spomni-
mo se samo poskusov zmanjšanja števila po-
rodnišnic v Sloveniji in trenutne razprave o 
urgentnih centrih.

Predavatelji in organizatorji so se in se bodo, 
tako kot v preteklosti, potrudili, da bo strokov-
no srečanje dobro potekalo in da nam bo vsem 
skupaj v veliko zadovoljstvo. 
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Kultura medsebojnih odnosov 
in komunikacij v zdravstvu

Kultura medsebojnih odnosov in komunikacij v zdravstvumag. Franc Hočevar

Kultura medsebojnih odnosov in komunikacij 
v zdravstveni organizaciji je nadvse pomemben 
element delovanja v vsakodnevnem življenju in 
odnosih in še toliko bolj v tistih okoljih, kjer lju-
dje razrešujejo svoje osebne stiske. Te stiske so 
še posebej očitne takrat, ko ima človek načeto 
zdravje, ki terja nujno ukrepanje. 

Dejstvo je tudi, da kultura medsebojnih odno-
sov ter stili komuniciranja v taki organizaciji 
zagotavljajo ustrezno izhodišče za komunika-
cijo s pacienti. Ta pa, kot vemo, temelji na do-
stojanstvu, spoštljivosti in razpoznavni empa-
tiji oziroma prijaznosti, ki jo pacienti najprej 
zaznajo in skladno z njo ocenjujejo tudi kako-
vost storitve. Dejstvo tudi je, da se pričakova-
na kakovost vedno in najbolj pokriva ravno z 
uravnoteženim odnosom med pacientom in 
zdravstvenim osebjem. Torej takim odnosom, 
ki temelji na zaupanju pa tudi ustrezni distanci, 
ki jo utemeljujeta strokovnost in znanje zapo-
slenih. Naj takoj dodam, da to znanje ne teme-
lji samo na perfektni seznanjenosti z boleznijo 
in potrebnem ukrepanju, ampak izhaja tudi iz 
ustreznega razpoloženja, ki ga ustvarjajo med-
sebojni odnosi zaposlenih. Ti se nam večkrat 
zdijo razumljivi sami po sebi in dejstvo je, da se 
premalokrat povprašamo, ali so taki, da ustvar-
jajo med zaposlenimi univerzalno harmonijo 
in dobro razpoloženjsko stanje. Zato je prav, da 
se vsaj nekajkrat v določenem obdobju vpraša-
mo tako vsak zase kot vsi skupaj in še posebej 
najodgovornejši, ali so ti odnosi dobri in ali so 
ti odnosi dobra podlaga za opravljanje našega 
dela. 

mag. Franc Hočevar
Društvo ekonomistov v zdravstvu

V ta okvir sodi tudi vprašanje o splošnih spo-
ročilih in obvestilih, ki so na voljo javnosti in 
na katera se ta opira, ko spremlja in presoja 
sistem zdravstvenega varstva. Priča smo prete-
žno negativnim sporočilom, incidentom, ki se 
dogajajo na relaciji pacient–zdravnik oziroma 
zdravstvena organizacija, pa tudi šikaniranju. 
V medijih je tako rekoč stalna praksa apriorno 
obsojanje, ne da bi bili seznanjeni s podrobnost-
mi, ki so namerno spregledane, da je incident 
opisan čim bolj spektakularno, populistično in 
seveda po merilih medijske logike, da mora biti 
ta čim bolj zanimiv, da pritegne javnost.

K temu prispevajo še lažna sporočila in obljube 
o čudežnih zdravilih, o alternativnih, večkrat 
neučinkovitih, oblikah zdravljenja in različni 
prerokovalci, ki odvračajo ljudi v stiski od re-
snega zdravljenja in ukrepanja. 

Posledica vseh teh nakazanih anomalij, ki ima-
jo svojo podlago v kulturi odnosov in komu-
nikacij, pa je ta, da ljudje izgubljajo zaupanje v 
sistem zdravstvenega varstva, pa tudi v zdra-
vljenje, zdravstvene institucije in tudi zdravni-
ke ter drugo osebje. 

Osrednji problem te kulture pa so vendarle 
medsebojni odnosi znotraj delovnega okolja, 

razpoznavna naklonjenost, ki pripomore k ve-
čjemu veselju, veselju do dela, do poklica, ki ga 
opravljamo, in, kar je še najpomembnejše, ve-
selju, ko se odpravljamo v službo. Take vrste 
medsebojna pozornost zmanjšuje utrujenost, 
preprečuje izčrpanost in daje nove in učinkovi-
tejše zagone na delovnem mestu, pa tudi doma, 
kar ni zanemarljivo in nepomembno. 
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mag. Franc Hočevar Kultura medsebojnih odnosov in komunikacij v zdravstvu

Ta kultura ni dana sama po sebi. Zanjo je po-
trebno kaj storiti in se včasih vprašati, zakaj pri-
de do nasprotij, zakaj se ne razumemo najbolje 
in kaj je potrebno storiti.

Ta nasprotja se lahko pojavljajo na več ravneh:

 - Imamo skupne cilje in skupne probleme, ki 
jih različno in drugače razumemo tudi zaradi 
različne stopnje odgovornosti in položajnih 
pozicij posameznikov. Gre za različne zorne 
kote, za različna prepričanja in vrednotenja. 

 - Ljudje smo že po naravi taki, da imamo raz-
lične stile v medsebojnih komunikacijah. 
Mnogokrat se v ta splet vrine še nezaupanje v 
skupino in problem iskrenosti. Ne verjamemo 
tistemu, kar govorimo, oziroma je integriteta 
načela »to, kar govorim, tudi delam« načeta.

 - Smo različne osebnosti, eni so napeti, drugi 
napadalni, eni podredljivi, nekateri pa na-
gnjeni k temu, da iščejo problem v vsaki re-
šitvi.

 - Civilna iniciativa, ki se združuje v društva, 
govori drugačen jezik, ki ga institucija ne ra-
zume. Forsirani prestiž poruši zaupanje in 
podira komunikacijske mostove in ovira tre-
zen razmislek.

Če smo na kratko razčlenili dejavnike nasprotij, 
je prav, da se še povprašamo, kakšne so posle-
dice. Občutek neusklajenosti ali pa nesporazu-
mov je za vsakega neprijeten. Neprijetnost vodi 
v izmikanje in agresijo, včasih pa v racionalno 
reševanje nasprotij. Prva in pozitivna stran na-
sprotij je v tem, da kažejo na probleme, na hote-
nja in tudi na željo po spreminjanju obstoječega 
stanja. Na to hotenje se lahko opremo, saj je vir 
energije, ki jo moramo sprostiti in tako spod-
buditi spremembo. Če na kratko povzamem ta 
razmislek, imamo opravka s konfliktom ciljev, 
s konfliktom spoznanja in konfliktom čustev. 
Slednji je najmočnejši in največkrat ovira ali pa 
priložnost za razreševanje. Je priložnost za jezo, 
užaljenost, maščevalnost, zamerljivost ali pa 
popoln umik.

Medsebojni odnosi prežemajo vse naše delo in 
življenje. Izhajajo iz nas samih, iz naših osebnih 
lastnosti in so usmerjeni na druge. Ko ocenjuje-
mo sebe, se nehote primerjamo tudi z drugimi, 
jih sodimo in mnenja tudi izražamo. Ali so ta 
dobra ali slaba, prijetna ali neprijetna, je stvar 
našega presojanja. Ker nimamo vsi enakih me-
ril, se naša mnenja o odnosih z drugimi raz-
likujejo. Medsebojni odnosi vedno ustvarjajo 
psihološko ozračje, v katerem živijo zaposleni, 

in nadvse je pomembno, kakšno je to. Vedeti 
moramo, kakšno je in tudi kakšno bi moralo 
biti. Najpomembneje pa je, da znamo to ozračje 
spremeniti s pomočjo gojenja stilov in kulture 
medsebojnih odnosov. Da pa bi tako delovali, je 
dobro poznati temeljne značilnosti medosebnih 
odnosov, predvsem kakšni naj bi bili. Opore 
temu razumevanju so priznavanje različnosti, 
vzajemnost odnosov, omogočanje osebnega 
izražanja, dajanje pravih informacij in prepre-
čevanje dvopomenskih situacij brez nevrotične 
zlorabe drugega v obliki nenadzorovane upo-
rabe impulzivnih in agresivnih reakcij, kot so 
kričanje, nasilno prekinjanje telefonskih pogo-
vorov, ignoriranje, neodzdravljanje in še nekaj 
drugih najbolj grobih oblik neprimernega ve-
denja. 

Pri polni zavesti in vsi pa moramo sprejeti dej-
stvo, da smo zdravstvena institucija, da mora-
mo zagotoviti ustrezno distanco med seboj in 
sodelavci, jo napolniti z maksimalno empatijo 
in razviti zaupanje do te ravni, da bosta med-
sebojna spoštljivost in dostojanstvo temeljni 
opori za medsebojno komunikacijo. Ta opora 
včasih vključuje tudi elemente rituala, ki se zač-
ne s srečanji sodelavcev pred začetkom dela ali 
vmes, v bolniški sobi ali v čakalnici pred ambu-
lanto. Ta srečanja, seveda če so osmišljena, takoj 
pokažejo, da deluje poštena hierarhija odnosov, 
da ne varčujemo z medsebojno spoštljivostjo, 
da cenimo svoje predpostavljene in na drugi 
strani svoje sodelavce. 

Nadvse pomembno opozorilo, ki naj bo splošno 
in najbistvenejše, pa je, da se v okolju pacienta 
in njegovih svojcev nikoli ne odpirajo vsebine 
in začenja pogovor o medsebojnih odnosih za-
poslenih in njihovih osebnih problemih. Okolje 
pacienta mora biti do skrajnosti spoštovano in 
nikoli obremenjeno s problemi zaposlenih in 
nerazrešenimi notranjimi odnosi. To dosežemo, 
če se med seboj »štekamo«, kot bi rekli naši za-
namci, in če smo vsi ustrezno »skulirani«. To pa 
ne nastane samo po sebi, potrebno je kaj storiti 
in se vedno znova vprašati, ali smo bili čez dan 
pravega razpoloženja in prave volje tako vsak 
zase kot tudi drugi okoli vas in ali smo za to kaj 
storili. 

Naj zaključimo razmislek o zastavljeni temi z 
nadvse preprostimi izhodišči in opozorili. Ni-
koli ne govorimo tako glasno, da ne slišimo 
drugih. Ne zaključujmo pogovorov z jezo. Tek-
mujmo, kdo bo koga prvi pozdravil, prav pa 
je, da to storijo moški in mlajši. Nikoli po ne-
potrebnem ne odpirajmo problemov takrat, ko 
ni nikakršnih možnosti, da bi jih razreševali. 
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mag. Franc Hočevar Kultura medsebojnih odnosov in komunikacij v zdravstvu

Naložiti nove naloge v petek ob dveh je nepro-
duktivno za vse tiste, ki jim ni omogočeno, da 
bi jih razrešili v naslednjih dveh dneh, ko naj 
bi počivali. Veliko bomo storili zase, za druge 
in za medsebojne odnose, če bomo uporabljali 
pa tudi živeli s petimi čarobnimi izrazi: hvala, 
prosim, oprostite, dober dan in na svidenje. 

Ste bili kot pacient deležni blagodejnega učin-
ka, ko ste sedeli pred ambulanto in je prišel 
mimo zdravnik ter vas pozdravil? Svet se vam 
zdi takrat čisto drugačen. 
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Kaj je še spodobno pri oglaševanju 
in obveščanju javnosti na 

področju zdravstva?

Kaj je še spodobno pri oglaševanju in obveščanju javnosti na področju zdravstva?prof. dr. Dejan Verčič

prof. dr. Dejan Verčič
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Povzetek
Komuniciranje na področju zdravstva lahko glede 
na različne smotre obravnavamo kot zdravstveno 
komuniciranje, strateško komuniciranje ali komer-
cialno komuniciranje. Je preveč in neživljenjsko regu-
lirano, zato omogoča ribarjenje v kalnem. Potrebni 
sta takojšnja analiza stanja in na njej temelječa sin-
teza pravil igre, dolgoročno pa višja vlaganja v dvig 
zdravstvenokomunikacijske zmožnosti in v dvig 
splošne zdravstvene pismenosti.

Summary
On the basis of different purposes, communication in 
the health sector can be treated as health communica-
tion, as strategic communication and as commercial 
communication. Its regulation is vast and discon-
nected from reality. There is an immediate need for 
an analysis and a synthesis of the rules of the game, 
while long-term more investment is needed to pro-
vide for better health communication competencies 
and health literacy in general.
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prof. dr. Dejan Verčič Kaj je še spodobno pri oglaševanju in obveščanju javnosti na področju zdravstva?

UVOD
Zdravje sodi med največje vrednote, zato za 
komuniciranje, ki se nanaša na zdravje, velja 
največ pravil, zapovedi in prepovedi. Ta se raz-
tezajo od kodeksov prek pravilnikov, vladnih 
uredb in državnih zakonov vse do sporazu-
mov, direktiv, uredb ter belih in zelenih knjig 
EU. Čeprav organizacija zdravstvenih sistemov 
in izvajanje zdravstvenih storitev sodita v pri-
stojnosti držav članic, Evropska unija pomemb-
no vpliva na komuniciranje o zdravju. Veljav-
na zakonodaja EU na področju okolja, varstva 
potrošnikov in zdravja je na dan 27. aprila 2014 
obsegala 2174 aktov1. K temu je potrebno dodati 
še mednarodne sporazume, konvencije Organi-
zacije združenih narodov in njenih specializi-
ranih agencij, predvsem Svetovne zdravstvene 
organizacije. Preveč pravil, zapovedi in prepo-
vedi pa najpogosteje pomeni malo reda.

V Sloveniji smo zadnje čase priče agresivnemu 
oglaševanju v estetski kirurgiji, oftalmologiji 
in dentalni medicini2, pri čemer tuji ponudni-
ki zdravstvenih storitev to obilno počno tudi v 
Oni, eni najbolj branih revij in prilogi osrednjih 
dveh časnikov, Dela in Slovenskih novic. Ona 
je imela v letu 2014 povprečno tiskano naklado  
116 488 izvodov z dosegom 15,8 % oz. 269 000 
bralk in bralcev3. 

Slika 1: Primer spornega oglasa4

Vendar je to le vrh ledene gore, ki je še dosti ve-
čja pod morsko gladino. Kar tuji zdravniki pri-
dobijo z oglaševanjem »nad črto« (oglaševanje, 
pri katerem je sporočilo uokvirjeno v oglas, ki 
je objavljen v zakupljenem medijskem času ali 
prostoru), slovenski pridno nadoknadijo »pod 
črto« (vse druge oblike tržnega medijskega spo-
ročanja, ki ciljne skupine ciljajo zunaj zakuplje-
nega medijskega časa ali prostora), predvsem s 
publiciteto in v družabnih medijih.5

KOMUNICIRANJE NA PODROČJU 
ZDRAVSTVA
Komuniciranje na področju zdravstva lah-
ko glede na različne smotre obravnavamo kot 
zdravstveno komuniciranje, strateško komuni-
ciranje ali komercialno komuniciranje. 

Zdravstveno komuniciranje zajema vse komu-
niciranje, ki se nanaša na zdravje, na osebni, 
medosebni, organizacijski in družbeni ravni.6 
Gre za multidisciplinarno, interdisciplinarno 
ter transdisciplinarno področje, ki ob medici-
ni in komunikologiji združuje še mnoge druge 
vede, vendar se je v organizaciji znanstvenega 
dela uveljavilo kot veja komunikologije (v tem 
smislu bi lahko v slovenščini govorili tudi o 
zdravstveni komunikologiji). Ukvarja se s ši-
rokim razponom vprašanj od komuniciranja 
med zdravniki in pacienti ter med zdravstve-
nim osebjem pa do javnih komunikacijskih 
kampanj in sprememb za zdravje, ki jih pri-
našajo digitalne, družbene, mobilne, nosljive 
in podobne komunikacijske tehnologije.7 Med 
osrednjimi zamislimi zadnja leta prevladujeta 
opolnomočenje pacientov in zdravstvena pi-
smenost.8 Smoter zdravstvenega komuniciranja 
je vplivati na kakovost izbir v korist osebnega 
in javnega zdravja.9

Strateško komuniciranje je namensko komu-
niciranje, najpogosteje organizacij, za uresni-
čevanje njihovega poslanstva,10 čeprav ga lah-
ko opazujemo tudi na ravni posameznikov 
(npr. strateško iskanje informacij o boleznih in 
zdravju) ali družb ter držav.11 Strateško komu-
niciranje tukaj nastopa kot sinonim za odnose 
z javnostmi, komunikacijski menedžment, kor-
porativno in organizacijsko komuniciranje – v 
akademskih krogih prevladuje pojem odnosov 
z javnostmi, v poslovnem svetu korporativno 
komuniciranje, medtem ko je državnim in ne-
vladnim organizacijam bližji pojem strateško 
komuniciranje.12 Ta zmešnjava s poimenova-
njem spominja na babilonski stolp, vendar nas 
podrobnosti tega tukaj ne zanimajo. Gre za 
področje, na katerem se srečujeta menedžment 
in komuniciranje13 (v svetu znanosti: komuni-
kologija). Medtem ko je smoter zdravstvenega 
komuniciranja zdravje, je smoter strateškega 
komuniciranja menedžeriranje komuniciranja 
(zato se pogosto imenuje tudi komunikacijski 
menedžment oziroma odnosi z javnostmi), v 
učinkovitem doseganju želenih rezultatov s 
komuniciranjem.14 V tem smislu je pravilno in 
stroškovno odgovorno zdravstveno komunici-
ranje hkrati strateško komuniciranje.
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Del komuniciranja na področju zdravstva pa 
lahko opredelimo kot komercialno komuni-
ciranje. Komisija EU je to opredelila kot »[v]
se oblike komuniciranja, ki stremijo k promo-
ciji izdelkov, storitev ali podobe podjetja ali 
organizacije končnim porabnikom ali distri-
buterjem,«15 zajema pa vse oblike oglaševanja, 
neposredno trženje, sponzorstvo, pospeševanje 
prodaje in odnose z javnostmi. Komercialno 
komuniciranje je storitev, ki jo uporabljajo ne le 
poslovne, temveč tudi javne, dobrodelne in po-
litične organizacije. Zelena knjiga opredeljuje 
komercialno komuniciranje tudi kot enega iz-
med štirih sestavin trženjskega spleta, to je kot 
promocijo oziroma tržno komuniciranje. (Nota 
bene: Komisija EU je v Zeleni knjigi o komerci-
alnem komuniciranju posvetila poseben razde-
lek varovanju javnega zdravja.) Smoter komer-
cialnega komuniciranja je pridobitništvo. 

Na področju zdravstva se torej prepletajo vsaj 
tri vrste komuniciranja s tremi različnimi smo-
tri, ki se včasih bolj in včasih manj prekrivajo: 

1. zdravstveno komuniciranje: komuniciranje 
za dvig kakovosti izbir v korist zdravja,

2. strateško komuniciranje (oz. odnosi z jav-
nostmi in komunikacijski menedžment): na-
mensko in menedžerirano komuniciranje za 
uresničevanje poslanstva organizacij, ki nasto-
pajo na področju zdravstva, in

3. komercialno komuniciranje: predvsem tr-
žno komuniciranje; to omogoča in pospešuje 
»oblikovanje skupnega pomena s porabniki,«16 
ki jim naročnik komuniciranja želi na koncu 
dneva in čim večkrat kaj prodati.

KOMERCIALNO KOMUNICIRANJE
Oglaševanje je najbolj izpostavljen izdelek ko-
mercialnega komuniciranja in na prvi pogled 
se zdi, da bi bila ureditev tega območja najlažja, 
toda to drži le za klasično oglaševanje nad črto 
(oglase v tisku, na radiu in televiziji). Najmanj, 
za kar bi lahko Zdravniška zbornica po javnem 
pooblastilu države poskrbela, je enakopravna 
obravnava domačih ter tujih ponudnikov zdra-
vstvenih storitev. A že pri oglaševanju v zdra-
vstvenih domovih, bolnišnicah in drugih znan-
stvenih ustanovah se zaplete. 

Poglejmo si naslednjo spletno objavo:

Slika 2: Primer ponudbe za komercialno komunicira-
nje17

V ponudbi na Sliki 2 vidimo prepletanje oglaše-
vanja nad črto (»TV-oglas«) in oglaševanje pod 
črto (»soft« oglaševanje, »PR oglaševanje«) in 
prepletanje obeh vrst oglaševanja z informativ-
no-izobraževalnimi vsebinami. 

Kodeks medicinske deontologije Slovenije 
v 10. členu pravi: »Vsaka neposredna ali po-
sredna reklama ali publiciteta, ki nima vzgoj-
novarstvenega in izobraževalnega cilja, je za 
zdravnika prepovedana.«18 Prepoved je tako 
jezikovno kot vsebinsko zastarela. »Reklama« v 
prepovedi se v sodobni slovenski komunikolo-
giji in sodobnem slovenskem trženju ter tržnem 
komuniciranju imenuje »oglas«. S »publiciteto« 
je verjetno mišljeno samoiniciativno in avtor-
sko nastopanje zdravnikov v urednikovanih 
delih medijskega časa in prostora, čeprav na 
področju strateškega komuniciranja publicite-
ta »označuje posebno, neplačano in neosebno 
obliko komuniciranja neznanega naročnika s 
ciljnimi skupinami prek množičnih medijev«.19 
Publicitete v tem pomenu ni mogoče prepo-
vedati in prav zato je farmacevtska industrija 
eden izmed njenih največjih uporabnikov: ker 
je oglaševanje zdravil na recept končnim po-
rabnikom prepovedano, jih je pač mogoče ko-
municirati skozi publiciteto. Terja sicer napor 
(potrebno si je izmišljati zgodbe, ki so novinar-
jem in njihovim urednikom tako zanimive, da 
jih prostovoljno objavijo), prepovedana pa ni in 
ne more biti, ker bi se s tem poseglo v osnovno 
medijsko svobodo. Publiciteto namreč nomi-
nalno ustvarjajo novinarji! To pa še ni vse: kaj 
pa je z vzgojnovarstvenim in izobraževalnim 
komuniciranjem, ki kot svoj stranski učinek 
proizvaja neposredno ali posredno »reklamo« 
ali »publiciteto« za zdravnika? Že bežen pogled 
na slovenski medijski prostor razkrije posebne 
revije, časopisne priloge, televizijske oddaje, 
spletne portale in tako naprej, v katerih nasto-
pajo zdravniki. Tukaj ni prostora za obsežnejšo 
analizo, vendar bi ta zlahka razkrila, da gre pri 
mnogih izmed teh nastopov za komercialno 
komuniciranje.
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Digitalni mediji, svetovni splet, družbene mre-
že, mobilniki, zdaj pa še pametne ročne ure pri-
našajo vse večjo mediatizacijo vsakodnevnega 
življenja, s stališča regulacije komuniciranja pa 
pospešujejo tako imenovano hibridno sporo-
čanje, pri katerem je vse težje ločevati komer-
cialne od drugih vsebin. Pametne ročne ure 
(še posebej Applov iWatch) napovedujejo pri-
hodnost nosljivih množičnih medijev, ki se iz-
recno razvijajo tudi v zdravstvene pripomočke, 
s čimer se napoveduje nova stopnja v razvoju 
zdravstvenega komuniciranja: komunikacijsko 
orodje (npr. mobilnik ali pametna ročna ura) 
kot medicinski pripomoček (npr. za spremljanje 
srčnega utripa, telesne temperature, tlaka …).

STRATEŠKO KOMUNICIRANJE
Nastanek odnosov z javnostmi (komunikacij-
skega menedžmenta in strateškega komunicira-
nja) je neposredno povezan z začetki zdravstve-
nega komuniciranja, izobraževanja in javnih 
komunikacijskih kampanj v ZDA v začetkih 
dvajsetega stoletja. Osnovna zamisel je bila na-
slednja: če je proučevanje narave prineslo toli-
ko dobrega, zakaj ne bi mogli podobno storiti 
s proučevanjem ljudi? Tako kot svet izboljšuje 
naravoslovje, naj ga tudi družboslovje. Odno-
si z javnostmi so nastali predvsem kot poskus 
družboslovno osmišljenega vplivanja na vede-
nje ljudi. V tem smislu so odnosi z javnostmi 
uporabna komunikologija.20

Odnosi z javnostmi so »menedžment komu-
niciranja med organizacijo in njenimi javnost-
mi«21 ter zajemajo »celoto načrtovanja, izvajanja 
in vrednotenja komuniciranja organizacije z 
zunanjimi in notranjimi javnostmi – skupina-
mi, ki vplivajo na zmožnost organizacije, da do-
sega zastavljene cilje«22. Od dobrega notranjega 
(internega) komuniciranja lahko pričakujemo 
višjo storilnosti, manj odsotnosti z dela, višjo 
kakovost storitev, višjo stopnjo inovativnosti, 
manj stavk in nižje stroške.23 Dobro zunanje 
(eksterno) komuniciranje omogoča izgradnjo 
primerne arhitekture odnosov s ključnimi de-
ležniki, soustvarja dobro podobo ter ugled in 
omogoča upravljanje s tveganji ter krizno ko-
municiranje. Soustvarja zaupanje, brez katere-
ga ne more uspeti nobena dejavnost, še posebej 
ne zdravljenje (in skrb za zdravje nasploh). Za-
upanje v zdravništvo, zdravstveno osebje, zdra-
vstvene ustanove in zdravstveni sistem je zelo 
pomembno za njihov uspeh.

V sodobnih družbah ljudje prenašamo izkušnje 
med različnimi prostori življenja. Če ponudni-

ki zdravstvenih storitev niso sposobni komu-
nicirati na isti ravni kot na primer podjetja in 
nevladne organizacije, ki delujejo na področju 
zdravstva (pa naš prenos izkušenj sploh ni pa-
nožno omejen, tako da v resnici to počnemo do-
sti širše), lahko to po asociaciji vzbuja dvom v 
njihovo siceršnjo opravilno sposobnost. Vlaga-
nja v komunikacijski menedžment so v sloven-
skem zdravstvu skrajno majhna, strokovnjakov, 
ki delajo na področju strateškega komunicira-
nja in odnosov z javnostmi, je le peščica in še 
ti delajo s siromašnimi viri. Vendar si uspešne-
ga zdravstvenega komuniciranja ni mogoče 
predstavljati brez odličnih specialistov, ki bodo 
prispevali k dvigu komunikacijske zmožnosti 
vseh zaposlenih v zdravstvu in sami opravljali 
strokovne storitve, za katere so potrebna po-
sebna znanja in izkušnje s področja strateškega 
komuniciranja (npr. večje javne komunikacijske 
kampanje).

ZDRAVSTVENO KOMUNICIRANJE
Kodeks medicinske deontologije Slovenije v 
3. členu pravi: »Zdravnik se mora stalno izobra-
ževati in uporabljati le tiste diagnostične in te-
rapevtske metode, ki so znanstveno utemeljene 
in strokovno sprejete.« Za zdravnike je vsebina 
zdravstvenega komuniciranja torej opredeljena 
z vsakokratno medicinsko doktrino. 

Prva težava v zdravstvenem komuniciranju 
nastopi, ko se zdravniki z medicinsko doktri-
no ne strinjajo, jo pri svojem delu zavračajo in 
dvom vanjo širijo v laični javnosti.24 Posledice 
tega so lahko napačne zdravstvene izbire, kot 
je zavračanje cepljenja otrok proti nevarnim na-
lezljivim boleznim. Dvom v vsakršne resnice 
je sicer pogoj napredka, vendar ta sodi v krog 
stroke. Ko preide njene meje, se postavi vpra-
šanje motiva: ali gre za ugovor vesti (česar pri 
zavračanju cepljenja ni slišati) ali za komunici-
ranje, ki stremi k promociji komunikatorja. To je 
problem Zdravniške zbornice.

Druga težava v zdravstvenem komuniciranju je 
nastala, ko je spletno komuniciranje omogočilo 
komuniciranje mnogih z mnogimi. V tradicio-
nalnih množičnih medijih (tisk, radio in televi-
zija) novinarji in uredniki delujejo kot vratarji, 
ki (vsaj načeloma) skrbijo za kakovost sporočil, 
ki gredo iz njihovega središča proti množici. 
Spletno komuniciranje in predvsem družab-
ni mediji pa tovrstnega središča ne poznajo 
in mnogi člani teh omrežij lahko istočasno ali 
zaporedno komunicirajo z mnogimi drugimi 
člani. Zato nekateri raziskovalci pojav mno-
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žičnejšega zavračanja cepljenja proti nevarnim 
nalezljivim otroškim boleznim v tehnološko 
najbolj razvitih državah povezujejo prav s po-
javom svetovnega spleta in družabnih medijev 
ter počasnosti odziva zdravstvenih sistemov na 
njihovo delovanje.

V Sloveniji bomo morali po vzoru komunika-
cijsko in zdravstveno bolj razvitih držav spre-
jeti splošno in posebne nacionalne strategije 
zdravstvenega komuniciranja, tega podpreti z 
ustreznimi raziskavami, komuniciranje pa uve-
sti tudi med obvezne študijske vsebine na me-
dicinskih ter fakultetah za zdravstveno nego in 
v izobraževanje ter usposabljanje menedžerjev 
v zdravstvu.

KAJ JE SPODOBNO?
Večina predpisov o komuniciranju na področju 
zdravstva izvira iz časov, ko v nobeni državi 
niso oddajale več kot tri nacionalne televizijske 
mreže (v večini, tako kot pri nas, samo ena), ko 
so bile komercialne radijske postaje še v povo-
jih, ko je množični tisk terjal resna kapitalska 
vlaganja in je bilo tudi izdajanje in razdeljeva-
nje nacionalnih časopisov omejeno. Digitaliza-
cija, deregulacija in globalizacija so soustvari-
le mediatizacijo, proces, v katerem mnogi (so)
ustvarjamo medije ter njihove vsebine.

Predpisi ne uspejo slediti tehnološkemu na-
predku. Težave, s katerimi se danes srečujemo 
na področju oglaševanja in obveščanja javnosti 
na področju zdravstva, so malenkostne v pri-
merjavi s tistimi, ki se že napovedujejo. Ameri-
ško računalniško podjetje Apple je v operacijski 
sistem za mobilne naprave iOS 8 vgradilo apli-
kacijo HealthKit (zdravstveni pripomoček ozi-
roma opremo), ki je zmožna spremljati fiziolo-
ške aspekte našega življenja: telesno aktivnost, 
prehrano, spanje in življenjske funkcije.25 S tem 
je pametni telefon, ki je po svojem bistvu ko-
munikacijski, postal tudi medicinski pripomo-
ček. Sledila je predstavitev pametne ročne ure 
iWatch, ki je nosljivi medij in ki bo na lastnikih 
lahko tudi ves dan vse dni v letu. Pametna ura 
in telefon naše (tudi) zdravstvene podatke zbi-
rata in pošiljata v računalniški oblak nekam zu-
naj Slovenije. Samo vprašanje časa je, kdaj bodo 
ti podatki uporabljeni za povratno zdravstveno 
komuniciranje, vključno s komercialnim zdra-
vstvenim komuniciranjem. 

Slika 3: Fotografija zaslona mobilnika iPhone z 
aplikacijo HealthKit

To pa seveda ne pomeni, da strateško zdra-
vstveno komuniciranje v Sloveniji ni možno. 
Kratkoročno bi morali narediti analizo stanja, 
predvsem pa sintezo pravil, ki bi nastala v okvi-
ru Zdravniške zbornice Slovenije, a bi vendarle 
morala biti življenjska in prilagojena današnje-
mu času.

Dolgoročno pa lahko pričakujemo nadaljnje 
zmanjševanje pomena zaukazanih pravil in ob 
vse večji odprtosti panoge ter države vse večji 
pomen zdravstvene pismenosti. V času media-
tizacije vsega ljudi ni mogoče zavarovati pred 
vse večjim dostopom do vse več vrst informacij; 
lahko pa jih usposobimo, da jih bodo znali od-
birati in obdelovati.
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Koorporativni vidik usklajenega 
vodenja in nadzora

Povzetek
Korporativno upravljanje je predvsem v večjih gos-
podarskih subjektih zelo uveljavljen pojem. Svetovna 
literatura in tudi prakse govorijo v prid takšnemu 
upravljanju zaradi dejstva, da so dolžnosti, prav-
ice in odgovornosti znotraj delovanja podjetja jasno 
opredeljene med celotno strukturo upravljanja, torej 
med lastnike, nadzorne svete in upravo. V svetovni 
literaturi je zaslediti, da so se v javnem sektorju prve 
teoretične predpostavke korporativnega upravljanja 
pojavljale od leta 2000 dalje. V praksi pa je uvedb 
sorazmerno malo predvsem zaradi nedorečenih 
političnih strateških ciljev, prevelikega vpliva politike 
na delovanje javnih inštitucij in nedoločene vloge 
posamezne javne inštitucije znotraj področja, ki ga 
mora ta pokrivati. 

mag. Robert Cugelj  
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – SOČA

Abstract
Primarily in the economic sector corporate gover-
nance is a well established concept. International 
literature and practices favor such management due 
to the fact that duties, rights and responsibilities 
within the company’s operations are clearly defined 
in the overall governance structure, ie. the owners, 
the Supervisory Board and the Management Board. 
Literature states that first theoretical assumptions of 
corporate governance in the public sector emerged 
around the year 2000. In practice, however, relative-
ly few were introduced, mainly due to the vagueness 
of political strategic objectives, excessive influence on 
the functioning of public institutions, and unspeci-
fied role of individual public institutions within the 
areas to be covered by individual institutions.

mag. Franc Hočevar 
predsednik Sveta zavoda 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – SOČA
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1. UVOD
Korporativno upravljanje (angl. corporate go-
vernance) je na svetovni ravni dobro poznan 
in uveljavljen izraz, vendar pa nima enotnega 
pomena in definicije so pogosto širše ter opisne. 
V Sloveniji je izraz korporativno upravljanje 
za povprečnega bralca dokaj neznan in bralcu 
pogosto ne predstavlja pravega pomena ali pa 
mu je celo popolnoma tuj. Literatura na temo 
korporativnega upravljanja je pri nas še vedno 
skromna, zato pa je tuja literatura toliko bolj 
obširna in bogata, a vendarle ne popolnoma 
enotna pri definiranju izraza »corporate gover-
nance« (1).

Svoja priporočila ima OECD pa tudi mnoge 
multinacionalne in kompleksne gospodarske 
družbe. O korporativnem upravljanju v jav-
nem sektorju in še posebej v zdravstvu pri nas 
ni veliko napisanega, je pa prof. Rado Bohinc 
že pred leti o tem predaval na strokovnem sre-
čanju ekonomistov v zdravstvu. Dejstvo je, da 
je zelo malo ali pa sploh nič o korporativnem 
upravljanju napisanega za javni sektor in še po-
sebej ne za zdravstvo. 

2. RAZMIŠLJANJE O 
KORPORATIVNEM UPRAVLJANJU
Smiselno je vprašanje, zakaj razmišljati o kor-
porativnem upravljanju v javnem zavodu na 
področju zdravstva. Zato ker korporativno 
upravljanje v prvi vrsti govori o jasnih medse-
bojnih obveznostih vseh dejavnikov, ki se po-
javljajo v tako definiranem sistemu upravljanja 
– to so delničarji ali lastniki, nadzorni svet ali 
organi upravljanja uprave ali poslovodni orga-
ni pa tudi izvršni management javnih zavodov, 
ki vodijo njegove posamezne dele. O tem zelo 
jasno govori definicija korporativnega upravlja-
nja organizacije OECD, ki pravi, da korpora-
tivno upravljanje določa distribucijo pravic in 
obveznosti med različnimi udeleženci v družbi, 
kot so delničarji (lastnik), uprava (poslovodni 
organ) in nadzorni svet (organ upravljanja) (2).

Korporativno upravljanje pa je možno le ta-
krat, kadar so jasno določeni strateški cilji in še 
pred tem poslanstvo, še posebej pa vizija jav-
nega zdravstvenega zavoda. Lastnik javnega 
zdravstvenega zavoda je država. Država ima 
v posesti to lastnino zato, da lahko uresničuje 
svoje obveznosti in zaveze, zapisane v zako-
nih. Torej morajo biti zastavljeni cilji jasni vsem, 
predvsem vodstvom in upravi javnega zavoda, 
še pred tem pa koristnikom storitev, to je drža-

vljanom. Cilji nam povedo tudi to, kam gremo 
in kako bomo tja prišli. Tako definirani cilji 
omogočajo tudi uresničevanje individualnih in 
univerzalnih pravic s področja zdravstvenega 
varstva. To pomeni pravico posameznika, da 
se lahko zdravi, in pravico državljana, da ima 
na svoji strani sistem, ki mu omogoča dostop 
do zdravstvene storitve takrat, ko jo potrebuje. 
Torej naj struktura korporativnega upravljanja 
tudi v javnem zdravstvenem zavodu opredelju-
je razdelitev pravic in odgovornosti med različ-
ne udeležence. 

Temeljna načela korporativnega upravljanja na-
sploh in še posebej v sistemu javnih zdravstve-
nih institucij so poštenost, transparentnost in 
odgovornost. Nekatere značilnosti korporativ-
nega upravljanja v javnem zdravstvenem zavo-
du (JZZ) pa naj bi bile (3):

 - Poštenost kot temeljna vrednota, kar doka-
zuje močno zavezo k etičnim vrednotam in 
spoštovanju vladavine prava. Javni sektor je 
običajno odgovoren za porabo pomembnega 
deleža sredstev, zbranih s pomočjo obdav-
čitev za zagotavljanje storitev za državljane. 
Subjekti javnega sektorja so odgovorni ne 
samo za to, koliko so porabili, temveč tudi za 
to, kako so porabili sredstva, ki so jih dobi-
li v upravljanje. To vključuje odgovornost za 
izhode, tako pozitivne kot negativne, in za 
rezultate, ki so jih dosegli. Poleg tega imajo 
splošno odgovornost, da služijo javnemu in-
teresu pri upoštevanju zahtev zakonodaje in 
vladnih politik. 

 - Zagotavljanje dostopnosti in celovito vklju-
čevanje deležnikov. Subjekti javnega sektorja 
delujejo v korist vseh, zato bi njihovi vodstve-
ni organi morali zagotoviti odprtost njihovih 
dejavnosti, izoblikovati jasne, zanesljive ko-
munikacijske kanale z namenom sodelovanja 
vseh interesnih skupin, kot so posamezni dr-
žavljani in uporabniki storitev pa tudi zainte-
resirane institucionalne strani.

 - Definiranje rezultatov v smislu trajnostnih 
gospodarskih, socialnih in okoljskih koristi. 

 - Določitev načrtov, potrebnih za optimalno 
doseganje načrtovanih rezultatov. Javni sek-
tor dosega želene rezultate z mešanico prav-
nih, zakonodajnih in praktičnih posegov. 
Določitev prave kombinacije intervencij je 
kritično pomembna strateška izbira, s katero 
lahko organi upravljanja dosežejo svoje na-
črtovane rezultate. Subjekti javnega sektorja 
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potrebujemo trdne mehanizme odločanja, da 
se zagotovi doseganje rezultatov na način, ki 
zagotavlja najboljši kompromis med različni-
mi vrstami vložkov virov.

 - Upravljanje tveganj. Obvladovanje tveganja 
in notranji nadzor so pomembni in sestavni 
deli sistema upravljanja uspešnosti in ključ-
nega pomena za doseganje rezultatov. Sesta-
vljeni so iz tekočega procesa za prepoznava-
nje in obravnavanje pomembnih tveganj, ki 
sodelujejo pri doseganju rezultatov podjetja.

 - Močan sistem finančnega upravljanja je bi-
stvenega pomena za izvajanje politik javnega 
sektorja in doseganje predvidenih rezultatov 
in vključuje uveljavljanje finančne discipline, 
strateško razporejanje virov, učinkovito izva-
janje storitev in odgovornost.

 - Opredelitev odnosov med lastnikom, vod-
stvom oziroma upravo in svetom zavoda. 
Opora tem odnosom so jasno zastavljeni 
strateški cilji in strategija na področju zdra-
vstvenega varstva. Strategija naj bi govorila 
predvsem o tem, kako in kam razporediti 
razpoložljive vire, da bomo uresničili zasta-
vljene cilje. Ti pa morajo biti preverljivi, po-
novljivi in primerljivi. Le tako bomo vedeli, 
kje smo v primerjavi z drugimi (npr. EU) in 
doma (znotraj države). Poleg strateških ciljev 
na področju zdravstvenega varstva v Slove-
niji pa so pomembni tudi cilji lastnika, ki jih 
mora ta določiti za posamezni JZZ, s čimer 
mu določi vlogo in pomen znotraj zdravstve-
nega sistema.

 - Razreševanje nasprotujočih si interesov med 
lastnikom in vodstvom zdravstvenega za-
voda. Ker cilji ali pa strategija in vizija, ki so 
povezani z mnogimi drugimi vprašanji, kot 
je standardizacija, mreža in drugo, s strani 
lastnika že dolgo časa niso bili določeni ter 
ker lastnik nima jasne predstave o organizi-
ranju, upravljanju in delovanju javnega zdra-
vstvenega sistema, je potrebno najprej jasno 
določiti in sprejeti temeljne strateške usmeri-
tve in poslovne parametre, ki naj bi veljali za 
to področje. V tem kontekstu bi bilo mogoče 
določiti tudi meje avtonomije in kreativnega 
upravljanja javnega zdravstvenega zavoda. 

 - Funkcijo nadziranja javnega zdravstvenega 
zavoda opravljajo v imenu lastnika pa tudi 
drugih deležnikov sveti zavodov. Ti so sesta-
vljeni tripartitno z večinsko močjo države in 

s stransko udeležbo plačnika in zaposlenih. 
Nadzorna funkcija tako zastavljenega organa 
se razširja skladno s statuti tudi na upravlja-
nje, torej gospodarjenje v javnem zdravstve-
nem zavodu, s tem ko sprejema finančni načrt 
in poslovno poročilo ter obravnava poslovne 
in finančne rezultate. V svetih se tako preple-
tajo mnogotere funkcije – po eni strani že s 
samim postopkom imenovanja za zastopanje 
interesov lastnika (večinska moč), po drugi 
strani pa še interesov plačnika (zdravniška 
blagajna) in zaposlenih. Tako zastavljeni svet 
zavoda je večkrat v dilemi, saj nima pravih 
navodil s strani lastnika, hkrati pa so si in-
teresi lastnika in plačnika včasih tudi dia-
metralno nasprotni. Ključna dilema nastane 
takrat, ko uprava oziroma vodstvo zavoda sa-
moiniciativno s proaktivnimi odločitvami, ki 
zagotavljajo dolgoročno stabilnost in razvoj 
zdravstvene institucije, posega v pristojnost 
lastnika in utrjuje koristno avtonomijo pa 
tudi prihodnost zdravstvenega zavoda. Pose-
ben problem nastopi, ko gre za degresijo pa 
včasih tudi razkroj javnega zdravstvenega 
zavoda in ko je očitno, da »klientelistični« in 
politični interesi izsiljujejo partikularne odlo-
čitve, ki ne sodijo v koncept celovitosti inte-
resov lastnika (država, ki žal nima izdelane 
vizije in strategije za vsak del sistema zdra-
vstvenega varstva). 

 - Vsak javni zdravstvenih zavod bi moral sle-
diti dolgoročnemu razvoju. Ta pa ni vedno 
povezan le z interesi lastnika, ki žal niso pre-
cizni in jasni, ampak tudi z ambicijami vod-
stev pa tudi svetov zavoda in pritiski lokalne 
politike. Tudi izguba javnega zavoda ni ve-
dno indikator za ocenjevanje učinkovitosti in 
poslovne uspešnosti javnega zdravstvenega 
zavoda. Predvsem zato ne, ker v vlogi celovi-
tosti nastopa še zdravniška blagajna s svojim 
načinom razporejanja razpoložljivih finanč-
nih virov. Financer vstopa zaradi objektivne 
moči, ki jo ima z razporejanjem denarja, pa 
tudi zaradi slabo definiranih ciljev lastnika 
kot ključnega kontrolorja, ki s svojimi odloči-
tvami določa dinamiko, razvoj pa tudi pred-
met poslovanja (beri: način, vrste in vsebino 
obravnav zdravstvenega zavoda). Za dolgo-
ročni razvoj in usmeritev je nujno potrebno 
razmejiti interese lastnika, funkcijo plačnika 
in celovitost sistema ter cilje zdravstvenega 
varstva. 
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Kako naj torej določimo okvir korporativnega 
upravljanja? Še pred tem pa mogoče odgovor 
na vprašanje, kaj sta vodenje in upravljanje. Vo-
denje se vedno nanaša na operativno izvajanje 
nalog in aktivnosti in predstavlja poslovno-iz-
vedbeni del procesov v zdravstvenem zavodu. 
Upravljanje in samo poslovanje pa že posega na 
področje oblikovanja sistema, ki skrbi, da posli 
in delo potekajo nemoteno, tekoče pa tudi sami 
po sebi (rutina). Zdajšnja struktura vodenja 
javnih zdravstvenih zavodov prepleta tako ele-
mente vodenja kot tudi upravljanja, kar je prak-
tično in koristno, ker že vsebuje tudi elemente 
korporativne ideje. Skratka to dejstvo vpeljuje 
korporativni vidik povezovanja in kolegijskega 
funkcioniranja znotraj konkretnega zdravstve-
nega zavoda. Če se torej vrnemo k uvodnemu 
vprašanju, moramo prakso korporativnega 
upravljanja v javnem zdravstvenem zavodu na-
sloniti na kombinacijo naslednjih orodij:

 - Zakoni (Zakon o zavodih in Zakon o zdra-
vstveni dejavnosti), ki bodo jasno razmejili 
pristojnosti in pravice. 

 - Predpisi in navodila, ki bodo pomagali orga-
nizirati strukture zavoda, določili standarde 
dela pa tudi pravice uporabnikov. 

 - Kodeksi, ki bodo posegali na področje člo-
vekovih vrlin in spoštovanja pravic tistih, ki 
so jim zdravstveni zavodi namenjeni. Gre za 
opredelitev standardov, ki so obvezujoči in 
nepreklicni. Pri tem gre za načela etike in mo-
rale, za ugled in spoštovanje splošno veljavnih 
pravil in načel, začenši s splošno deklaracijo o 
človekovih pravicah. Skratka gre za vse tisto, 
kar utrjuje zaupanje v sistem zdravstvenega 
varstva, v vodstva tega sistema in v ljudi, ki 
delujejo v tem sistemu. Zaupanje je temeljna 
osnova za učinkovito in uspešno zdravljenje.

V veliko pomoč korporativnemu upravljanju bi 
bilo obvezno znanje, ki ga morajo imeti vodstva 
in uprave ter tudi člani svetov zdravstvenih za-
vodov. Zavedati se moramo, da – tako pri izbiri 
direktorjev kakor tudi pri izbiri svetov zavodov 
– ne zadostujeta samo želja in politična odloči-
tev. 

Še posebej ko izbiramo direktorje, ne bi sme-
li opustiti priložnosti, da v primeru, ko neko-
ga zavrnemo kot neustreznega, tisti, ki izbira 
in ki dokončno odloča o tej izbiri, pove, zakaj 
kandidat ni primeren za to nalogo. Premalo je 
samo odgovor formalne narave, na primer da 
ne ustreza kriterijem ali da ne izpolnjuje po-
gojev. Ali še slabše: da ni uresničil pričakovanj 

lastnika. Tudi ko razpisujemo delovna mesta 
za vodenje zdravstvenega zavoda, bi morali 
zahtevati nabor znanj in veščin, ki so obvezni. 
Ni nujno, da je pri izbiri odločilna osnovna 
izobrazba. Nujna pa so znanja o organizaciji, 
vodenju, upravljanju, načrtovanju in kontro-
lingu. Seveda so pomembne tudi osebne vrli-
ne in integriteta kandidata. Samo po sebi pa je 
razumljivo, da mora izbrani direktor razumeti 
korporativni vidik sistema zdravstvenega var-
stva. Še posebej zato, ker je ta sistem v Sloveniji 
relativno majhen, ker imamo omejene vire, ki 
ta sistem vzdržujejo in ga razvijajo. Pri tem mi-
slimo tudi na človeške vire in seveda finance. Z 
jasnimi cilji in ustreznim znanjem ter osebnimi 
vrlinami bi bilo tako vodstvom omogočeno sle-
diti korporativni ideji usklajenega in enovitega 
sistema zdravstvenega varstva tako z vidika or-
ganizacije in razporejanja človeških zmožnosti 
kot obsega dela in transparentnosti.

Da pa bi tudi sveti zavodov opravljali svoje nalo-
ge in sledili korporativnim vidikom usklajene-
ga in učinkovitega delovanja, bi bilo prav, da bi 
bili ti člani akreditirani po vnaprej postavljenih 
kriterijih in ne le po politični volji koalicijskih 
mešetarjenj in politični pripadnosti. Sveti zavo-
dov kot nadzorni organi, deloma tudi upravlja-
vski, bi morali biti podrobno seznanjeni s cilji, 
ki jih želi doseči lastnik zavodov in upravljavec 
sistema zdravstvenega varstva, torej država. 
Njihova naloga bi bila, da sledijo tem ciljem, 
da jih uveljavljajo tako za posamezni zavod kot 
tudi za celoten sistem zdravstvenega varstva. 
Tukaj pa že načenjamo vprašanje smotrne raz-
delitve dela na tem področju med zdravstve-
nimi zavodi, vprašanja hierarhije med njimi in 
končno tudi sledenja celovitosti tega sistema, 
ki bi moral glede na svojo majhnost slediti ideji 
enovite zdravstvene storitve v državi.

3. ZAKLJUČEK
Korporativno upravljanje se pogosto omenja 
kot sistem »zavor in ravnovesij«. To potrjuje, da 
mora biti prožen in odziven glede na razvoj do-
godkov, ki vplivajo na njegovo poslovanje pri 
pravočasnih odločitvah. Korporativno upravlja-
nje si lahko slikovito predstavljamo s pomočjo 
zapisa Irene Dimitrič (1), ki primerja družbo s 
hišo. Hiša mora imeti dobre temelje, ki so sesta-
vljeni iz dobro premišljenih trdnih in dolgoroč-
nih ciljev, kjer vsak temelj predstavlja posame-
zen organ upravljanja – uprava, nadzorni svet 
(v našem primeru svet zavoda), delničarji (v na-
šem primeru država), izvršni direktorji v eno-
tirnih sistemih. Celoten sistem korporativnega 
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upravljanja si lahko predstavljamo kot kakovo-
stno streho, pod katero poteka operativni del 
– poslovanje družbe. Če streha ni zgrajena do-
bro, potem pušča in pojavljajo se anomalije pri 
poslovanju. Tako je npr. trenutna kriza razkrila 
slabše delovanje nadzornih svetov in pomanj-
kljivosti politike plačil in še bi lahko naštevali. 
Na koncu koncev pa ne moremo mimo dejstva, 
da dobro zgrajene hiše, ki ima trdne in stabilne 
temelje ter dobro in kakovostno streho, še tako 
močan vihar ne more enostavno podreti. 

Viri
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Poslovni vidik usklajenih pristopovmag. Marjan Ferjanc

UVOD
Zdravstveni zavodi so v skladu z Zakonom o 
zavodih (UL RS 12/1991) umeščeni med javne 
zavode, pri katerih cilj opravljanja dejavnosti ni 
pridobivanje dobička. Vendar pa obstaja bistve-
na razlika med zdravstvenimi zavodi, ki pri-
dobivajo prihodek s fakturiranjem svojih stori-
tev, in večino drugih javnih zavodov (kultura, 
šolstvo, državne institucije), ki so financirani 
iz državnega proračuna in jim za svoje delo 
(storitve) ni treba izdajati računov. V zdravstvu 
gre torej za storitveno dejavnost in to z vidika 
vodenja poslovnih knjig ureja zakonodaja, ki je 
po vsebini sorodna zakonodaji za gospodarske 
družbe. Predvsem je to izraženo skozi Zakon o 
računovodstvu (UL RS 23/99), ki za nas kot po-
sredne proračunske porabnike zahteva, da spre-
membe v premoženju zavoda evidentiramo po 
načelu datuma nastanka poslovnega dogodka. 
Ostala zakonodaja (Zakon o javnih financah, 
Zakon o izvrševanju proračunov idr.) ter iz njih 
izhajajoči pravilniki imajo pridih hibridnosti 
med proračunskim in gospodarskim urejanjem 
poslovnih razmerij. Ta zmešnjava se odraža 
tudi v praksi, ko se skuša primerjati poslovne 
rezultate, za katere so računovodski izkazi pri-
pravljeni po obračunskem načelu, z rezultati, 
ki jih izkazujejo izkazi denarnih tokov. Seveda 
gre tudi za vrsto drugih vsebin, ki jim ni možno 
določiti skupnega imenovalca (obračun amorti-
zacije, možnost rezervacij sredstev, upoštevanje 
procesne proizvodnje zdravstvenih storitev, in-
vesticijsko odločanje, urejanje delovnih razme-
rij, objektivno nagrajevanje). V tem segmentu 
trčimo na vsebino zdravstvene zakonodaje (Za-
kon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o Zdrav-

mag. Marjan Ferjanc
Splošna bolnišnica Celje

niški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, Splošni dogovor) z 
vsem izvedbenimi akti, ki predpisujejo obilico 
obveznosti izvajalcev, a hkrati dušijo poslovno 
vitkost javnih zdravstvenih zavodov. 

Vse te vsebine je treba znati razlikovati, ko 
umeščamo poslovni vidik vodenja1 zdravstve-
ne organizacije ob bok strokovnemu vodenju 
oz. organiziranju procesov zdravljenja, kjer 
pa je treba upoštevati medicinsko strokovne, 
zakonske, moralne in etične standarde. S tem 
sta postavljena dva vzporedna cilja delova-
nja zdravstvene ustanove – poslovno uspešno 
delovanje (čeprav dobiček ni cilj), za kar je od-
govoren (poslovni) direktor, ter izvedba zdra-
vstvenih programov, za kar je odgovoren stro-
kovni direktor (ali strokovni vodja). Med njima 
ni mogoče določiti pomembnejšega cilja, kajti 
dolgoročno morata biti oba cilja realizirana, 
sicer zdravstvena ustanova ne more realizirati 
svojega temeljnega poslanstva, to je zdravljenja 
ljudi. Zato se pri vodenju soočamo z izredno 
zapleteno situacijo, ko je za doseganje obeh ci-
ljev potrebno globoko razumevanje obeh pro-
blematik, da se z vzvodom argumentov iščejo 
kompromisne rešitve. Če to situacijo primerja-
mo z delovanjem gospodarske družbe, kjer je 
zaradi neekonomičnosti proizvodnje določenih 
izdelkov ali storitev možno takšno proizvodnjo 
ukiniti, je v zdravstvu ravno nasproten pojav 

1  Vodenje v kontekstu tega prispevka pomeni celotno upra-
vljanje zdravstvenega zavoda z vsemi poslovnimi funkcijami 
(financiranje, nabava, proizvodnja storitev, prodaja, kadrovska, 
investicijska) z namenom doseganja ciljev, določenih z zakoni 
oz. s strani lastnika – države. 

Izraz vodenje sicer pomeni vodenje ljudi, pri čemer vodja vpliva 
na sodelavce in jih motivira s ciljem, da bodo realizirali zadane 
naloge. 
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– nabor zdravstvenih storitev, ki niso stroškov-
no priznani, se širi in jih ni možno ukiniti. Zato 
je potrebno iskati rešitve bodisi v okviru zdra-
vstvenega zavoda ali s povezovanjem z drugi-
mi izvajalci zdravstvenih storitev. 

Zaradi kompleksnosti problematike vodenja 
zdravstvenih zavodov se iz navedenih razlogov 
v laični javnosti pogosto poraja vprašanje, kdo 
naj vodi zdravstveni zavod: zdravnik ali eko-
nomist oz. drugi za vodenje usposobljen mene-
džer. Odgovor je relativno preprost: vodi naj ga 
tisti, ki to zna. Prej smo poudarili potrebo po 
širokem znanju, ki je potrebno tako za poslov-
no kot za strokovno plat vodenja. Pomembna je 
osebnost posameznika, ki prevzame to odgo-
vornost, da se zaveda svojih lastnih omejitev v 
znanju in da za tista področja, ki jih sam ne ob-
vladuje, pridobi sodelavce, ki bodo zapolnili to 
vrzel. V vsakem primeru pa so to ljudje, ki ima-
jo poleg znanja tudi izostren občutek za komu-
niciranje ob visoki stopnji čustvene inteligence. 

POSLOVNO USKLAJEVANJE NA 
PRIMERU SPLOŠNE BOLNIŠNICE 
CELJE 
Splošna bolnišnica Celje (SBC) ima v statutu po-
leg funkcije direktorja (poslovni direktor) opre-
deljeno tudi funkcijo strokovnega direktorja. 
Čeprav so pristojnosti in odgovornosti obeh 
nosilcev v statutu bolnišnice precej natančno 
določene, zahtevajo ključne odločitve soglasen 
način sprejemanja, da se ohranja enotnost v 
taktičnem doseganju strateških ciljev. Zato mo-
žnosti veta, ki jo lahko poslovni direktor uvelja-
vi pri odločitvah strokovnega sveta in bi imela 
nesprejemljive finančne posledice, ni treba ude-
janjati. 

KOMUNIKACIJA 
Interni akti bolnišnice določajo, da je direk-
tor obvezno vabljen na seje strokovnega sveta 
bolnišnice, katerega članica je tudi glavna me-
dicinska sestra bolnišnice. V okviru poslovo-
denja je strokovni direktor član poslovodnega 
kolegija bolnišnice in enako velja tudi za glav-
no medicinsko sestro bolnišnice. S tem je for-
malno vzpostavljena organizacijska oblika, ki 
institucionalno zagotavlja enotno obveščenost 
in neposredno izmenjavo informacij o skupnih 
problematikah. 

USKLAJEVANJE INVESTICIJSKIH 
ODLOČITEV
Zagotovo je to eno najzahtevnejših področij 
skupnega odločanja, saj je ob pomanjkanju in-
vesticijskih sredstev ter hitrem razvoju medi-
cinske tehnologije potreben temeljit razmislek 
o vrstah investicijskih nakupov. Temeljni doku-
ment strateških investicij za bolnišnico pred-
stavlja strateški razvojni načrt, ki vključuje tudi 
investicijski del, temu pa v največji možni meri 
sledijo tudi letni operativni investicijski načrti. 
Ti so del letnega finančnega načrta bolnišnice. 
Priprava investicijskega načrta za naslednje leto 
se začne takoj po poletnih počitnicah. Investi-
cijska služba bolnišnice pozove vse predstojni-
ke oddelkov, da opredelijo prioritetne potrebe 
po investicijah v medicinsko opremo ter drugih 
vlaganjih v oddelek. Predloge oddelkov finanč-
no ovrednotita služba za investicije ter vzdrže-
vanje in nabavna služba bolnišnice. Običajno 
vrednost tako ovrednotenih zahtevkov večkrat 
presega predvidena razpoložljiva investicijska 
sredstva bolnišnice, zato strokovni direktor s 
predstojniki oddelkov izvede prvi krog uskla-
jevanj, v katerem se iz predlaganega nabora 
izluščijo strokovno utemeljeni razlogi, ki so 
skladni z vsebino dela oddelka. V tej aktivno-
sti po potrebi sodelujejo tudi ostale strokovne 
službe upravnega dela bolnišnice, ki pomagajo 
analizirati programski vidik oddelka glede na 
obstoječo oz. predvideno pogodbo z Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 
Včasih je potrebna tudi študija stroškov in kori-
sti (angl. cost-benefit), kajti morebitno uvajanje 
novih programov ima lahko s poslovnega vidi-
ka za bolnišnico negativne posledice, posebej 
če Ministrstvo za zdravje (MZ) in ZZZS nista 
naklonjena novim programom.2 

V drugem krogu usklajevanj teče razprava na 
nivoju poslovodnega kolegija, ki na tematskih 
sestankih analizira strukturo bodočega finanč-
nega načrta in ocenjuje možnosti vključitve pre-
dlaganih investicij v letni finančni načrt. Ko so 
opredeljeni osnovni parametri finančnega na-
črta, predlog investicijskega načrta obravnava 
Strokovni svet bolnišnice, ki mora ob običajnem 

2  Takšnih primerov v praksi SBC več, med odmevnejšimi je 
uvedba robotske kirurgije, interventne koronarografije ter vsta-
vitev srčnih spodbujevalcev. S strateškega vidika je bila uvedba 
novih programov. oz metod zdravljenja za zavarovance nujno 
potrebna, medtem ko ZZZS oz. MZ programov nista bila pri-
pravljena financirati. V teh primerih je bil potreben v bolnišnici 
močan kompromis med vejami medicinskih strok kakor tudi 
med strokovnim in poslovnim vodstvom, ker se je bilo treba za-
radi takšne investicije v tistem trenutku odpovedati neki drugi 
investiciji, hkrati pa vendarle zagotoviti vir za izvajanje novih 
storitev. 
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dodatnem krčenju postavk opredeliti tudi ča-
sovno prioriteto sprožanja posameznih investi-
cij v realizacijo. Ker so investicijski načrti lahko 
še vedno «napeti« – kar pomeni, da še vedno 
niso zagotovljeni vsi investicijski viri, obstajajo 
pa možnosti za to, če bodo realizirane nekatere 
predpostavke zniževanja stroškov za racional-
nejše poslovanje – se s prioritetami dejansko 
opredeli morebiten zamik nekaterih investicij v 
naslednje obdobje. 

Tretji krog aktivnosti predstavlja realizacijo 
investicijskega načrta. Včasih namreč šele po-
drobna priprava razpisne dokumentacije raz-
krije celotno ozadje posameznega zahtevka, saj 
se s predmetom investicije precizno določi na-
men uporabe sredstva, ki ga je predhodno sku-
šal posamezen predstojnik namerno ali nena-
merno zakriti, da bi bil njegov predlog uvrščen 
med investicijske postavke. Tudi ta faza zahte-
va dinamičen odziv poslovnega in strokovnega 
vodstva, da se tveganja zgrešenih investicij čim 
bolj zmanjšajo. 

VZDRžEVANJE KRATKOROČNE 
IN DOLgOROČNE LIKVIDNE 
SPOSOBNOSTI
Vzdrževanje likvidnosti oz. plačilne sposobno-
sti spada med temeljne naloge v okviru financi-
ranja kot poslovne funkcije vsake organizacije, 
tudi bolnišnice. Žal je država v preteklosti sama 
zanemarila to področje, kar je v obdobju, ki ga 
pravkar preživljamo, gospodarsko krizo še po-
globilo. Številne gospodarske družbe so propa-
dle, kar je neposreden dokaz, da nekontrolirano 
porabljanje (zapravljanje) finančnih sredstev ni 
prava rešitev. SBC je stopila na pot pozitivne li-
kvidnosti v letih 1995–1996, ko se je s pomočjo 
sanacijskih ukrepov izvila iz primeža globoke 
nelikvidnosti in, z izjemo leta 20133, v vseh teh 
letih vzdrževala plačilno sposobnost. 

Seveda je takšno stanje pri posameznikih iz 
vodstvenega kadra krepilo tudi apetite, da bi 
tudi v bolnišnici porabljali več, kot imamo, saj 
je taka praksa v vsej državi pa tudi v nekate-
rih drugih bolnišnicah. Očitek je bil na mestu, 
vsaj v tistem delu, ki je opozarjal na možnost, 
da bo država drugim bolnišnicam likvidnostno 
pomagala, v Celju pa bomo ostali praznih rok. 
K sreči se to doslej še ni zgodilo.

Da je bolnišnica uspela vzdrževati likvidnost, 
smo izvajali precejšnje aktivnosti za zniževa-

3  Plačilno nesposobnost je povzročil zamik plačevanja stori-
tev s strani ZZZS. 

nje vseh vrst stroškov, vključno z restriktivnim 
odobravanjem investicijskih vlaganj. Pri tem 
smo pazili, da ta restriktivnost ni vplivala na 
izvajanje programov zdravstvenih storitev, ob 
tem poskrbeli tudi za razvojne korake v me-
dicinski diagnostiki, racionalizacije pa iskali v 
notranjih spremembah procesov dela. Plačilna 
sposobnost bolnišnice in njen pomen za stabil-
nost njenega delovanja in razvoja sta bili redni 
temi na strokovnih sestankih in informativnih 
srečanjih delovnih teles bolnišnice, kjer sodelu-
jejo predstojniki oddelkov, glavne sestre oddel-
kov ter vodje različnih služb. 

Uveljavljanje plačilne sposobnosti kot vrednota 
poslovne kulture je prinašala bolnišnici nepo-
sredne prihodke in zniževala stroške poslova-
nja. Prihodki so povezani z vključevanjem v 
asignacijske in kompenzacijske verige, v kate-
rih bolnišnica nastopa kot končni plačnik ob-
veznosti. Finančni položaj izkazuje bolnišnica 
tudi z vnaprejšnjim plačevanjem obveznosti, 
pri čemer izkorišča možnost popustov, v dogo-
varjanju z dobavitelji pa zaradi izpolnjevanja 
pogodbeno dogovorjenih plačilnih rokov na-
bavna služba ponekod dosega tudi nižje nabav-
ne cene. 

Za vzpostavitev takšnega finančnega okolja v 
bolnišnici in zunanjem okolju je bila potrebna 
popolna usklajenost s strokovnim vodstvom. V 
tem obdobju se je v SBC zvrstilo več strokovnih 
direktorjev in kar vsi so podprli tak koncept fi-
nančnega vodenja bolnišnice. 

KADROVSKO USKLAJEVANJE
Stroški kadra predstavljajo v strukturi stroškov 
SBC kar 60-odstotni delež, zato sta kadrovsko 
načrtovanje ter organiziranje procesov v bol-
nišnici tisti temeljni funkciji, ki dajeta najpo-
membnejše odgovore na racionalnost organizi-
ranosti v bolnišnici. Pri tem se soočamo vsaj s 
tremi področji delovanja bolnišnice, na katerih 
ima medicinska stroka močan vpliv na končne 
odločitve: 

 - pripravljenost na spremembe
 - kadrovsko načrtovanje 
 - kadrovski normativi

Znano je dejstvo, da večina zaposlenih ne želi 
sprememb. Če se spremembe uvajajo drugje, je 
še sprejemljivo, »pri meni pa to res ni potrebno 
– morda potem, ko se bom upokojil«. V zdra-
vstvu se takšna razmišljanja še podkrepijo s 
strokovnimi argumenti in utečeno varnostjo, 
»ki je ni smiselno spreminjati.« Novi postopki 
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zdravljenja, sodobnejša medicinska oprema ter 
spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah 
pa zahtevajo ravno neprestano spreminjanje in 
prilagajanje. Ponekod je potrebnih več zaposle-
nih, drugje manj, zato je prehajanje zaposlenih 
med delovnimi mesti ter oddelki nujnost. Pred-
vsem pa je nesprejemljivo, da bi spremembe 
vsakič zahtevale vedno večje število zaposle-
nih. To vprašanje lahko razreši le dobro vodenje 
zaposlenih, kar je vodstvo medicinske stroke v 
SBC sprejelo v svoj koncept delovanja. 

Menedžersko orodje za to problematiko pred-
stavlja strateško načrtovanje kadrov. Ta izhaja 
iz strategije razvoja posameznih oddelkov ter 
bolnišnice kot celote. Prioritetno je treba dol-
goročno zagotoviti zdravniški kader. Ta del 
načrtovanja je izredno zahteven, saj poleg la-
stnih ocen o potrebnem številu zdravnikov 
odloča zunanja institucija (Zdravniška zborni-
ca), v manjši meri pa MZ. Žal nobena od ome-
njenih institucij ne sledi realnim potrebam v 
zdravstvu. Še vedno je prisotno pomanjkanje 
zdravnikov za posamezne specialnosti, hkrati 
pa restriktivna kadrovska zakonodaja ovira za-
poslovanje zdravnikov, ki so že opravili speci-
alizacijo. V SBC smo v Finančnem načrtu 2015 
argumentirali potrebe po strateški zaposlitvi 
novih specialistov, čeprav predpisani admini-
strativni obrazci kadrovskega načrta, izdani s 
strani ministrstev, tega načelno ne dovoljujejo. 
Strokovni vidik argumentacije je nujno potre-
ben in koristen, saj hkrati upošteva spremenje-
no strukturo dela vseh zdravnikov v smeri, da 
se veča obseg dela v rednem času in manjša ob-
seg dela zunaj rednega delovnega časa. Seveda 
to ponekod sproža nezadovoljstvo, cilji pa vodi-
jo v smeri optimalne obremenitve zdravnikov z 
minimalnim preseganjem redne delovne obve-
znosti. Vzporedno z načrtovanjem zdravnikov 
poteka tudi načrtovanje negovalnega kadra, 

kjer je vodenje usmerjeno predvsem v dosega-
nje optimalnega števila zaposlenih. Prehajanje 
zaposlenih med organizacijskimi enotami je 
pogostejše, zato so njihova nasprotovanja pogo-
stejša, pa tudi zdravniški kader želi imeti čim 
številčnejšo podporo negovalnega osebja. Temu 
primerni so vodstveni napori, saj se morata 
usklajevati negovalna ter medicinska stroka, 
obe pa delujeta v skladu s sprejetimi poslovni-
mi cilji bolnišnice. 

V strokovni in laični javnosti bi vrsta razprav 
prej dobila svoj epilog, če bi se v večji meri uve-
ljavljali standardi. Gre za več vrst standardov: 
delovni standardi, materialni standardi, stan-
dardni postopki v delovnih procesih, prostorski 
standardi, opremski standardi. Delno jih pri-
našajo akreditacijski postopki z uveljavljanjem 
standardov kakovosti in kliničnih poti, delovni 
standardi s časovnimi normativi za posamezno 
zdravstveno storitev pa so še vedno predmet 
razprav v okviru zdravstvene politike. Tako 
na področju standardov poslovni vidik vode-
nja uokvirja standarde skozi obseg programov, 
opredeljenih kot delovni programi, za določeno 
časovno obdobje ob danem številu zaposlenih. 

ZAKLJUČEK 
Poslovni vidik vodenja v zdravstvu in še pose-
bej v bolnišnici ob vseh znanih poslovnih ka-
zalcih in ciljih, ki jih naj bi dosegala vsaka zdra-
va organizacija, se zaradi vsebine zdravstvene 
(bolnišnične) dejavnosti sooča z močnimi na-
sprotnimi argumenti, ki lahko ob njihovi pre-
vladi ogrozijo dejavnost delovanja. Zato mora 
poslovodstvu ob dobrem poznavanju vsebine 
dejavnosti in njenih pasti vzpostaviti s strokov-
nim vodstvom konstruktiven odnos, ki vzaje-
mno ščiti in ohranja pogoje za nemoteno delo-
vanje in razvoj bolnišnice. 
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Strokovni vidik usklajenega 
dela na ravni zavoda 

Strokovni vidik usklajenega dela na ravni zavoda asist. Franc Vindišar

UVOD
Vodenje vsakega javnega zdravstvenega zavo-
da mora temeljiti na strategiji razvoja, pri čemer 
morajo biti usklajeni kratkoročni in dolgoročni 
cilji. Pri postavljanju omenjenih temeljev mora 
biti zagotovljeno sodelovanje številnih deležni-
kov in je treba najti pravo mero sodelovanja, ra-
zumevanja in predvsem zaupanja med nosilci 
vseh področij. V splošnih bolnišnicah se je pra-
viloma zato uveljavilo dvojno vodenje, ki na eni 
strani obsega poslovni del, katerega praviloma 
obvladujejo ekonomisti, in strokovni del, ki je 
v domeni zdravnikov. Za uspešnost takšnega 
korporativnega vodenja pa morata imeti vodji 
obeh področij točno določene kompetence, za-
gotovljeno tekoče usklajevanje realizacije zasta-
vljenih ciljev in ustrezno mero medsebojnega 
razumevanja.

V statutu Splošne bolnišnice Celje (SBC) je raz-
delitev pristojnosti med poslovnim in strokov-
nim direktorjem dokaj jasno opredeljena, tako 
da je glavnina temelja primerna. Morda bi se 
dalo narediti še nekaj izboljšav, predvsem pri 
povezovanju medicinske stroke in zdravstvene 
nege, ki sta v sedanjem organigramu zavoda lo-
čena med obema direktorjema.

Naloge strokovnega direktorja se delijo na 
kratkoročne in dolgoročne. Pri prvih prevla-
duje predvsem skrb za realizacijo zastavljenih 
programov, saj je to predpogoj za zagotavlja-
nje osnovnih pogojev delovanja bolnišnice. Pri 
drugih je treba slediti postavljeni strategiji bol-
nišnice, kjer mora biti glavni cilj skrb za ustre-
zen obseg in kakovost zdravstvenih storitev na 
področju, ki ga bolnišnica pokriva. Ta cilj po-
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gosto zahteva določeno mero pragmatičnosti, 
ki pa mora temeljiti tako na strokovnih kot na 
ekonomskih temeljih.

OSNOVNE NALOgE 
STROKOVNEgA DIREKTORJA

KADRI
Na prvo mesto je vsekakor treba postaviti vpra-
šanje kadrov, saj brez njih ni realizacije niti ene 
zdravstvene storitve. Pri tem je treba poudariti 
pomen povezovanja različnih poklicnih sku-
pin, saj le dobra organizacija omogoča učin-
kovite delovne procese, poznavanje le-teh pa 
je predpogoj za uvajanje sprememb, ki smo se 
jih lotili v zadnjih letih v SBC. Pred tem smo 
zbrali številne podatke, jih analizirali, primer-
jali in šele nato predlagali spremembe. Vse 
ukrepe smo predstavili strokovnemu svetu in 
nato tudi zaposlenim, ki so bili v spremembah 
udeleženi. Na začetku leta 2012 smo na podlagi 
zmanjšanega plačila neprekinjenega zdravstve-
nega varstva s strani ZZZS tako izdelali nov 
model plačevanja, ki je temeljil na veljavnem 
Pravilniku o organizaciji neprekinjenega zdra-
vstvenega varstva. Večji del dežurstev smo v 
času nočnega turnusa prenesli v obliko plačila 
po enotnem količniku, v najbolj izpostavljenih 
deloviščih – urgentnih ambulantah in obeh in-
tenzivnih enotah – pa smo ohranili turnusno 
obliko dela. Ob tem je treba poudariti, da smo 
ohranili kontinuiteto dela na posameznih od-
delkih, a kljub temu uspeli zagotoviti zadosten 
poslovni rezultat tega ukrepa, da iz naslova 
stroškov dela ni nastal dodaten odhodek. Kljub 



22. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Nova Gorica, 28. in 29. maj 201536

asist. Franc Vindišar Strokovni vidik usklajenega dela na ravni zavoda 

nekaterim pomislekom smo bili pri prepriče-
vanju zaposlenih dovolj uspešni, da ni prišlo 
do motenj v delovnih procesih. Seveda je bila 
predpogoj obsežna analiza opravljenega dela v 
nočnem času, ki je vključevala tudi primerjave 
med posameznimi strokami. 

Poleg tega smo uveljavili model razporejanja 
zdravnikov na delovišča posameznih oddel-
kov, ki smo jih ob sodelovanju predstojnikov 
definirali po vsebini in časovnih terminih in 
tako dobili osnovo za potrebno število zdrav-
nikov. Na področju ambulant, funkcionalne di-
agnostike in operative imamo tako dokaj jasno 
definirane potrebe, nekaj dela nas čaka pred-
vsem na področju hospitalne dejavnosti, kjer 
so razlike med posameznimi medicinskimi 
strokami v sami organizaciji dela takšne, da bo 
treba doseči širše soglasje, kar bi ne nazadnje 
lahko predstavljal enotno sprejet standard na 
ravni države. 

Kot poseben dosežek si lahko štejemo tudi isto-
časno ureditev konziljarne dejavnosti v bolni-
šnici, saj je bilo z ustrezno tehnološko podpo-
ro (nabava mobilnih telefonov za vse oddelke) 
to področje definirano kot posebno delovišče 
in kot takšno predstavlja pomembno dodano 
vrednost v kakovosti opravljenih zdravstvenih 
storitev. 

Posebna pozornost je, tudi na podlagi nekaterih 
neprijetnih izkušenj iz preteklosti, ki so vezane 
na odhode zdravnic in zdravnikov, posveče-
na zagotavljanju ustreznega števila izvajalcev 
na posameznih specialističnih področjih. Kot 
osnovno merilo tako skušamo slediti principu, 
da imamo za vsako takšno dejavnost vsaj dva 
izvajalca, ki sta povsem samostojna in pravilo-
ma v različnih starostnih skupinah. Velik po-
men pri tem ima plansko izobraževanje, s kate-
rim namenjamo dodatna sredstva za določena 
funkcionalna znanja v bolnišnici, ki niso veza-
na na ostala strokovna izobraževanja.

REALIZACIJA PROgRAMOV
Za stabilnost delovanja bolnišnice je izjemnega 
pomena realizacija pogodbenih obveznosti do 
ZZZS, ki so, žal, praviloma znane zelo pozno 
in še takrat se pogosto spreminjajo (predvsem 
v poslovnem delu). V SBC smo uvedli aktivno 
sodelovanje stroke pri pripravi pogodbe, saj 
lahko le na ta način zagotavljamo ustrezno pri-
pravljenost na realizacijo ciljev, ki mora seveda 
temeljiti tudi na zagotavljanju kadrovskih in 
prostorskih kapacitet. Prakso povečevanja pro-

gramov brez omenjenih dveh pogojev smo od-
pravili. Na redkih področjih smo, predvsem za-
radi kadrovskih razlogov, določene programe 
tudi zmanjšali, seveda le, kadar nikakor nismo 
uspeli zagotoviti dodatnih izvajalcev. Pravilo-
ma so pomemben element pri načrtovanju pro-
gramov potrebe prebivalstva, saj v sodelovanju 
z območno enoto ZZZS v zadnjih letih posebno 
pozornost posvečamo čakalnim vrstam in sku-
šamo pravočasno zagotoviti prestrukturiranja 
programov ter s tem zagotoviti realizacijo letne 
pogodbe.

Zaradi ukrepov davčne politike v državi se sre-
čujemo s težavo pri realizaciji določenih pro-
gramov, ki bi jih lahko opravili v sodelovanju 
z zaposlenimi v bolnišnici. Le-ti praviloma v 
celoti izpolnjujejo pričakovane obsege dela v 
rednem delovnem času, opravijo tudi nadur-
no delo, a za kaj več ni zakonskih možnosti. 
Tako namesto dela v domači bolnišnici država 
»stimulira« iskanje dela drugod in posledično 
negativno vpliva na občutek pripadnosti bolni-
šnici ter povzroča pogosto nerazumevanje med 
posamezniki in vodstvom bolnišnice.

UVAJANJE NOVIH PROgRAMOV
Zaradi izraženih potreb po novih zdravstve-
nih storitvah, podatkov o odhajanju pacientov 
iz naše regije in usposobitve za nove metode 
zdravljenja skušamo v SBC uvajati tudi nove 
programe. Ob tem je potrebno poudariti, da se 
za vse novosti pripravi natančen program uva-
janja, ki najprej vključuje strokovno usposoblje-
nost vseh kadrov, ki bodo sodelovali (vključno 
z morebitnimi potrebami po sodelovanju men-
torjev z natančno opredelitvijo obsega sodelo-
vanja in časovnimi okviri), sledi proučitev pro-
storskih kapacitet ter potrebnih organizacijskih 
sprememb in novih materialov. Celoten projekt 
se ovrednoti z vidika stroškov in prihodkov. 
Nosilec novosti ali strokovni direktor izdelani 
projekt predstavi strokovnemu svetu in šele 
po pozitivnem mnenju pristopimo k realizaci-
ji. Praviloma se po določenem obdobju (od pol 
leta do enega leta) projekt še ovrednoti.

INVESTICIJE
Vsako leto predstavlja pomemben del nalog 
strokovnega direktorja priprava predloga za 
nabavo medicinske opreme, saj so »učinki« 
nedavne ekonomske krize zanesljivo najbolj 
vidni ravno na tem področju. Posledično lah-
ko prebiramo podatke o 80 %, 90 % in celo bolj 
amortizirani medicinski opremi v slovenskih 
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bolnišnicah. Prevzemanje tveganj zaradi teh 
dejstev in predvsem zaskrbljenost za ohranja-
nje doseženega nivoja zdravstvenih storitev pa 
predstavlja enega trših orehov. Žal tudi SBC v 
tem segmentu ne odstopa bistveno od ostalih.

Na podlagi zbranih potreb po medicinski 
opremi, katere vrednost praviloma nekajkrat 
presega finančne okvire za predvidena amor-
tizacijska sredstva, se kot strokovni direktor 
sestanem z večino predstojnikov in skušam 
uskladiti potrebe in zmožnosti. Sledi še doda-
tno usklajevanje na strokovnem svetu, kjer se 
sprejemajo predvsem odločitve o nabavi opre-
me večje vrednosti in istočasnem zagotavljanju 
določenega deleža vsem strokam. V tej fazi je 
še kako pomembno sodelovanje poslovnega di-
rektorja, ki članom strokovnega sveta podrob-
no razloži finančne okvire.

Zaradi finančnega stanja bolnišnice in pravilo-
ma poznega sprejetja finančnega načrta pa je 
realizacija že tako zmanjšanega plana v zadnjih 
letih le delna. Za izboljšanje te situacije bo treba 
v kratkoročni prihodnosti zagotovo priskrbeti 
dodatna finančna sredstva.

Pomemben del investicijske dejavnosti je tudi 
zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet. 
V SBC je skoraj polovica bolnišničnih oddelkov 
v stavbah, katerih starost presega pol stoletja 
oz. se celo bliža celemu stoletju. Pogoji namesti-
tve za bolnike nikakor ne ustrezajo aktualnemu 
stoletju, pa tudi delovni pogoji za vse zaposlene 
nikakor niso ustrezni. Kljub izdelanim načrtom 
na nadomestno novogradnjo skušamo z racio-
nalnim pristopom zagotavljati boljše pogoje 
predvsem tam, kjer lahko računamo na trajne 
rešitve. Trenutno je največji izziv zagotovitev 
dodatnih 20 bolniških postelj za potrebe inter-
nističnih bolnikov, zagotovitev postelj za palia-
tivno oskrbo in umestitev Oddelka za infekcij-
ske bolezni in vročinska stanja v glavno stavbo 
bolnišnice, saj trenutno vsa logistika poteka 
prek bolnišničnega dvorišča. Nejasnosti gle-
de novogradnje pa lahko v bližnji prihodnosti 
povzročijo pomembne zaplete pri organizaciji 
samega dela v bolnišnici. Izdelan in predsta-
vljen plan prostorskih sprememb s strani stro-
kovnega direktorja trenutno čaka na odločitev 
naših lastnikov.

KAKOVOST
Vsekakor predstavlja vlaganje v kakovost enega 
najbolj kakovostnih semen za prihodnost vsa-
ke bolnišnice. Tega dejstva se zavedamo tudi v 
SBC, zato skušamo biti čim bolj aktivni tudi na 
tem področju. Poleg mednarodne akreditacije 
Temos smo v letu 2014 pridobili tudi akredita-
cijo DIAS. Priprava na slednjo je zahtevala šte-
vilne spremembe v bolnišnici predvsem na po-
dročju poenotenja dokumentacije, zagotavljanja 
pogojev varne obravnave bolnikov, spoštovanja 
njihovih pravic, ureditve številnih dejavnosti 
zunaj ozke medicinske stroke in ne nazadnje 
ureditve številnih dokumentov, ki so vezani na 
delovanje celotne bolnišnice. Seveda domači in 
tuji presojevalci vidijo utrip bolnišnice le dan 
ali dva letno, naša naloga pa je, da vsakodnev-
no skrbimo za kakovost našega dela in to idejo 
širimo na vseh segmentih dela. V prihodnosti 
vidim možnost za napredovanje v kakovosti 
predvsem z uvedbo stimulativnega dela pla-
čila, kjer mora poleg »kvantitete« svoje mesto 
dobiti tudi »kvaliteta«. Z določitvijo kriterijev 
in uvedbo le-teh v redno letno ocenjevanje po-
sameznikov bi zanesljivo lažje prišli do omenje-
nega cilja.

ZAKLJUČEK
Le usklajeno sodelovanje poslovnega, strokov-
nega in nadzornega dela vodstev bolnišnice 
lahko zagotovi realizacijo ciljev, ki si jih morajo 
vsi omenjeni deležniki zastaviti pred začetkom 
svojega mandata in morajo temeljiti na stra-
teških usmeritvah bolnišnice. Pri pripravi in 
usklajevanju slednjih pa mora svojo vlogo od-
igrati tudi lastnik – država.
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dela zavoda in usklajevanje interesov 

z lastniki in poslanstvom

Prikaz nadzorne funkcije usklajenega dela zavoda in usklajevanje interesov z lastniki in poslanstvomAnton Zorko

Povzetek
Pri odločanju v svetu zavoda lahko pride tudi do 
navzkrižnih interesov med poslanstvom zavoda in 
strokovno ambicioznostjo zdravnikov ter lastniki ozi-
roma predstavniki ustanovitelja. Opisani primer je 
prikaz odločanja o nabavi robota Da Vinci v Splošni 
bolnišnici Celje s predstavitvijo bolnišnice, njenega 
poslanstva in njenih organov, predvsem sveta za-
voda. Odločitev o nabavi je bila izvedena predvsem 
zaradi ambicioznosti in enotnosti stroke znotraj 
bolnišnice ter zaradi poslovne neomajnosti vodstva, 
da sledi v stroki dogovorjenemu razvoju, tudi če je to 
v rahli koliziji z vsesplošnim pričakovanjem, da bi se 
ta razvoj moral dogajati v okviru kliničnih bolnišnic.

Anton Zorko
predsednik Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje

Abstract
Decision-making in institute councils often incites 
conflicting interests between institute’s mission and 
expertise of the medical staff, and the owners or rep-
resentatives of the founder. In this article we describe 
the decision-making process for the procurement of 
Da Vinci robot at Celje General Hospital, introduce 
Celje General Hospital and its mission, bodies and 
Institute council. The final decision to purchase Da 
Vinci robot was mainly the result of ambitiousness 
and unity of the professionals within the hospital and 
determination of the management to follow the on-
going progress in this area, even if this will cause 
a collision with general expectations of keeping the 
progress within the framework of clinical hospitals.
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Nadzorno funkcijo sveta zavoda in usklajeva-
nje interesov z lastniki in poslanstvom zavoda 
želim prikazati na primeru nabave robota Da 
Vinci v Splošni bolnišnici Celje, posledično pa 
tudi na primeru imenovanja poslovodnega di-
rektorja. V celjski bolnišnici namreč vodim svet 
zavoda že drugi mandat, prvi se je začel 16. 7. 
2009.

V uvodu naj navedem nekaj podatkov o Splošni 
bolnišnici Celje, njenem poslanstvu, o nalogah 
sveta zavoda in relacijah med bolnišnico, lastni-
ki in svetom zavoda pri odločanju v procesu na-
bave robota Da Vinci.

Splošna bolnišnica Celje je tretja največja bolni-
šnica v Sloveniji in je po velikosti takoj za UKC 
Ljubljana in UKC Maribor. Kot javna bolnišnica 
je bila ustanovljena leta 1887. Obsega gravita-
cijsko območje od 180 do 280 000 prebivalcev. 
Povprečni dnevni stalež je 480 bolnikov. Ima 
754 postelj, povprečna ležalna doba je 3,87 dni, 
letno se hospitalno zdravi 43 540 in ambulan-
tno 340 679 bolnikov, letno opravimo 23 255 
dializ in 2102 poroda. Zaposlenih je 1740 delav-
cev, letni prihodek pa znaša 89,9 mio EUR [1]. 
Ustanovitelj je, kot za vse slovenske bolnišnice, 
Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in 
obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slovenije. 

V dokumentu Strategija razvoja SB Celje za 
obdobje 2008–2012 je opisano tudi poslanstvo 
ustanove. Bolnišnica izvaja celovito bolnišnič-
no in ambulantno specialistično zdravstveno 
oskrbo na sekundarni ravni zdravstvene de-
javnosti za prebivalce celjske in sosednjih regij 
[2]. Razvijajo takšno organiziranost ustanove, 
ki omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob 
tem pa upoštevajo visoke zahteve po kakovosti 
zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju 
zaposlenih. Želijo biti uspešna in prijazna bol-
nišnica, a hkrati dejavna in prepoznavna tudi 
v širšem okolju. Na svojem območju želijo za-
gotoviti celovito oskrbo z zdravstvenimi stori-
tvami, zato se povezujejo z drugimi subjekti v 
zdravstvenem varstvu. Sodelujejo pri razvoju 
zdravstvene politike na Celjskem ter na repu-
bliški ravni ter pri oblikovanju republiške me-
dicinske doktrine. Pomagajo pri zdravstveni 
vzgoji prebivalstva in pomembno prispevajo 
k ekonomskem, strokovnem in socialnem ra-
zvoju celjskega območja. Kot osrednja zdra-
vstvena ustanova na svojem območju posebno 
pozornost namenjajo izvajanju in spodbujanju 
zdravstvene dejavnosti. Nenehno vpeljujejo in 
izpopolnjujejo nove diagnostične in terapevtske 
postopke, prav tako pa spodbujajo in razvijajo 
pedagoško delo. Zavedajo se teženj in zahtev v 

zdravstvu, zato skrbijo za tehnološko moderni-
zacijo bolnišnice in vrhunsko strokovnost me-
dicinskega ter drugega osebja. 

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje ima devet 
članov, od katerih Vlada RS v imenu ustanovi-
telja imenuje pet članov, dva člana sta iz vrst 
delavcev bolnišnice, po enega pa imenujeta Me-
stna občina Celje in Zavod za zdravstveno za-
varovanje Celje. V nekaterih poimenovanjih se 
svet zavoda pogosto navaja kot nadzorni organ. 
V Zakonu o zavodih, Odloku o preoblikovanju 
SB Celje v javni zavod in v statutu zavoda pa 
je svet zavoda opredeljen kot upravni organ. 
Upravljanje je v tem kontekstu pojmovano kot 
odločanje, načrtovanje, osmišljanje, usmerjanje, 
razporejanje (alokacija) organizacijskih virov 
(resursov), vodenje ter nadzor in vrednotenje 
izvajanja različnih aktivnosti. Nadzor je torej 
le ena izmed aktivnosti sveta zavoda, funkcija 
upravljanja pa se skoraj v celoti ujema s temelj-
no funkcijo menedžmenta (načrtovanje, organi-
ziranje, vodenje in nadzor), le da menedžment z 
ustreznimi službami predlaga in izvršuje, svet 
zavoda pa sprejema odločitve, temeljne splo-
šne akte, programe dela, razvojne in finančne 
dokumente zavoda, predloge in mnenja o po-
sameznih vprašanjih ter nadzira uresničevanje 
sprejetih smernic sklepov.

V proces odločanja o pomembnejših strokov-
nih, organizacijskih in predvsem razvojnih 
vprašanjih so seveda pritegnjeni tudi drugi 
organi zavoda. Statut bolnišnice določa, da so 
organi bolnišnice poleg sveta in direktorja še 
strokovni direktor, strokovni svet in svet za 
zdravstveno nego.

Direktor zavoda je odgovoren za uresničevanje 
poslanstva, vizije in razvojne strategije, seveda 
pa tudi za poslovanje zavoda. Strokovni direk-
tor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren 
za strokovnost zavoda in uresničevanje stro-
kovnega razvoja v skladu s sprejetimi poslov-
nimi interesi in zmožnostmi. Strokovni svet 
obravnava vprašanja s področja strokovnega 
dela in razvoja stroke ter daje o tem mnenja in 
stališča z večino glasov vseh članov strokovne-
ga sveta. Svet za zdravstveno nego obravnava 
in predlaga smernice za organiziranje ter izva-
janje zdravstvene dejavnosti.

O nabavi robota Da Vinci predvsem za namene 
robotsko asistirane prostatektomije se je bol-
nišnica enotno s strokovnim in poslovodnim 
vodstvom odločala že s predlogom dokumenta 
Strateški načrt SB Celje – Razvojni projekti bol-
nišnice Celje v obdobju 2008–2017. Dokument 
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z naslovom Strateški razvojni načrt SB Celje 
za obdobje 2008–2017 je bil sprejet na seji sveta 
zavoda 2. 4. 2009. V podrobni analizi SWOT je 
bolnišnica med številnimi prednostmi navaja-
la tudi naravnanost v znanstvenoraziskoval-
no delo in ambicioznost zdravnikov za razvoj 
stroke, v priložnostih pa vzpostavitev osrednjih 
centrov za dejavnost robotske in bariatrične ki-
rurgije. V slabostih in nevarnostih za uresni-
čitev zastavljenih ciljev je analiza predvidela 
izpad oziroma manjšanje sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, togost zdravstve-
nega sistema in zdravstvene politike ter pred-
vsem dejstvo, da finančna sredstva ne sledijo 
hitremu razvoju novih tehnologij in metod. 
Dokument je za pričetek izvajanja robotske ki-
rurgije določil leto 2010, za nosilca pa opredelil 
urologa Sandija Poteko, dr. med., oceno stro-
škov pa zastavil na višino 1,500.000 EUR. 

Vodstvo bolnišnice se je zavedalo, da gre za am-
biciozen načrt, posebej zato, ker bi bil to prvi 
robot za potrebe urologije in kirurgije nasploh 
v Sloveniji. In kako je do ideje, da robotsko ki-
rurgijo razvija celjska bolnišnica, sploh prišlo? 
Mag. Hočevar je v intervjuju Bolniki hočejo ro-
bota [3] na vprašanje, zakaj ima robota celjska 
bolnišnica, ki ne sodi med terciarne ustanove 
(to, da je ustanova terciarna, pomeni tudi, da so 
njene storitve prav na račun tega dražje), UKC 
Ljubljana pa ne, odgovoril, da je bilo v Celju 
pravo razpoloženje, da je ideja imela dobrega in 
zagnanega nosilca, ki se je v tujini seznanil z 
delom z robotom, zato so stvar lahko speljali. 
V Ljubljani tako zagnanega urologa doslej ni 
bilo. Nadalje navaja, da morajo tisti, ki odloča-
jo o denarju, razumeti, da je robotska kirurgija 
naslednji korak v tehnološki podpori medicini 
in da brez tega nismo več v koraku s sodobno 
medicino.

S to ugotovitvijo, zakaj je do nabave robota v 
SB Celje prišlo, se strinjam, vendar ga ne vidim 
kot izključni dejavnik odločitve. Nosilec ideje je 
res bil posameznik, ki pa brez podpore stroke 
v bolnišnici in strokovne ter poslovodne odlo-
čitve ter sprejema predloga na svetu zavoda ni-
kakor ne bi uspel. Svet zavoda je ob koncu leta 
2009 sprejel odločitev, da se začnejo postopki za 
nabavo robota (proučitev trga, mnenje Razširje-
nega strokovnega kolegija za kirurgijo idr.), na-
bavo robota pa je opredelil v Finančnem načrtu 
2010. Razširjeni strokovni kolegij za kirurgijo je 
19. 11. 2009 po obsežni in tudi nasprotujoči si 
razpravi eminentnih nosilcev kirurške in uro-
loške stroke ob ugotovitvi, da robotsko asistira-
na kirurgija daje boljše rezultate operativnega 

zdravljenja kot ostali operativni načini, sprejel 
sklep, da robotska kirurgija predstavlja novo, 
drago tehnologijo endoskopskih operacij. Nje-
no uporabo v medicini RSK podpira v okviru 
sedanjega programa, obsega in stroškov.

Svet zavoda je bil z vsemi temi postopki sezna-
njen ob sprejemanju Finančnega načrta za leto 
2010. Seznanjen je bil z intenzivnimi dogovar-
janji v stroki bolnišnice o uvedbi robotske ki-
rurgije. Pri tem so se vsi deležniki strokovnih 
razprav zavedali, da je vrednost nabave robota 
Da Vinci zastavljena na višino 1,700.000 EUR in 
da bo nabava izvedena izključno iz amortiza-
cijskih sredstev bolnišnice. Za leto 2010 je bila 
amortizacija načrtovana v višini 4,068.000 EUR, 
kar je pomenilo, da nabava robota pomeni 42 % 
vseh sredstev amortizacije.

Razprava na svetu zavoda je bila dokaj burna. 
Članica sveta z Ministrstva za zdravje je predla-
gala, da se nabava robota preloži na naslednjo 
sejo oziroma da se investicija v robotsko kirur-
gijo prestavi v obdobje, ko se bodo finančne 
razmere v zdravstvu izboljšale. Svoj predlog je 
utemeljevala s tem, da ni ustrezne študije stro-
škov in koristi (angl. cost-benefit) kakor tudi da 
ni ustrezne ocene tehnologije (angl. technolo-
gy assessment). Izrazila je bojazen, da bi lahko 
imela zaradi robota bolnišnica veliko izgubo. 
Mene kot predsednika sveta in še enega člana 
sveta, ki naju je za predstavnika v svetu ime-
novala Vlada Republike Slovenije, je predvsem 
zanimalo, kakšen odnos do nabave robota ima 
stroka v bolnišnici, ki robota ne bo uporabljala, 
in kakšno podporo ima nabava robota v stro-
kovnem svetu ter pri predstojnikih oddelkov. 
Po zagotovilu direktorja in strokovne direkto-
rice, da so o nabavi robota razpravljali skoraj 
dve leti, da je del strateškega razvojnega načrta 
bolnišnice in da je s pomočjo zunanje institu-
cije narejen poslovni načrt, je bil v bolnišnici 
dosežen konsenz s podporo celotne stroke, da 
je vložek v urološko investicijo nabave robota 
upravičen, saj je bila ta stroka v preteklosti za-
postavljena. Na osnovi dveh prej sprejetih od-
ločitev na svetu zavoda (Strateški načrt aprila 
2009 in rebalans finančnega načrta v novembru 
2009) je vodstvo bolnišnice že sprožilo posto-
pek javnega naročila.

Po končani razpravi je glasovalo pet članov. En 
član ni glasoval. S štirimi glasovi za in z enim 
proti je bil finančni načrt za leto 2010 potrjen, s 
tem pa je bila dokončno sprejeta odločitev o na-
bavi robota Da Vinci. Če bi vsi člani sveta, ki jih 
je v svet imenovala Vlada RS, glasovali proti, fi-
nančni načrt ne bi bil sprejet, nabava robota pa 
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bi bila ustavljena. Vsi postopki javnega naročila 
so stekli. Robot je bil nabavljen 16. 4. 2010, prva 
operacija z njim pa je bila maja 2010.

Člani sveta zavoda, ki smo v svetu delovali 
kot predstavniki ustanovitelja, nismo glasova-
li enotno. Dva sva bila prepričana, da je usme-
ritev stroke v bolnišnici pravilna, robot pa so 
nabavljali izključno iz lastnih sredstev in se pri 
tem zavedali, da bodo nekatere druge, tudi po-
membne nabave, morale počakati še nekaj časa.

Svet zavoda je tudi v času, ko se je robot že upo-
rabljal, nekajkrat razpravljal o prenizki ceni za 
robotsko operacijo prostate. Ker bolnišnici ni 
uspelo uveljaviti višje cene niti po izvedenem 
dogovarjanju s Splošnim dogovorom za leto 
2011, je direktor svet seznanil, da bo bolnišnica 
bolnikom, ki se odločijo za robotsko operacijo, 
zaračunala razliko v ceni med robotsko opera-
cijo in klasično operacijo prostate. Večina bolni-
kov je tako izjavo podpisala in doplačala 1500 
EUR za poseg, Zavod za zdravstveno varstvo 
Slovenije pa je bolnišnici za vsako doplačilo za-
računal pogodbeno kazen v višini 1200 EUR. 
Ker bolnišnica kazni ni plačala, je ZZZS za vsak 
primer vložil tožbo na okrajno sodišče, ki pa je 
tožbeni zahtevek zavrnilo. V 11 zadevah je sod-
be potrdilo tudi Višje sodišče. V marcu 2015 je 
ZZZS spremenil taktiko in na Vrhovno sodišče 
vložil skupno tožbo za preostalih 127 primerov 
robotskih operacij zaradi možnosti revizije, ki 
je bila pri posamičnih tožbah onemogočena 
zaradi nizke vrednosti posameznega primera. 
S 1. 1. 2013 je bolnišnica po sklepu direktorja 
prenehala zaračunavati doplačila za robotske 
operacije, od polletja 2014 pa je bila z Aneksom 
k Splošnemu dogovoru bolnišnici priznana viš-
ja cena robotskih operacij prostate, ne pa tudi 
ostalih robotskih operacij.

V času do 31. 12. 2014 je bilo opravljenih 885 ro-
botskih operacij. Pregled po letih in vrsti robot-
skih operacij je prikazan v spodnji tabeli:

Število opravljenih posegov po robotski metodi v 
letih 2010–2014 glede na plačnika

2010 2011 2012 2013 2014 SKUPAJ
Število pacientov, 
operiranih po 
robotski metodi – 
SKUPAJ 51 177 188 214 255 885
Število  
zavarovancev 
ZZZS 50 167 171 207 249 844
Število
samoplačnikov 1 10 17 7 6 41

Število opravljenih posegov po robotski metodi v 
letih 2010–2014 glede na vrsto posega

2010 2011 2012 2013 2014 SKUPAJ
Število pacientov 
operiranih po robot-
ski metodi – SKUPAJ 51 177 188 214 255 885
Število robotsko 
operiranih  
pacientov – prostata 51 171 176 206 235 839
Število robotsko 
operiranih  
pacientov – ledvica 6 12 8 13 39
Število robotsko 
operiranih  
pacientov – viscerala 7 7

Leto dni po dokončni odločitvi o nabavi robo-
ta je svet zavoda sprejel sklep o razpisu proste-
ga delovnega mesta direktorja v SB Celje. Kot 
edini kandidat se je na razpis prijavil dotedanji 
direktor. Ker je bolnišnica v letu 2010 poslova-
la z izgubo, tudi zaradi nedoseganja programa 
dela, čakalne dobe pa so se daljšale, je bilo pri-
čakovati, da Vlada Republike Slovenije ne bo 
podala soglasja k imenovanju direktorja, tudi 
če bi ga člani sveta iz vrst predstavnikov usta-
novitelja večinsko podprli. V ozadju domneve o 
vladnem nestrinjanju s kandidatom je še vedno 
odmevala odločitev o nabavi robota. Po obsežni 
razpravi za zaprtimi vrati smo v svetu enogla-
sno sprejeli sklep, da se glasovanje za direktorja 
ne izvede, zato smo soglasno imenovali doteda-
njega direktorja za vršilca dolžnosti direktorja 
za obdobje do enega leta, da v tem času v skladu 
s sanacijskim programom zagotovi pozitivno 
poslovanje, zmanjšanje bistveno predolgih ča-
kalnih dob in izvajanje 100 % programa. Menili 
smo, da bi z neizborom ali z glasovanjem proti 
edinemu kandidatu povzročili tudi bolnišnici 
nepopravljivo škodo, zato glasovanja nismo iz-
vedli.

Na ponovni razpis za direktorja v oktobru 2011 
so se prijavili štirje kandidati. Vsi so predsta-
vili svoj program. Člani sveta so ocenili, da je 
za nadaljnji razvoj bolnišnice najboljši program 
podal dotedanji vršilec dolžnosti direktorja, ki 
je v tem času izboljšal poslovanje bolnišnice, 
zato smo ga z večino glasov prisotnih ponovno 
imenovali za direktorja za štiriletni mandat. Z 
imenovanjem je soglašala tudi Vlada Republike 
Slovenije.
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ZAKLJUČEK
Slovenija ima pet let po odločitvi o nabavi ro-
bota na svetu zavoda SB Celje še vedno le ene-
ga robota. Če bi bila odločitev v svetu zavoda 
drugačna, v Sloveniji še vedno ne bi imeli ro-
bota, slovensko zdravstvo bi bila bela pega na 
zemljevidu robotske kirurgije v Evropi [4], sam 
pa bi imel občutek, da sem preprečil strokovni 
razvoj ambicioznemu strokovnemu kadru in 
uspešni bolnišnici.

Viri
1. Vsi podatki se nanašajo na leto 2011, ko se je 
odločalo o nabavi robota.

2. Gravitacijsko območje bolnišnice obsega 
občine: Celje, Laško, Sevnica, Slovenske Konji-
ce, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec, 
Štore, Vojnik, Radeče, Zreče, Vitanje, Rogaška 
Slatina, Podčetrtek, Kozje, Rogatec.

3. Milka Krapež, Jana, 23. 9. 2014, Bolniki 
hočejo robota – intervju z mag. Francem Ho-
čevarjem, predsednikom Društva uroloških 
bolnikov Slovenije

4. V Celju izvajata robotske operacije prostate 
dva urologa, štirje drugi pa asistirajo pri po-
segih in bodo sčasoma tudi postali operaterji 
z robotom. Abdominalne operativne posege z 
robotom izvaja en kirurg, dva pa sta asistenta 
in se bosta sčasoma tudi sama izurila za samo-
stojne operativne posege z robotom.
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Komunikacija v javni lekarni pri izdaji 
zdravil na recept in samozdravljenju

Komunikacija v javni lekarni pri izdaji zdravil na recept in samozdravljenjuMarina Urbanc

Povzetek
Pomembna naloga lekarniških farmacevtov v sodob-
nih zdravstvenih sistemih je svetovanje, ki zagotavlja 
učinkovito, varno in pravilno uporabo zdravil na re-
cept in brez recepta. Vloga lekarniškega farmacevta 
kot skrbnika uporabe zdravil omogoča tudi identifi-
kacijo z zdravili povezanih težav in nadzor uporabe 
zdravil brez recepta. Z ustrezno komunikacijo mora 
lekarniški farmacevt pridobiti prave informacije 
za svetovanje posameznemu pacientu in izboljšati 
njegovo kvaliteto življenja.

Marina Urbanc
Javni zavod Celjske lekarne

Abstract
An important task of pharmacists in contemporary 
health care systems is providing advice (consultan-
cy) that ensures the effective, safe and proper use of 
prescription and over-the-counter drugs. The role of 
a pharmacist as a custodian of drug use also facili-
tates the identification of drug-related problems and 
the monitoring of the use of over-the-counter drugs. 
With the proper communication a pharmacist should 
obtain the right information to advise a patient and 
improve their quality of life.
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UVOD
Po podatkih ZZZS je prebivalec Slovenije v letu 
2014 dobil 8 receptov, na katerih so predpisana 
zdravila. Ko je pacientu predpisano zdravilo, 
mora z receptom v lekarno, kjer mora dobi-
ti zdravilo in informacijo o zdravilu. Tudi za 
manjše zdravstvene težave iščejo pacienti po-
moč v lekarni. Pri samozdravljenju opisujejo 
simptome, iščejo nasvet, zdravila brez recepta 
ali izdelke za ohranjanje zdravja.

LEKARNIŠKA DEJAVNOST
Lekarniška dejavnost zagotavlja preskrbo pre-
bivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih or-
ganizacij z zdravili in drugimi proizvodi za 
ohranjanje zdravja. Predstavlja pa tudi mesto 
strokovnega svetovanja o zdravilih (1). Njena 
vloga se v sodobnem času spreminja. Z novimi 
kognitivnimi storitvami posreduje najsodob-
nejše informacije in znanja za ohranjanje ali po-
vrnitev zdravja in izboljšanje kakovosti življe-
nja tako strokovni kot laični javnosti (2,3).

Za kakovost lekarniške dejavnosti skrbi Lekar-
niška zbornica Slovenije, ki izvaja redne stro-
kovne nadzore s svetovanjem.

Komisija za strokovni nadzor s svetovanjem 
preverja higiensko-sanitarne pogoje, kadrovsko 
zasedbo, opremo, strokovna izpopolnjevanja 
zaposlenih, načine izvajanja internega strokov-
nega nadzora, vodenje predpisane strokovne 
dokumentacije in kvalitativne kazalce strokov-
nosti dela. Ugotovljene pomanjkljivosti mora-
jo lekarne v določenem roku odpraviti, lahko 
pa Lekarniška zbornica zahteva tudi dodatne 
ukrepe v primeru kršitev (4).

LEKARNA
Lekarna mora zagotavljati predpisane prostore, 
strokovne delavce in tehnološke možnosti za 
izvajanje storitev, povezanih z zdravili in zdra-
vljenjem, ter omogočiti celovito, kakovostno in 
etično posredovanje informacij in znanja. 

Javno lekarniško službo v Sloveniji je na dan 
31.12. 2014 opravljalo 24 javnih lekarniških za-
vodov s 182 lekarnami in 42 lekarniškimi po-
družnicami, 88 zasebnih lekarn z 10 lekarniški-
mi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ki 
opravljata tudi javno lekarniško službo, skupaj 
324 lekarniških enot. Lekarniška enota je v pov-
prečju oskrbovala 6366 prebivalcev (2 062 731 
prebivalcev na dan 1.10. 2014 – podatki SURS).

Bolnišnične lekarne s stalno zaposlenimi far-
macevti so bile organizirane v 26 bolnišnicah s 
27 lekarniškimi enotami (5).

Lekarniško dejavnost opravljajo farmacevtski 
strokovni delavci, magistri farmacije, inženirji 
in farmacevtski tehniki. 

Poklic lekarniškega farmacevta sodi med t. i. 
svobodne regulirane poklice, za katere je zna-
čilna:

 - velika strokovna zahtevnost,
 - osebno izvajanje (ne prek plačane pooblašče-

ne osebe), natančno določena oz. zahtevana 
izobrazba,

 - velika nesorazmernost med znanjem izvajal-
ca in uporabnika,

 - stroga moralno-etična načela za izvajalce (ka-
kovost lekarniške storitve temelji na moral-
no-etični zavezi nosilca dejavnosti v lekarni, 
da na podlagi svojega znanja in veščin pre-
pozna potrebe pacienta in zagotovi najkako-
vostnejšo storitev, prilagojeno pacientovim 
potrebam),

 - avtoregulacija strokovnih združenj (zagota-
vlja enako kakovost storitev in kakovost iz-
vajalcev),

 - neodvisnost izvajalca,
 - osebna odgovornost izvajalca (6, 7).

V Odredbi o seznamu poklicev v zdravstveni 
dejavnosti je magister farmacije naveden kot 
zdravstveni poklic s poklicnimi dejavnostmi: 

 - izdaja zdravil za uporabo v humani in vete-
rinarski medicini, ki se izdajajo na recept in 
brez njega, medicinske pripomočke in drugo 
blago,

 - nadzor pravilnosti predpisovanja, izdajanja 
in shranjevanja zdravil, za katere je osebno 
odgovoren v okviru svoje usposobljenosti,

 - sodelovanje v procesu zdravljenja, ki poteka 
pod nadzorom zdravnika (smiselno in koli-
činsko preverja predpisana zdravila ter mo-
žnosti interakcij in stranskih učinkov),

 - izvajanje farmacevtske skrbi na področju 
zdravljenja bolezni z zdravili in medicinski-
mi pripomočki ter preprečevanja in zgodnje-
ga odkrivanja bolezni, 

 - svetovanje pri samozdravljenju in izvajanje 
farmacevtske skrbi (presoja o resnosti paci-
entovih težav, odločanje o vrsti svetovanja in 
ocenjevanje uspešnosti predlaganega samoz-
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dravljenja),
 - izdelovanje magistralnih pripravkov in ga-

lenskih izdelkov (tudi pod posebnimi pogo-
ji izdelave), zagotavljanje njihove kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti ter varnosti pri  delu 
(7).

V Sloveniji je bilo po podatkih Lekarniške zbor-
nice Slovenije na dan 31.12. 2014 v javni lekarni-
ški službi, javnih zavodih in zasebnih lekarnah 
zaposlenih 2015 delavcev (1921,5 redno in 93,5 
pogodbeno). Strokovnih sodelavcev je bilo 1602. 
Po stopnjah izobrazbe je bila struktura:

Tabela 1:
Št. delavcev Stopnja izobrazbe
1000,5 magistrov farmacije
4 doktorjev znanosti
17 magistrov znanosti
65,5 specialistov
9 inženirjev farmacije
506 farmacevtskih tehnikov

Zaposleni farmacevt je v povprečju oskrboval 
1898 prebivalcev.

Izobrazbena struktura v javni lekarniški službi se je 
spreminjala skozi leta in desetletja, kar je razvidno 
iz grafa 1 (5):

Strokovni delavci v lekarni morajo pri svojem 
delovanju slediti razvoju in dosežkom farma-
cevtske znanosti in drugih zdravstvenih zna-
nosti (3, 6).

VLOgA LEKARNIŠKEgA 
FARMACEVTA
Vloga lekarniškega farmacevta kot izdelovalca 
zdravil danes ni več tako pomembna kot nekoč. 
Izjema so posamezna magistralno predpisana 
zdravila za posamezne paciente in zdravila, ki 
jih izdelamo v galenskem laboratoriju, zaradi 
nemotene oskrbe z zdravili. Večina zdravil, ki 
se danes uporabljajo za zdravljenje, je industrij-
sko pripravljenih. Pozornost lekarniških farma-
cevtov je od izdelave zdravil preusmerjena v 

paciente (po Zakonu o pacientovih pravicah je 
vsak, ki obišče zdravstveno ustanovo, pacient). 
S tem je povezano svetovanje in komunikacija, 
ki je nujno potrebna za uspešno svetovanje.

SVETOVANJE
V sodobnih zdravstvenih sistemih je svetovanje 
glavna naloga lekarniških farmacevtov. Sveto-
vanje se tolmači na različne načine, in sicer kot 
osebni proces, v katerem farmacevti svetujejo 
pacientom glede boljšega obvladovanja zdra-
vstvenih težav (8), kot podajanje informacije o 
zdravilih in z zdravili povezanih zdravstvenih 
težavah (9,11,14), kot vsako interakcijo pacienta 
s farmacevtom, v kateri pacient zaprosi oz. so 
mu dane informacije z namenom pojasnjevanja 
ali razreševanja zdravstvenih težav, predvsem 
tistih, ki so povezane z uporabo zdravil (11). Cilj 
svetovanja je zagotoviti varno, pravilno in učin-
kovito uporabo zdravil, izboljšati kakovost ži-
vljenja in identificirati težave, povezane z zdra-
vili (9,12,14). Med farmacevtom in pacientom 
se vzpostavi zaupljiv odnos. Izražena skrb far-
macevta za pacienta pomaga, da pacienti upo-
števajo navodila za jemanje zdravil in se tudi 
prilagodijo bolezni (15). Takrat je cilj svetovanja 
tako izobraziti kot tudi pomagati pacientu k do-
seganju cilja (16).

Evropske države imajo različno urejeno za-
konodajo na področju farmacevtskega sveto-
vanja. Leta 1995 je Nemčija sprejela zakon, ki 
lekarniške farmacevte obvezuje k svetovanju 
ob izdaji zdravil na recept in brez recepta. Far-
macevt mora ugotoviti, katere informacije paci-
ent že pozna in katere še potrebuje, npr. način 
aplikacije, neželene učinke, interakcije, način 
shranjevanja zdravila in kako zdravilo zavre-
či. Pri samozdravljenju morajo farmacevti pre-
soditi primernost zdravila, ustrezno svetovati 
in ponuditi informacije o različnih možnostih 
zdravljenja, njihovi učinkovitosti, varnosti, raz-
položljivosti in morebitnih stroških, ki so z nji-
mi povezani (17). Podobno je tudi na Finskem 
(16). Standarde za svetovanje pacientom so v 
Združenih državah Amerike sprejeli leta1990 
(Omnibus Budget Reconciliation Act, OBRA). 
Svetovanje zajema ime in opis zdravila, način 
aplikacije, trajanje terapije, previdnostna opo-
zorila, neželene učinke, interakcije, kontrain-
dikacije, način nadzora učinkovitosti zdravila, 
shranjevanje, informacije o obnovljivosti in rav-
nanju v primeru izpuščenega odmerka. Kate-
re informacije farmacevt poda pacientu, mora 
presoditi sam (16,19).
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V Sloveniji mora farmacevt po 59. členu Pravil-
nika o razvrščanju, predpisovanju in

izdajanju zdravil za uporabo v humani medi-
cini ob vsaki izdaji zdravila na recept ali brez 
recepta pacientu svetovati in ga seznaniti s pra-
vilno in varno uporabo zdravila (21). Pod defi-
nicijo izdaje zdravil v prometu na drobno je v 
Zakonu o zdravilih omenjeno tudi svetovanje, 
ki spremlja vročitev zdravila (20). Svetovanje je 
navedeno v seznamu strokovnih del, ki se opra-
vljajo v lekarni v Pravilniku o pogojih za opra-
vljanje lekarniške dejavnosti (21). 

V predlogu Zakona o lekarniški dejavnost je 
bil vpeljan pojem farmacevtske obravnave, ki 
vključuje neodvisno strokovno svetovanje paci-
entom pri pravilni ter smiselni uporabi zdravil 
in sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi delav-
ci pri celoviti obravnavi pacientov z namenom 
doseganja optimalnih terapevtskih izidov v 
smislu učinkovitosti in varnosti (22,16). Zakon 
je v pripravi. LZS je leta 1994 izdala za svoje čla-
ne Kodeks lekarniške deontologije, v katerem je 
zapisano, da je farmacevt kot zdravstveni dela-
vec dolžan svoje strokovno znanje posredovati 
vsakemu pacientu (23). Farmacevt svetovalec 
je v naši zakonodaji omenjen, niso pa določene 
njegove naloge in posledično odgovornost (16).

PACIENTI V LEKARNI
Ljudje obiščejo lekarno, kadar imajo zdravstve-
ne težave, želijo ohraniti in izboljšati zdravje, 
iščejo ustrezno zdravilo ali pa samo strokoven 
nasvet. Lahko pa prej obiščejo tudi zdravnika 
in v lekarno pridejo z recepti ali brez. Ugotav-
ljanje, kaj je zdravstvena težava za posamezni-
ka, in tehtanje njene pomembnosti sta zelo rela-
tivni opravili. Za pacienta z artritisom je najbolj 
pomembno njegovo biološko zdravilo, za paci-
enta z glavobolom zdravilo proti bolečinam, za 
mamo, ki išče obliž za sinovo opraskano koleno, 
pa obliž. Vsi pa zahtevajo enako pozornost in 
njihova težava je ob obisku lekarne najbolj po-
membna.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije je prebivalec Slovenije v letu 2014 
dobil 8 receptov (35).

Tabela 2 (35):
2013 2014 Indeks

Število receptov na prebi-
valca* 8,01 8,03 100,8
Št. pakiranj na prebivalca* 19,07 19,10 100,2

*Opomba: stanje prebivalcev na dan 1. 7. 2013 oziroma 1. 7. 2014 
 

Ko pacient zapusti zdravniško ordinacijo s 
predpisanim receptom, mora v lekarno takoj 
ali pozneje. Pogosto pacienti šele v lekarni do-
jamejo, da gre za zdravila, ki jih bodo morali 
jemati dalj časa, včasih celo do konca življenja. 
Od njihove pravilne uporabe je odvisen uspeh 
zdravljenja.

Danes so se pacienti v odnosu do svojega 
zdravja in v odnosu do zdravstvenega osebja 
in njihovih storitev spremenili. Da razumemo 
to spremembo, se moramo ozreti v preteklost. 
Odnos do bolezni in pacienta se je spreminjal. 
Človek poskuša vsak dogodek v zvezi s telesom 
razumeti in išče vzroke in razloge za bolezen. 

Tradicionalne (religiozne, mitično-magične) 
percepcije bolezni povezujejo bolezen in zdrav-
je z religioznimi pojmovanji čistosti, umazano-
sti in naravnanost k zdravljenju duše. 

V antiki začno nastajati koncepti o zdravju, bo-
lezni in medicini z dvema pristopoma:

1. Higiensko pojmovanje – preventivna dejav-
nost in skrb za življenjski stil. To je danes ak-
tivni pristop, ko gre za zavestno in odgovorno 
skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti.

2. Panacejsko pojmovanje – zdravniški poseg v 
pacienta, danes pasivni pristop, ko se odgovor-
nost za zdravje prenese na zdravnika in ostalo 
zdravstveno osebje.

Za judovsko krščansko pojmovanje je bolezen 
kazen, pacient pa žrtev, ki nima vpliva na na-
stanek bolezni in na ozdravitev.

Reformacija je uvedla individualistični odnos 
posameznika, odgovornost za tvegana ravna-
nja in občutek negotovosti zaradi lastne odgo-
vornosti.

V 17.–19. stoletju medicina zavrne praznover-
je, poveča se zaupanje v znanstveno medicino, 
posledično raste moč zdravnikov in njihovega 
statusa.

V 20. stoletju zavlada alopatska medicina, za-
snovana na znanstvenih podlagah. Ob koncu 
20. stoletja vzporedno raste alternativno zdra-
vljenje, oživljanje alternativnih oblik zdravljenja 
in zdravilstva, čemur smo priča tudi danes (24).

Vzporedno se spreminja tudi pogled na zdrav-
je. Zdravje postaja ekonomska vrednota, ko 
pacient ne more delati, ker je zbolel, ne sode-
luje več v družbi. Torej pacient postane status 
in bolezen mora biti prehodna in ne dokončno 
stanje. Kadar je bolezen dokončno stanje, mora 
čim manj vplivati na življenje pacienta.
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Zato je današnji pacient oziroma uporabnik 
zdravstvenih storitev aktiven, samostojen, zah-
teven in enakopraven. 

Po značilnostih delimo paciente:

 - Pasivni pacienti običajno ne iščejo dodatnih 
informacij o bolezenskem stanju, odločitve 
običajno prepuščajo zdravnikom.

 - Zainteresirani pacienti poslušajo zdravnike, 
se ravnajo po njihovih nasvetih, razen če le-
-ti vplivajo na njihov življenjski slog. Pogosto 
so kronični pacienti, ki so organizirani v dru-
štvih pacientov. Kadar niso zadovoljni, poi-
ščejo drugo mnenje.

 - Aktivni pacienti prevzemajo odgovornost za 
svoje zdravje in zdravljenje, so zahtevni in 
iščejo dodatne informacije. Sami želijo odlo-
čati o zdravju in poteku zdravljenja. Če niso 
zadovoljni, poiščejo dodaten nasvet. Pogosto 
so zboleli prvič in zdravnikov ne obiskujejo 
pogosto (28).

Vsi pa prevzemajo različne vloge pacientov.

 - tradicionalni judovsko-krščanski pristop
 - protestantski – individualna odgovornost
 - moderni – primarna odgovornost zdravnika
 - postmoderni – primarna skrb za zdravje je 

stvar posameznika
Narašča število pacientov, ki so zainteresirani 
za svoje zdravljenje, želijo in hočejo pri tem so-
delovati, zato potrebujejo dodatne informacije 
o svojem zdravstvenem stanju in o zdravilih, s 
katerimi se zdravijo. Ena od nalog lekarniškega 
farmacevta je, da s primerno komunikacijo pri-
dobi pacientovo zaupanje, doseže njegovo sode-
lovanje pri zdravljenju, ga informira o zdravilih 
in zazna težave, povezane z zdravili.

KOMUNIKACIJA 
Komuniciranje je sporazumevanje. Beseda iz-
haja iz latinske besede »communicare«, kar 
pomeni posvetovati se, razpravljati o nečem, 
vprašati za nasvet. Omogoča nam doseganje ci-
ljev, pa tudi vzpostavljanje, spreminjanje, vzdr-
ževanje medsebojnih odnosov, ki je povezano 
z medsebojno zaznavo in izmenjavo sporočil 
(Wikipedija, dostop 20. 4. 2015). V lekarni se ve-
dno odvija dvosmeren, interaktivni proces, ko 
cilj komunikacije ni samo prepričevanje, ampak 
izmenjava informacij, sodelovanje, odzivanje 
na sporočila in aktivno komuniciranje. Čas za 
komunikacijo je prilagojen in pogosto omejen. 

Komunikacija ima vsebino in odnos. V lekarni 
je pomemben odnos, ki mora biti enakopraven 
in dvosmeren. Farmacevti se zavedamo, da so 
ljudje različni, da vedenje ni isto kot oseba. Od 
prvega stika je odvisen cilj komunikacije, t.j. 
pridobiti pacientovo zaupanje, sodelovanje, da 
bo upošteval naša in zdravnikova navodila, ga 
razumeti, pridobiti prave informacije za sveto-
vanje, posledično svetovati pravilna zdravila in 
izboljšati kakovost življenja. Hkrati želimo pri-
dobiti pacienta, da se bo v lekarno vračal.

Vzpostaviti moramo zaupen, spoštljiv in nepo-
sreden stik, da bo pacient lažje premagal ne-
prijetna čustva in spregovoril o svojih težavah 
(24,25,26).

KOMUNIKACIJA PRI IZDAJI 
ZDRAVIL NA RECEPT
Pri izdaji zdravil na recepte je najbolj pomemb-
na stopnja pacientovega sodelovanja (angl. 
compliance). Če sodelovanja ne dosežemo, pa-
cient predpisanih zdravil ne bo jemal po na-
vodilih (odmerke bo opuščal, jih spreminjal 
ali bo zdravila celo zavrgel). To povzroča ško-
do tako pacientu, ker bo neustrezno zdravljen, 
kot tudi celotni družbi. Posledično pride tudi 
do obremenitev narave z odpadnimi zdravili. 
Vzrokov za slabo sodelovanje pacientov je več: 
demografska značilnosti, vrsta bolezni in njeno 
zdravljenje, pacientov način oz. slog spopada-
nja s težavami, pacientove frustracije, konflikti, 
odnos z zdravnikom, farmacevtom in ostalim 
zdravstvenim osebjem. Med demografske zna-
čilnosti štejemo spol in starost. Ženske in mlaj-
ši pacienti se hitreje odločijo za iskanje pomoči 
in se tudi bolj držijo danih navodil (26). Slabo 
sodelujejo kronični pacienti, ki jim bolezen še 
ne povzroča zdravstvenih težav, njihovo zdra-
vljenje pa vpliva na njihov življenjski slog. To so 
sodobne kronične nenalezljive bolezni, srčno-
žilne bolezni, sladkorna bolezen, osteoporoza. 
Pri teh sta še posebej pomembna izobraževanje 
in aktivna udeležba pri zdravljenju. Pacientovo 
osebno življenje in osebnostne lastnosti so lah-
ko ovira za sodelovanje pri zdravljenju. Včasih 
je to odnos do zdravil, strah pred stranskimi 
učinki, odvisnostjo ali trma in nesprejemanje 
bolezni kot osebnega problema. Če je med pa-
cientom in ostalim zdravstvenim osebjem do-
ber odnos, lahko pričakujemo, da bo predpi-
sano zdravljenje upošteval in sledil navodilom 
(26,27). Lekarniški farmacevti smo zadnji zdra-
vstveni delavci med pacientom in zdravilom in 
moramo doseči čim boljšo sodelovalno narav-
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nanost pacienta. Poleg vzpostavljanja osebnega, 
enakopravnega in spoštljivega odnosa morajo 
biti navodila jasna in kratka, najpomembnejše 
podatke za pacientovo ravnanje z zdravili po-
vemo na začetku, jih smiselno razvrstimo in mu 
omogočimo aktivno soudeležbo. Na vprašanja 
mu odgovorimo čim bolj razumljivo, navodila v 
kratki obliki napišemo tudi na zdravila.

Ker so pacienti pogosto ostarele, osamljene, ču-
stveno slabo opremljene osebe, jim poskušamo 
nuditi socialno podporo. Pogosto je dovolj, da 
jih poslušamo in si za njihove težave vzamemo 
malo časa (26,27).

KOMUNIKACIJA PRI 
SAMOZDRAVLJENJU
Samozdravljenje je v ožjem pomenu besede 
uporaba zdravil brez recepta, ki ga izvajajo pa-
cienti na lastno pobudo in lastno odgovornost 
s pomočjo ali brez pomoči ali nasveta lekarni-
škega farmacevta ali drugega zdravstvenega 
delavca. V širšem pomenu besede pa vključu-
je dejavnosti posameznika, ki zase oziroma 
za svoje družinske člane skrbi za ohranjanje 
zdravja in odpravo manjših zdravstvenih težav 
(27,28). Za samozdravljenje so primerna tista 
zdravila, pri katerih zdravnikov nadzor ni po-
treben in se izdajajo brez recepta. Ljudje pa za 
samozdravljenje uporabljajo tudi druge izdelke, 
npr. doma narejene zdravilne pripravke, hrano 
in prehranska dopolnila (29).

Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in iz-
dajanju zdravil za uporabo v humani medicini 
(Uradni list RS, št. 86/08,45/10,38/12) v 20. členu 
določa skupine zdravil, ki se lahko uporabljajo 
za lajšanje določenih zdravstvenih težav.

Zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah 
in specializiranih prodajalnah, so lahko zdra-
vila za: 

1. ublažitev bolečin v farmacevtskih oblikah 
za zunanjo uporabo; 

2. ublažitev revmatičnih težav v farmacevt-
skih oblikah za zunanjo uporabo; 

3. lajšanje izkašljevanja; 

4. ublažitev kašlja; 

5. dezinfekcijo ustne votline, kože in sluznic; 

6. lajšanje težav zaradi nahoda in prehlada; 

7. izboljšanje vitalnosti in odpornosti organiz-
ma; 

8. lajšanje težav pri vnetju sečnih poti; 

9. urejanje in izboljšanje prebave; 

10. ublažitev vnetij na koži in sluznicah (tudi 
antihemoroidaliae); 

11. ublažitev težav v menstruacijskem ciklusu 
ali v menopavzalnem obdobju; 

12. ublažitev težav zaradi motenj v perifernem 
krvnem obtoku; 

13. ublažitev želodčnih težav in motenj; 

14. zdravljenje in preprečevanje zdravju ško-
dljivih navad; 

15. pomoč pri zmanjšanju telesne mase; 

16. druge indikacije, ki jih določi organ, pristo-
jen za zdravila.

Samozdravljenje je osebna odgovornost paci-
enta, lekarniški farmacevt pa mora omogočiti, 
da je samozdravljenje čim bolj varno. Za varno 
in kakovostno svetovanje pri samozdravljenju 
bolezenskih simptomov moramo o pacientu (v 
Zakonu o pacientovih pravicah je pacient vsa-
ka oseba, ki vstopi v zdravstveno ustanovo) in 
njegovih težavah pridobiti natančne informaci-
je. Nato ga moramo usmeriti pri izbiri zdravila 
brez recepta, naravnega izvora, prehranskega 
dopolnila, medicinskega pripomočka ali dejav-
nosti za izboljšanje počutja. Zavedati se mora-
mo, da je vsak pacient poseben, zato ni standar-
dnega načina svetovanja. Pri tem nam pomaga 
ustrezna komunikacija. Prenos informacij med 
strokovnim delavcem v lekarni in pacientom 
mora biti vedno dvosmeren proces, pri katerem 
se izmenjujejo vprašanja, mnenja in dejstva. Cilj 
komunikacije je pridobiti prave informacije za 
varno in kakovostno svetovanje, pomagati paci-
entu pri izbiri ustreznega zdravila in izboljšati 
kakovost njegovega življenja (25).

Za svetovanje pri samozdravljenju posameznih 
simptomov smo izdelali protokole, katerih na-
men je zagotoviti varnost pacienta (32,33).

Posamezni sklopi odprtih vprašanj se nanaša-
jo na starost, opis simptoma, opis dosedanjega 
zdravljenja in uporabe zdravil. Odgovore ozi-
roma sporočila farmacevt in pacient preverja-
ta, dokler ne dosežeta soglasja. Pri tem so po-
membni vztrajnost, potrpežljivost, empatija in 
sposobnost dobrega poslušanja.

Po vrednotenju informacij, pridobljenih s pro-
tokolom, sledijo vrednotenje, odločitev za sa-
mozdravljenje ali napotitev k zdravniku.
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KOMUNIKACIJA Z 
ZDRAVSTEVENIMI DELAVCI
Lekarniški farmacevt ima pri izdaji zdravil na 
recept na voljo podatke o predpisanem zdravi-
lu in pregled zdravil, ki so bila pacientu predpi-
sana, in informacije, ki nam jih posreduje paci-
ent. Komuniciranje med farmacevti, zdravniki 
in ostalim zdravstvenim osebjem je v lokalnih 
okoljih urejeno telefonsko, prek računalniške 
povezave, s sestanki. Sodelovanje med lekar-
niškimi farmacevti in zdravniki je na primarni 
ravni tradicionalno dobro. Strokovnega sveto-
vanja drugim zdravstvenim delavcem se po 
mojih podatkih ne beleži in ne vrednoti. 

Na primarni ravni naj omenim projekt Farma-
cevt zdravniku, ki se izvaja v Gorenjskih lekar-
nah. Namen in cilj je okrepiti sodelovanje med 
lekarniškimi farmacevti in zdravniki ter izko-
ristiti strokovni potencial lekarniškega farma-
cevta (34,35).

V Sloveniji poteka pod okriljem ZZZS od okto-
bra 2012 raziskovalna naloga Odgovorno pred-
pisovanje. Namen razvojne naloge je izboljšanje 
varnosti in učinkovitosti zdravljenja z zdravili, 
posledično izboljšati zdravje zavarovancev in 
zmanjšati stroške za zdravila in zdravstveno 
varstvo zaradi zdravljenja zapletov z zdravili. 
V skupini, ki jo vodi zdravnik, sodeluje klinični 
farmacevt – farmacevt svetovalec, ki ima enkrat 
tedensko v zdravstvenem domu ali domu za 
starejše občane svetovalno ambulanto, v kateri 
pregleda farmakoterapijo napotenih pacientov 
in izda pisni predlog optimiziranja zdravlje-
nja z zdravili. V času trajanja razvojne naloge 
so ugotovili zmanjšanje števila oseb s polifar-
makoterapijo (več kot pet predpisanih zdravil 
istočasno) v območni enoti Murska Sobota (35).

Razvojna raziskovalna naloga teče zunaj le-
karn. Lekarniška zbornica želi s pripravljenimi 
protokoli nove storitve vpeljati tudi v lekarne.

ZAKLJUČEK
Pogosto nastanejo težave pri zdravljenju z zdra-
vili, ker pacienti ne upoštevajo danih navodil 
zdravnika in farmacevta. Vsak pacient je pose-
ben in vzrokov za neupoštevanje navodil je zelo 
veliko. Lekarniški farmacevt mora poleg skrbi 
za ustrezno oskrbo z zdravili in ostalimi izdel-
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vili, in predpisovanju le-teh sodeluje z zdravni-
kom in ostalimi zdravstvenimi delavci v okviru 

svojih strokovnih kompetenc.Pri samozdravlje-
nju nudi strokovno podporo, ki omogoča varno 
uporabo zdravil brez recepta.
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Pomen notranjega obveščanja in 
pretoka informacij – dobro delo je 

pomembno, dobri odnosi pomembnejši

Pomen notranjega obveščanja in pretoka informacij – dobro delo je pomembno, dobri odnosi pomembnejšiJana Bogdanovski

Povzetek
Govori se, da so odnosi med zaposlenimi v zdravst-
venih ustanovah slabi in se še slabšajo. Od odnosov 
med zaposlenimi, ki jih vsako leto merimo kot orga-
nizacijsko klimo, so odvisni odnosi zdravstvenega 
in drugega osebja do pacientov, njihovih svojcev in 
drugih zunanjih javnosti, ki jih imenujemo orga-
nizacijska kultura. Kultura zdravstvene ustanove, 
ki je v določenem obsegu temelj njenega ugleda, se 
slabša kot posledica slabšanja odnosov med zapo-
slenimi. Morda ena izmed najpomembnejših sposob-
nosti, ki jih posameznik lahko razvije, je sposobnost 
učinkovitega sporazumevanja z drugimi. Moder mož 
pa je nekoč tudi rekel, da je najpomembnejša stvar v 
posameznikovem življenju njegova osebnostna rast.

Jana Bogdanovski
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Abstract
There is a general notion that relations between per-
sonnel in healthcare institutions are poor and that 
they are getting even worse. These relations between 
personnel, which are measured as organizational cli-
mate every year, define how medical and other per-
sonnel interacts with patients, their family members 
and other target groups. The culture of a healthcare 
institution, which to an extent represents a corner-
stone of their reputation, is getting worse as a result 
of decreasing quality of inter-personnel relations. 
One of the most important qualities an individual 
can develop is efficient communication. Also, a wise 
man once said that personal growth is the most im-
portant task for an individual to achieve in his life.
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Pomena notranjega obveščanja in pretoka in-
formacij se vsi dobro zavedamo, uporabljamo 
najrazličnejša dobro razvita komunikacijska 
orodja in na voljo imamo čedalje sodobnejšo 
elektronsko opremo. Skoraj vso komunikacijo 
lahko opravimo s pisarniškega stola ali z do-
mačega kavča, našo storilnost povečuje blisko-
vita hitrost sporočanja po elektronski pošti, pa-
metnem telefonu ali tablici, zahteve po nenehni 
dosegljivosti in čim hitrejši odzivnosti so vsak 
dan večje. Polni smo teoretičnega znanja o ko-
munikacijskih veščinah, povsem razumemo, 
kako se je mogoče izogniti konfliktu, ob viken-
dih pregledujemo službeno e-pošto, na dopu-
stu se oglasimo na službeni klic. V glavnem se 
nam zdi, da smo dobro vzgojeni, ravno prav 
vljudni in, kadar smo dobre volje, celo nasmeja-
ni. Kako je torej možno, da so nam medosebni 
odnosi v službi tako breme in da jih ocenjujemo 
vsako leto slabše? Kako je možno, da se večina 
delovnih nesporazumov v resnici izkaže za ko-
munikacijske?

Odgovore najdemo pri sebi. Osnova komunika-
cije je najprej zavest posameznika o njegovem 
stanju in počutju, nato pa razumevanje drugih, 
so-čutenje z njimi, strpnost in spoštovanje. Za 
začetek lahko k boljšim odnosom pripomore-
mo tako, da se začnemo pri vsakem srečanju 
iskreno, prijazno, vljudno in spoštljivo poz-
dravljati. Neandertalsko čemerno renčanje ali 
mrmranje, gledanje mimo človeka ali v tla in 
namrščen obraz to gotovo ni. Kaj sploh tvega-
mo s pozdravom? Mogoče bo človek začuden, 
presenečen ali pa ne bo nikoli odzdravil – čisto 
možno pa je, da bo prijazno pozdravil nazaj in 
dobili bomo novega znanca, ki bo sčasoma po-
stal pravi prijatelj. Izgovora za nepozdravljanje 
pravzaprav ni. Nihče na svetu ni tako pomem-
ben, prezaposlen ali utrujen, da sočloveku ne bi 
mogel nakloniti pozdrava. 

Drug preprost način za izboljšanje komuni-
kacije je osebno komuniciranje. Tehnološko 
dovršeni pripomočki nas silijo v čedalje višjo 
hitrost komuniciranja in nas zasipavajo z ne-
prebavljivo veliko količino informacij, ki vsak 
dan obremenijo naše možgane. Morda največji 
premik v našem sporazumevanju je povzroči-
la elektronska pošta, ki ima nekaj prednosti in 
kup slabosti, na katere pri vsakodnevnem hite-
nju pozabljamo. Vprašanje seveda ni v tem, ali 
jo uporabljati ali ne, vprašanje je, ali jo znamo 
tako uporabljati, da nam koristi in ne povzroča 
komunikacijskih šumov. 

Elektronska pošta, ki jo danes v službi in doma 

uporabljamo skoraj vsi, je lahko učinkovito in 
koristno komunikacijsko orodje, vendar skriva 
v sebi tudi številne pasti. V poslovni rabi po eni 
strani prinaša osebne in delovne koristi, večjo 
produktivnost in denarne prihranke, po drugi 
pa siromaši komunikacijo z neosebnostjo, vča-
sih preveliko hitrostjo, slabim jezikovnim izra-
žanjem in pogosto nepremišljeno izbiro naslov-
nikov. Včasih po nepotrebnem povzroči hudo 
kri, zato si razčistimo nekaj glavnih pojmov in 
zapomnimo nekaj preprostih pravil.

Prednosti elektronske pošte so, vendar niso sa-
moumevne in vsaka ima svoj TODA.

1. Hitrost sporočanja – prejemnik dobi spo-
ročilo v trenutku, četudi se nahaja na drugem 
koncu sveta, prebere ga lahko v računalniku, 
tablici in pametnem telefonu ter lahko nanj ta-
koj odgovori. 

TODA – bojmo se prenagljenih odzivov, vze-
mimo si čas za umiritev, zberimo misli in šele 
nato odgovorimo. Včasih je bolje prespati kot 
nemudoma ustreliti nazaj. Možnost elektron-
skega besednega pingponga je v zadnjem dese-
tletju močno spremenila naše medsebojno ko-
municiranje ter posledično odnose in kakovost 
življenja. Kot pravijo v prometu: hitro je hitro 
prehitro.

2. Doseganje več naslovnikov hkrati – zelo 
udobno in hitro za sklicevanje sestankov ali 
preprosta obvestila, ki zadevajo več ljudi hkrati.

TODA – poslano sporočilo ni vedno tudi pre-
brano in, če pošiljatelj ne dobi povratne infor-
macije, nima nobenega zagotovila, da so na-
slovniki njegovo sporočilo prejeli in prebrali. 
Pa tudi, če so ga prejeli in prebrali – so ga tudi  
(vsi) pravilno razumeli? 

3. Okolju prijazno vedenje – elektronsko po-
što je mogoče hraniti, oblikovati, tiskati in deliti 
bistveno ceneje kot sporočila na papirju.

TODA – večina ljudi še vedno raje bere s papir-
ja, veliko je tudi dokumentov, ki jih je primer-
neje hraniti v papirni obliki. Tudi tehnologija 
ni stoodstotna – komu se še ni nikdar pripetilo, 
da je sporočilo preprosto izginilo, da smo ga s 
prehitrim klikom po nesreči izbrisali ali pa ga 
sploh nismo prejeli? Če pa kdo samo reče, da ga 
ni dobil, pa tega tako ali tako ne moremo pre-
veriti …

4. Udobnost – »pogovarjamo se« kar s pisarni-
škega stola ali z domačega kavča.

TODA – elektronska pošta ni povsem varna, 
tajnosti ni mogoče zagotavljati, omogoča vo-
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hunstvo, ki ga je sorazmerno lahko prestreči, če 
prihaja od zunaj, skoraj nemogoče pa, če prihaja 
od znotraj, prek nje se prenašajo virusi, popol-
ne zasebnosti ni. 

Kadar pošiljamo elektronska sporočila:
 - pomislimo, da je ne glede na to, da komunici-

ramo prek računalnika, na drugi strani – člo-
vek;

 - spoštujmo ljudi in njihov čas – ne zasipavaj-
mo jih s sporočili, ne pošiljajmo sporočil lju-
dem, ki jih ne zadevajo, ne pošiljajmo sporočil 
drugega za drugim, ker smo nekaj pozabili, 
ne pošiljajmo sporočil ob neprimernih dne-
vih in urah (samo zato, da ne bi pozabili);

 - ne zanemarjajmo svojega poštnega predala 
– redno pregledujmo svojo pošto, odgovar-
jajmo na sporočila oz. potrdimo prejem in 
brišimo oz. shranjujmo stara sporočila, da ne 
zamašimo računalniškega spomina;

 - sprejmimo odgovornost za vsebino in namen 
sporočila – s klikom »pošlji« se nismo izo-
gnili odgovornosti za posledice neprejetega, 
neprebranega ali napačno razumljenega spo-
ročila. Za delegiranje nalog, pojasnjevanje, 
razčiščevanje in daljše razlage je primernejša 
osebna ali telefonska komunikacija.

Pravilna uporaba polj »Za«, »Kp« in Skp«
V polje »Za« vpišemo prejemnike, ki jim je spo-
ročilo namenjeno in od katerih pričakujemo od-
ziv na sporočilo.
V polje »Kp« vpišemo tiste, ki jih želimo obve-
stiti, kaj se dogaja, a od njih ne pričakujemo 
odziva. 
V polje »Skp« vpišemo prejemnike, za katere 
ne želimo, da se med seboj vidijo. V poslovnem 
komuniciranju to polje zelo redko uporabljamo. 
Zloraba tega polja, ko npr. prepir s sodelavcem 
zatožimo šefu, ki ga vpišemo v to polje, je huda 
kršitev bontona in velika podlost.

Nekaj koristnih nasvetov za uporabo elek-
tronske pošte:

 - Pišimo kratko, jasno in jedrnato in že v za-
četku opredelimo, ali sporočilo zahteva od-
govor, akcijo, premislek ali predlog ali je le 
informativnega značaja.

 - Če nagovarjamo več naslovnikov hkrati, mo-
ramo tudi vsak odgovor poslati vsem, da 
kdo ne ostane brez informacije, razen če gre 
za res osebno pripombo.

 - Ne pišimo z VELIKIMI ČRKAMI, ker to 
pomeni, da na sogovornika vpijemo, to pa je 
vedno slaba komunikacija.

 - Previdno s klicaji in vprašaji v pisni komu-
nikaciji: klicaj prehitro dojamemo kot jezo, 
nestrpnost ali vpitje, še posebej v povezavi 
z vprašaji (??!!?!). Obstaja pravilo, da je člove-
ku dovoljenih pet klicajev v življenju, zato jih 
mora pametno izkoristiti.

 - V polje »Zadeva« vpišimo opisen naslov spo-
ročila, od katerega je odvisno, ali se bo preje-
mnik sploh odločil sporočilo prebrati.

 - Uporaba simbolov za opisovanje čustev v 
poslovnem komuniciranju ni priporočena.

 - Kadar sporočilo dlje kroži med številnimi 
prejemniki, je pametno, da se polje »Zadeva« 
ne spreminja, da ne povzroči zmede.

 - Gumb za visoko pomembnost (klicaj) upo-
rabimo redko – pomembnost se izgubi, če je 
prepogosta.

 - Posredovanje dolge kače elektronskih sporo-
čil z opazko »glej spodaj« je velika skušnjava, 
a veliko bolje je na kratko napisati, za kaj gre, 
ker se sicer bistvo sporočila pogosto izgubi.

 - Priporočljivo je, da se v prvem sporočilu novi 
osebi podpišemo s polnim imenom, nazi-
vom, kontakti in naslovom, ni pa treba tega 
dodajati vsakič, sploh ne sodelavcem.

 - Tipkarske napake se zgodijo, slovničnih pa 
naj bo čim manj: tudi v elektronski pošti mo-
ramo uporabljati velike začetnice, vejice, 
pike in druga ločila.

 - Ne klikajmo prehitro in preverimo, ali smo 
res pripeli datoteko, ki jo želimo priložiti.

 - Ne pripenjajmo velikih fotografij in večjega 
števila priponk, obstajajo boljši načini (drop-
box ipd.).

 - Ko pošljemo sporočilo, dajmo prejemniku čas 
(vsaj dve uri, še bolje en dan), da ga prebere 
– nismo vsi ves dan pred računalnikom, kjer 
čakamo e-pošto.

Etična načela uporabe elektronske pošte:

 - Za elektronsko pošto veljajo enaka pravila 
medsebojnega komuniciranja in odnosov kot 
sicer v življenju: pišemo vljudno in s primer-
nimi besedami.

 - Prek elektronske pošte sodelavcem ne poši-
ljamo kritik in negativnih sporočil. Če že 
moramo kritizirati, to storimo osebno.
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 - Če sami prejmemo negativno elektronsko 
sporočilo, desetkrat vdihnemo in umirimo 
čustva, preden odgovorimo.

 - Tudi v elektronskem komuniciranju se drži-
mo pravila: uvodni pozdrav, prosim in hva-
la, pozdrav na koncu.

 - Elektronska pošta z izrazi diskriminacije, ra-
sizma, nespodobnega izrazoslovja ali žaljenja 
lahko privede do tožb.

 - Kroženje avtorskih gradiv brez dovoljenja av-
torja je nezakonito.

Nekaj pogostih okrajšav za tiste, ki nismo več 
najstniki:

AFAIK As Far As I know (Kolikor vem)
AKA Also Known As (Znan tudi kot)

ASAP
As Soon As Possible (Takoj ko bo mo-
žno)

BRB Be Right Back (Takoj se vrnem)
BTW By The Way (Mimogrede)
CU See You (Vidimo se)
F2F Face To Face (Iz oči v oči)
JAM Just A Minute (Počakajte malo!)

LOL
Laughing Out Loud (Smejem se na-
glas!)

NBD No Big Deal (Nič posebnega)
NP No Problem (Ni problema)
THX Thanx (Hvala)

Pa še nekaj pogostih oznak čustev v osebnih 
e-sporočilih:
 :) ali :-) nasmešek

 :D smeh

 ;) nasmeh in pomežik

 :* poljub

 :( žalost

 ;( jok

 :I ravnodušnost

 :P kazanje jezika

Te oznake so v poslovnem komuniciranju nače-
loma neprimerne, uporabljamo pa jih zato, ker 
nam v taki komunikaciji zmanjkajo tista komu-
nikacijska sredstva, ki so nam na voljo pri oseb-
nem komuniciranju: pogled, nasmeh, obrazna 
mimika, glas, govorica telesa, energija … Brez 
vsega tega je pot do obilice dela z branjem po-
šte in odgovarjanjem nanjo, slabo delegiranih 
nalog, napačno razumljenih nalog, čustvene 
prizadetosti, splošnega nerazumevanja in kon-
flikta veliko krajša.
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Pomen komunikacijskih kompetenc v 
procesu diagnostike in zdravljenja

Importance of communication competence during 
diagnostic investigations and treatment

Pomen komunikacijskih kompetenc v procesu diagnostike in zdravljenjadr. Saška A. Terseglav

Povzetek
Raziskovalci komuniciranja v zdravstvu opozarjajo, 
da gre pri zdravniškem posvetu za srečanje med 
dvema povsem različnima svetovoma. Zdravnik in 
pacient namreč nista »naravno združljivi«, temveč 
občasni, v procesu diagnostike in zdravljenja povezani 
in prepleteni vlogi.  Zapleteni odnosi med tema dve-
ma svetovoma pomembno vplivajo na proces zdrav-
ljenja in zdravstvene izide. Tako smo priča kulturni 
spremembi, kjer je sodobni pacient vse manj priprav-
ljen sprejeti položaj pasivnega udeleženca v sistemu 
zdravstva - več ko ima znanja o dosežkih sodobne 
medicine, pogostejša in zahtevnejša so vprašanja, na-
menjena zdravniku. Organizacijska vpetost zdravst-
va v preživete okvire po drugi strani vse bolj posega v 
zdravnikovo delo in resno ogroža tako medosebne od-
nose kot tudi celotni sistem zdravstva. Cilj prispevka 
je zato ponuditi odgovor na dileme, ki se pojavljajo v 
povezavi s kakovostjo komunikacijskega odnosa med 
zdravnikom in pacientom, in spregovoriti o možnih 
spremembah. 

Ključne besede: komuniciranje, komunikacijske 
kompetence, odnosi, zdravniki, pacienti, zdravstvo, 
zaupanje, zadovoljstv

dr. Saška A. Terseglav
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Abstract 
Health care communication researchers have ob-
served that the medical consultation revolves around 
the encounter of two entirely different worlds. The 
roles of the physician and patient are not “naturally 
compatible”, but they intertwine occasionally as, in 
the course of the diagnostic and treatment process, 
both parties develop and refine their roles through in-
terpersonal interaction and experience. The intricate 
relations between these two spheres have important-
ly influenced both the diagnostic process and health 
outcomes, which is why they have been selected as the 
core topic of this article. In general terms, we seem 
to be witnessing a culture shift in the behaviour of 
today’s patients who are increasingly less willing to 
accept a situation that makes them passive recipients 
in the health care system. The more information the 
patient has available of medical advances the more 
questions, and more complex for that matter, they 
will ask their physician. On the other hand, there is 
also the organisational embedment of the health care 
system in the obsolete structures that have increas-
ingly been interfering with both physicians’ practice 
and patient treatment. As a result, interpersonal 
relationships and the entire health care system have 
suffered. The purpose of the article is clear: to address 
the dilemmas concerning the quality of the physician-
patient relationship, and explore potential changes. 

Keywords: communication, communication com-
petence, relationships, physicians, patients, health 
care, trust, satisfaction
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UVOD 
Živimo v času številnih družbenih sprememb 
in s tem povezanih težav. Gre za spremembe 
na demografskem področju, spremenili sta se 
socialna struktura družbe in ekonomska moč 
države, posledično so sledile tudi spremembe 
na področju socialne varnosti, kar vpliva na sis-
tem zdravstva. Ta je le eden izmed družbenih 
podsistemov, ki je prav tako kakor drugi pod-
sistemi in celotna družba izpostavljen grozeči 
ekonomski in gospodarski krizi, ki smo ji priča 
in katere vzrok je družbena kriza vrednot, eti-
ke, morale, duha na različnih ravneh. 

Na zdravstvenem področju so v porastu kro-
nične bolezni, ki so vezane na spremenjeno 
starostno strukturo prebivalstva. Priča smo iz-
jemnemu napredku sodobne medicine, ki nam 
na eni strani ponuja nove metode zdravljenja, 
tehnološko naprednejšo diagnostiko, vedno 
nova zdravila za zdravljenje različnih bolezni, 
na drugi pa se nujno srečamo tudi z njihovimi 
omejitvami. 

Vse pogosteje smo priča trditvam, da je sodob-
na medicina postala brezosebna, saj je razkosa-
la telo – zdravi le bolezen in ne pacienta – pri 
tem pa arogantno ignorira terapije in pozablja, 
da ni »vsak človek pacient, pač pa vsak pacient 
predvsem človek« (Komat 2009, 16). Medicini 
21. stoletja se zato pogosto očita, da na telo ne 
gleda celostno, pač pa kot na stroj z ločenimi 
deli, ki jih lahko zdravimo povsem neodvisno 
od celotnega sistema, na simptome pa kot na 
nekaj, kar je treba zatreti namesto jim pozorno 
prisluhniti. Takšno medicino naj bi zanimalo le 
fizično stanje pacienta, ne pa tudi psihično, zato 
ignorira njegova čustva. Zaradi teh sprememb 
so zdravniki izgubili status velikih avtoritet, 
posledično pa se vse več ljudi obrača k alterna-
tivnim in komplementarnim oblikam zdravlje-
nja.

Z razvojem družbe in sodobnih komunikacij-
skih tehnologij postaja prebivalstvo vse bolj 
zdravstveno ozaveščeno. Večja razgledanost in 
informiranost prebivalcev pa, kot meni Eržen 
(2007), povečujeta njihova pričakovanja v pove-
zavi z zdravstveno dejavnostjo. Želijo najboljšo 
oskrbo, ki je na voljo, in hkrati pričakujejo čim 
več enakosti pri dostopu do zdravstvene oskr-
be. 

Vse to je tisto, kar spreminja potrebe prebival-
stva, zaradi katerih nastaja velik razkorak med 
tem, kar lahko zdravstveni sistem ljudem ponu-
di, in tem, kar lahko ljudje pričakujejo. Logična 
posledica so resne težave v najbolj elementarnih 

odnosih – odnosih med zdravnikom in pacien-
tom. Ti so v zdravstvu postali nekakšna kritič-
na točka, saj se večina pritožb na delo zdrav-
nikov nanaša na odnose do pacienta in mnogo 
manj na strokovne napake. »Ljudje smo bolj ob-
čutljivi na odnose kot pa na napako« (Lunder 
2002, 124). Več kot 60 odstotkov pritožb, ki pri-
hajajo na Zdravniško zbornico Slovenije, ome-
nja ali poudarja neprijazen odnos zdravnikov 
do pacientov ali svojcev (Peklaj 2014). Tudi raz-
iskovanje vzrokov napak v medicini je prineslo 
številna dejstva o medosebnih odnosih in po-
manjkljivem sporazumevanju med zdravniki 
in pacienti (Levinson in drugi 1997). 

Odnos med zdravnikom in pacientom je iz-
med vseh odnosov, ki jih ljudje vzpostavljamo v 
vsakdanjem življenju, eden najkompleksnejših 
in najbolj zapletenih. Gre za odnos, ki temelji 
na velikih razlikah med sogovornikoma, v ka-
terega se (praviloma) vstopa neprostovoljno, 
vsebuje vsebine vitalnega pomena za človeko-
vo življenje in zahteva tesno sodelovanje (Cha-
itchik 1992). Sodobna literatura poudarja dve 
veliki in resni vrzeli v odnosih med zdravniki 
in pacienti: izmenjavo informacij (Street 1991; 
Carpenter 2010; Verheul, Sanders, Bensing 2010; 
Saha in Beach 2011) in ustvarjanje odnosa (Ro-
ter in drugi 1988;  1988; Ong in drugi 1995; Stre-
et, Gordon, Haidet 2007).

V splošnem velja, da je izmenjava informacij 
v samem osrčju posveta (Waitzkin 1985, Stre-
et 1991). Toda od same informacije do njenega 
razumevanja, njenega sprejetja in nato upošte-
vanja ter ravnanja skladno z njo je silno dolga 
pot. Tudi informacija sama ni zastonj, je rezul-
tat dela, prizadevanja, odnosa (Drinovec 1998). 
Zato ne preseneča, da ima komuniciranje osre-
dnjo vlogo, ko pacienti razpravljajo o dobrih in 
slabih zdravnikih, saj raziskave kažejo, da so 
za paciente komunikacijske spretnosti zdravni-
kov pomembnejše kot njihova strokovnost (Ule 
2003). Pacienti v splošnem menijo, kot ugota-
vlja Gönc (2004), da dobijo premalo informacij 
o svojem zdravstvenem stanju in o nastanku 
obolenja. Tiste informacije, ki jih dobijo, so po-
gosto nerazumljive in kot takšne tudi neupo-
rabne. Pogovori so pogosto usmerjeni samo v 
obolenje, psihološke in psihosocialne posledice 
bolezni pa se pogosto zanemarijo. Raziskava 
iz leta 2004, ki so jo koordinirali strokovnjaki 
inštituta Picker Europe in v kateri je sodelova-
lo osem tisoč pacientov oziroma prebivalcev iz 
osmih evropskih držav, je namreč pokazala, 
da želijo imeti pacienti boljše stike s svojimi 
zdravniki, več informacij o zdravljenju in zdra-
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vstveni oskrbi ter intenzivnejše sodelovanje 
pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo njihovo 
zdravstveno stanje. V vseh teh državah je raz-
iskava pokazala nezadovoljstvo z dostopnostjo 
zdravstvenega varstva, številni sodelujoči so 
omenjali dolge čakalne dobe in premalo časa, 
ki so jim ga namenili zdravniki. Približno 74 
odstotkov v anketi sodelujočih je menilo, da bi 
pacienti morali sodelovati pri odločitvah glede 
zdravljenja bodisi kot glavni akterji bodisi v so-
delovanju z izvajalcem zdravstvenih storitev. Po 
drugi strani pa jih je samo 36 odstotkov menilo, 
da si njihovi zdravniki prizadevajo vzpostavi-
ti primeren dialog. 45 odstotkov sodelujočih je 
bilo tudi prepričanih, da nimajo zadostnih in-
formacij o novih načinih zdravljenja (Bošnjak 
2003, 6).

Potreba po ustreznem komuniciranju in infor-
miranosti se pri pacientih v današnjem času še 
povečuje, kot se povečuje tudi potreba po tem, 
da pacienti sodelujejo pri odločitvah o lastnem 
telesu in zdravljenju. Zdravnik je v odnosu s 
pacientom profesionalno odgovoren ne samo 
za bolezen, ampak tudi za odnose, saj ima na 
svoji strani znanje, izkušnje, prestiž in zdra-
vstveno organizacijo (Ule 2003). Zdravnikova 
skrb za drugega in sočutje »sta skozi vso zgodo-
vino medicine veljala za osnovno humanistično 
motivacijo medicincev«. A zdi se, kot ugotavlja 
Gadžijev (2001), da v današnjih razmerah za 
uspešno dejavnost močno manjkata prav ta dva 
osnovna vidika. 

Izstopajoča problemska področja v sistemu 
zdravstva, povezana z medosebnimi odnosi in 
komuniciranjem, ki jih je izpostavil ugledni teo-
retik komuniciranja v zdravstvu Kreps (1992, 6) 
in še vedno ostajajo, so (1) nizka stopnja pacien-
tovega sodelovanja in ujemanja z zdravnikom, 
(2) nesporazumi in dezinformacije v procesu 
diagnostike in zdravljenja, (3) nerealna in neiz-
polnjena pričakovanja pacientov in zdravnikov 
(povezana s stereotipi), (4) pomanjkanje osebne 
občutljivosti in (5) nezadovoljstvo z zdravstve-
nim sistemom. 

MODELI ODNOSA MED 
ZDRAVNIKOM IN PACIENTOM
Vsakič, ko pacient vstopi v ordinacijo, stopi v 
odnos z zdravnikom. Vsak pacient si želi, da bi 
bil ta najboljši. Kakšen je odnos med zdravni-
kom in pacientom in na čem temelji?

Odnos med osebo, ki izvaja zdravstveno de-
javnost, in osebo, ki se zdravi, je definiran kot 

ena ključnih komponent v celotnem procesu 
zdravljenja (Ruben in Thompson v Northouse 
in Northouse 1997, 79). Čeprav je stara ljudska 
trditev, da je polovica zdravljenja zasluga zdra-
vstvenih pristopov, druga polovica pa zaupanja 
in dobrega odnosa med zdravstvenimi strokov-
njaki in pacienti, najbrž le pretirana, pa je nje-
no racionalno jedro v sporočilu, da mora dober 
zdravnik poskrbeti tako za pravilno diagnozo 
in ugotavljanje organskih izvorov bolezni kot 
za ustrezen odnos s svojimi pacienti. Zdravnik 
je v odnosu s pacienti profesionalno odgovoren 
ne samo za bolezen, ampak tudi za odnose, saj 
ima na svoji strani znanje, izkušnje, prestiž in 
zdravstveno organizacijo (Ule 2005, 354).

Odnos med pacientom in zdravnikom se gradi 
postopno, in sicer prek treh stopenj (Cockburn, 
Pit 1997).

1. Vzpostavitev odnosa – prva stopnja pomeni 
premostitev začetnih odporov do vstopa v 
terapevtski odnos, aktivno iskanje zdravni-
ka, ki bi se lahko ustrezno odzval na pacien-
tove želje, ali dogovor za termin pri zdrav-
niku, ki so ga pacientu priporočili znanci.

2. Stopnja vrednotenja terapevta – ta razvojni 
stadij pomeni preverjanje odnosa, iskanje 
znakov, da se zdravnik zanima za pacien-
ta. Pacient zdravnika primerja z drugimi 
zdravniki, najprej pri sebi na podlagi do-
sedanjih izkušenj, zatem še v razgovoru z 
znanci in prijatelji.

3. Stopnja uravnoteženja – ta stopnja pomeni 
testiranje zdravnika, postavljanje mej in 
končno vzpostavitev medosebnega odnosa.

V teoriji je model sodelovanja v medicinski pra-
ksi zelo dobro zastavljen. Sodobna literatura 
navaja vrsto modelov odnosa med zdravnikom 
in pacientom, ki opredeljujejo proces odloča-
nja o načinu zdravljenja. Avtorji (npr. Charles, 
Gafni, Whelan 1999; Emanuel in Emanuel 1992) 
najpogosteje razlikujejo med naslednjimi po-
glavitnimi. 

1. Paternalistični (včasih poimenovan tudi kot 
duhovniški ali starševski) – v njem zdrav-
nik nastopa kot pacientov varuh, ki v duhu 
tega, kar je za pacienta najboljše, sprejme 
odločitev o načinu zdravljenja v pacientovo 
dobro, ne da bi pacienta vključeval v pro-
ces odločanja (Emanuel in Emanuel 1992), 
saj je zasnovan na zdravnikovi zmožno-
sti, da lahko edino on pomaga pacientu v 
zdravstveni stiski. Pacient je v tem odnosu 
bolj ali manj pasiven in se »preda v roke« 
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zdravniku, ki je v tem odnosu aktiven, do-
minanten, se pri obravnavi opira predvsem 
na splošno medicinsko etiko, razpoložljivo 
zdravstveno opremo, pomoč drugega zdra-
vstvenega osebja. Zdravnik je pri tem pov-
sem odgovoren za potek zdravljenja (Ule 
2005, 356).

2. Pogodbeni – v njem nastopi zdravstveni stro-
kovnjak kot ponudnik, pacient pa kot pov-
praševalec po določenih zdravstvenih stori-
tvah in terapijah. Model je prisoten zlasti v 
ustanovah, ki ponujajo posebne diagnostič-
ne storitve, ki so pogosto podvržene tržnim 
zakonitostim in oglaševanju ter ne zahte-
vajo pretiranega sodelovanja med zdravni-
kom in pacientom. Pogodbeni model temelji 
na etiki pogodbe in nalaga zdravniku zgolj 
strokovno odgovornost za njegove storitve 
(Ule 2005, 356).

3. Partnerski – v literaturi poimenovan tudi 
posvetovalni, saj temelji na enakopravnem 
odnosu, v katerem je pacient dojemljiv za 
predloge in sugestije zdravnika, ki mu 
predstavlja prednosti določene odločitve, 
da skupaj sprejemata odločitve in sodeluje-
ta pri dosegi končnega cilja. Zahteva aktiv-
nost obeh, zdravnika in pacienta (Emanuel 
in Emanuel 1992), zato je ta odnos odvisen 
tudi od zainteresiranosti in motiviranosti 
obeh za tak odnos. Gre namreč za model 
podpornega sodelovanja in odnosa, v kate-
rem zdravnik, medicinska sestra, terapevt 
deluje kot izkušen strokovnjak, pacient pa 
kot dejaven, samoodgovoren sodelavec (Ule 
2005, 357).  

Avtorji sicer delijo mnenje, da je največkrat naj-
primernejši posvetovalni model. V literaturi se 
poleg omenjenih pojavljata še:

4. informativni, v katerem zdravnik pacientu 
posreduje informacije, ta jih presodi in sa-
mostojno sprejme odločitev o načinu zdra-
vljenja, 

5. razlagalni, pri katerem pacient pri sprejema-
nju odločitve ni suveren, zato mu zdravnik 
kot strokovnjak pojasnjuje in pomaga pri 
odločitvi o načinu zdravljenja (Emanuel in 
Emanuel, 1992). 

Raziskovalci komuniciranja v zdravstvu opo-
zarjajo, da že sama pacientova predstava o po-
svetu pri zdravniku vpliva na njegov potek. 
Zato je pomembno na »pogovor med zdravni-
kom in pacientom« gledati tudi v širšem kon-
tekstu, namreč z upoštevanjem, da se ta proces 

dogaja v določenem prostoru in času, vanj pa 
se vključujejo tudi drugi pripadniki ekipe zdra-
vstvene oskrbe (medicinske sestre in zdravstve-
niki, radiološki inženirji, administratorji itd.) 
(Krebs in Thornton 1992). 

Vse večji poudarek na procesu komuniciranja 
med uporabniki in izvajalci zdravstvene dejav-
nosti je prisoten tudi v literaturi (Ong in drugi 
1995). Da je področje proučevanja vse pomemb-
nejše tudi za medicinsko stroko, je razvidno 
tudi iz uglednih medicinskih revij, kot je Jour-
nal of American Medical Association, ki med na-
bor vsebin vključujejo razdelke o komunicira-
nju med zdravnikom in pacientom, vzporedno 
z naraščanjem raziskovalnih naporov in objavo 
izsledkov raziskav s tega področja pa so uvelja-
vljene mednarodne revije, kot je denimo Journal 
of Health Communication, uvedle že poglavja o iz-
obraževalnih vsebinah oziroma  metodoloških 
pristopih s tega področja. Med dejavnike pro-
fesionalizma v medicini se v sodobnem času 
vključujejo tudi zdravnikove komunikacijske 
kompetence (Association of American Medical 
Colleges, 1999). 

KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE 
V ZDRAVNIŠKEM POSVETU
Sposobnost ljudi doseči svoje cilje v družbenem 
življenju je v veliki meri odvisna od njihove 
komunikacijske kompetence. Pojem »komuni-
kacijske kompetence« je vpeljal Dell Hymes v 
šestdesetih letih, da bi poudaril, da poznavanje 
slovničnih pravil ne zadostuje za uporabo go-
vornega jezika in za komuniciranje. V številnih 
družbah vlada skupno prepričanje, da na poti 
do dobrega komuniciranja stojijo številne ovire 
in da je ena izmed ovir prav temeljna sposob-
nost (kompetentnost) različnih sogovornikov 
(Rickheit, Strohner, Vorwerg 2008). 

Kakovost komunikacijske kompetence je po-
trebna ne le za družbeno interakcijo na med-
osebni ravni, temveč tudi na organizacijskih 
in javnih ravneh, pa tudi za medkulturne iz-
menjave. Kljub temu pa številni individualni 
in družbeni problemi izvirajo iz pomanjkanja 
kompetentnosti posameznikov pri določenih 
vidikih komunikacije. Posledice nezadostne 
kompetentnosti vplivajo na vse sfere človeške-
ga življenja, pa naj bodo to medosebni odnosi, 
procesi izobraževanja ali poslovni uspeh, se-
veda pa v veliki meri vplivajo tudi na posame-
znikovo psihološko in zdravstveno stanje. Višja 
raven komunikacijske kompetentnosti omogo-
ča kakovostnejše družbeno, psihično in fizično 
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življenje (Rickheit in drugi 2008).

V nadaljevanju je predstavljen relacijski model 
komunikacijske kompetence v zdravstvu (Re-
lational Health Communication Competence 
Model) avtorjev Query in Kreps (1996). Prvotno 
je bil model razvit za preučitev ravni komuni-
kacijske kompetence med izvajalci in uporab-
niki zdravstvenih storitev. Naš cilj je razširiti 
teoretične meje modela (RHCCM) s preučitvi-
jo odnosa med komunikacijsko kompetenco in 
zaupanjem, kar bomo podrobneje opredelili v 
naslednjem razdelku. 

Relacijski model predstavlja kolo z veliko raz-
ličnimi naperami, te pa predstavljajo soodvi-
sno zdravstveno in podporno osebje, medtem 
ko osrednji del kolesa predstavlja uporabnika 
zdravstvenih storitev, ki ponazarja »v bolnika 
orientirano obravnavo«. Osrednji namen mo-
dela je pokazati medsebojno odvisnost razme-
rij med ponudniki in uporabniki zdravstvenih 
storitev. Območje, na katerem se kolo vrti, pred-
stavlja specifično zdravstveno okolje, v katerem 
se srečujeta ponudnik in uporabnik zdravstve-
nih storitev, pri čemer je lahko določena (zdra-
vstvena) situacija kompleksnejša kot druga. Ta 
kontekst zahteva med udeleženci visoko raven 
komunikacijskih spretnosti, da bi se kolo lahko 
vrtelo v pravo smer in pri tem dosegalo opti-
malne komunikacijske cilje, kot so večje zado-
voljstvo s potekom in izidom zdravljenja, večje 
zaupanje, boljše sodelovanje in zmanjševanje 
tveganj. Neučinkovita komunikacija pomeni, 
da kolo »obstoji ali se vrti nazaj« ter tako zgreši 
cilje zdravljenja. 

Slika 1: Relacijski model komunikacijskih kompetenc 
v zdravstvu

Vir: Query in Kreps 1996 (335)

Relacijski model komunikacijskih kompetenc 
v zdravstvu predpostavlja, da večja komuni-
kacijska kompetenca vodi do »terapevtske ko-

munikacije, podpore, zadovoljstva, izmenjave 
informacij, zaupanja in sodelovanja«, medtem 
ko manjša kompetenca vodi do »patološke ko-
munikacije, v kateri primanjkuje podpore, do 
nezadovoljstva, informacijskih ovir in slabega 
sodelovanja« (Kreps 1988, 354). Model na Sliki 
1 nakazuje, da je »raven komunikacijske kom-
petence udeležencev v zdravstvenih situacijah 
pozitivno povezana z doseganjem želenih zdra-
vstvenih izidov« (Query in Kreps 1996, 335). 

Zdravstvena komunikacijska kompetenca je de-
finirana kot »sposobnost učinkovito uporabiti 
veščine medosebnih odnosov za iskanje in po-
sredovanje relevantnih zdravstvenih informa-
cij« (Kreps 1988, 351). Pri tem so potrebni stro-
kovno znanje, veščine uporabnika in izvajalca 
zdravstvenih storitev, vključno z empatičnim 
poslušanjem, verbalno in neverbalno občutlji-
vostjo, veščinami kodiranja in dekodiranja, ka-
kor tudi obvladovanje medosebne  interakcije 
(Query in Kreps 1996).

Zaznana komunikacijska kompetenca se osredoto-
ča na posameznikova prepričanja o njegovi/
njeni stopnji komunikacijske kompetence, in 
ne na dejansko stopnjo komunikacijske kompe-
tence (Query in Kreps 1996). Query in Wright 
(2003) sta dokazala, da so posamezniki, ki sebe 
dojemajo kot komunikacijsko bolj kompeten-
tne, manj podvrženi stresu in bolj zadovoljni 
ter uspešni v interakcijah znotraj svoje socialne 
mreže. Če sledimo temu argumentu, je verje-
tneje, da bodo posamezniki, ki sebe dojemajo 
kot komunikacijsko bolj kompetentne, igrali 
temeljno vlogo pri vzpostavitvi in ohranjanju 
»podpornih sistemov«, prav tako pa bodo bolj 
zmožni vplivati na niz zdravstvenih izidov ozi-
roma na kakovost svojega življenja (Query in 
Kreps 1996; Query in Wright 2003).

NOVEJŠE RAZISKOVALNE 
UgOTOVITVE O KOMUNICIRANJU 
MED ZDRAVNIKI IN PACIENTI
V novejšem času si raziskovalci (Surbone in 
Lowenstein 2003; Tarrant, Stokes, Baker 2003; 
Zandbelt in drugi 2007; Ommen in drugi 2011; 
Saha in Beach 2011; Skirbekk, Middelthon, Fin-
set 2011) zastavljajo vprašanje, kakšen natančno 
je odnos med komuniciranjem, zaupanjem in 
izidi zdravljenja.  Za pregled novejših razisko-
valnih ugotovitev smo izbrali metodo sistema-
tičnega pregleda literature. 
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SISTEMATIČNI PREgLED LITERATURE

Iz bibliografskih baz ProQuest, PubMed in 
PshyInfo smo s pomočjo kombinacije ključnih 
besed (1) »communication«, »communication 
competence«; (2) »trust«, »distrust«, »mistrust«, 
»confidence«, »compliance«, »adherence«; (3) 
»doctor–patient relations«, »physician–patient 
relations«, »doctor-patient communication«, 
»physician-patient communication«, »doctor–
patient relationship«, »provider–patient rela-
tionship«, »physician–patient relationship«, 
»doctor–patient interaction« izbrali vse izvirne 
znanstvene raziskave z dostopnim izvlečkom v 
angleškem in nemškem jeziku, ki so bile obja-
vljene od leta 1995 do 2012. Po izključitvi pod-
vojenih raziskav smo samostojno pregledali vse 
naslove zadetkov in sprva na podlagi neustre-
znega naslova izločili neprimerne raziskave. Za 
tiste raziskave, ki so se zdele na podlagi naslova 
ustrezne, smo poiskali izvleček. Če je ta ustrezal 
osnovnim zahtevam za vključitev (znanstveni 
članek, metoda, populacija, originalnost), smo 
pridobili originalen članek. V nadaljevanju 
smo z ročnim iskanjem literature (ang. snowball 
method) poiskali dodatne ustrezne študije, ki 
so izpolnjevale merila vključenosti. Tako smo 
vključili raziskave, ki jih ni bilo mogoče izbrati 
na podlagi ključne besede, naslova in izvlečka, 
so pa bile kot ključne reference navedene v iz-
branih raziskavah. Prav tako smo za obdobje 
petih let ročno pregledali mednarodno revijo 
za področje komuniciranja v zdravstvu Patient 
Education and Counseling. 

V literaturi ni zaslediti predpisanih vključitve-
nih in izključitvenih meril oz. standardov za 
študije, ki raziskujejo tovrstno interakcijo med 
zdravnikom in pacientom, zato smo vključitve-
ne kriterije povzeli iz predhodno opravljenih 
raziskav, ki so s to metodo proučevale povezave 
med zdravnikom in pacientom ter njunim so-
delovanjem oz. zaupanjem. 

Vključitvena merila: da bi lahko primerjali iz-
sledke raziskav, smo v nadaljnjo analizo vklju-
čili originalne znanstvene raziskave, v katerih 
je bila omenjena povezanost med komunicira-
njem oziroma različnimi dimenzijami komuni-
kacijskih kompetenc (poslušanje, posredovanje 
informacij, empatija ...) zdravnikov in pacientov 
ter zaupanjem oziroma sodelovanjem v proce-
su diagnostike in zdravljenja. Upoštevali smo 
vse raziskave, ki so se nanašale na komunici-
ranje tako na primarni kot tudi na sekundar-
ni ali terciarni zdravstveni ravni. Izključitvena 
merila: pri pregledu literature smo se omejili 

na raziskave, ki so bile objavljene po letu 1995. 
Izključili smo prispevke, ki so bili kot biblio-
grafska enota klasificirani kot mnenje, pregled, 
poročilo, študija primera. Raziskave, ki so bile 
opravljene zunaj Evrope in anglosaksonskih 
držav (ZDA, Kanade, Avstralije), smo izključili 
zaradi kulturnih razlik in  razlik v organizaciji 
dela ali celo zdravstvenem sistemu. Zaradi ši-
roke palete prispevkov s področja komunicira-
nja v zdravstvu smo izključili raziskave, ki so 
se nanašale na specifična področja ali vrste ko-
municiranja (neverbalno komuniciranje, inter-
netno komuniciranje), prav tako smo izključili 
raziskave, ki so se nanašale na komuniciranje 
izključno s specifičnimi skupinami uporabni-
kov zdravstvenega sistema, denimo komuni-
ciranje s svojci, otroki, pacienti s specifičnimi 
redkimi boleznimi, pri čemer pa smo obdržali 
raziskave, ki so vključevale komuniciranje s pa-
cienti s pogostimi oblikami raka ali kroničnimi 
boleznimi.

Slika 2: Shema postopka vključevanja raziskav

Legenda: Puščica desno = izključene študije, puščica levo in 
navzdol = vključene študije

UgOTOVITVE
Dosedanje raziskave (v Tabeli 1 ponujamo po-
enostavljen pregled nekaterih najnovejših raz-
iskovalnih ugotovitev)1 so ugotovile, da so pa-
cienti bolj zadovoljni, kadar njihov zdravnik 
posreduje čim več informacij (Street, Gordon, 
Haidet 2007; Ommen in drugi 2011), s pacien-
tom vzpostavi partnerski odnos (Stewart in 
drugi 2000; Tarrant, Colman, Stokes 2008) in z 
njim nasploh veliko komunicira (Little in drugi 
2001; Platonova, Kennedy, Shewchuk 2008; Zan-
dbelt in drugi 2007). 
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Izsledki raziskav ponujajo ugotovitve, da so 
komponente, kot so zdravnikova usmerjenost k 
pacientu, večje zadovoljstvo in zaupanje pacien-
ta pozitivno povezane (Ommen in drugi 2011; 
Tarrant, Stokes, Baker 2003; Zandbelt in drugi 
2007; Saha in Beach 2011). V pacienta usmerjen 
slog komuniciranja pomeni pridobivanje infor-
macij in skrb za sočloveka (Little in drugi 2001; 
Tarrant, Stokes, Baker 2003), spodbudno vede-
nje zdravnikov (Stewart 2000 in drugi; Zand-
belt in drugi  2007; Street, Gordon, Haidet 2007), 
vzajemno iskanje skupne rešitve (Little in drugi 
2001; Ommen in drugi 2011), podporno, empa-
tično, v čustva in občutke usmerjeno komunici-
ranje (Zandbelt in drugi  2007; Street, Gordon, 
Haidet 2007; Tarrant, Colman, Stokes 2008; 
Verheul, Sanders, Bensing 2010, Saha in Beach 
2011). Takšno komuniciranje vpliva na odpravo 
pacientove začetne zadržanosti in nezauplji-
vosti do zdravnikov (Zandbelt in drugi  2007), 
večjo pripravljenost na sodelovanje (Zandbelt 
2007 in drugi; Street, Gordon, Haidet 2007), do-
jemanje vzajemnega in skupnega iskanja reši-
tev (Stewart in drugi 2000), odpravljanje paci-
entove anksioznosti (Verheul, Sanders, Bensing 
2010), dokazano pa vpliva tudi na zmanjševa-
nje števila diagnostičnih preiskav in nadaljnjih 
napotitev (Stewart in drugi 2000) ter boljše ču-
stveno stanje tudi dalj časa po srečanju (Stewart 
in drugi 2000; Little in drugi 2001). Pacienti se 
ob tako vodenem posvetu pogosteje odločajo 
za diagnostične posege in so pripravljeni prej 
sprejeti zdravnikovo priporočilo (Saha in Beach 
2011). 

Šele najnovejše raziskave se ukvarjajo s prou-
čevanjem povezanosti zaupanja in organizacij-
ske klime zdravstvene organizacije. Kowalski 
s sodelavci (2009) je dokazal, da je zaupanje v 
zdravnika pri pacientih s kroničnimi boleznimi 
oz. rakom močno povezano z njihovim zazna-
vanjem bolnišnične organizacijske klime. Na 
njihovo dojemanje zdravniških komunikacij-
skih kompetenc vpliva izkušnja oz. seznanitev 
z organizacijsko klimo ustanove, v katero pri-
haja. Najmočnejša povezanost pa se kaže med 
zaupanjem in zaznavanjem dostopnosti zdrav-
nika (naročanje na pregled, čakanje). 

Izsledki raziskav so prav tako pokazali refle-
ksijo odnosov udeležencev v interakciji –  po-
zitivna (ali negativna) komunikacija enega ude-
leženca vodi k podobnim odzivom pri drugem 
(Street, Gordon, Haidet 2007), nekomunikativ-
nost zdravnikov tako negativno vpliva na zau-
panje pacientov v zdravnika (Ommen in drugi 
2011). Medicinska oskrba torej ne vključuje stro-

go strokovnega medicinskega vidika, temveč 
vključuje tudi pomembne psihosocialne spre-
tnosti (Ommen in drugi 2011). 

Raziskava avtorjev Platonova, Kennedy in 
Shewchuk (2008) je še dodatno potrdila, da so 
pacientovo zaupanje, dober odnos med zdrav-
nikom in pacientom ter zadovoljstvo pacientov 
v močni pozitivni povezanosti s pacientovo 
lojalnostjo zdravniku. Izstopajoča ugotovitev 
raziskave je, da so dobri medsebojni odnosi in 
zadovoljstvo pacientov glavne determinante 
zaupanja in zvestobe pacientov zdravnikom 
splošne medicine.  

Tudi pri preučevanju drugih študij je razbrati, 
da je pacientovo zaupanje v veliki meri zgra-
jeno na zdravnikovi medosebni (komunikacij-
ski) kompetenci (npr. Mechanic in Mayer 2000). 
Ommen in drugi (2011) so v raziskavi ugotovili, 
da so pacienti, ki so imeli vtis, da se je z zdrav-
nikom mogoče pogovarjati o osebnih zadevah 
in tak pogovor izpeljati na običajen in empati-
čen način (npr. zunaj kroga oddelčnih vizit), in 
pacienti, ki so imeli dovolj časa za premislek o 
pomembnih odločitvah, izrazili bistveno večje 
zaupanje. Pacienti, ki so imeli občutek, da je 
zdravnik podal vse obrazložitve na jasen in ra-
zumljiv način, npr. z uporabo vizualnih pripo-
močkov, kot so slike, skice in osnutki, s pomočjo 
katerih je nazorno opisal bolezen, so prav tako 
poročali o znatno večjem zaupanju. Prav tako 
so bistveno večje zaupanje izrazili tisti pacien-
ti, ki so se čutili dejavno udeležene v procesu 
zdravljenja in katerih želje so bile upoštevane, 
in tisti, ki so »izkusili priložnost« vplivanja na 
proces zdravljenja in dosego medsebojnega do-
govora z zdravnikom glede ciljev zdravljenja. 
Izsledki teh študij potrjujejo, da sta podporno 
komuniciranje in skupno sprejemanje odloči-
tev ključna dejavnika za vzpostavitev zaupanja 
med zdravnikom in pacientom. Tako informa-
cijska podpora, količina časa, ki jo imata zdrav-
nik in pacient za razpravo kot tudi vključevanje 
pacienta v odločitve v procesu zdravljenja pred-
stavljajo osnovo za zaupen odnos med zdravni-
kom in pacientom. Rezultati poudarjajo pomen 
psihosocialnih veščin v medicinskem izobraže-
vanju in usposabljanju. 

Pacientovo zadovoljstvo z načinom zdravstvene 
obravnave, zadostna informacijska in čustvena 
podpora zdravnikov ter dejavna vključenost 
pacientov v sam proces obravnave dokazano 
krepijo odnos med zdravnikom in pacientom, 
kar pa se izkaže posebej pomembno v prime-
rih kroničnih bolezni, saj to dolgoročno vpli-
va na potek bolezni in povezane dejavnike, na 
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primer na pacientovo spoštovanje predpisanih 
terapij in zdravljenja (Zandbelt in drugi  2007). 
Nadaljnjih napotitev ali vračanj k zdravniku je 
bilo manj, če so pacienti čutili, da so s svojim 
zdravnikom razvili oseben odnos (Little in dru-
gi 2001), kar pomeni, da je v pacienta usmerjeno 
komuniciranje povezano tudi s povsem poslov-
no-ekonomskimi dejavniki. Izsledki kažejo, da 
zdravnikovo podporno in dostopno vedenje še 
posebej cenijo tisti pacienti, ki so manj retorično 
spretni in samozavestni v interakciji s svojim 
zdravnikom, in, zanimivo, tudi mlajši pacien-
ti, ki so brez predhodnih izkušenj. Izkazalo se 
je, da takšni pacienti za izražanje svojih stališč 
potrebujejo bistveno več komunikacijske spod-
bude s strani zdravnikov (Zandbelt in drugi  
2007).

Po drugi strani lahko ima pretirana komuni-
kacijska osredotočenost na pacienta tudi nega-
tivne vplive na odnose in izide zdravljenja. Ne-

kateri raziskovalci opozarjajo na »informacijski 
materializem«, ko se pod pritiskom komunici-
rati »čim več« lahko dogodi, da bi se zdravnik 
bolj osredotočal na pacientovo emocionalno 
doživljanje kot na samo bolezen (Kinmonth in 
drugi 1998). Epstein in drugi (2005) zato meni-
jo, da sodobna paradigma »v pacienta usmer-
jena komunikacije« ne bo nujno prevedla do 
»univerzalne, optimalne obravnave«, temveč je 
mnogo bolje, če zdravnik izbere fleksibilen slog, 
ki ga prilagodi konkretnim potrebam in željam 
posameznega pacienta. Čeprav je velikemu šte-
vilu pacientov na načelni ravni ljubši pristop, da 
se zdravnik komunikacijsko osredotoča nanje, 
pa v realni situaciji precejšen delež pacientov 
daje prednost bolj tradicionalnemu pristopu, 
kjer je vsebina komunikacije bolj osredotoče-
na na bolezen in potek zdravljenja (Swenson in 
drugi 2004).

Tabela 1. Glavni rezultati vključenih študij
Avtor(ji) in  leto 
raziskave Cilj raziskave Vzorec in metoda Povzetek glavnih ugotovitev

Tarrant, Stokes, 
Baker 2003

Raziskati vlogo zaupanja v 
odnosu pacient–zdravnik.

Vzorec: 150 pacientov v
10 ambulantah družinske medicine 
(Midlands, VB). 
Metoda: Presečna raziskava, vpra-
šalnik za paciente – »Anketa za 
oceno ambulant splošne medicine 
(GPAS)«.

Regresijska analiza je pokazala, da so bile 
dimenzije kakovosti odnosa osebni zdravnik–
pacient (komunikacija, skrb za sočloveka in 
znanje pacienta) močno v pozitivni poveza-
nosti z zaupanjem v pacientovega osebnega 
zdravnika. 

Zandbelt in 
drugi 2007

Ugotoviti povezavo med 
v pacienta usmerjeno 
komunikacijo in zadovolj-
stvom pacientov, njihovim 
sodelovanjem  v procesu 
zdravljenja ter njihovim 
zdravstvenim stanjem.

Vzorec: 30 zdravnikov interne medi-
cine in 323 pacientov. 
Metoda: Vprašalnik za paciente pred 
obiskom pacienta pri zdravniku. 
Obisk oz. pogovor je bil sneman. 
Ocena k pacientu usmerjene  komu-
nikacije je bila opravljena s kodi-
ranjem. Rezultati so bili ocenjeni z 
uporabo standardnih vprašalnikov.

V pacienta usmerjeno komuniciranje speci-
alistov je v povezavi z večjim zadovoljstvom 
pacientov, ki so bili na začetku manj zaupljivi 
do zdravnikov. Spodbudno vedenje zdravni-
kov je v pozitivni povezanosti s pacientovo 
pripravljenostjo na sodelovanje. Na splošno 
je bilo opaziti, da so pacienti bolj zadovoljni 
po srečanju z zdravnikom, ki je bil v procesu 
komuniciranja bolj spodbuden, podporen in 
manj zaviralen. 

Street, Gordon, 
Haidet 2007

Raziskati (a) odnos med v 
pacienta usmerjeno komu-
nikacijo in njenim učinkom 
na zaznavo pacienta ter 
(b) stopnjo, do katere so 
zdravnikove osebnostne 
lastnosti, demografske 
značilnosti pacientov, uje-
manje  zdravnik–pacient in 
pacientov način komunici-
ranja vplivali na medseboj-
no komuniciranje.

Vzorec: 29 zdravnikov in 207 pacien-
tov iz 10 ambulantnih (zunajbolni-
šničnih) okolij v ZDA.
Metoda: S pomočjo zvočnih posnet-
kov obiskov so koderji ocenili tako 
zdravnikov način komuniciranja in 
vpliv kot tudi pacientovo sodelova-
nje in njegov vpliv.

Bolj k pacientom usmerjene zdravnike so pa-
cienti dojemali kot boljše komunikatorje, bili 
z njimi bolj zadovoljni ter bili pripravljeni na 
boljše in intenzivnejše sodelovanje v procesu 
diagnostike in zdravljenja. 

Ommen in 
drugi  2011

Raziskati odnos med 
socialno podporo, skupnim 
sprejemanjem odločitve in 
pacientovim zaupanjem v 
zdravnika.

Vzorec: 2197 pacientov v 
šestih bolnišnicah v Nemčiji.
Metoda: Anketni vprašalnik za 
paciente. Logistična regresija se je 
opravila z dihotomnim indeksom 
za merjenje pacientovega zaupanja 
zdravnikom.

Rezultati so pokazali pomembno povezanost 
med podpornim komuniciranjem, informacij-
sko podporo, skupnim sprejemanjem odloči-
tev, starostjo, socioekonomskim statusom in 
spolom.
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Avtor(ji) in  leto 
raziskave Cilj raziskave Vzorec in metoda Povzetek glavnih ugotovitev

Platonova, Ken-
nedy, Shewc-
huk 2008

Razviti in empirično preve-
riti model, ki je odražal sis-
tem medsebojnega odnosa 
med pacientovo zvestobo 
zdravniku, zaupanjem in 
zadovoljstvom (ti so pove-
zani s pacientovo namero 
ostati pri svojem osebnem 
zdravniku in s priporoča-
njem zdravnika drugim 
osebam). 

Vzorec: 554 pacientov v zdravstveni 
ustanovi na SV ZDA.
Metoda: Uporabljen je bil pristop 
strukturnega modeliranja enačb. 

Avtorji so dokazali, da so pacientovo zaupanje 
in dobri medosebni odnosi z osebnim zdrav-
nikom pomemben prediktor pacientovega 
zadovoljstva in lojalnosti zdravniku. Pacienti 
morajo zaupati zdravniku, da bi mu lahko 
zaupali..

Stewart in 
drugi 2000

Oceniti povezavo med v 
pacienta usmerjeno komu-
nikacijo med obiskom pri 
zdravniku in posledično 
uporabo zdravstvene in 
medicinske oskrbe. 

Vzorec: 39 naključno izbranih zdrav-
nikov družinske medicine, 
315 pacientov le-teh.
Metoda: Obiski v ambulanti so bili 
snemani z zvočno napravo in pozne-
je kodirani z namenom ugotavljanja 
v pacienta usmerjenega komunici-
ranja.
Pacienti so bili dodatno zaprošeni, 
da ustno predstavijo svoje dojema-
nje v pacienta usmerjene komuni-
kacije.

V pacienta usmerjeno komuniciranje je 
bilo povezano s pacientovim dojemanjem 
vzajemnega iskanja rešitev. Še dodatno pa je 
bilo pozitivno dojemanje povezano z boljšim 
soočanjem z nelagodjem, njegovim odpra-
vljanjem, zaskrbljenostjo in boljšim emoci-
onalnim stanjem dva meseca po srečanju 
med zdravnikom in pacientom. Hkrati je bilo 
ugotovljeno, da je to vplivalo tudi na manj di-
agnostičnih preiskav in nadaljnjih napotitev.

Little in drugi 
2001

Izmeriti pacientovo 
dojemanje usmerjenosti 
vanj in vpliv teh zaznav na 
rezultate zdravljenja.

Vzorec: 865  zaporednih pacien-
tov, ki so obiskovali zdravnike v 
treh različnih ambulantah splošne 
medicine.
Metoda: Opazovalna študija z 
uporabo vprašalnikov (obdelava 
podatkov s faktorsko analizo).

Z analizo je bilo identificiranih pet kompo-
nent, ki vplivajo na  pacientovo zaupanje: 
komuniciranje in partnerstvo (podporno in 
v pacienta usmerjeno komuniciranje), osebni 
odnos (zdravnik pozna pacientove čustvene 
potrebe), promocija zdravja, pozitiven pristop 
in zanimanje za vplive dejavnikov na pacien-
tovo življenje.

Tarrant, Col-
man, Stokes 
2008

Preveriti povezave med 
specifičnimi vidiki kon-
tinuitete v odnosu osebni 
zdravnik–pacient in med 
pacientovim zaupanjem.

Vzorec: 593 pacientov iz splošne 
prakse v treh ambulantah splošne 
medicine (Velika Britanija).
Metoda: Izvedena je bila presečna 
raziskava pacientov (obdelava po-
datkov z regresijsko analizo).

Analiza je pokazala, da so zdravnikova skrb 
za sočloveka, pretekle izkušnje s pacientom 
in  pacientova pričakovanja v povezavi z zdra-
vljenjem neodvisni napovedovalci paciento-
vega zaupanja. Ugotovitve poudarjajo pomen 
longitudinalnih vidikov odnosa zdravnik–pa-
cient.

Saha, Beach 
2011

Oceniti vpliv v pacienta 
usmerjenega komunici-
ranja na njegovo oceno 
zdravnika in na sprejema-
nje zdravstvenih pripo-
ročil.

Vzorec: 248 pacientov s kardiološki-
mi težavami.
Metoda: Pacienti so bili naključno 
izbrani, da gledajo videoposnetke, 
ki prikazujejo kardiologa, kako je 
uporabljal pristop bodisi v pacien-
ta usmerjeno komuniciranje ali v 
zdravnika usmerjeno komuniciranje 
in pri tem predlagal pacientu pre-
mostitveno operacijo.

Ob gledanju posnetkov z visoko stopnjo 
zdravnikove usmerjenosti v pacienta so pa-
cienti na splošno bolje ocenili zdravnika kot 
bolj kompetentnega in zaupanja vrednega v 
primerjavi z ogledi posnetkov, kjer je stopnja 
usmerjenosti zdravnika k pacientu nizka. 

Verheul, San-
derz, Benzing 
2010

Oceniti učinke empatične-
ga komuniciranja zdravni-
ka (»ki upošteva pacientova 
čustva«) in preveriti, kako 
takšno komuniciranje vpli-
va na pacientovo čustveno 
stanje in pričakovane izide.

Vzorec: 30 bolnišnic.
Metoda: V 2 x 2 naključnem nadzo-
rovanem preskušanju je zdravnik 
komuniciral na podporen, empati-
čen način ali na hladen, formalisti-
čen  način in s tem sprožil pozitivna 
oziroma negotova pričakovanja.

Zgolj toplo, podporno, empatično komunici-
ranje v kombinaciji s pozitivnimi pričakovanji 
je vodilo do bistvenega zmanjšanja pacien-
tove anksioznosti. Na pacientova pozitivna 
in negativna čustva je vplival zdravnikov v 
emocije usmerjen slog komuniciranja. 

Kowalski in 
drugi  2009

Preučiti, ali pacientovo 
dojemanje bolnišnične 
organizacijske klime vpli-
va na njegovo zaupanje v 
zdravnika (ob upoštevanju 
pacientovega dojemanja 
komunikacijskih kompe-
tenc zdravnika in osebno-
stnih lastnosti pacienta). 

Vzorec: 3535 pacientov, ki so se 
leta 2006 zdravili v centrih za raka 
(Nemčija, Severno Porenje).
Metoda: Pacienti so bili zaprošeni, 
da izpolnijo standardiziran vprašal-
nik, ki so ga prejeli po pošti. Opravi-
lo se je več linearnih regresij.

Zaupanje zdravnikom je pri pacientih z 
rakom v močni povezanosti z njihovim zazna-
vanjem bolnišnične organizacijske klime. Na 
pacientovo dojemanje zdravniških komunika-
cijskih vedenj vpliva njegovo spoznavanje or-
ganizacijske klime. Najmočnejša povezanost 
pa se kaže med zaupanjem in zaznavanjem 
dostopnosti zdravnika.

ZAKLJUČEK
Analiza tako širokega vprašanja, kot je kaj določa 
odnos med pacientom in zdravnikom v procesu zdra-
vljenja v tako zapletenem okolju, kot je zdravstveni 

sistem, je vsekakor zahtevna naloga. Izsledki 
raziskav podpirajo ugotovitev, da je komuni-
ciranje v samem središču pacientove oskrbe. 
Izstopajoča ugotovitev v prispevku je, da so ko-
munikacijske nespretnosti nezanemarljiv vir te-
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žav tako za zdravnike kot tudi paciente. Kadar 
zdravniki podcenjujejo komunikacijski proces, 
to pri pacientih povzroča manjše zaupanje. Pri 
tem so tudi okoliščine pomemben dejavnik. 

Skladno z navedenimi ugotovitvami se v tem 
delu seveda odpirajo nekatere največje težave, 
s katerimi se spopadata zdravnik in pacient. Z 
njimi se srečujejo sodobni zdravstveni sistemi, 
tudi slovenski, zato bi jih v prihodnje veljalo po-
globljeno obravnavati.

Upamo, da bo prispevek spodbudil tudi dru-
ge raziskovalce zdravstvenega komuniciranja 
k razmišljanju in iskanju odgovorov na zgoraj 
zastavljene dileme ali pa samo spodbudil k po-
lemičnim, angažiranim in kritičnim diskusijam 
na to temo, ki jih je v našem prostoru še vedno 
premalo. 
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Prestižna motnjaprim. Darja Boben Bardutzky

prim. Darja Boben Bardutzky
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Vse je resnično, vsaka podobnost je zgolj na-
ključna in last tistega, ki jo najde.

V psihiatrični praksi že nekaj časa ugotavlja-
mo, da nam za opis nekaterih motenj manjka 
ustrezna kategorija, zato predlagamo vključitev 
novega pojma, ki smo ga poimenovali presti-
žna motnja. Čeprav se prestižna motnja (PM) 
ne pojavlja le v današnjem času, opisovali so jo 
že v davnih časih, pa je videti, da postaja po-
gostejša in bolj moteča. V zgodovini obstaja ve-
liko dokazov zanjo – od skrivnostno izginulih 
civilizacij in svetovnih vojn do manj malignih 
pojavov, kot so stolpi v S. Gimignanu ali različ-
ne zgodbe povprečnežev, ki so zasenčili prave 
umetnike. Posredno kaže na PM tudi ena od 
teorij, ki govori o tem, da je do izginotja Majev 
prišlo zaradi nesposobnosti njihovega vodstva. 
Ena od značilnosti ljudi s PM je namreč tudi 
ta, da so nekritični glede svojih sposobnosti in 
sprejemajo odgovorna mesta, čeprav zanje niso 
sposobni. V preteklosti bi se našlo še veliko za-
nimivosti, vendar so nas tokrat zanimale pred-
vsem pojavne oblike in posledice omenjene mo-
tnje v sedanjosti.

IMENOVANJE
Ime »prestižna motnja« je etiološko, saj izhaja 
iz vzroka motnje, zato se poraja vprašanje, ali 
bi bilo pravilneje reči »motnja kot posledica te-
žnje po prestižu«. Kljub temu se nam je »pre-
stižna motnja« zdela bolj enostavna in ušesom 
prilegajoča. Ker v tujini motnja še ni opisana, 
predlagamo angleški, francoski in ruski pre-
vod: Prestige disorder, Maladie de prestige in 
Prestižnoe narušenje, da bi se izognili nespo-
razumom.

Ne želimo pa, da bi motnjo kdo poimenoval 
po avtorici, saj bi potem ljudje dobili napačno 
predstavo in bili bi porušeni rezultati avtoriči-
nih bojev proti lastni prestižni motnji.

OPIS ZNAKOV
Simptomi so in niso enostavni za prepoznava-
nje, lahko pa nam je v pomoč navodilo, da gre 
za prestižno motnjo takrat, ko se npr.: 

 - znajdemo v konfliktu z nekom, ki mu nič no-
čemo,

 - ko nekdo v diskusiji z nami skritizira vsako 
našo idejo, čez nekaj časa pa slišimo, da jih 
prodaja za svoje,

 - ko se kdo vtika v delo drugih, ne da bi ga zato 
prosili ali bi mu to bila delovna obveznost,

 - ko si kupi stvar, ki je ne rabi ali mu celo ni 
preveč všeč, predvsem zato, da bi naredil vtis 
na druge,

 - ko nekoga zajame malodušje, ker je nekomu v 
njegovi bližini nekaj uspelo, 

 - ko nas ljudje poznajo, ker smo slavni in kori-
stni, in ne poznajo, če to nismo,

 - ko nekdo misli, da je lahko ne-empatičen, 
ker je strokovnjak (npr. ko zdravnik hladno 
reče staršem, da je njihov otrok najbrž gluh, 
preden je bila izpeljana diagnostika, ali ko 
zdravnik v ZK zavrne bolniški stalež s cinič-
nimi besedami, da ne bo nekdo v BS, ker ga 
nekaj boli in bo mogoče čez 30 let zbolel za 
rakom),

 - ko brezčutno oštevilčimo ljudi in jih kličemo 
po številkah, ko za to ni potrebe z vidika va-
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rovanja podatkov ali boljše organizacije (npr. 
vrsta v banki), ampak to le olajša delo osebju,

 - ko smo na vodilnem mestu in ugotovimo, da 
nas ljudje naslavljajo z »vaša visokost« ali celo 
želimo takšno naslavljanje,

 - ko nas ljudje obravnavajo, kot da »nimamo 
100 pik« (IQ). Primer: »Kolegica Bobnova, pri-
dno izpolnite vprašalnik o pacientu, da boste 
ugotovili, če je pacient odvisen od alkohola.«

 - tudi če nas obravnavajo, kot da »imamo 200 
pik« (a jih seveda nimamo), ali govorijo z nami 
v nekem nam tujem, visoko specifičnem jezi-
ku, je to verjetno z namenom postavljanja so-
govornika v podrejeni položaj. To se večkrat 
pojavlja v odnosu med zdravnikom in paci-
entom, ko se zdravnik ne potrudi razložiti 
pacientu zadev v njemu razumljivi govorici. 
Upamo, da to ni zato, ker ne ve, kaj bi rekel. 
(Večkrat se to pojavi pri zadevah, ki naj bi 
se pojavljale v birokratskem, formularskem, 
uradniškem, pravniškem jeziku, ki je večini 
ljudi nerazumljiv, čeprav nam je z Ustavo za-
gotovljena pravica do razumljivosti.) 

Lastnosti, ki so v ospredju pri PM, so torej 
nadutost, vzvišenost, zavist, škodoželjnost, 
domišljavost, ošabnost, afektiranost, nepri-
stnost, nespontanost, hladnost, rigidnost, je-
zavost, ogroženost … 

Prepoznavanje znakov je – kot običajno – laž-
je pri drugih kot pri sebi, čeprav je za zdra-
vljenje seveda nujno prepoznavanje lastnih.

VRSTE MOTENJ
Prestižno motnjo lahko razdelimo glede na 

a) intenziteto motnje ali

b) tipe posameznikov.

Ad a) Ker smo šele začetniki pri obravnavi te 
motnje, se težko odločamo o tem, katera razvr-
stitev bi bila primernejša. Predlagamo več mo-
žnosti. Prva je klasična delitev na blago, zmerno 
in hudo obliko: 

1. Blaga PM: 

 - Za nekaj sekund se nam pokvari razpolože-
nje, ko nekomu od sodelavcev nekje uspe.

 - V ožjem krogu blago obrekujemo (brez zlo-
namernosti) uspešne znance, prijatelje s pou-
darkom na njihovih slabostih.

 - Iskrene pohvale sodelavcem nam nikakor ne 
gredo iz ust.

 - Z osebo se tikamo na zabavi, na delovnem 
mestu pa zahtevamo, da nas vika.

 - Pišemo magistrske in doktorske naloge brez 
resnega raziskovalnega dela oziroma »odkri-
vanja tople vode«, npr. potrditev hipoteze, da 
so pacienti bolj zadovoljni, če manj časa ča-
kajo na pregled pri zdravniku. (Ni posebne 
škode, a tudi ne koristi, razen za posamezni-
ka. Koristnost pa je, kot je splošno znano, ena 
glavnih značilnosti kakovosti.)

 - Govornik na konferenci ne konča v odmer-
jenem času. S tem odvzame čas naslednjim 
govornikom in odmor udeležencem, ko kljub 
opozarjanju noče z odra. Včasih kar na začet-
ku pove, da je njegova tema tako pomembna, 
da si bo vzel več časi kot drugi.

 - V politiki se to lahko kaže tako, da zamenjaš 
več političnih strank, samo da dosežeš cilj (= 
dobiš pomembno funkcijo), potem pa bolj kot 
na splošni blagor gledaš na lastne koristi in 
daješ prednost zunanjim oblikam delovanja 
(pojavljanje v medijih, na različnih dogodkih, 
provokacije) pred resnim delom. Seveda to ne 
velja za vse, saj številni ljudje naredijo vse, da 
pridejo do položaja zato, da tam lahko uresni-
čujejo svoje ideje v korist drugih.

 - Mišljenje, da so delavci strošek in ne ljudje.
 - Ko nekdo pozabi, kaj je dejansko njegova na-

loga (npr. uslužbenci v kadrovski službi po-
kroviteljsko sprašujejo mlade strokovnjake, 
ali vedo, koliko stanejo podjetje ali ustanovo).

2. Zmerna PM: 

 - Ob uspehu drugih smo lahko zamorjeni več 
ur ali celo dni.

 - Težko prenašamo celo uspeh prijateljev in bli-
žnjih sorodnikov (npr. ne prenesemo uspeha 
žene ali da je naš otrok pametnejši od nas).

 - Obrekovanje postane zlonamerno (prizadeti 
ima škodo).

 - Za različne aktivnosti (npr. študij) se odloči-
mo izključno zaradi napredovanja ali presti-
ža.

 - Uvajamo nepotrebno birokracijo zaradi doka-
zovanja lastne pomembnosti (npr. dokumen-
tacija zdravstvene nege) ne pa zaradi višje ka-
kovosti dela samega.

 - V družbi vedno največ govorimo, imeti mo-
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ramo zadnjo besedo, biti najpametnejši, če 
ne drugače, tudi z diskvalifikacijo drugih. 
Primer: farmacevt pri izdaji recepta bega pa-
cienta z različnimi informacijami, ki niso v 
skladu s tem, kar je ta izvedel pri zdravniku, 
namesto da bi poklical zdravnika in mu po-
vedal o svojih pomislekih, saj tako ne prevze-
ma nobene odgovornosti.

 - Svoje nazive uporabljamo neustrezno, npr. pri 
frizerju, na tržnici ali z otroki. Primer: zdrav-
niku se rodi otrok in ga očka v porodnišni-
ci pozdravi: »buci, buci, ljubček – to sem jaz, 
doktor Prestižnik!« 

 - Ne pogovarjamo, kaj šele družimo, se z rev-
nejšimi, slabše oblečenimi, manj izobraženi-
mi.

3. Huda PM:
 - Mislimo, da smo več vredni kot drugi za-

radi barve kože, veroizpovedi, porekla, pre-
moženja, izobrazbe idr.

 - Nikjer in nikoli ne dovolimo, da bi nas kdo 
premagal, razen nadrejeni, da bomo potem 
imeli od tega korist.

 - Poraza si ne dovolimo niti v športu, kjer se 
spremo za vsako malenkost.

 - Tudi v prometu prisilimo druge udeležence, 
da ustavijo, jih naderemo ali pretepemo.

 - V odnosu z lastnim partnerjem in otroki ni-
koli ne dovolimo nikakršnega dvoma v lastno 
premoč.

 - Učitelji s to motnjo se spuščajo v boje z otroki 
za vsako malenkost (kar je ena najmalignej-
ših oblik PM).

Dodatek

4. Zelo huda PM je takrat, ko se zaradi prestiža 
organiziramo v skupine, stranke, lože, mreže 
ipd. in smo za prevlado pripravljeni maltretira-
ti, zatirati skupine, sprožati oborožene spopade, 
vojne. 

Po intenzivnosti bi motnjo lahko razdelili tudi 
v spekter tipov, in sicer: Tip I, tip I ½ itd., še bolj 
prikladno pa bi bil – ker bi dovoljeval neskonč-
no število tipov te motnje v klasifikaciji – spek-
ter decimalnih številk. Tako bi ob odkritju 
vsake nove motnje lahko dodajali stotinke, tiso-
činke in vsak avtor bi lahko imel svoj tip motnje 
(opisan v klasifikaciji, ne v sebi). Primeri: 1,0001 
je blaga PM, tako rekoč idealen človek, srečen in 
vesel ob pogledu na uspeh, vzpon drugih. Le v 

primeru, da veliko bogatejši in domišljav sosed 
zadene na loteriji 50 milijonov evrov, ga za hi-
pec stisne v želodcu. 

Pri 1,95 je materi vseeno, ali hči postane zdrav-
nica ali zdravnikova žena, samo da je »gospa 
doktorjeva«. Pri 2,41 zasije nasmeh na obrazu 
občinske uradnice, ko odkrije, da vam manjka 
polovica formularja in vas bo zato lahko odslo-
vila od svojega okenca in poslala kam drugam 
(za PM gre, če se ob tem razveseli – če se ne, 
je to znak navadne lenobe). Pri 10,25 gre lahko 
za sindrom, imenovan po kateremu od znanih 
voditeljev iz zgodovine.

Ad b) Glede na tipe posameznikov bi motnjo 
lahko razdelili npr. kar po poklicih ali dejavno-
stih: učitelji, uradniki, šoferji, zdravniki, igralci, 
lastniki psov, če omenim nekaj izstopajočih ti-
pov. Trenutno vrstni red navajanja nič ne pome-
ni, ker za takšno razvrstitev še ni dovolj znan-
stvenih dokazov.

Pri vsakem od teh tipov je dalje možna razvr-
stitev v podtip: 

 - šofer 3,025 – na cesti divja, izsiljuje prednost, 
ne uporablja smerokazov, prehiteva v škar-
je, trobi počasnežem (tip šofer 1,066 jim daje 
samo svetlobne znake in je zadovoljen z veli-
kim avtom);

 - igralec 4,121 – o kolegih raznaša ogabne tra-
če, gre čez trupla za določeno vlogo, partnerje 
in prijatelje menjava glede na korist;

 - marsikateri tip bi bilo najlažje opisati kar z 
imenom določene znane osebe, vendar je to 
brez njenega dovoljenja neetično in prepo-
vedano, kar seveda ne preprečuje uporabe v 
ozkih strokovnih krogih (tudi to je eden od 
blagih znakov PM).

Še enkrat opozarjamo, da se je pri diagno-
sticiranju treba zavedati, da motnjo izrazito 
hitreje opazimo pri kolegih, pozneje pri bli-
žnjih in najpozneje pri sebi.
V bistvu gre za to, da imajo tisti, ki zase misli-
jo, da so nekaj več (od drugih), samo osebno-
stno motnjo, ki se ji reče »prestižna motnja«.
Nova različica: V zadnjih letih opažamo novo 
obliko, ki je sicer v tesni zvezi s PM, lahko pa 
izjemoma obstaja kot samostojna motnja. To je 
PRAZNA MOTNJA, ki nastane zaradi prazni-
ne in jo vidimo, ko gre za nastopanje (včasih 
za vsako ceno) brez vsebine. Človek oživi pred 
publiko, pred kamero, kjer mu je v veselje na-
stopati, tudi če nima kaj povedati (resničnostni 
šovi). Opažamo tudi, da se ta praznina zapol-



22. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Nova Gorica, 28. in 29. maj 2015 74

Prestižna motnjaprim. Darja Boben Bardutzky

njuje s kompliciranjem, kar povzroča smrtono-
sno kombinacijo površnosti in kompliciranja, 
ki seveda uničuje vsak napredek. Ni še povsem 
jasno, ali ljudje sploh opazijo, da ni vsebine, ali 
pa so zavestno prepričani, da vsebina ni po-
membna.

Problem bo verjetno nastal tudi pri zdravljenju 
te motnje, saj ostaja vprašanje, kaj bo ostalo od 
človeka, ko ne bo imel več motnje?

VZROKI IN RAZLAgA NASTANKA 
MOTNJE
Vzroke lahko iščemo pri standardnih dejavni-
kih za nastajanje različnih motenj, če omenim 
le genetske danosti in okolje. Kakšnih posebnih 
študij glede genske dispozicije še ni bilo, čeprav 
bi že različne pokrajine ali mesta naše države 
pokazala zanimive rezultate.

S poskusi na živalih so prav tako problemi, ne 
le zaradi etičnih dilem, ampak tudi ugotovitev, 
da si le nismo povsem enaki. Zaradi večje po-
dobnosti pridejo za raziskave PM v poštev pod-
gane, osli, levi, prašiči, nekatere vrste metuljev 
in ptic pevk, pavi, nekatere pasme psov, med-
tem ko se opice niso obnesle, ker so se norčevale 
iz raziskovalcev (verjetno že dosegajo nivo za 
PM), mačke pa navodil sploh niso jemale resno 
(izredno zanimiva vrsta za raziskavo PM). Kar 
se je dalo ugotoviti iz raziskav na živalih in iz 
biokemičnih poskusov na ljudeh, pa vse bolj po-
trjuje teorijo, da je prestižna motnja predvsem 
stvar okolja, in sicer VREDNOT v nekem okolju.

Kadar manjkajo vrednote, predvsem tiste iz 
skupine materialnega bogastva, slave, oblasti, 
nadvlade oz. zunanje moči ali »moči nad«, po-
tem je večina genskih materialov neodporna 
(ali pa primerna) za razvoj prestižne motnje.

V takih primerih gre tudi za obrambo pred 
lastnim občutkom manjvrednosti in za iluzijo 
avtoritete, za katero pa vemo, da je tristopenj-
ska (avtoriteta pozicije, znanja, osebnosti) in da 
tista najpomembnejša ni povezana z zunanjimi 
znaki. 

Da je močan dejavnik tveganja oblast, lahko 
sklepamo po tem, da se morebitna neodpornost 
genetskega materiala pokaže najpozneje takrat, 
ko (če) pride posameznik do oblasti ali vodilne 
funkcije. Pri večini ljudi lahko takrat opazimo 
znake (od blage do hude) prestižne motnje, če-
prav jih prej ni bilo videti. Velja tudi obratno – 
značilnost osebnostno zrelih ljudi je, da ostanejo 
tudi na položaju skromni in pristni. Tako se bo 
vodilni s PM obdal z isto mislečimi (kimavčki) 

in se izogibal (ignoriral) ljudi z idejami (možno 
je, da jih sploh ne razume). In koga zaposlujejo 
uspešna podjetja? Vodja s PM bo gnjavil podre-
jene in se prilizoval nadrejenim, vodja brez MP 
pa bo gnjavil nadrejene in spodbujal podrejene. 
Vodja s PM bo izbral strahovlado, čeprav je od 
Deminga naprej jasno, da je pri kakovostnem 
delu treba najprej odpraviti strah pri delavcih. 
Vodje s PM prepoznate tudi po tem, da takoj, 
ko pridejo na položaj, razvrednotijo (= porušijo) 
vse dotedanje dosežke, se ne poučijo o delu in 
uvajajo svoje ideje (predvsem tiste iz škatle »za 
kopiranje«), ne dovolijo, da bi podrejeni o ka-
kšni stvari vedel več od njih, ter zatrejo vse nji-
hove ideje (četudi na račun napredka podjetja).

Temu v prid govorijo tudi psihične težave, ki jih 
ima nekdo, ko izgubi funkcijo ali vodilno me-
sto.

Tu smo vam ponudili najbolj priročno razlago. 
Seveda bi se je dalo izpeljati iz skoraj vsake teo-
rije, a se nam enostavno ne ljubi. Računamo, da 
bo razmišljanje v to smer zanimalo še kakšnega 
strokovnjaka.

POSLEDICE
Do njih lahko pride na vseh področjih in so lah-
ko zelo hude, le izjemoma delujejo kot spodbu-
da za spremembe. Naj jih nekaj naštejemo:

 - slaba volja (tistih s PM in njihove okolice), 
ki se spiralasto dviga in koncentrično širi in 
lahko preraste v drugo duševno motnjo (de-
presivno, anksiozno, paranoidno, manično 
…) ali somatsko bolezen (srčni infarkt, artri-
tis, ledvični kamni), povečano obolevnost in 
umrljivost,

 - slabi medsebojni odnosi, konflikti, napetosti, 
nezaupanje, nesodelovanje, tekmovalnost, 
garanje, odtujenost, izgorelost, spopadi,

 - zaradi usmerjanja na površnost (videz, fasa-
do) in zaradi raznih predsodkov ljudje s PM 
spregledajo posebnost in dragocenost drugih 
ljudi in so tako lahko večkrat prikrajšani za 
pristen stik z drugimi.

KOMORBIDNOST
Največkrat je PM povezana z motnjo kontro-
le impulzov, z različnimi motnjami osebnosti, 
včasih tudi z motnjami hranjenja, redko z od-
visnostjo in intelektualno inferiornostjo (le-to 
prepoznamo po tem, da se človek veseli, da ima 
eno motnjo več kot drugi ali takšno, ki je dru-
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gi nimajo). Včasih se kombinacija PM in slabše 
intelektualne opremljenosti kaže v tem, da ne 
ločimo besedic »kapirati« in »kopirati«: ne le, 
da nimamo lastnih ustvarjalnih idej, še tujih ne 
razumemo (»ne kapiramo«) in jih nesmiselno 
»kopiramo«, s čimer seveda uničujemo kako-
vost nekega procesa.

DIFERENCIALNO DIAgNOSTIČNO
V poštev pridejo lastnosti, kot so samostojnost, 
samozavest, ponos, čast, ustvarjalnost, iskre-
nost, pogum. Od PM se razlikujejo po tem, da 
ne povzročajo slabega počutja drugih, da dru-
gih ne ogrožajo, če le-ti sami nimajo PM, saj za 
lasten uspeh tak človek ne potrebuje neuspeha 
drugega. 

PM ne smemo zamenjati z navadno introverti-
ranostjo, ki je včasih naporna za okolico, v bi-
stvu pa zelo ljubka lastnost ljudi brez PM. 

OBRAVNAVA
Za terapevte, ki se odločijo za delo s pacienti s 
PM, je nujno, da prepoznavajo svojo PM in jo 
obvladujejo. Brezpogojno morajo znati ločiti, 
kdaj delujejo (govorijo) izključno v korist klien-
ta in kdaj bi to lahko bilo zaradi razkazovanja 
lastne pameti (vrednosti).

Osnovna usmeritev obravnave je naravnana v 
osveščanje drugih možnosti za dolgoročno re-
alistično zadovoljevanje potrebe po uveljavlja-
nju, ki ne bo šlo na račun drugih ljudi in ne na 
račun medsebojnih odnosov.

 - Antidepresivi ne pomagajo bistveno.
 - Antipsihotiki so lahko koristni predvsem pri 

hudih oblikah.
 - Anksiolitiki v nižjih dozah občasno olajšajo 

stvar.
 - Psihoterapija je učinkovita predvsem v po-

vezavi z osveščenim terapevtom. PM se pri 
psihoterapevtih včasih kaže tako, da mislijo, 
da vedo več o posamezniku, kot ve on sam, 
samo zato, ker morda prepoznajo njegovo 
»slepo pego«. To seveda ne velja – vsak človek 
ve sam o sebi največ.

 - Avtorji favoriziramo psihoterapevtske me-
tode, kot so RT, KVT in E-R, ki naredijo PM 
transparentno, do psihoanalize smo malo 
skeptični, ker je tu in tam škodila.

 - Dobro delujeta seznanjanje ljudi s pojmi, kot 
so DOBRONAMERNOST, UPOŠTEVANJE, 
SOČUTJE, SODELOVANJE, IZBIRA, ODGO-
VORNOST, SPREJEMANJE, USTVARJAL-
NOST, in poudarjanje previdnosti z izrazi, 
kot so »smrtno resno«, »zob za zob«, »za živo 
glavo«, »uklanjanje«, »popuščanje«, »prvi in 
ta glavni«, »mu bom že pokazal«, »tudi če cr-
knem«, »OBVEZNO!«, »zahtevam«.

 - Na delovnem mestu se je pokazalo učinkovi-
to ločevanje med vstopanjem v »osebno« in 
»profesionalno« vlogo.

Brezpogojna ljubezen, altruizem in humor pa 
prestižno motnjo dobesedno ubijajo!

Humor kot konstruktiven obrambni mehani-
zem
Ko se pri svojem delu znajdemo pred ovirami, ki ne 
izhajajo iz strokovnih stisk, ampak iz omejujočega, 
zavirajočega okolja, ki ga na koncu vedno predstavlja-
jo določeni posamezniki, imamo za njihovo preskako-
vanje več možnosti od jeze, zagrenjenosti in obupa do 
potrpežljivega prenašanja ali strastnega uporništva. 
Nekje vmes, ne vem natančno kje, obstaja simpatič-
no orožje, imenovano humor, ki velikokrat pomaga in 
praktično nikoli ne škodi. 

V okviru teh razmišljanj je nastal moj sestavek o 
»prestižni motnji«.
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Povzetek
Goriška zdravstvena regija je po številu prebivalcev 
ena najmanjših regij, zato pa je po površini ozemlja 
med največjimi. To pomeni redko poseljenost pred-
vsem podeželja in hribovitih predelov. Poleg tega 
je starostna struktura regije neugodna, saj je delež 
starejših od 65 let najvišji v državi. Preskrbljenost 
regije z zdravstvenim kadrom je na nivoju povprečja 
države. Prebivalci regije porabijo manj zdravstvenih 
storitev od povprečja, posebej zdravil, medicinskih 
pripomočkov in nadomestil odsotnosti. Na podlagi 
tega bi lahko sklepali, da so prebivalci bolj zdravi od 
povprečja države. Če pa poleg stroškov pogledamo 
tudi nekatere kazalnike smrtnosti in obolevnosti za 
rakom v regiji, pa se slika spremeni. Ljudje več od 
slovenskega povprečja umirajo zaradi srčno-žilnih 
bolezni in raka. Obolevnost za rakom presega sloven-
sko povprečje predvsem pri moških zaradi pljučnega 
raka in pri ženskah zaradi raka dojke. Vsak pojav 
raka je kombinacija genskega materiala posameznika, 
vpliva okolja in načina življenja posameznika. Na-
jbolj učinkovito lahko vplivamo nanj z odpravljanjem 
ekoloških ran in spreminjanjem življenjskih navad ob 
uvajanju preventivnih presejalnih testov. Tu pa ima 
regija še veliko izzivov in priložnosti za izboljšanje.

mag. Miran Bizjak
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Območna enota Nova Gorica

Abstract
Goriška health region is – by the number of its in-
habitants – one of the smallest regions in Slovenia; 
whereas it is one of the largest in light of surface area. 
This means low population density, mainly in rural 
and mountainous areas. Additionally, we have an 
unfavorable age structure of the region, as the share 
of people above 65 years of age is the highest in the 
country. The number of medical personnel is on level 
with the nation-wide average. The costs of health ser-
vices are lower than the national average, particu-
larly prescribed drugs, medical devices and absence 
refunds. Based on this, one might conclude that the 
population is healthier in other Slovenian regions, 
but when you analyze the indicators, e.g. mortality 
rate and cancer incidence, the view changes. Causes 
of death, such as cardiovascular disease and cancer, 
are above the Slovenian average. Cancer incidence 
in the region exceeds the Slovenian average, particu-
larly in respect to male lung cancer and female breast 
cancer. Each occurrence of cancer is a combination of 
individual’s genetic material, his lifestyle, and the en-
vironment. The most effective method of prevention 
is to remove unacceptable impacts and risks from the 
environment and change our habits using preventive 
screening tests. Here, however, the region is facing 
many challenges and opportunities for improvement.
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OSNOVNI PODATKI O REgIJI
Goriška zdravstvena regija1 obsega območje 
treh upravnih enot: Nova Gorica z občinami 
Kanal ob Soči, Nova Gorica, Brda, Šempeter-
-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica; 
Tolmin z občinami Bovec, Kobarid in Tolmin; 
in Ajdovščina z občinama Ajdovščina in Vipa-
va. To območje se sklada tudi z območjem, kjer 
deluje Območna enota Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije Nova Gorica (v nadalje-
vanju ZZZS), ki jo sestavljata tudi izpostavi v 
Tolminu in Ajdovščini. Z nekaj več kot 102 000 
prebivalci je Območna enota Nova Gorica ena 
najmanjših v državi, saj ima le 5,2 % vseh prebi-
valcev Slovenije, medtem ko je po površini ena 
največjih, saj zajema 1899,3 km2, kar je 9,37 % 
celotne površine Slovenije. Gostota poseljenosti 
na tem področju je najnižja v državi. 55 prebi-
valcev na km2 je le polovica povprečne poselje-
nosti v Sloveniji. Največje področje na tem delu 
predstavlja območje Upravne enote Tolmin z 
najnižjo poseljenostjo prebivalstva, ki tu dose-
ga le približno četrtino povprečne poseljenosti 
v državi. Demografska struktura je dokaj ne-
ugodna. Prikazana je v Tabeli 1. Prebivalstvo 
OE je v povprečju precej starejše kot drugje v 
Sloveniji, čeprav se hitro starajo tudi prebivalci 
ostalih območji. Delež starejših od 65 let znaša 
v OE 19,52 %, v Sloveniji pa 18,31 %. Največji de-
lež starih nad 65 let ima tolminsko, najmanj pa 
ajdovsko področje. Staranje prebivalstva vpliva 
v veliki meri na spremembo strukture stroškov 
na področju zdravstvenega varstva in zavaro-
vanja.

1  Žal se Goriška zdravstvena regija ne sklada z »Goriško 
zdravstveno regijo«, ki se uporablja pri zbiranju statističnih po-
datkov. Tu je pojem Goriške statistične zdravstvene regije širši, 
saj obsega tudi območje upravne enote Idrija. Gre za neskladje, 
ki se pojavlja že vrsto let in povzroča marsikateri nesporazum 
pri uporabi pojmov in marsikatero težavo pri zbiranju ali inter-
pretaciji podatkov. Idrijsko-cerkljansko območje je namreč na 
veliko področjih vključeno v to našo regijo: statistično, davčno, 
registrsko, volilno idr. Tudi na ZZZS OE Nova Gorica si priza-
devamo, da bi to območje postalo sestavni del območne enote, a 
doslej še nismo bili uspešni.

Tabela 1: Starostna struktura zavarovanih oseb po 
območjih Slovenije na dan 31. 12. 2014

Starost 0–6 7–19 20–45 46–64 65–84 
nad 

85 
nad 

65
Enota zavoda        
OE CELJE 7,27 12,3 35,02 27,83 15,74 1,85 17,59
OE KOPER 7,12 10,71 34,35 29,06 16,45 2,32 18,77
OE KRŠKO 7,09 12,01 34,66 28,27 15,86 2,11 17,97
OE KRANJ 7,75 12,71 34,66 26,56 16,11 2,2 18,31
OE 
LJUBLJANA 7,92 12,06 34,87 26,77 16,08 2,3 18,38
OE MARIBOR 6,71 11,27 34,21 28,71 17 2,1 19,1
OE MURSKA 
SOBOTA 6,23 11,46 34,21 28,87 16,96 2,26 19,22
OE NOVA 
GORICA 7,3 11,49 33,8 27,89 16,84 2,68 19,52
Nova Gorica 7,02 11,15 33,62 28,19 17,27 2,75 20,02
Ajdovščina 8,46 12,72 35,29 26,41 14,89 2,23 17,12
Tolmin 6,62 10,93 32,42 28,88 18,08 3,06 21,14
OE NOVO 
MESTO 7,93 12,84 35,51 27,45 14,44 1,83 16,27
OE RAVNE 7,09 12,2 34,56 29,3 15,17 1,68 16,85
ZZZS V 
CELOTI 7,39 11,92 34,64 27,74 16,15 2,16 18,31

Vir: Baze podatkov ZZZS 2015.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH 
STORITEV V REgIJI
V mreži javnega zdravstva je konec leta 2014 
delovalo 79 izvajalcev, s katerimi je imel ZZZS 
sklenjeno pogodbo. Javni zavodi so štirje zdra-
vstveni domovi, ena bolnišnica, štirje domovi 
za upokojence, štirje posebni socialni zavodi 
in dve lekarni – skupaj jih je 15. Pri zasebnikih 
je stanje naslednje: osem zdravnikov splošne 
medicine, 22 zobozdravnikov za odrasle, trije 
zobozdravniki za mladino, trije zobozdravniki 
specialisti, 17 zdravnikov specialistov, devet le-
karnarjev in dva domova upokojencev – skupaj 
64. Preskrbljenost zavarovanih oseb z ekipami 
zdravstvene službe je bila v regiji že do sedaj 
dobra, kar je razvidno iz Tabele 2. Tako v splo-
šnih ambulantah, otroških in šolskih dispan-
zerjih ter tudi v dispanzerjih za žene je blizu 
povprečja, pri negi in patronaži in pri zoboz-
dravstvu pa nekaj nad njim2.

2  Dobre statistične podatke v praksi pokvari nekoliko proble-
matična dostopnost na goratih in hribovitih predelih Tolminske, 
Banjške planote, Trnovskega gozda in Predmeje, kjer bi velikost 
terena zahtevala več zdravniških ekip, kot jih lahko financira 
zdravstveni dom glede na znani način obračuna programa.
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Tabela 2: Preskrbljenost prebivalcev posameznih območnih enot ZZZS s programi zdravstvenih dejavnosti 
glede na povprečje v Sloveniji v letu 2014

Splošna ambulanta, 
otroški in šolski 

dispanzer Dispanzer za žene
Nega in  

patronaža
Zobozdravstvo za 

odrasle in mladino
OE CELJE 99,06 100,36 100,58 98,22
OE KOPER 98,73 103,23 95,93 93,01
OE KRANJ 99,94 95,41 91,68 90,60
OE KRŠKO 97,12 100,20 100,83 97,03
OE LJUBLJANA 98,03 102,60 95,55 102,00
OE MARIBOR 101,58 94,78 107,55 103,76
OE MURSKA SOBOTA 108,97 99,84 116,20 102,32
OE NOVA GORICA 99,54 97,24 103,38 106,66
OE NOVO MESTO 97,18 98,15 98,74 92,25
OE RAVNE 105,55 106,02 104,18 107,00

Vir: Baze podatkov ZZZS 2015.

STROŠKI ZDRAVSTVENIH 
STORITEV
Stroški zdravstvenih storitev za zavarovance 
naše regije so se v vseh letih gibali pod pov-
prečjem glede na delež prebivalstva. Podrobne-
je so prikazani v Tabeli 33. Preseganja so le na 
postavkah reševalni prevozi in potni stroški, 
kar je nekako razumljivo zaradi velikih razdalj 
do regijskega centra in do Ljubljane. Stroški za 
osnovno zdravstveno dejavnost so na ravni de-
leža prebivalstva, kar je pričakovano glede na 
model financiranja oz. je dejansko pod povpre-
čjem, če upoštevamo še demografsko strukturo, 
stroški specialistične in bolnišnične dejavnosti 
pa so bistveno pod povprečjem. Stroški zdra-
viliškega zdravljenja in dejavnosti socialnih za-
vodov so nekoliko pod povprečjem. Pomembno 
je tudi, da so pod povprečjem tudi stroški za 
zdravila, medicinske pripomočke in nadome-
stila odsotnosti. To nas po eni strani napeljuje 
na misel oz. celo trditev4, da so prebivalci re-
gije zdravi oz. celo nadpovprečno zdravi in da 

3  Uporabljeni so podatki za leto 2011, čeprav je jasno, da ima 
ZZZS podatke za leto 2014 in tudi najnovejše za vse obdobje v 
2015. Razlog je v tem, da je ZZZS leta 2012 spremenil način pla-
čevanja opravljenih storitev zavarovancem. Vsaka OE plačuje 
vse opravljene storitve le izvajalcem na svojem območju, ne gle-
de na to, za koga so jih opravili. To v novejših izkazih pomeni, 
da na ta način ni prikazan podatek, koliko za zavarovance ene 
OE opravijo zdravstvenih storitev izvajalci iz drugih OE (tem-
več koliko stanejo opravljene storitve vseh izvajalcev v eni OE). 
Ta podatek pridobiva ZZZS skozi individualne e-račune. Žal v 
množici drugih nujnih nalog in potreb po drugih analitičnih 
podatkih to (agregiranje podatkov o vrednosti storitev za vse 
zavarovance po OE) še ni bilo izvedeno, vendar pa menim, da so 
za potrebe tega prispevka in pridobitev deležev posameznih OE 
tudi podatki iz leta 2011 ustrezni oz. uporabni.
4  Obstajala bi namreč lahko tudi drugačna razlaga oz. trditev, 
da prebivalcem regije ni omogočeno koristiti vseh zdravstvenih 
storitev in so zato prikrajšani za svoje pravice (kar pa bomo v 
tem prispevku zanemarili, ker obstaja majhna verjetnost, da bi 
bilo to res). Prav tako lahko zanemarimo trditev, da se prebivalci 
regije bolj poslužujejo alternativnih oblik zdravljenja kot prebi-
valci ostalih regij.

živijo zdravo. V nadaljevanju bomo s podatki 
o umrljivosti in obolevnosti za rakom poskusili 
priti do realnejše ocene stanja.

Tabela 3: Stroški zdravstvenih storitev za zavaro-
vance OE Nova Gorica za leto 2011

ZZZS Nova Gorica

Delež 
OE/ZZZS 

v %
 1. Osnovno zdra-
vstveno varstvo 398,025.858,95 20,682.472,21 5,2
 - osnovna zdra-
vstvena dejavnost 294,752.763,49 14,840.776,83 5,03
 - zobna nega in 
protetika 87,014.547,73 4,800.497,61 5,52
 - reševalni  
prevozi 16,258.547,73 1,041.197,77 6,4
 2. Spec. ambul. in 
boln. zdravljenje 1.107,716.272,66 38,322.924,61 3,46
 - spec. ambulan-
tna dejavnost 292,444.399,25 11,088.826,72 3,79
 - spec. bolnišnič-
na dejavnost 815,271.873,41 27,234.097,89 3,34
 3. Zdraviliško 
zdravljenje 11,801.131,66 573.175,29 4,86
 4. Dejavnost soci-
alnih zavodov 120,623.317,52 5,922.247,46 4,91
 5. Odhodki za 
ostale neprofitne 
ustanove 5,728.776,18 89.133,58 1,56
Skupaj (1-5) 1.643,895.356,97 65,589.953,15 3,99
6. Zdravila in 
medicinski pripo-
močki 383,090.933,86 18,063.915,37 4,72
 - za zdravila 307,605.339,68 14,763.974,23 4,8
 - za medicinske 
pripomočke 56,470.110,83 2,665.634,71 4,72
 - za preskrbo s 
krvjo, cepiva in 
sanit. mat. 19,015.483,35 634.306,43 3,34
7. Zdravljenje v 
tujini - napotitve 3,017.602,61 0,00 0
8. Mednarodno 
zavarovanje 35,871.986,42 933.829,16 2,6
 -Slovenski  
zavarovanci 23,480.746,51 0,00
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ZZZS Nova Gorica

Delež 
OE/ZZZS 

v %
 - dejanska  
povračila 2,649.445,54  
 -Tuji zavarovanci 12,391.239,91 933.829,16 7,54
9. Drugi odhodki 
skupaj: 229,255.265,24 10,143.378,85 4,42
 - za nadomestila 
odsotnosti 217,225.729,49 9,580.012,40 4,41
 - za pogrebnine, 
posmrtnine 9,471.017,69 436.005,55 4,6
 - za potne stroške, 
dnevnice, prevoze 2,186.263,19 127.360,90 5,83
 - za povračila 
zavarovalnicam - 
soc. ogroženi 372.254,87   
Skupaj (1–9) 2.295,131.145,10 94,731.076,53 4,13

Vir: Poročila Sektorja za finance in računovodstvo ZZZS 
2010–2014.

UMRLJIVOST IN OBOLEVNOST 
Prikaz podatkov o vzrokih umrljivosti v regi-
ji bo dal vpogled v tiste vzroke, ki so morebi-
ti nad povprečjem države. Te postavke bomo 
pozneje malo bolj osvetlili. Pregled podatkov o 
umrljivosti v Tabeli 4 pokaže, da prebivalci re-
gije umirajo podobno kot je povprečje Sloveni-
je. Na 1000 prebivalcev jih na leto umre 9,53, na 
ravni države pa 9,11, kar bi bilo ob upoštevanju 
starostne strukture zelo primerljivo. Nad pov-
prečjem je koeficient umrljivosti v dveh večjih5, 
a zelo zaskrbljujočih skupinah6: Raki in Srčno-
-žilne bolezni. V vseh ostalih skupinah je umr-
ljivost zaradi teh vzrokov na ravni povprečja ali 
pod povprečjem.

5  Podrobnejši pregled podatkov sicer pokaže na odstopanja 
tudi pri boleznih krvi in imunskega sistema, mišično-skeletne-
ga sistema in prirojenih deformacijah, a gre za skupine z zelo 
majhnim številom smrti, kjer že en primerek bistveno spremeni 
kazalnik.
6  Obe skupini izpostavljamo in nadaljujemo z rdečo nitjo pri-
spevka ob predpostavki, da so prebivalci vseh regij in tudi Go-
riške regije enako dobro zdravljeni oz. vsaj na primerljivi ravni; 
v nasprotnem primeru je nadaljnje razglabljanje brez uporabne 
vrednosti.

Tabela 4: Število umrlih in umrljivost na 1000 prebivalcev po poglavjih MKB-10 za Slovenijo in Goriško 
(zdravstveno!) regijo, 2011
Šifra Opis šifre Slo A Slo K Go A Go K

I. Nekatere infekcijske in parazitske bolezni 78 0,04 3 0,03
II. Neoplazme 5896 2,87 301 2,94

III. 
Bolezni krvi in krvotvornih organov in nekatere bolezni, pri katerih je udeležen imun-
ski odziv 37 0,02 3 0,03

IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni 355 0,17 13 0,13
V. Duševne in vedenjske motnje 175 0,09 6 0,06
VI. Bolezni živčevja 338 0,16 16 0,16
ViI. - - - - 
VIII. - - - - 
IX. Bolezni obtočil 7313 3,56 433 4,23
X. Bolezni dihal 1197 0,58 50 0,49
XI. Bolezni prebavil 1139 0,55 52 0,51
XII. Bolezni kože in podkožja 44 0,02 2 0,02
XIII. Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva 87 0,04 7 0,07
XIV. Bolezni sečil in spolovil 328 0,16 16 0,16
XV. Nosečnost, porod in poporodno obdobje 1 0 - - 
XVI. Nekatera stanja, ki izvirajo v ob porodnem obdobju 37 0,02 - - 
XVII. Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti 38 0,02 3 0,03
XVI-
II. Simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje 273 0,13 13 0,13
XIX. Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov 1363 0,66 58 0,57

Skupaj 18699 9,11 976 9,53

Vir: Zdravstveni statistični letopis 2011.
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Podatki o obolevnosti za rakom kažejo nasle-
dnjo sliko. V Sloveniji se med najpogostejše vr-
ste raka uvrščajo kožni (razen melanoma), rak 
debelega črevesa in danke, rak prostate, pljuč in 
dojke. Ti raki obsegajo 59 % vseh novih prime-
rov rakavih bolezni7. Po spolu so podatki prika-
zani v Tabeli 5. Pri moških so na prvih mestih 
rak prostate, rak kože (brez melanoma), rak de-
belega črevesa in danke ter rak pljuč. Pri žen-
skah je na prvem mestu rak dojke, sledijo pa rak 
kože (brez melanoma), debelega črevesa in dan-
ke ter rak pljuč. V Goriški regiji je razporeditev 
najpogostejših vrst raka drugačna8. Pri moških 
so na prvih treh mestih po deležu v odstotkih 
rak prostate s 15,5 %, rak pljuč s 15 % in rak de-
belega črevesa in danke s 14,6 %. Pri ženskah so 
to rak dojke s 24 %, rak kože brez melanoma s 
13 % in rak debelega črevesa in danke s 11,5 %.

Tabela 5: Najpogostejše oblike raka in njihov odsto-
tni delež po spolu v Sloveniji 2011

moški ženske
Prostata 21,5 19,8 Dojka
Koža  
(brez melanoma) 14,7 18,3

Koža  
(brez melanoma)

Debelo črevo in 
danka 13,8 11,1

Debelo črevo in 
danka

Pljuča 11,5 6,5 Pljuča
Glava in vrat 4,9 5,2 Maternično telo
Želodec 4,2 4 Koža-melanom
Koža-melanom 3,5 3,4 Želodec
Mehur 3,2 3,2 Trebušna slinavka
Ledvice 3,1 3 Ne-hodkinov limfom
Trebušna slinavka 2,5 2,7 Jajčnik
Ostalo 17,1 22,7 Ostalo

Vir: Onkološki inštitut Ljubljana, Register raka RS, Rak v 
Sloveniji 2011.

Zbolevanje za izpostavljenima skupinama bo-
lezni (srčno-žilne bolezni in raki), za katerimi 
umirajo prebivalci Goriške regije bolj kot pre-
bivalci ostalih regij, je, če poenostavimo, od-
visno od genetskega materiala, vpliva okolja 
in življenjskega sloga posameznika. Genetika 
sicer napreduje, a za enkrat še ni metod, ki bi 
lahko za nazaj trajno popravljali posameznikov 
genetski material, zato se s tem v nadaljevanju 
ne bomo ukvarjali. Vpliv okolja je lahko pozi-
tiven ali negativen. V Goriški regiji je ostalo še 
kar nekaj okoljskih ran oz. onesnaženj, ki še ve-
dno lahko vplivajo na pojav določene bolezni 
pri posamezniku. Te so proizvodnja azbestnih 
izdelkov v Anhovem, pretirano škropljenje z 

7  Rak v Sloveniji 2011. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, 
Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slove-
nije, 2015, str. 15.
8 http://www.regionalgoriska.si/novica/na-goriskem-naj-
bolj-smrtonosen-pljucni-rak

neustreznimi oz. preveč človeku škodljivimi 
pripravki v Goriških Brdih in Vipavski dolini, 
preseganje dovoljenih vrednosti ozona in emi-
sij prašnih delcev, ki jih prinaša JZ veter iz in-
dustrijskih predelov Italije, posledice izredno 
hude zime leta 19299 in onesnaženje Tržaškega 
zaliva z živim srebrom iz Idrije (nezdrava mor-
ska hrana). Zmanjševanje okoljskih ran prinaša 
pozitivne vplive na zdravje, treba pa se je za-
vedati, da lahko onesnaženje kljub sanaciji še 
dolga leta vpliva na pojav bolezni. Tak primer 
je npr. sanacija industrije azbestnih izdelkov, ki 
bo ravno zaradi tega zavedanja in osveščanja – 
ne pa sejanja strahu! – dokaj podrobno prikaza-
na v nadaljevanju.

Raki, ki so bili predhodno omenjeni, so bolj ali 
manj povezani tudi z nezdravim življenjskim 
slogom, čezmernim sončenjem, nepravilno 
prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alko-
holnih pijač pa tudi z neodzivanjem na preven-
tivne programe za preprečevanje raka. Delu-
joča programa v naši regiji, ZORA in SVIT, že 
zdaj in bosta tudi v bodoče gotovo vplivala na 
zmanjševanje števila težjih oblik in na odkriva-
nje raka v (pre)poznih stadijih, s tem pa pozneje 
k manjši pojavnosti raka materničnega vratu in 
raka na debelem črevesu in danki. Preventivni 
program za odkrivanje raka na dojki DORA se 
v naši regiji še ni začel, kar je ob visokem deležu 
teh rakov zelo velika škoda. Zavedati se je tre-
ba, da je za uspešnost preventivnih programov 
najpomembnejša odzivnost ljudi. Ta je bila oz. 
je v naši regiji pri delujočih programih med naj-
višjimi v Sloveniji.

SANACIJA PROIZVODNJE 
IZDELKOV Z VSEBNOSTJO 
AZBESTA IN NJENE POSLEDICE
V preteklosti se je veliko govorilo o onesnaže-
vanju z azbestom in obolevanju zaradi azbesta 
v okolici tovarne cementa in azbestno-cemen-
tnih izdelkov Salonit v Anhovem. Čeprav je 
bila uporaba azbesta v proizvodnji prepoveda-
na že leta 1996, je problem še vedno zelo pereč. 
Gre za dva vidika: 

1. Posledice (bolezni) zaposlenih, ki so bili do 
leta 1996 v stiku z azbestom v proizvodnji, pa 

9  Morda zveni smešno, da bi zima iz tako oddaljenega leta, 
kot je 1929, vplivala na izpostavljeni skupini bolezni, a vendar-
le. Kot primer lahko navedemo primer Goriških Brd in verjetno 
tudi Spodnje Vipavske doline, kjer je v omenjeni zimi prišlo do 
pozebe vseh oljk na tem področju. Do nove zasaditve oljk je tra-
jalo dolgih 70 let in v tem času je namesto olivnega olja postala 
prevladujoča maščoba svinjska mast. Šele v zadnjem desetletju 
se oljke vračajo na to območje. 
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tudi prebivalcev Anhovega in okoliških vasi ter 
ljudi, ki so živeli z delavci. Azbest je nevarna 
kancerogena snov, ki se je v Sloveniji uporablja-
la pri izdelavi raznih izdelkov do leta 1996 (ne 
le v Anhovem, čeprav je Anhovo vsaj za prebi-
valce Goriške regije skoraj sinonim za onesna-
ževanje in obolevanje zaradi azbesta). Stik s tem 
materialom, posebej prek vdihavanja, povzroča 
več bolezni dihal10: azbestoza, bolezni plevre, 
plaki parietalne plevre, difuzne zadebelitve 
plevre, benigni plevralni izliv, pljučni rak, ma-
ligni mezoteliom plevre in peritoneja. 

10  Navedene bolezni opredeljuje Pravilnik o določitvi po-
klicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu Uradni list RS 
št. 26/1997 in 61/2007. Jasno je, seveda, da ne gre le za poklicne 
bolezni, temveč so teh bolezni deležni tudi svojci delavcev, pre-
bivalci v okolici tovarn in drugi, ki so bili več v stiku z azbestom.

Navedene bolezni se pojavljajo še dolgo po sti-
ku z azbestom, predvsem v proizvodnji, kar 
posebej velja za pljučnega raka in mezoteliom. 
Mezoteliom se je kot eden najnevarnejših in naj-
manj ozdravljivih rakov v obdobju 2001–2010 
pojavil Goriški regiji v povprečju v 10 primerih 
na leto, v ostali Sloveniji pa le 1,5 primera na 
leto11.

Drugi vidik pa so izdelki, ki jih je poleg azbe-
stnih strešnih plošč in vodovodnih ter kanali-
zacijskih cevi, v našem okolju še veliko in na 
nekatere niti ne pomislimo. V Tabeli 6 so nave-
deni primeri izdelkov, ki še vsebujejo azbest, če 
izvirajo iz obdobja pred letom 1996. 

11  Magistrska naloga: Azbest - okoljski in zdravstveni pro-
blem, Mojca Matjažič, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za zna-
nosti o okolju, Nova Gorica, 2014, str.36,37.

Tabela 6: Primeri materialov, ki vsebujejo azbest, in navedba vsebnosti azbesta
Materiali, ki 
vsebujejo azbest Običajna uporaba 

Kje ga je 
mogoče najti 

Brizgani premazi (lahko vsebujejo 
do 85 % azbesta) 

Toplotna in akustična izolacija ter zaščita 
pred ognjem in kondenzacijo. 

Na jeklenih konstrukcijah v velikih ali večnadstro-
pnih zgradbah, kot so protipožarne pregrade ali 
stropi nad plavalnimi bazeni. 

Prosto nameščene stoječe polnilne 
plošče (lahko vsebujejo do 100 % 
azbesta) Toplotna in akustična izolacija. Izolacija podstrešij, kabelski prehodi. 

Izolacija in embalaža (lahko vsebu-
je od 1 do 100 % azbesta) 

Toplotna izolacija cevi, ogrevalnih ko-
tlov, tlačnih posod, vnaprej oblikovanih 
delov cevi, kovinskih plošč, trakov, vrvi, 
prekrival in podobnih prevlek. 

Na ceveh in ogrevalnih kotlih v javnih zgradbah, 
šolah, tovarnah in bolnišnicah. Azbestne prevleke 
na industrijskih parnih kotlih, napeljavah ali vrveh, 
ovitih okrog cevi, so včasih prevlečene s cementnim 
premazom. 

Azbestne izolacijske plošče (lahko 
vsebujejo od 16 do 40 % azbesta) 

Požarna zaščita, toplotna in akustična 
izolacija ter splošna uporaba v gradnji. 

V skoraj vseh vrstah zgradb. V jaških kot zaščita 
pred ognjem, pregradah, stropnih oblogah, strešnih 
podlogah, stenskih podlogah in ploščah za kopalne 
kadi. Izolacija v gospodinjstvih, ogrevalnih kotlih, 
pregradnih in stropnih ploščah, podlogah za pečice 
in visečih talnih sistemih. 

Vrvi in preje (lahko vsebujejo do 
100 % azbesta) 

Materiali za izolacijo, spajanje in embala-
žo, ognjeodporna tesnila, spoji, kotli, 
ventilacijske cevi ter cevi za polaganje 
kablov. 

Kotli za centralno ogrevanje, peči, sežigalnice in 
drugi visokotemperaturni obrati. 

Tkanine (lahko vsebujejo do 100 % 
azbesta) 

Spajanje in embalaža, toplotna izolacija 
in obloge (protipožarne prevleke, blazine 
in zavese), rokavice, predpasniki in 
delovne obleke. 

V livarnah, laboratorijih in kuhinjah. Protipožarne 
zavese v gledališčih. 

Karton, papir in proizvodi iz pa-
pirja (lahko vsebujejo od 90 do 100 
% azbesta) 

Splošna toplotna izolacija in požarna 
zaščita, električna in toplotna izolacija 
električne opreme. 

Filcasti azbestni materiali, odporni proti vlagi, za 
ostrešja, jeklene konstrukcijske dele, strehe, vinilni 
podi, sprednja stran vnetljivih plošč, ognjeodporen 
laminat in izolacija neravnih cevi. 

Vir: Magistrska naloga: Azbest - okoljski in zdravstveni problem, Mojca Matjažič, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o 
okolju, Nova Gorica, 2014.
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mag. Miran Bizjak Predstavitev Goriške regije

Navedeni izdelki, vsaj nekateri, so sorazmerno 
varni, dokler so v dobrem stanju. Ko pa se izte-
ka njihova življenjska doba in pod vplivom son-
ca, temperaturnih razlik in drugih fizikalnih 
in kemičnih vplivov začnejo razpadati, pa se 
sproščajo azbestna vlakna, ki jih lahko vdihuje-
jo prebivalci ali delavci, ki odstranjujejo strešne 
plošče, obnavljajo vodovode in kanalizacijo ali 
rušijo zgradbe. Nastajajo tudi ob predelavi od-
padkov ali celo sežiganju. 

SKLEP
Goriška zdravstvena regija je dobra zdravstve-
na regija. Da pa bi postala še boljša in odpravila 
še vedno prisotne neugodne okoljske vplive in 
slabe navade ljudi, pa je pred njo še veliko izzi-
vov in priložnosti.
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Zaupajmo managementu – potrebne 
spremembe na področju vodenja 

zdravstvenih zavodov s ciljem večje 
avtonomije in učinkovitosti

Zaupajmo managementu – potrebne spremembe na področju vodenja zdravstvenih zavodov s ciljem večje avtonomije in učinkovitostiMetod Mezek

Povzetek
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije zagov-
arja stališče, da je samo javno zdravstvo (tako 
z vidika izvajanja kot financiranja zdravstvene deja-
vnosti) tisto, ki lahko zagotovi kakovostne in varne 
zdravstvene storitve državljanom v okviru vrednot, ki 
jih zagovarja: solidarnost, dostopnost in pravičnost. 
Zdravstvene zavode je treba ohraniti, seveda pa je 
treba ustvariti razmere za njihovo uspešnejše voden-
je in upravljanje. Pri tem je ključnega pomena zau-
panje v management, ki potrebuje orodja, pooblastila 
in odgovornost za doseganje poslovnih in strokovnih 
ciljev!

Metod Mezek
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Abstract
Slovenian Health Establishment Association claims 
that only public healthcare (in light of providing 
and financing healthcare services) can ensure high-
quality and safe healthcare services to our citizens, 
keeping in mind the core values of solidarity, acces-
sibility and equality. Health establishments should 
be preserved; however, we should also create the ap-
propriate conditions for successful management and 
administration of these establishments. We believe 
the key to creating a successful health establishment 
is entrusting the management with tools, powers 
and responsibilities, which enable the achievement of 
business and professional goals.
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UVOD
Vprašanje, kako dolgoročno zagotoviti opti-
malno izvajanje vseh nalog v sistemu zdra-
vstva, kot jih poznano danes, in tudi nadaljnji 
razvoj te dejavnosti, je aktualno že zadnjih nekaj 
let. Dejstvo je, da razvoj tega področja v zadnjih 
dvajsetih letih narekuje nujne spremembe in 
tudi sedanja organizacija dela (pravno, organi-
zacijsko in ekonomsko) potrebuje spremembe. 
Trditev, da so za spreminjanje organiziranosti 
celotnega področja zdravstva v Sloveniji nujni 
tako zakonski kot tudi strokovni temelji, ni 
pretirana. O zdravstveni reformi, ki bi na novo 
vzpostavila razmerja med ključnimi deležniki, 
se prav tako pogovarjamo že leta. Dobro bi jo 
bilo čim prej izvesti.

POMANJKLJIVOSTI TRENUTNE 
UREDITVE
Vse od osamosvojitve dalje v zdravstvenemu 
sistemu ni sprememb, torej upravljanje in vo-
denje javnih zdravstvenih zavodov temeljita na 
predpisih iz leta 1991, ko je bil sprejet Zakon o 
zavodih, in iz leta 1992, ko je bil sprejet Zakon o 
zdravstveni dejavnosti. 

Do danes je bilo kar nekaj poskusov sprejetja 
novega zakona o zavodih in novega zakona 
o zdravstveni dejavnosti, vendar ti, žal, niso 
bili uspešni. Predloga Zakona o negospodar-
skih javnih službah (ZNJS) oziroma Zakona o 
opravljanju dejavnosti splošnega pomena na 
področju negospodarskega sektorja (ZNGJS) 
je Združenje načeloma sprejemalo in podprlo 
tiste zakonske spremembe, ki bi zdravstvenim 
zavodom omogočale večjo samostojnost oziro-
ma avtonomijo, ne glede na to, da smo menili, 
da sta navedena predloga zakona naredila le 
polovičen korak v tej smeri oziroma smo izrazi-
li pričakovanja, da bo področni zakon to avto-
nomijo še podrobneje opredelil. V enaki vsebini 
smo na Združenju podprli tudi predloge zako-
nov o zdravstveni dejavnosti.

Združenje sicer ugotavlja, da javnim zdravstve-
nim zavodom (v nadaljevanju: JZZ) ni pode-
ljene dovolj avtonomije in pooblastil pri vo-
denju. Ustanovitelj JZZ-ja praviloma nastopa 
v vlogi regulatorja, upravljanja in nadziranja. 
Ne le da sprejema akt o ustanovitvi JZZ-ja in 
daje soglasje k statutu, ampak ima v organu 
upravljanja tudi prevladujoč vpliv, saj je večin-
sko zastopan v svetu zavoda. Svet zavoda je v 
mnogih primerih nekompetenten, ker je zelo 
pogosto sestavljen po politični pripadnosti, ne 

pa po strokovnih kompetencah. Njegove pri-
stojnosti so napram direktorju sicer konkretne-
je določene, vendar pa gre večinoma za naloge, 
katerih vsebina je že določena v predpisih ali 
ki so določene s strani financerja, zato posebne 
kreativnosti ni. Zaradi večinske zastopanosti 
ustanovitelja v svetu zavoda ustanovitelj kar 
dvakrat odloča o isti stvari, najprej prek svojih 
predstavnikov v svetu zavoda, nato pa še glede 
podajanja soglasja k sprejeti odločitvi sveta za-
voda. Ker je direktor po definiciji odgovoren za 
zakonitost dela zavoda, tako prihaja do absurda, 
saj odgovarja za vrsto ravnaj in dejanj, na katere 
sploh nima vpliva. 

V zvezi s položajem direktorjev je treba opo-
zoriti tudi na izjemno slabo in nestimulativno 
nagrajevanje direktorjev. Direktorji, tudi ne-
zdravniki, prejemajo nižje plače od zaposlenih, 
ki jih vodijo. Funkcija direktorja ni privlačna 
niti za zdravnike. Izkušeni zdravniki speciali-
sti nimajo interesa postati direktorji, strokovni 
direktorji in pomočniki direktorjev, saj se jim s 
prehodom na direktorsko delovno mesto pravi-
loma zniža plača, ker prehajajo z višje na nižjo 
osnovno plačo. Na plačo direktorja ne vpliva 
niti njegova uspešnost pri vodenju. Prav tako 
direktorjem, za razliko od drugih javnih usluž-
bencev, ne pripada oziroma jim pripada v niž-
jem odstotku:

 - položajni dodatek, 
 - dodatek za manj ugodne delovne pogoje,
 - dodatek za nevarnost in posebne obremeni-

tve, 
 - dodatek za manj ugoden delovni čas,
 - dodatek za redno delovno uspešnost (zaradi 

varčevalnih ukrepov),
 - napredovanje,
 - dodatek za povečan obseg dela v višini 10 % 

(po pridobljenih soglasjih MZ in financerja), 
ostalim JU pa 20 %.

Tudi za JZZ-je, ki v nasprotju z drugimi jav-
nimi zavodi niso proračunsko financirani, 
velja Zakon o zavodih, ki pa teh specifik ne 
upošteva. JZZ-ji (z vidika financiranja) niso ti-
pični del javnega sektorja, ker niso neposredno 
proračunsko financirani. Za razliko od večine 
drugih javnih zavodov, ki sredstva pridobiva-
jo prek proračunskih transferjev, javni zdra-
vstveni zavodi pridobivajo svoje prihodke na 
podlagi sklenjenih pogodb z zavarovalnicami 
(ZZZS in zasebne zavarovalnice). Za pogodbe-
no dogovorjene opravljene zdravstvene storitve 
zavarovalnicam izstavijo račun. V okviru pri-
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dobljenih sredstev morajo sami skrbeti za svojo 
stroškovno učinkovitost in tekočo likvidnost. 

Pozicijo managementa dodatno slabi nesistem-
sko in nekritično podeljevanje koncesij, na kar 
opozarjamo ves čas. JZZ-ji so v primerjavi s 
koncesionarji v izrazito slabšem položaju (do-
biček, javno naročanje, stimulativno nagraje-
vanje ...). Dosedanja praksa podeljevanja kon-
cesij praviloma temelji na odvzemu programov 
zdravstvenim domovom ali bolnišnicam in 
prehodu nosilcev dejavnosti med koncesionar-
je, pri čemer vodstvo zavoda oziroma direktor 
v postopku podeljevanja koncesij nima aktivne 
vloge, temveč le nemočno spremlja »rušenje« 
zavoda, ki ga vodi. Praviloma se koncesije po-
deljujejo za bolje plačane programe zdravstve-
nih storitev, slabše vrednotene zdravstvene 
storitve pa ostajajo v zdravstvenih domovih in 
bolnišnicah. 

Po množičnem in stihijskem podeljevanju kon-
cesij predvsem na primarnem nivoju v letih od 
1993 do 2014 je bil zdravstvenim domovom od-
vzet velik obseg programa (tudi do 40 %). Po-
trebno se je zavedati, da gredo predvsem ma-
nagementu zasluge za to, da so se ZD-ji ohranili 
kot najprimernejši osrednji izvajalci zdravstve-
nega varstva na primarnem nivoju. Tudi v kri-
znih letih od 2008 do 2014 in ob skoraj dvood-
stotnem znižanju cen storitev je management 
JZZ-jev odločilno prispeval k relativni stabilno-
sti poslovanja in predvsem k temu, da so bili 
pacienti ustrezno obravnavani. Od 1993 do 2014 
je bilo na primarni in sekundarni ravni podelje-
nih 1560 koncesij. Večina teh programov je bilo 
odvzetih ZD-jem. Od tega je bilo podeljenih 349 
koncesij na sekundarni ravni. Največji trend 
podeljevanja koncesij je bil v letih od 1993 do 
1998, ko se je vsako leto v povprečju razdelilo 
140 koncesij. Največ koncesij na primarni ravni 
se je podelilo na primarni zdravstveni ravni za 
programa zobozdravstva in splošne družinske 
medicine. Sledita fizioterapija in patronažna 
služba. Vsi ti programi so bili v večini primerov 
odvzeti ZD-jem. Na sekundarni ravni je bilo 
največ koncesij podeljenih za program okulisti-
ke, sledita psihiatrija in internistika.

Na tem področju tudi ostro nasprotujemo pre-
nosu koncesij s fizične osebe na pravno osebo 
in s tem izražamo nasprotovanje principu uni-
verzalnega nasledstva v primerih statusnih 
preoblikovanj izvajalca zdravstvene dejavnosti, 
kateremu je podeljena koncesija, kar je naza-
dnje kulmuliralo v medijsko odmevnem pri-
meru Zorana Arneža (Finance: Kirurg Arnež 
prodal donosno koncesijo, Kolarjeva v nadzor; 

Brezplačne koncesije – veliki dobički, nedovo-
ljena državna pomoč? Siol: Koncesije: dobijo jih 
zastonj, prodajo za velike denarje; izjave (tudi 
predstavnikov FIDES) o čudenju, kje je javni in-
teres, ko »koncesijo dobiš zastonj, lahko pa jo 
prodaš«). 

Na Združenju ne nasprotujemo podeljevanju 
koncesij, vendar jih podpiramo le v primeru 
nezmožnosti zagotavljanja zdravstvenega var-
stva v okviru javne službe zaradi zagotavljanja 
enakomerne dostopnosti, kar omogoča izvaja-
nje storitev na kakovosten in varen način ob iz-
polnjevanju enakih standardov (kadrovskih, 
opremskih, vrste storitev), kar se na enoten 
način preverja pri vseh izvajalcih javne zdra-
vstvene dejavnosti. Predvsem pa smo mnenja, 
da mora biti za podelitev koncesije v ospredju 
interes pacienta, ne pa zgolj vložena vloga zain-
teresiranih izvajalcev. 

Kljub temu da zastarela oziroma nesodobna 
zakonodaja predstavlja »okostnjak sistema«, 
so javni zavodi na področju zdravstva uspeli 
ohraniti nedvoumne primerjalne prednosti z 
drugimi oblikami izvajanja javnih služb. Nobe-
nega dvoma ni, da vsi poskusi privatizacije, ki 
je temeljila na neselektivnem podeljevanju kon-
cesij, niso pokazali prav nikakršne prednosti 
na področju izvajanja javne zdravstvene službe 
– prej nasprotno. To lahko vidimo na podro-
čju zobozdravstva, ki deluje večinsko v obliki 
koncesij in kjer imamo dražje in težje dostopno 
zobozdravstvo, kot smo ga imeli pred uvedbo 
koncesij. 

Kot pomembno oviro managementu pri vo-
denju zavodov izpostavljamo tudi vpetost v 
enotni plačni sistem, ki predstavlja togost pri 
vodenju zdravstvenih zavodov in celotnega sis-
tema zdravstvenega varstva.

PREDLAgANE REŠITVE
Zdravstvenim zavodom mora biti zato omo-
gočene več avtonomije in dodeljena večja 
pooblastila pri njihovem vodenju. Za dobro 
gospodarjenje in upravljanje zdravstvenih za-
vodov morajo imeti vodstva zdravstvenih za-
vodov več orodij za vodenje. 
Na direktorja oziroma veččlansko upravo mo-
rajo biti prenesene vse poslovodske funkcije, 
določena pa mora večja osebna odgovornost 
direktorja oz. uprave in vezanost njihovega na-
grajevanja na doseganje poslovnih in strokov-
nih ciljev, kar pa bo možno le z izvzetjem te 
strukture iz plačnega sistema.



22. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Nova Gorica, 28. in 29. maj 2015 88

Nadzorni svet – svet zavoda naj bo sestavljen 
tripartitno (ustanovitelj, zaposleni in uporabni-
ki oz. strokovne javnosti oz. nevladne organi-
zacije) vsaj s (s strani ustanovitelja imenovani-
mi) kompetentnimi predstavniki za področje 
zdravstva oz. izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Zdravstveni zavodi morajo imeti možnost iz-
vajanja dopolnilne dejavnosti na trgu, seveda 
z natančno opredelitvijo pogojev, pod kateri-
mi bo opravljanje zasebne dejavnosti v javnih 
zavodih možno. Potrebna je transparentna lo-
čitev med javnim in zasebnim, saj netranspa-
rentno prepletanje prinaša velike anomalije v 
škodo ljudi in javnega interesa ter v korist za-
sebnega interesa. 

Zaradi učinkovitejšega izvajanja kadrovske 
funkcije mora obstajati možnost razpolaganja 
z vsaj delom presežka prihodkov nad odhodki. 

Vodstva javnih zdravstvenih zavodov morajo 
imeti večja pooblastila in možnosti za nagraje-
vanje zaposlenih. Po našem mnenju plača ne 
sme biti odvisna le od razvrstitve v posamezni 
plačni razred in evidentiranega časa prisotnosti 
na delovnem mestu, temveč tudi od opravljene-
ga dela, kakovosti le-tega in poslovne uspešno-
sti javnega zavoda. Združenje nadalje meni, da 
je s tem v zvezi potreben tudi razmislek glede 
izločitve vseh zaposlenih v zdravstvu iz javne-
ga sektorja.

Bistveno večjo in aktivnejšo vlogo kot doslej pa 
bi morali imeti zdravstveni zavodi oz. tisti, ki 
jih vodijo, na področju razpisov specializacij. Te 
bi morale biti v pristojnosti posameznega zdra-
vstvenega zavoda, s katerim bo specializant 
sklenil delovno razmerje in med specializacijo 
občasno vzpostavljal in ohranjal stik s svojim 
bodočim delovnim kolektivom. 

Vsebina specializacij, ki je predvsem strokovne 
narave, naj tudi v bodoče ostane v pristojnosti 
Zdravniške zbornice Slovenije. 

Pri izvajanju politike specializacije mora imeti 
pomembnejšo vlogo tudi Ministrstvo za zdrav-
je, ki bo v skladu z zahtevami mednarodnih 
akreditacijskih standardov o licenciranju zapo-
slenih in vrednotenju opravljenega dela s spre-
jetimi ukrepi usmerjalo specializacije (jih na 
posameznih področjih omejevalo, na drugih pa 
spodbujalo) tudi z ustrezno politiko nagrajeva-
nja oz. priznavanjem dodatkov za deficitarnost, 
ki ne morejo biti zgolj simbolični. Pri tem bi Mi-
nistrstvo za zdravje moralo z različnimi aktiv-
nostmi spodbuditi diplomante medicinske fa-
kultete za izbiro manj atraktivnih specializacij 
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oziroma ponovno razmisliti o načinu izvajanja 
specializacije za opravljanje dela na primarnem 
nivoju oz. o smiselnosti daljšanja časa specia-
lizacije. V Združenju smo pripravljeni sprejeti 
dodatne naloge in odgovornosti na področju 
izvajanja specializacij tudi v obliki dodatnih in 
konkretnih pooblastil. 

V bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih 
je potrebno pospešeno nadaljevati s sistema-
tično izgradnjo sistema kakovosti in varno-
sti, ki zagotavlja poleg večje preglednosti in 
učinkovitosti tudi racionalnejše poslovanje. Na 
področju zbiranja kazalnikov kakovosti je nuj-
no potrebno določiti metodologijo in področja 
kriterijev, vrednotenja in kliničnih pooblastil, 
število bistveno zmanjšati in zaostriti zahteve 
za dosledno spremljanje podatkov o kakovosti. 
V projekt eZdravje naj se kot podprojekt vključi 
eKakovost. 

Kot primerno pravnoorganizacijsko obliko 
JZZ-jev v Združenju štejemo zdravstvene zavo-
de z večjo avtonomijo po vzoru javnih podjetij, 
katerih ustanovitelj in lastnik je lahko izključno 
država ali lokalna skupnost.

ZAKLJUČEK
Na težave zdravstvenih zavodov in zdravstve-
nega sistema v Združenju opozarjamo že vrsto 
let. Čeprav je bilo o zdravstvenem manage-
mentu v zadnjem času rečenega in napisanega 
veliko kritičnega, ostaja dejstvo, da so ravno 
direktorji v teh kriznih časih veliko prispeva-
li k ohranjanju zdravstvenih zavodov in siste-
ma. Zagotovo bi lahko bili pri svojih kazalcih 
kakovosti (več kot 70), ki se sedaj spremljajo 
na sekundarnem nivoju, še učinkovitejši, ven-
dar bi za to potrebovali dodatna orodja, poo-
blastila in pristojnosti. Zato pričakujemo, da 
bodo prizadevanja Ministrstva za zdravje šla v 
smer, ki bo managementu dala več avtonomije 
pri upravljanju zavodov. Potrebno je torej čim-
prejšnje konkretno ukrepanje na vseh ravneh 
zdravstvenega dogajanja. V tem času še toliko 
bolj potrebujemo jasno vizijo in predvsem jasne 
odgovore, s katerimi bomo uspešno premagali 
težave, ohranili in zavarovali naše zdravstvo. 
Zato zaupajmo managementu, dajmo mu orod-
ja, pooblastila in odgovornost za doseganje po-
slovnih in strokovnih ciljev!
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Ekonomski in poslovni vidik 
zdravstevne reforme

Ekonomski in poslovni vidik zdravstevne reformeTomaž Glažar

Povzetek
Zdravstveni sistem je pred izzivom, kako znižati 
naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Spre-
membe morajo biti usmerjene v krepitve zdravja. Cilji 
zdravstvene reforme so stalno izboljševanje zdravja in 
dobrega počutja, zmanjševanje neenakosti v zdravju, 
uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem, 
ki se prilagaja potrebam uporabnikov, pravično, 
solidarno in vzdržno financiranje zdravstvenega 
varstva ter večanje prispevka h gospodarskemu raz-
voju. Doseganje teh ciljev bo pomembno vplivalo na 
zdravstveno ekonomiko in ekonomiko nasploh. Boljše 
zdravstveno stanje prebivalcev bo ugodno vplivalo 
na gospodarstvo. Spremembe bodo vplivale tudi na 
poslovodenje in upravljanje javnih zdravstvenih za-
vodov, ki še vedno ostajajo glavni nosilci zdravstvene 
dejavnosti. Reforma pomeni nove izzive za poslo-
vodstva javnih zdravstvenih zavodov, hkrati pa tudi 
večjo odgovornost pri poslovodenju.

Tomaž glažar
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Abstract
Health systems face the challenge of reducing the in-
creasing need for healthcare. Changes should be fo-
cused on health promotion. The objectives of health 
reform are: continuous improvement of health and 
well-being; reducing health inequalities; effective, 
high-quality and stable healthcare system that adapts 
to users' needs; fair, unbiased and sustainable financ-
ing of healthcare, and contribution to the economic 
development. Achieving these goals will have a sig-
nificant impact on health economics and economics 
in general. Improved health of the population will 
have a positive impact on the economy. The changes 
will also affect the management and administration 
of public health institutions, which remain the key 
providers of health services. The reform represents 
new challenges for the management of public health 
institutions, but also more responsibility for manage-
ment.
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UVOD
Zdravje je dobrina, ki je pomembna za posa-
meznika, družino, skupnost in celotno družbo. 
Zdrav posameznik se lažje razvija in izobražuje 
kot nezdrav, lažje si najde delo in ima večjo iz-
biro pri odločanju za delo. Je praviloma uspe-
šnejši pri izvajanju dela, v karieri in nasploh v 
svojem življenju. 

Družina z zdravimi posamezniki lažje doseže 
družinske cilje. Ob nezdravem posamezniku 
ali posameznikih družinski člani veliko časa 
namenjajo takemu posamezniku. Zaradi po-
trebnih prilagoditev in zdravljenja pogosto pri-
haja do dodatnih finančnih potreb, ki jim dru-
žina le stežka in z odrekanji zadosti. Ni malo 
primerov, ko zaradi nezdravega posameznika 
družina izgubi celotno premoženje za njegovo 
zdravljenje, še posebej, če gre za otroka. 

Skupnost z zdravimi posamezniki lažje dosega 
svoje cilje. Zdravi posamezniki skupnosti pri-
spevajo več, na ta račun pa skupnost lažje inve-
stira v pogoje življenja na lokalnem področju. 
Zdravi posamezniki vplivajo na bogato druž-
beno, športno in kulturno življenje lokalne sku-
pnosti. Zdravi posamezniki so bolj produktivni 
in praviloma omogočajo boljši gospodarski na-
predek kot nezdravi. V gospodarstvu nezdravi 
posamezniki povzročajo dodatne stroške zara-
di izostankov od dela in tudi dodatne stroške 
za prilagajanje organizacije delovnih mest nji-
hovemu zdravstvenemu stanju. Zdravi posa-
mezniki prispevajo več k donosu kapitala kot 
nezdravi. Zdravje ljudi vpliva na gospodarstvo 
v smislu produktivnosti, ponudbe delovne sile, 
človeških virov in javne porabe. Sektor zdra-
vstvenega varstva v veliki meri temelji na ino-
vacijah in ima velik pomen za gospodarstvo, 
saj pomeni 10 % BDP Evropske unije. Poleg tega 
gre za dejavnost z visoko delovno intenzivno-
stjo in eno najobsežnejših panog v EU, saj je bilo 
leta 2010 v panogi zdravstvenega varstva 8 % 
vseh delovnih mest v EU. (Evropska komisija, 
2014, str. 3)

Zdravi posamezniki zaradi svoje uspešnosti v 
poslovni karieri in večje aktivnosti v gospodar-
stvu prispevajo več k finančnim virom za zdra-
vstvo. Praviloma so zaslužki delovno aktivnih 
posameznikov višji in posledično so taki tudi 
njihovi zdravstveni prispevki. Po drugi strani 
nezdravi posamezniki povzročajo višje stro-
ške zdravstvenega sistema kot zdravi. Družba 
z nižjim deležem nezdravih posameznikov je 
gospodarsko uspešnejša, lažje zagotavlja zdra-
vstveno in socialno varnost svojim članom, 

lažje podpira gospodarski, kulturni, športni in 
drug družbeni razvoj, zato so pripadniki take 
družbe praviloma zadovoljnejši in srečnejši.

Zaradi pomena zdravja za celotno družbo ta ne 
more biti tržna kategorija. Še posebej je nevar-
no o tem razmišljati v pogojih nepopolne kon-
kurence, kakršna je prisotna v Sloveniji. Zaradi 
nepopolne konkurence namreč trg ne uravnava 
izvajanja zdravstvenih storitev v smislu zagota-
vljanja čim boljšega zdravja za dana sredstva. 
To dokazuje eno največji gospodarstev na sve-
tu: v ZDA porabijo za zdravstvo enega najvišjih 
zneskov na prebivalca, vendar je zdravstveno 
varstvo posameznikov za javna sredstva bi-
stveno slabše kot v večini razvitega sveta, tudi 
v Sloveniji. 

ZAKAJ ZDRAVSTVENA 
REFORMA?
Na prvem mestu se postavlja vprašanje: ali je 
zdravstvena reforma sploh potrebna? 

53 držav članic evropske regije se je septembra 
2012 dogovarjalo o novih skupnih izhodiščih za 
politiko – Zdravje 2020. Njihov cilj je korenito 
izboljšati zdravje in dobro počutje prebivalstva, 
zmanjšati neenakosti v zdravju, okrepiti javno 
zdravje in zagotoviti zdravstvene sisteme, ki so 
usmerjeni v ljudi in so univerzalni, sledijo na-
čelom enakosti, so trajnostni in visokokakovo-
stni. (WHO, 2012a, str1.)

Zdravstveni sistem v Sloveniji je še vedno 
usmerjen pretežno v zdravljenje ljudi, ne v nji-
hovo zdravje. Temu primerno je tudi večina 
sredstev namenjenih bolnišnicam in drugim 
izvajalcem na področju sekundarne zdravstve-
ne dejavnosti. Zaradi višanja števila obolelih, 
predvsem za nenalezljivimi boleznimi, v za-
dnjih letih močno naraščajo stroški za izvaja-
nje zdravstvene dejavnosti. Prav tako se veča-
jo tudi potrebe po širitvi programov in mreže 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Ti trendi so 
prisotni povsod v svetu. Povprečni izdatki za 
zdravje v OECD so zrasli s 5 % BDP v letu 1970 
na 9 % leta 2010. (WHO, 2012a, str. 2)
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Gibanje izdatkov za zdravstveno varstvo v Sloveniji 
2000–2013

Vir: Ministrstvo za finance

V prihodnje bodo stroški zdravstvenega sistema 
še naprej naraščali in postali neobvladljivi, če se 
zdravstvena politika ne bo usmerila v izboljša-
nje zdravstvenega stanja prebivalstva namesto 
v zdravljenje bolezni. Večji poudarek bo na pre-
ventivnem zdravstvenem varstvu, za katerega 
se v državah članicah OECD namenja samo 3 
% sredstev za zdravstvo. (WHO, 2012b, str. 7) V 
prihodnje se mora osnovno zdravstvo, v okviru 
katerega se bo izvajal pretežni del preventivne 
zdravstvene dejavnosti, okrepiti in spremeniti 
svoje poslanstvo. Le na ta način bomo ohranili 
vzdržni zdravstveni sistem, ki bo zmanjševal 
neenakost v zdravju ter omogočal dostopnost 
enako kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. 
S tem se bosta izboljšali učinkovitost in uspe-
šnost zdravstvenega sistema ob zagotavljanju 
finančne vzdržnosti zdravstvenega varstva, ki 
bo temeljilo na pravičnosti in solidarnosti.

Brez korenitih sprememb v zdravstvenem siste-
mu, predvsem na področju izvajanja zdravstve-
nih storitev, bo prišlo do njegovega zloma in 
posledično ukrepov, ki bodo drastično posegli 
v pravice uporabnikov in obstoj izvajalcev. Zato 
morajo vsi deležniki v zdravstvenem sistemu 
sodelovati in si prizadevati, da reforma zdra-
vstvenega sistema uspe v najkrajšem možnem 
času. V okviru državne politike je Ministrstvo 
za zdravje zadolženo za pripravo nove Resoluci-
je o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 
2016–2015 in analizo zdravstvenega sistema. 
Nastajajoča dokumenta pa ne bosta imela prave 
vrednosti, če k njunemu nastanku in udejanja-
nju ne bo povabljena širša strokovna javnost. V 
okviru Analize zdravstvenega sistema že delu-
jejo predstavniki različnih strokovnih organi-
zacij, zbornic, izvajalcev in drugi. Tudi Resolu-
cija bo posebej predstavljena strokovni javnosti, 
da bo slednja lahko v okviru javne razprave ak-
tivno sodelovala pri njenem oblikovanju.

CILJI ZDRAVSTVENE REFORME
Namen zdravstvene reforme je slediti nasle-
dnjim ciljem:

 - stalno izboljševanje zdravja in dobrega poču-
tja,

 - zmanjševanje neenakosti v zdravju,
 - uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni 

sistem, ki se prilagaja potrebam uporabnikov,
 - pravično, solidarno in vzdržno financiranje 

zdravstvenega varstva,
 - večanje prispevka h gospodarskemu razvoju 

gospodarstva.
Prvi cilj se bo meril s podaljševanjem zdravih 
let življenja in istočasnim zniževanjem let nena-
lezljivih kroničnih bolezni. Samo večanje števi-
la zdravih let ne zadostuje – z daljšanjem življe-
nja in posredno povečanjem števila prebivalcev 
lahko namreč ob podaljšanju zdravih let pride 
tudi do večanja števila obolelih za nenalezljivi-
mi kroničnimi boleznimi.

Socialno ranljive skupine so danes bistveno 
bolj izpostavljene nezdravemu življenjskemu 
slogu kot ostali. Praviloma so manj izobraženi, 
nimajo dostopa do zdrave prehrane in zaradi 
pomanjkanja sredstev in prostega časa nimajo 
možnosti za primerno gibanje in telesni razvoj. 
Še posebej so izpostavljeni otroci. Zmanjševa-
nje neenakosti v zdravju se bo merilo s stopnjo 
zdravja pri ranljivih skupinah in njihovo vklju-
čenostjo v aktivnosti za zdrav življenjski slog. 

Glede na mednarodne primerjave bi lahko re-
kli, da je slovenski zdravstveni sistem učinko-
vit, saj za sorazmerno omejena finančna sred-
stva opravi velik obseg storitev. Toda ali je ta 
sistem uspešen in ali počne prave stvari? Zdra-
vstveno stanje prebivalstva se zadnja leta slab-
ša, daljšajo se čakalne dobe ob stalnem višanju 
stroškov, razen v zadnjih treh letih. Sistem iz-
gublja uspešnost, zato bo treba prizadevanja 
usmeriti v izvajanje zdravstvenih storitev, ki 
bodo izboljšale zdravstveno stanje prebivalcev. 
Izboljšati se bo morala tudi kakovost zdravstve-
nih storitev in predvsem njeno merjenje. Kako-
vosti in uspešnosti sistema pa ni možno doseči 
brez njegove stabilnosti, zato bo treba z orga-
nizacijskimi posegi spremeniti način delovanja 
izvajalcev zdravstvenih storitev. Zagotoviti bo 
treba povezovanje in večje sodelovanje tako na 
horizontalnih kot na vertikalnih ravneh. Pri 
stabilizaciji zdravstvenega sistema bodo imela 
posebno vlogo vodstva izvajalcev zdravstvenih 
dejavnosti, saj bo njihova poglavitna naloga pri 
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doseganju teh ciljev izvajati takšno poslovno 
politiko, ki bo sledila zastavljenim ciljem zdra-
vstvenega sistema, hkrati pa zagotavljala op-
timalno porabo sredstev in kadra ob skrbnem 
nadzoru stroškov.

Analize kažejo, da smo bili v preteklih letih 
pri obvladovanju izdatkov za zdravstvo v Slo-
veniji učinkoviti, včasih celo preveč, saj so šle 
stroge restrikcije pri financiranju tudi na račun 
prepočasnega uvajanja novih zdravstvenih teh-
nologij in slabšanja dostopnosti storitev. Zara-
di zagotovitve dolgoročne finančne vzdržno-
sti sistema je treba ponovno preučiti trenutno 
kombinacijo javnega in zasebnega financiranja 
zdravstvenega varstva. Problematična je pre-
velika odvisnost od prihodkov iz naslova pri-
spevne stopnje aktivne populacije, kar v obdo-
bjih gospodarskih kriz ob makroekonomskih 
nihanjih povzroča precejšnje finančne pretrese. 
Osnovo za obvezno zdravstveno zavarovanje 
bi lahko razširili na ostale oblike dela, kot so 
avtorske pogodbe, na vse vrste prejemkov po-
sameznika, tudi pasivne, kot so najemnine, di-
vidende, rente in podobno. Hkrati bi morali po-
enotiti prispevno stopnjo, saj imamo trenutno 
izjemno asimetrično obremenitev različnih ka-
tegorij zavarovancev. Medtem ko zaposlena po-
pulacija za obvezno zdravstveno zavarovanje 
v povprečju plačuje 203 evrov na mesec, se za 
isti obseg pravic za upokojence plačuje 55 evrov 
na mesec. Izračuni ZZZS kažejo, da bi se ob iz-
enačitvi prispevne stopnje obremenitev za ak-
tivno populacijo lahko celo znižala. Poleg tega 
sistem zdravstvenega zavarovanja potrebuje 
izboljšave na področjih pravičnosti financira-
nja in solidarnosti. Pri financiranju dopolnilne-
ga zdravstvenega zavarovanja ni solidarnosti, 
pavšalne premije, ki so za vse zavarovance pri 
isti zavarovalnici enake, so precej regresivne in 
predstavljajo nesorazmerno višji delež dohod-
ka za socialno ranljivo prebivalstvo kot za sre-
dnji oziroma višji razred. Premije za dopolnil-
no zdravstveno zavarovanje se zdijo previsoke 
glede na izplačane škodne zahtevke, saj vse tri 
zavarovalnice ustvarjajo dobiček v okviru do-
polnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ne le za 
stabilizacijo sistema obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, temveč tudi za podporo in uve-
ljavitev nekaterih temeljnih ciljev in aktivnosti 
na področju krepitve zdravja in preprečevanja 
zdravju škodljivih dejavnikov je treba doreči 
sistem uvajanja nekaterih novih javnofinančnih 
virov.

Že v prejšnjem poglavju je bilo zapisano, da 
zdravstveni sistem, ki skrbi za zdravje prebi-

valcev, pozitivno vpliva na gospodarstvo. Z 
izvajanjem dejavnosti tudi izvajalci zdravstve-
nih storitev prispevajo h gospodarski rasti, če 
je njihovo poslovanje pozitivno, zato bo tre-
ba v bodoče poskrbeti za likvidno poslovanje 
zdravstvenih zavodov in dolgoročne pozitivne 
poslovne rezultate. Slabo likvidni zdravstveni 
zavodi obremenjujejo gospodarstvo, ki se zara-
di pomanjkanja likvidnih sredstev ne more pri-
merno razvijati. S tem se manjša tudi njegova 
konkurenčnost. Zato je toliko bolj pomembno, 
da so direktorji javnih zdravstvenih zavodov 
ustrezno usposobljeni za poslovodenje in nad-
ziranje poslovanja le-teh.

EKONOMSKI VIDIK 
ZDRAVSTVENE REFORME
Dokazi o finančnem vidiku preprečevanja bo-
lezni pričajo, da se lahko stroške zdravstve-
nega varstva zajezi le, če se posveča ustrezna 
pozornost neenakostim, predvsem socialno 
ogroženih skupin, in se podpre najbolj ranljive 
skupine ljudi. 20 % prebivalstva z najnižjimi 
dohodki odlaša z iskanjem zdravstvene pomoči 
zaradi strahu pred finančnimi posledicami, ki 
bi ga povzročilo neposredno plačevanje zdra-
vstvenih storitev. (WHO, 2012a, str. 3) S tem se 
njihovo zdravstveno stanje slabša in je njihovo 
zdravljenje dražje, ko pride do resnih težav z 
zdravjem.

Drugo pomembno področje je omejevanje 
zdravju škodljivih razvad. Raziskava na Polj-
skem je pokazala, da spremembe v prehrani in 
znižanje razširjenosti kajenja zmanjšajo kronič-
ne bolezni srca in prezgodnjo umrljivost. Naj-
bolj stroškovno učinkovita politika za nadzor 
nad tobakom je dvig davkov. 10 % višje cene 
bi se lahko obrestovale z 0,6–1,8 milijona manj 
prezgodnjih smrti v Vzhodni Evropi in osrednji 
Aziji. Koristi zvišanja davkov na alkohol v An-
gliji so bile med drugim ocenjene na 183 mili-
jonov evrov nižjih stroškov za zdravstveno in 
socialno varstvo ter 405 milijonov evrov nižje 
izgube na področju dela in produktivnosti. Pri-
hranki v zdravstvu kot posledica manjšega šte-
vila sprejemov v bolnišnice zaradi alkohola so 
bili v prvem letu ocenjeni na 65 milijonov evrov, 
hkrati pa so pomenili še dodaten prihranek 118 
milijonov evrov, ki bi jih porabili za stroške, po-
vezane s kriminalom. (WHO, 2012a, str. 3)

Dolgo in zdravo življenje že samo po sebi prina-
ša ekonomske koristi gospodarstvu. Zdravi po-
samezniki so produktivnejši, manj so odsotni 
z dela zaradi bolezni. Absentizem (odsotnost 
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z dela zaradi bolezni) postaja vse večja težava 
gospodarstva. V manjših podjetjih je vse bolj 
prisoten prezentizem (prisotnost na delu kljub 
bolezni), ker se zaposleni bojijo za svoja delov-
na mesta, zato se prepozno zatečejo po zdra-
vstveno pomoč in s tem zdravstvenem sistemu 
povzročijo dodatne stroške. Preprečevanje bo-
lezni in ustrezna zdravstvena vzgoja lahko pre-
prečita hujše zdravstvene težave posameznikov 
in dodatne stroške gospodarstvu.

Z zdravstveno reformo se želi omejiti zdravstve-
ne izdatke in posledično vse večje potrebe po 
finančnih virih za njihovo pokrivanje. Večanje 
števila prebivalcev, vse daljša starostna doba in 
večanje števila obolelih za kroničnimi bolezni-
mi bodo brez reforme zdravstvenega sistema 
povzročile finančno nevzdržnost. S preventiv-
nimi zdravstvenimi ukrepi se bo to tveganje 
zniževalo, ob tem pa bo za ustrezen ekonomski 
učinek treba poskrbeti tudi z racionalizacijo de-
javnosti pri izvajalcih. 

Javni zdravstveni zavodi imajo sedaj precej 
kapacitet slabo izkoriščenih. Draga oprema 
se uporablja samo nekaj ur na dan. Predvide-
ne spremembe zdravstvenega sistema bodo 
vključevale optimalnejšo izkoriščenost opreme 
in zdravstvenih kadrov. S tega vidika se bodo 
morali izvajalci povezovati med sabo. Do izraza 
bo prišla specializacija bolnišnic. Povečal se bo 
tudi delež tržne dejavnosti v strukturi prihod-
kov javnih zdravstvenih zavodov.

POSLOVODNI VIDIK 
ZDRAVSTVENE REFORME
Zdravstvena reforma namenja poseben po-
udarek javnemu zdravstvu, ki bo slonelo na 
izvajanju zdravstvenih storitev v javnih zavo-
dih. Namen javnega zdravstvenega zavoda je, 
da čim bolje poskrbi za izvajanje zdravstvene 
dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Če pri 
tem ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za razvijanje in izboljšanje jav-
ne službe, saj dobiček ni posledica konkurenč-
ne uspešnosti zavoda, ampak rezultat začasnih 
prihrankov, lahko tudi na račun kakovosti izva-
janja zdravstvenih storitev ali posebnih razmer. 
Kadar javni zdravstveni zavod ustvarja prese-
žek odhodkov nad prihodki, mora razliko po-
kriti ustanovitelj. Kot pravi prof. Maks Tajnikar, 
je prostor javnega sektorja tam, kjer nastajajo 
javne dobrine in kjer maksimizacija dobičkov 
ter maksimizacija koristi ne privedeta do ma-
ksimizacije družbene koristi (2014, str. 16). Do 
statusne spremembe javnih zdravstvenih zavo-

dov ne bo prišlo, saj za to ni potrebe, spremeni-
la pa se bo zakonodaja, ki opredeljuje njihovo 
dejavnost in organiziranost. Predvideva se, da 
ustanovitelji v prihodnje presežkov prihodkov 
nad odhodki ne bodo mogli namenjati drugim 
potrebam kot za izvajanje javnih zdravstvenih 
storitev.

Država in lokalna skupnost kot ustanoviteljici 
javnih zdravstvenih zavodov v danih razmerah 
nista sposobni pokrivati presežkov odhodkov 
nad prihodki, zato se ta odgovornost prenaša 
na poslovodstvo. Direktorji bodo pri svojih po-
slovnih odločitvah v prihodnje manj odvisni 
od soglasij ustanoviteljev. Pričakuje se, da bodo 
prenehali ukrepi, ki zahtevajo soglasje ustano-
viteljev pri politiki zaposlovanja. S tem se bo 
celotna odgovornost glede stroškov zaposlenih 
prenesla na direktorje javnih zdravstvenih za-
vodov. 

Zdravstvena reforma predvideva spremembo 
nagrajevanja zdravstvenih delavcev. Uvedel naj 
bi se večji del variabilne plače, ki bo odvisen 
od uspešnosti posameznika, tima in celotne-
ga kolektiva javnega zdravstvenega zavoda. S 
tem bodo dobili direktorji močno orodje za vo-
denje zaposlenih. Morali pa ga bodo pravilno 
uporabiti, sicer bodo odgovorni za neprimeren 
odziv zaposlenih. Nagrajevanje zaposlenih ne 
bo smelo biti orodje za pridobitev ali zadržanje 
ustreznega kadra. To je nevarnost predvsem pri 
zdravnikih na tistih področjih, kjer jih primanj-
kuje. 

Zaradi nestimulativnega nagrajevanja poslo-
vodstva se danes kaže pomanjkanje primernih 
direktorjev javnih zdravstvenih zavodov. Za 
izboljšanje poslovodenja bo treba spremeniti 
tudi sistem nagrajevanja direktorjev in njihovih 
pomočnikov. Tudi zanje bo uvedeno variabilno 
nagrajevanje, ki bo odvisno od uspešnosti po-
slovanja javnega zdravstvenega zavoda, ki ga 
vodijo, in doseganja ciljev, ki jih postavlja zdra-
vstvena politika. 

Poslovodstva bodo bolj odgovorna za optimal-
no izrabo opreme in kadrov pri zadovoljevanju 
potreb uporabnikov. Za optimalno uporabo 
zmogljivosti bodo načrtovala in organizirala 
dodatne tržne dejavnosti v zdravstvu. Direk-
torji posameznih javnih zdravstvenih zavodov 
se bodo morali med seboj povezovati pri opti-
malni izrabi kapacitet. Pri tem jim bo pomagalo 
njihovo združenje, ZZZS in občasno tudi Mini-
strstvo za zdravje. 

Večje odgovornosti poslovodstev bodo zah-
tevale tudi hitrejše in učinkovitejše sankcije, 



22. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Nova Gorica, 28. in 29. maj 201596

Tomaž Glažar Ekonomski in poslovni vidik zdravstevne reforme

če direktorji ne bodo uspešno opravljali svo-
jih obveznosti. Zato bo treba nadgraditi tudi 
sistem imenovanja članov svetov zavodov, da 
bodo kos tej nalogi. Tako kot pri direktorjih bo 
tudi pri članih svetov zavodov treba zagotoviti 
ustrezno nagrajevanje, če se želi pridobiti ustre-
zne kandidate. 
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UVOD
Temelji veljavnega sistema zdravstvenega za-
varovanja so bili določeni v času osamosvojitve 
Slovenije, potem ko so samoupravne zdravstve-
ne interesne skupnosti (SIS) na ravni tedanjih 
60 občin kot nosilke zdravstvenega zavarovanja 
zaradi poosamosvojitvene podeseterjene brez-
poselnosti postale premajhne rizične skupnosti. 
Ustava Republike Slovenije (UL RS 33/1991) iz 
leta 1991 tako določa, da država ureja obvezno 
zdravstveno zavarovanje in skrbi za njegovo de-
lovanje, da ima vsak pravico do zdravstvenega 
varstva pod pogoji, ki jih določa zakon, in da 
zakon določa pravice do zdravstvenega varstva 
iz javnih sredstev. Da bi bila zagotovljena dovolj 
velika rizična zavarovalna skupnost, je Zakon 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za-
varovanju (ZZVZZ, UL RS 9/1992) iz leta 1992 
določil veljavni sistem slovenskega obveznega 
in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije (ZZZS) kot edinim izvajalcem obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v državi. Sredstva 
za obvezno zavarovanje zagotavljajo prispevki, 
ki jih plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi 
z zakonom določeni zavezanci1. ZZZS upravlja 
45-članska skupščina, sestavljena iz predstav-
nikov zavarovancev in delodajalcev kot zave-
zancev za plačilo prispevkov. Izvršilni organ 
skupščine je 11-članski upravni odbor ZZZS. 
Poslovodni organ ZZZS je generalni direktor, ki 
ga imenuje skupščina ZZZS v soglasju z Držav-
nim zborom RS.

1 Proračun ne zagotavlja dodatnih sredstev za delovanje obve-
znega zdravstvenega zavarovanja.

ZZZS, pristojne zbornice, združenja zdravstve-
nih zavodov in drugih zavodov ter organi-
zacij, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ter 
ministrstvo, pristojno za zdravje, se za vsako 
leto dogovorijo o programu storitev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, opredelijo zmo-
gljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in do-
ločijo obseg sredstev. O spornih vprašanjih kot 
arbiter odloči Vlada Republike Slovenije. ZZZS 
vsako leto objavi razpis programov in storitev 
za sklepanje pogodb z zdravstvenimi in dru-
gimi zavodi, zasebnimi zdravstvenimi delavci 
in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi 
koncesije ter z dobavitelji medicinskih in teh-
ničnih pripomočkov. Sklepa pogodbe z izvajal-
ci zdravstvenih storitev na podlagi njihovih po-
nudb za uresničevanje razpisanih programov 
in storitev. Pogodba med pogodbenimi stran-
kami določa vrste, obseg in kakovost ter roke za 
uresničevanje programa zdravstvenih storitev, 
cene storitev, način obračunavanja in plačeva-
nja ter nadzor nad uresničevanjem pogodbe. 

ZZZS na podlagi ZZVZZ redno določa in poso-
dablja standarde in normative za uresničevanje 
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarova-
nja, ki so opredeljeni zlasti v naslednjih pravnih 
aktih, objavljenih tudi na spletni strani ZZZS: 
Splošni dogovor, Pravila obveznega zdravstve-
nega zavarovanja, Sklep o načrtovanju, bele-
ženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, 
lista in seznami zdravil, Seznam medicinskih 
pripomočkov s šifrantom, medicinskimi krite-
riji, pooblastili, postopki in cenovnimi standar-
di.
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Letni prihodki in odhodki ZZZS znašajo 2,3 
milijarde evrov2. Na podlagi mednarodnih ob-
veznosti, sprejetih leta 2007 ob uvedbi evra kot 
plačilnega sredstva, je ZZZS dolžan poslovati 
z uravnoteženim finančnim rezultatom brez 
zadolževanja. V kriznem letu 2009 so odhod-
ki ZZZS prvič presegli prihodke za 75,5 mili-
jona evrov. Država je z interventnimi predpisi 
določila vrsto varčevalnih ukrepov3. Zbirna 
prispevna stopnja za obvezno zdravstveno za-
varovanje je ostala na enaki ravni. S soglasjem 
ministrstev za zdravje in finance je ZZZS v času 
krize sprejemal nujne varčevalne ukrepe za ob-
vladovanje odhodkov4. Finančna in gospodar-
ska kriza v zasebnem sektorju je torej posledič-
no zaostrila tudi položaj pogodbenih partnerjev 
ZZZS v zdravstvu. ZZZS zaradi pomanjkanja 
finančnih virov po letu 2010 ni mogel več za-
gotoviti sredstev za uvajanje novih tehnologij 
drugače kot s prestrukturiranjem programov. 
Zaradi finančnih restrikcij so zastali ugodni 
trendi izboljševanja dostopnosti oziroma kraj-
šanja čakalnih dob. ZZZS je leto 2014 po šestih 
kriznih letih zaključil s presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 15,7 milijona evrov5. Zara-
di uspešnega obvladovanja odhodkov6 je ZZZS 
v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 za 66 mi-
lijonov evrov povečal odhodke za programe 
zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo bolnišnice, 
zdravstveni domovi in zasebniki s koncesijo. V 
letu 2014 se je obseg programov zdravstvenih 
storitev ponovno začel širiti skladno s potreba-
mi prebivalcev. V pogajanjih med ZZZS in vla-
do o rebalansu finančnega načrta ZZZS za 2015 
ta predlaga, da se dodatna razpoložljiva sred-
stva namenijo širitvi programov zdravstvenih 

2 Strukturni deleži so 70 % za zdravstvene storitve, 16 % za 
zdravila, medicinske pripomočke, cepiva in pripravke, 0,2 % za 
zdravljenje v tujini, 10,5 % za denarne dajatve prebivalstvu in 
1,8 % za delo strokovne službe ZZZS.
3 Npr. Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, UL RS 
40/2012)
4 Npr. zmanjšanje cen storitev, prenos programov iz bolnišnič-
ne dejavnosti v specialistično ambulantno, zmanjšanje ležalnih 
dob v bolnišnicah, obvladovanje cen zdravil in medicinskih pri-
pomočkov.
5 Presežek v višini 0,7 % celotnih odhodkov leta 2014 je po-
sledica nenačrtovanih prilivov prihodkov v zadnjih treh dneh 
leta 2014 iz naslova izplačanih božičnic in trinajstih plač v go-
spodarstvu.
6 ZZZS je npr. učinkovito obvladoval izdatke za zdravila na 
recept, da so bili v letu 2014 v primerjavi s predhodnim nižji kar 
za 20 milijonov evrov, čeprav je poraba zdravil (v definiranih 
dnevnih odmerkih) porastla za 1,1 %. Ker je, merjeno v deležu 
izgubljenih delovnih dni, dolgoročni trend zniževanja stopnje 
bolniškega staleža v breme delodajalcev in ZZZS – tudi zara-
di vlaganj ZZZS v promocijo zdravja na delovnem mestu – na 
zgodovinsko nizki ravni, so bili neposredni odhodki delodajal-
cev in ZZZS za bolniški stalež v letu 2014 za 23 milijonov evrov 
nižji, kot bi bili, če bi delež bolniškega staleža ostal na ravni iz 
leta 2012. ZZZS je v letu 2014 v sodelovanju z medicinsko stroko 
posodobil številne obračunske sisteme v zdravstvu.

storitev za skrajšanje čakalnih dob in zlasti za 
odpravo čakalnih dob na prvi specialistični 
pregled.

STRATEgIJA OBVEZNEgA 
ZDRAVSTVENEgA 
ZAVAROVANJA
Obvezno zdravstveno zavarovanje je steber 
socialne države kot ustavne kategorije. V času 
poosamosvojitvene gospodarske krize je zago-
tovilo politično stabilnost, saj je kljub drastične-
mu padcu prihodkov gospodinjstev omogočilo 
socialno vzdržnost osamosvojitve. Da obvezno 
zdravstveno zavarovanje, ki krije celovito zdra-
vstveno varstvo7, prebivalstvu odločilno poma-
ga prebroditi čas hude gospodarske krize, se je 
navsezadnje izkazalo tudi v letih 2009–2014, ko 
se je brezposelnost podvojila. 

Skupščina ZZZS je na seji dne 5. 6. 2014 sprejela 
Strateški razvojni program ZZZS za obdobje od 
2014 do 20198: 

 - Poslanstvo ZZZS je, da z zbranimi sredstvi 
omogoča zavarovanim osebam enake mo-
žnosti dostopa do zdravstvenih storitev in 
drugih pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. V imenu in za račun zavarovan-
cev kupuje programe zdravstvenih storitev, 
zdravila in medicinske pripomočke, ki omo-
gočajo učinkovito in kakovostno zdravstveno 
oskrbo zavarovanih oseb. 

 - Vizija ZZZS je ohranjanje dosežene ravni 
zdravstvene varnosti prebivalstva, ki naj 
bo primerljiva z državami EU. V sodelova-
nju z Ministrstvom za zdravje in izvajalci 
zdravstvenih storitev izvaja ukrepe za večjo 
učinkovitost in kakovost, uveljavlja elektron-
sko poslovanje in nadaljnjo informatizacijo 
zdravstvenega sistema. Deluje v skladu z naj-
višjimi etičnimi načeli, krepi solidarnost in 
odgovornost v javnem sistemu ter s tem tudi 
zaupanje zavarovanih oseb v ZZZS.

V Strateškem razvojnem programu je ZZZS 
opredelil devet globalnih ciljev: 

7 Obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti ali delno krije 
osnovno in zobozdravstveno dejavnost, reševalno službo, speci-
alistično ambulantno in bolnišnično dejavnost, nego v socialnih 
zavodih, zdraviliško zdravljenje, ločeno zaračunljive materiale 
in storitve, zdravila, živila za zdravstvene namene ter medicin-
ske pripomočke. Zagotavlja tudi denarno nadomestilo plače za 
bolniško odsotnost, daljšo od 30 delovnih dni.
8 http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/0BF5B8B117
643A51C1257C470034803F?OpenDocument
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1. ohranitev dosežene ravni zdravstvene var-
nosti zavarovanih oseb9,

2. nemoten dostop do pravic obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja,

3. elektronsko poslovanje kot prevladujoč na-
čin poslovanja,

4. spodbujanje kakovosti zdravstvenih pro-
gramov,

5. uravnoteženo poslovanje ZZZS (uravnote-
ženost prihodkov in odhodkov),

6. učinkovita in pregledna raba sredstev ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja,

7. optimizacija poslovnih procesov,

8. izboljšana uporaba kompleksnih baz po-
datkov,

9. krepitev kadrovskega potenciala strokov-
ne službe ZZZS.

ZZVZZ formalno določa visoko stopnjo avtono-
mije ZZZS pri odločanju o temeljnih vprašanjih 
zbiranja in razporejanja sredstev. Avtonomija 
se kaže kot način upravljanja ZZZS, kjer o po-
trebnih finančnih virih, njihovem razporejanju 
in zagotavljanju dostopa do pravic do določene 
mere odločajo predstavniki plačnikov prispev-
kov. Gre za korporativno upravljanje, ki naj bi 
izboljšalo artikulacijo in odločanje osnovnih in-
teresnih skupin in s tem uravnotežene in odgo-
vorne odločitve. 

Samostojnost pa zaradi sistema soglasij držav-
nih organov ni absolutna. Skupščina ZZZS po-
trebuje soglasje državnih organov za sprejem 
vseh ključnih odločitev:

 - soglasje Državnega zbora RS za spremembo 
višine prispevne stopnje za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje in za imenovanje gene-
ralnega direktorja. 

 - soglasje Vlade Republike Slovenije za statut 
ZZZS in za finančni načrt ter zaključni račun 
ZZZS, 

 - soglasje ministra za zdravje za spremembe 
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
liste zdravil in drugih splošnih aktov, s kate-

9 Načelo univerzalnosti pri pokritosti z zdravstveno oskrbo 
pomeni vključitev čim večjega deleža prebivalstva v javno zdra-
vstveno zavarovanje in enakopraven dostop vseh prebivalcev 
do celovitega nabora pravic do zdravstvenih storitev. Slovenija 
je v skupini 17 držav EU, ki zagotavljajo 100-odstotno pokritost 
prebivalstva z javnim zdravstvenim zavarovanjem in dosto-
pom do celovite košarice pravic. V ostalih državah EU, kjer je 
pokritost prebivalstva od 90 do 99 %, se sme del prebivalstva 
z nadpovprečnimi dohodki zavarovati v obliki zasebnih zdra-
vstvenih zavarovanj.

rimi ZZZS podrobneje določa obseg, standar-
de in postopke uresničevanja pravic iz OZZ. 

Omejena poslovna avtonomija ZZZS in ome-
jene pristojnosti pri urejanju obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja predstavljajo pomemb-
na sistemska tveganja, zaradi katerih je ZZZS 
v obdobjih 2000–2004 in 2009–2013 izkazoval 
primanjkljaj prihodkov nad odhodki10. Status 
in vloga ZZZS v zdravstvenem sistemu se torej 
bistveno razlikujeta od primerljivih, a avtono-
mnih javnofinančnih bolniških blagajn (skla-
dov) s polnimi pristojnostmi in odgovornostjo 
(npr. nemških ali avstrijskih). 

ZZZS vstopa v odnose z izvajalci zdravstvenih 
storitev in drugimi poslovnimi partnerji vse 
bolj kot naročnik ali kupec želenih programov 
ali storitev, ki v imenu zavarovancev uveljavlja 
določene zahteve glede učinkovitosti in kako-
vosti zdravstvenih programov. Razvija analitič-
no strateško načrtovanje na podlagi boljše izra-
be baz podatkov in kontinuiranega spremljanja 
strateških področij zdravstvenega sistema. V 
sodelovanju z vsemi deležniki v zdravstvenem 
sistemu razvija za zavarovanca smotrn in za 
izvajalca zdravstvenih storitev pošten sistem 
načrtovanja, beleženja in obračunavanja zdra-
vstvenih storitev. Eden od izzivov za nadaljnji 
razvoj mora postati prilagajanje zdravstvenega 
sistema razpoložljivim virom. Osnovni strate-
ški izziv na področju financiranja programov 
zdravstvene oskrbe je spodbujanje učinkovito-
sti in kakovosti, npr. z dograditvijo standardov 
učinkovitosti in kakovosti in kazalnikov za nji-
hovo spremljanje ter z izvajanjem tako imeno-
vanih strateških nakupov11. 

10 Rastoči razkorak med razpoložljivimi finančnimi viri in 
razvojnimi potrebami zaradi staranja prebivalstva in druga ra-
zvojna gibanja aktualno krizo zaostrujejo do mere, da jih bo mo-
rala razrešiti država, pristojna za strateške odločitve nadaljnjega 
razvoja sistema zdravstvenega varstva kot celote. SRP ZZZS ji 
predlaga, da pri tem s ciljem optimalne izrabe omejenih sred-
stev razvije vlogo ZZZS kot aktivnega kupca zdravstvenih sto-
ritev. Socialni partnerji in Vlada RS pa so se glede vloge ZSSS v 
socialnem sporazumu za obdobje 2015–2016 (UL RS 29/2015) že 
dogovorili o krepitvi vloge in odgovornosti ZZZS pri določanju 
obsega in standarda pravic ter vloge ZZZS kot kupca zdravstve-
nih storitev v imenu in za račun zavarovancev.
11 Strateški nakupi in spremembe v vrednotenju programov 
so v funkciji zmanjšanja največjih razhajanj med potrebami za-
varovanih oseb in količinsko izvedenih obravnav. Kot aktivni 
kupec prednostnih programov želi ZZZS ohraniti delež per-
spektivnih oziroma vnaprej planiranih bolnišničnih obravnav. 
Kot spodbudo za povečevanje količine teh obravnav je ZZZS za 
izbrana področja perspektivnih programov uvedel še plačilo 
preseganja (do 20 %) planiranega programa na izbranih podro-
čjih z dolgimi čakalnimi dobami. Tovrstni ukrepi so pripomo-
gli k povečanju realizacije programov, s tem pa k skrajševanju 
čakalnih dob pri večini izbranih programov. Osnovni cilj spre-
memb financiranja specialistično ambulantne in bolnišnične de-
javnosti je skrajšanje čakalnih dob ter povečanje učinkovitosti in 
kakovosti izvedbe programov.
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Lučka Böhm Kako do spodobnega zdravstvenega varstva in naloge ZZZS pri tem

ZZZS je v 25 letih obstoja vzpostavil stroko in 
tehnološko-informacijsko podporo, ki omogo-
čata prevzem večje odgovornosti za namensko, 
smotrno in učinkovito upravljanje sredstev ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja v skladu s 
svojo vizijo in poslanstvom. Večja avtonomija 
ZZZS pri izvajanju obveznega zdravstvenega 

zavarovanja pa mora seveda slediti usmeritvam 
nosilcev celovite zdravstvene politike. Zdra-
vstvena reforma naj zato ZZZS dodeli status 
posebne pravne osebe javnega prava, da bi laž-
je dosegal z državo usklajene strateške razvojne 
cilje na področju obveznega zdravstvenega za-
varovanja. 
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Zdravstveni dom v klasičnem pomenu 
besede je in mora biti ključni dejavnik 

in nosilec politike zdravstvenega 
varstva na lokalnem nivoju

Zdravstveni dom v klasičnem pomenu besede je in mora biti ključni dejavnik in nosilec politike zdravstvenega varstva na lokalnem nivojumag. Stanislav Pušnik

Povzetek
Poslanstvo zdravstvenega doma je celovita dejavnost 
na področjih krepitve in ohranitve zdravja, nudenja 
nujne medicinske pomoči in zdravljenja v najširšem 
pomenu besede in ne le izvajanje posameznih zdravst-
venih storitev. Zdravstveni dom se vključuje v 
družbeno okolje in deluje tudi v smeri uresničevanja 
nacionalnega interesa na zdravstvenem področju. 

Na svetu ni idealnega zdravstvenega sistema in 
nekritično prenašanje tujih, nedvomno tudi uspešnih 
modelov, v našo realnost ni dobro. Zdravstveni dom 
bi morali tudi v prihodnje uveljaviti kot uspešen 
model organizacije zdravstvenega varstva na primar-
ni ravni. Nobene reforme na tem področju ne morejo 
ostati na načelni ravni in ne morejo biti uspešne brez 
vključitve naše širše domače stroke.

Številni ministri za zdravje so v zadnjih letih poudar-
jali pomen primarnega zdravstvenega varstva, ki 
bo deležno boljših pogojev za delo. Ideje o ukinitvi 
zdravstvenih domov so bile utišane. Žal v tem času 
nismo prišli do praktičnih rešitev v korist zdravst-
venih domov.

mag. Stanislav Pušnik
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem

Abstract
The mission of primary healthcare centre includes a 
wholesome sphere of activities in improving and pre-
serving health, urgent medical assistance and nurs-
ing in its widest meaning, not just providing several 
medical services. Primary healthcare centre is inte-
grated into social community and provides services 
in accordance with national strategy for healthcare. 
No ideal healthcare system exists and an indiscrimi-
nate implementation of experience from abroad – 
some of them undoubtedly successful models – does 
not bare well in our reality. We should look at pri-
mary healthcare centres as a successful model of or-
ganizing healthcare on primary level in the future, 
too. No reforms in this field can remain on a formal 
level and they can not be successful without involve-
ment of local professionals. In the last few years, 
many health ministers have accented the role of pri-
mary healthcare and the need for it to be privileged in 
terms of conditions. The ideas regarding abolishment 
of primary healthcare centres were silenced; however 
we still haven’t found any practical solutions for the 
benefit of primary healthcare centres.
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IZHODIŠČA
Pred drugo svetovno vojno so v Sloveniji delali 
zdravniki predvsem kot zasebniki v svojih ordi-
nacijah, delovale pa so tudi številne bolnišnice. 
Na podlagi genialnih zamisli dr. Andrije Štam-
parja v dvajsetih letih prejšnjega stoletja je bil v 
Sloveniji leta 1926 ustanovljen prvi zdravstveni 
dom v Lukovici, ki so mu sledili še drugi. Po 
drugi svetovni vojni se je razvoj nadaljeval na 
vseh področjih. Zakon je določal svobodno izbi-
ro zdravnika in zdravstvenega zavoda. Ljudski 
odbor je lahko za svoje območje sprejel omrežje 
zdravstvenih zavodov na podlagi dolgoročnega 
programa, ki ga je pripravil najvišji strokovni 
organ – zdravstveni center na občinski, okraj-
ni ali republiški ravni. V okviru zdravstvenih 
domov so najceloviteje sledili vsebini osnovne 
definicije zdravja, ki ni zgolj stanje brez bolezni, 
temveč je čim večje telesno, duševno in socialno 
blagostanje posameznika in družbe, uravnote-
ženo z okoljem, v katerem živi in dela. 

Že pred letom 1960 so v vseh okrajih delovali 
zdravstveni domovi, v katere so bili vključe-
ni tudi zasebni zdravniki splošne medicine in 
zobozdravniki, pridružili pa so jim tudi proti-
tuberkulozne dispanzerje. Zasebni specialisti, 
razen redkih izjem, so se zaposlili v bolnišni-
cah. Leta 1960 je v Sloveniji delovalo 84 zdra-
vstvenih domov, 86 zdravstvenih postaj in 95 
lekarn. Zdravstveni zavodi so se prostovoljno 
združevali v Skupnost zdravstvenih zavodov, 
ustanovljeno leta 1963.

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1986 
v kanadskem mestu Ottawa, po katerem nosi 
tudi naziv t. i. ottawska listina, opredelila pet 
poglavitnih usmeritev, ki jih je treba pospešeno 
uveljaviti, da bi dosegli novo strategijo: 

 - izgradnjo zdrave javne politike, 
 - ustvarjanje zdravju prijaznega okolja, 
 - vključevanje skupnosti za doseganje zasta-

vljenih ciljev, 
 - razvoj osebnih spoznanj za ohranitev in iz-

boljšanje zdravja, 
 - preusmeritev in povezovanje zdravstvene 

dejavnosti v sistem, v katerem si bodo odgo-
vornost za zdravje delili posameznik, druži-
na, skupine prebivalcev, lokalna skupnost in 
država vsak na svoj način, vendar s skupnim 
ciljem.

8. člen veljavnega Zakona o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da 
občina oziroma mesto uresničuje naloge na po-

dročju zdravstvenega varstva s tem, da:

 - oblikuje in uresničuje programe za krepitev 
zdravja prebivalstva na svojem območju in 
zagotavlja proračunska sredstva za te progra-
me;

 - zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, 
zdravstvenostatistične in socialnomedicinske 
dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene 
v republiški program;

 - oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev 
zdravega okolja, ki niso vključene v republi-
ški program;

 - zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov 
civilne zaščite, gasilskih in drugih splošnih 
reševalnih služb med usposabljanjem in opra-
vljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči v 
enotah, službah ter drugih operativnih sesta-
vah, ki jih organizirajo občine, če tega nimajo 
urejenega na drugi podlagi;

 - kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov 
zagotavlja sredstva za investicije in za druge 
obveznosti, določene z zakonom in z aktom o 
ustanovitvi;

 - zagotavlja mrliško pregledno službo.
Nova razdelitev zdravstvene dejavnosti teme-
lji na primarni, sekundarni in terciarni ravni 
zdravstvene dejavnosti. S takšno razdelitvijo je 
upoštevano priporočilo Svetovne zdravstvene 
organizacije, ki z deklaracijo iz Alma-Ate (1978) 
vsebinsko opredeli razlike med posameznimi 
ravnmi zdravstvene dejavnosti. Utemeljena je 
razlika med osnovno zdravstveno dejavnostjo, 
ki vključuje zdravstvene zavode na primarni 
ravni, in primarnim zdravstvenim varstvom, 
ki zajema še druge aktivnosti pri varovanju 
zdravja z vključevanjem lokalnih skupnosti, 
humanitarnih in drugih organizacij.

Primarna raven obsega zavode in zasebno 
zdravstveno dejavnost v okviru osnovne zdra-
vstvene dejavnosti in lekarniško dejavnost. 
Občina oziroma mesto zagotavlja mrežo javne 
zdravstvene službe na primarni ravni, torej za 
osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško 
dejavnost. Predvidevamo, da občine na demo-
grafsko ogroženih področjih niso mogle same 
zagotoviti potrebnih zdravstvenih zmogljivosti, 
zato zakon nalaga dolžnost pomoči pri postavi-
tvi mreže na primarni ravni tudi republiki. Ob 
zahtevani pomoči se je lahko občina sklicevala 
na republiški plan zdravstvenega varstva in ne 
na lokalne zahteve in pričakovanja.

Vsebino osnovne zdravstvene dejavnosti zaje-
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ma 7. člen, medtem ko preskrbo z zdravili in 
pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ki prav tako 
poteka na primarni ravni, ureja Zakon o lekar-
niški dejavnosti.

Naloge osnovne zdravstvene dejavnosti zaje-
majo celovito zdravstveno oskrbo zavarovanih 
oseb na primarni ravni, ki obsega tudi spre-
mljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in 
predlaganje ukrepov za varovanje, pospeševa-
nje, krepitev in izboljšanje zdravja, vključno z 
zdravstveno vzgojo ter izvajanjem preventivnih 
programov in ukrepov. Sledijo preprečevanje, 
odkrivanje in zdravljenje bolezni in poškodb. 
Med temi so posebej navedene ustne in zobne 
bolezni. Kot pomembno in specifično dejavnost 
na tej ravni navaja zakon tudi zdravstveno re-
habilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju. Zdravstvena 
nega, zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na 
domu in v socialnovarstvenih in drugih zavo-
dih je prav tako naloga osnovne zdravstvene 
dejavnosti. Nujna medicinska pomoč z reševal-
no službo je organizirana pri zdravstvenih do-
movih oziroma v okviru osnovne zdravstvene 
dejavnosti, izjema je le Ljubljana. Tako ostane 
tudi dalje, razen če bi se strokovni dejavniki na 
primarni in sekundarni ravni ter njihovi usta-
novitelji sporazumeli za prenos v bolnišnico.

Zakon nalaga zdravstvenim delavcem v osnov-
ni zdravstveni dejavnosti dolžnost povezovanja 
z drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter 
posamezniki za skupno oblikovanje in izvaja-
nje programov za varovanje, pospeševanje in 
krepitev zdravja, kar dviga delovanje osnovne 
zdravstvene dejavnosti na raven primarnega 
zdravstvenega varstva, kot ga opredeljuje Sve-
tovna zdravstvena organizacija. Ta določba 
hkrati pomeni, da gre pri varovanju, pospeše-
vanju in krepitvi zdravja za nalogo, pri kateri 
zdravstvena služba sodeluje zaradi specifične-
ga položaja in znanja, ki ga ima. Aktivnosti, ki 
so nujne za izboljšanje zdravja ljudi, morajo biti 
razdeljene na veliko širši krog ljudi in drugih 
dejavnikov. Zdravstveni delavci lahko pri tem 
predvsem opozarjajo na določena vprašanja 
in pomagajo s svojim znanjem in izkušnjami, 
opraviti pa zmorejo le del nalog.

Zakon določa, da osnovno zdravstveno dejav-
nost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstve-
ne postaje in zasebni zdravstveni delavci. Zakon 
ohranja zdravstveni dom kot samostojni zavod 
in mu določa naloge, ki jih mora opravljati ozi-
roma organizirati v svojem okviru, ter hkrati 
opušča nekatere obvezne službe v zdravstve-

nem domu, ki jih je določal prejšnji zakon. Prvič 
se z zakonom ureja tudi družinska medicina, ki 
s tem tudi v Sloveniji dobiva domovinsko pra-
vico. Zobozdravstvo, medicina dela in fiziotera-
pija niso več obvezne dejavnosti zdravstvenega 
doma in jih je možno organizirati tudi zunaj 
njega kot samostojen zavod ali zasebno zdra-
vstveno dejavnost. Zdravstveni dom lahko tudi 
v prihodnje izvaja specialistično ambulantno 
dejavnost, vendar samo tisto, ki ni vezana na 
bolnišnično zdravljenje, biti pa mora usklajena 
z mrežo javne zdravstvene službe.

Zakon ne postavlja nobenih omejitev za orga-
niziranje zdravstvenega doma niti s številom 
prebivalcev niti z velikostjo območja, ki je de-
finirano z občino, več občinami ali mestom. Ta 
vprašanja so namreč urejala merila za določi-
tev mreže javne zdravstvene službe na primar-
ni ravni, ki jih je vseboval plan zdravstvenega 
varstva. Predvidena drobitev občin na manjše 
ni nujno povzročila tudi vzporedne drobitve 
sedanjih zdravstvenih domov. Ob tem zakon 
predpostavlja smotrnost pri določanju organi-
zacijskih oblik. Le za primere, ko v občini ni 
zdravstvenega doma, zakon zavezuje občino, 
da zagotovi svojim prebivalcem vse dejavnosti 
iz 7. člena, kar lahko stori s pogodbo z drugim 
zdravstvenim domom, zdravstveno postajo ali 
zasebnimi zdravstvenimi delavci s koncesijo. To 
določilo omogoča oziroma zagotavlja primarno 
zdravstveno varstvo predvsem v manjših obči-
nah, v katerih bi bilo ustanavljanje zdravstve-
nega doma nesmotrno (9. in 12. člen).

Zdravstvena postaja ostaja v zakonu kot ena 
najmanjših organizacijskih oblik z dolžnostjo 
povezovanja z zdravstvenim domom za zago-
tavljanje dejavnosti, ki je ne izvaja sama. Zakon 
ne določa, ali bodo zdravstvene postaje orga-
nizirane kot samostojni zavodi ali le kot enote 
zdravstvenega doma, predvideva pa, da bodo 
nekatere večje postale občinski zdravstveni do-
movi, če se bo območje njihovega delovanja po-
krivalo z novo občino (9. člen). (Košir, Mencelj: 
zdravstveni zakoni).

Za poslovodstvo javnega zdravstvenega zavo-
da kot organizacijske oblike zdravstvene de-
javnosti je proces strateškega planiranja ena 
od osnovnih nalog. Pri javnih organizacijah ne 
gre le za pridobivanje profita, niti za izpolnje-
vanje nacionalnega programa z vidika družbe, 
ampak tudi za zadovoljevanje določenih druž-
benih potreb, s katerimi se izboljšuje kakovost 
življenja oziroma dviguje družbena blaginja.
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OPREDELITEV POOBLASTIL 
ZDRAVSTVENEgA DOMA
Zakon o zdravstveni dejavnosti je za določitev 
in zagotavljanje mreže javne zdravstvene služ-
be na primarni ravni pooblastil občino oziroma 
mesto. Republika Slovenija sodeluje le pri za-
gotavljanju mreže na demografsko ogroženih 
območjih.

Zdravstveni dom, ki je eden od organiziranih 
subjektov za opravljanje osnovne zdravstve-
ne dejavnosti, ima organizirano najmanj: pre-
ventivno zdravstveno varstvo vseh skupin 
prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno 
medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in 
mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko 
in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdra-
vstveni dom zagotavlja tudi družinsko medici-
no ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, 
medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh 
dejavnosti ni drugače urejeno. Izvaja lahko tudi 
specialistično ambulantno dejavnost za podro-
čja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v 
skladu z mrežo javne zdravstvene službe. Usta-
novi se za območje občine, več občin ali mesta 
ob upoštevanju obolevnosti prebivalstva, nase-
ljenosti in prometnih povezav.

DILEME
Ob globalnih strateških ciljih razvoja javnega 
zdravstva in delovanja v praksi se ob napove-
dani pripravi resolucije o zdravstvenem var-
stvu kot osnove za reformo te dejavnosti v Slo-
veniji porajajo določene dileme:

 - Zavarovanci oziroma občani o sistemu zdra-
vstvenega varstva, dokler nimamo konkre-
tnih potreb, ne razmišljamo, ko pa imamo 
potrebe, so nam praviloma vsak sistem in 
možnosti uveljavljanja pravic premalo. Jav-
nost postaja soočena z dejstvom, da je uvelja-
vitev enakih pravic iz obveznega zavarovanja 
(ob globalni prerazporeditvi zdravstvenega 
denarja) vse težja.

 - V tujini uveljavljene rešitve so lahko teoretič-
no dobre, v naših razmerah pa prinesejo ne 
samo slabše, ampak celo negativne rezulta-
te. Je pa nasprotovanje takim ponujenim re-
šitvam seveda težje, ker jim teoretično sicer 
ni kaj očitati, v naši praksi pa jih ne moremo 
predhodno preveriti.

 - Ugotavljamo, da z uveljavitvijo zasebne de-
javnosti z napačnimi predpostavkami priča-

kujemo konkurenčno višjo kakovost ob nižjih 
stroških, medtem ko se v praksi vse bolj jasno 
izraža ravno nasprotno.

 - Strokovno-organizacijska načela in sprejeta 
strategija razvoja zdravstva v Sloveniji lahko 
prineseta dodaten trend dezintegracije seda-
njega sistema organizacije primarnega zdra-
vstva. »Zdravstvenodomskost« kot oblika 
prostorsko združene dejavnosti gotovo ni niti 
približna alternativa zdravstvenemu domu, 
saj vemo, da vsota posameznosti, četudi z 
enakimi interesi (vendar v osnovi drugimi 
izhodišči – najbolj ilustrativno je zobozdra-
vstvo), ne bo predstavljala enakih skupnih 
potencialov.

ANALIZA PREDNOSTI IN 
SLABOSTI (SWOT)
Prednosti in slabosti zdravstvenega doma lah-
ko prikažemo z analizo SWOT.

Prednosti in priložnosti:

 - zagotavljanje celovite dejavnosti na primarni 
ravni;

 - strpnost do sprememb (kadrovskih, organi-
zacijskih) znotraj zavoda – glede na izpolnje-
vanje dogovorjenega programa zdravstvenih 
storitev;

 - strokovno usposobljen kader;
 - informacijski sistem;
 - zmožnost izpolniti pričakovanja nacionalne-

ga interesa (integriranost preventive in kura-
tive);

 - dostopnost in tradicija;
 - pravočasno prilagajanje spremembam v fi-

nanciranju v preteklih letih, zato lahko govo-
rimo o uravnoteženosti zdravstvene ravni z 
zdravstvenimi potrebami in finančnimi zmo-
žnostmi.

Slabosti in nevarnosti:

 - neskladje med strokovnostjo in poslovnostjo 
(npr. laboratorij);

 - togost delovnopravne zakonodaje, kolektivna 
pogodba za zdravstvo;

 - preslabo plačani nosilci zdravstvene dejavno-
sti;

 - spremembe v upravno-administrativni raz-
delitvi države (lokalna samouprava);

 - preslabo izkoriščena oprema in prostori;
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 - dejavniki zunanjega okolja.
Vlade iščejo poti za uveljavitev načel enakosti, 
pravičnosti, dostopnosti, kakovosti in učinkovi-
tosti, ki morajo biti osnova delovanja zdravstve-
nega sistema, seveda ob stroškovni učinkovito-
sti, le-ta pa je večja v primarnem zdravstvenem 
varstvu. (Atun R.: Health Evidence Network, 
2004).

V Sloveniji smo v okviru zdravstvenih domov 
našli najugodnejšo izvedbeno rešitev, zato je 
kolega M. Pintar zdravstveni dom opredelil 
kot eno najbolj inventivnih idej na področju 
primarne zdravstvene dejavnosti, ki ima priho-
dnost, kar dokazujejo tudi mednarodna študija 
kakovosti ambulant družinske medicine, v ka-
teri je kakovost slovenskih ambulant ocenjena 
višje od vzorca evropskih držav, uspešno poslo-
vanje ter organizacijski in strokovni vidik delo-
vanja zdravstvenih domov. Tako lahko pritrdi-
mo misli, izrečeni v naslovu prispevka.
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bolezni in alergijo Golnik

Povzetek
V Sloveniji imamo 28 izvajalcev akutne bolnišnične 
dejavnosti. Ležalna doba se skrajšuje, k čemur bist-
veno pripomore uvajanje dnevne obravnave za 
vedno večje število različnih bolnišničnih obravnav. 
Povprečna zasedenost bolnišničnih postelj v Sloveni-
ji je nižja kot znaša povprečje v EU.

5. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti navaja, da 
mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni in 
terciarni ravni določa Republika Slovenija. Min-
istrstvo za zdravje je torej pristojno za oblikovanje 
mreže zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni. 
Ali se bomo zmogli prilagoditi razmeram ter obliko-
vati mrežo zdravstvene dejavnosti na sekundarni 
ravni po meri uporabnikov zdravstvenega sistema?

Abstract
There are 28 providers of acute inpatient services in 
Slovenia. Duration of stay is reducing, mainly as a 
result of implementation of daily treatments for an 
increasing number of hospitalization cases. Average 
number of bed days in Slovenia is lower than the EU 
average. Article 5 of the Health Services Act states 
that Republic of Slovenia defines the network of 
public healthcare services on secondary and tertiary 
levels whereas the Ministry of health is in charge of 
designing the network of secondary healthcare ser-
vices. Will we be able to adapt to these conditions 
and design such a network of secondary healthcare 
services to satisfy the needs of its users?
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UVOD
Skladno s 4. členom Zakona o zdravstveni de-
javnosti se zdravstvena dejavnost opravlja v 
okviru mreže javne zdravstvene službe. V tre-
nutno mrežo javne zdravstvene službe so vklju-
čeni javni zdravstveni zavodi in drugi zavodi 
ter zasebni zdravniki na podlagi koncesij, ki 
imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS. Po Zakonu se 
Merila za postavitev mreže javne zdravstvene 
službe določijo s planom zdravstvenega var-
stva, ki upošteva zdravstveno stanje, število, 
starostno in socialno strukturo prebivalcev, 
enake pogoje oziroma možnosti za uporabo 
zdravstvenih storitev itd.

PREgLED OBSTOJEČE MREžE 
IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI NA SEKUNDARNI 
RAVNI
Skladno z določili Zakona o zdravstveni de-
javnosti osem institucij oziroma partnerjev, 
ki sklepajo Splošni dogovor, določi program 
zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo 
izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Slo-
veniji za posamezno leto. Tudi Splošni dogovor 
določa, da bodo partnerji upoštevali usmeritve 
za uveljavljanje pravičnosti razporejanja sred-
stev, enako dostopnost za vse državljane, pre-
glednost, čim krajše čakalne dobe, kakovost in 
učinkovitost sistema zdravstvenega varstva. 

Mreža javne zdravstvene službe je zemljepisna 
porazdelitev človeških in materialnih zmoglji-
vosti javnih zdravstvenih zavodov ter koncesi-
onarjev, s katero se ljudem zagotavlja pravična 
dostopnost do zdravstvene oskrbe na račun jav-
nega zdravstvenega zavarovanja (Česen, 2003, 
72).

V Sloveniji imamo zelo razvejano mrežo javne 
zdravstvene službe, v nadaljevanju pa podaja-
mo pregled za akutno bolnišnično obravnavo. 
V Splošnem dogovoru je navedenih 28 izvajal-
cev akutne bolnišnične obravnave. 

Akutno bolnišnično obravnavo po metodologiji 
SPP izvajajo:

1. Univerzitetni klinični center Ljubljana

2. Univerzitetni klinični center Maribor

3. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in 
alergijo Golnik

4. Onkološki inštitut Ljubljana

5. Ortopedska bolnišnica Valdoltra

6. Bolnišnica za ženske bolezni in porodni-
štvo Postojna

7. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo 
Kranj

8. Bolnišnica Sežana

9. Bolnišnica Topolšica

10. Splošna bolnišnica Celje

11. Splošna bolnišnica Izola

12. Splošna bolnišnica Jesenice

13. Splošna bolnišnica Nova Gorica

14. Splošna bolnišnica Novo mesto 

15. Splošna bolnišnica Murska Sobota

16. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

17. Splošna bolnišnica Brežice

18. Splošna bolnišnica Ptuj

19. Splošna bolnišnica Trbovlje

20. Artros 

21. Estetika Fabjan 

22. Iatros, dr.Košorok 

23. Kirurški center Toš

24. Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d.

25. MC Medicor d.d.

26. Kirurgija Bitenc d.o.o.

27. ZZ za kardiovaskularno dejavnost, dr. To-
mislav Klokočovnik

28. Arbror mea d.o.o.

29. Drugi zasebni izvajalci, ki pridobijo konce-
sijo za izvajanje programa v akutni bolni-
šnični obravnavi.
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Slika 1: Slovenija z označbami bolnišnic

Samo število ni tako pomembno, saj nam ne 
pove veliko o velikosti posameznega izvajal-
ca in vrstah specialnosti, ki jih opravlja. Zato 
bomo najprej predstavili strukturo bolniških 
postelj po regijah, v nadaljevanju pa tudi število 
oddelkov posamezne dejavnosti.

Tabela 1: Število zavarovanih oseb in število postelj 
po OE ZZZS v letu 2014

OE ZZZS
Št. 

zavarovanih oseb Št. postelj
Št. zavar. oseb 

na posteljo
Celje 200 361 874 229
Koper 146 202 521 281
Kranj 202 644 648 313
Krško 69 260 112 618
Ljubljana 647 407 3472 186
Maribor 313 763 1642 191
Murska 
Sobota 114 456 406 282
Nova Gorica 102 384 444 231
Novo mesto 111 845 337 332
Ravne na 
Koroškem 133 368 336 397
Slovenija 2 041 690 8792 232

V tabeli je razvidna zelo različna preskrblje-
nost prebivalcev posamezne regije z bolniškimi 
posteljami.  Poleg zelo različnega števila prebi-

valcev na bolniško posteljo se močno razlikuje 
tudi število oddelkov posameznih specialnosti 
v Sloveniji, kar prikazujemo v naslednji tabeli.

Tabela 2: Število oddelkov v Sloveniji v letih 2009 
in 2014

 
Število oddelkov v 

letu 2009
Število oddelkov v 

letu 2014
Dermatovenero-
logija 4 4
Ginekologija in 
porodništvo 14 14
Infektologija 5 5
Interna medicina 15 15
Invalidna mladina 1 1
Kirurgija 12 12
Nevrologija 6 6
Okulistika 7 7
Onkologija 1 1
Ortopedija 5 6
Otorinolaringo-
logija 7 7
Pediatrija 13 13
Psihiatrija 6 6
Rehabilitacija 1 1

Podatki kažejo, da se med letoma 2009 in 2014 
ni zmanjševalo število oddelkov posameznih 
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specialnosti pri izvajalcih.

Ob velikem številu oddelkov posameznih spe-
cialnosti se lahko vprašamo, ali je to logična 
posledica pravice pacientov do proste izbire 
zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, ki 
je opredeljena v 5. členu Zakona o pacientovih 
pravicah. Občasno zasledimo tolmačenje, da bi 
zmanjševanje števila oddelkov pomenilo manj-
šo dostopnost do zdravstvenih storitev. Podatki 
pa kažejo nasprotno, saj imajo majhne splošne 
bolnišnice večino pacientov iz svoje regije, spe-
cialne bolnišnice pa imajo paciente iz različnih 
regij (npr. OB Valdoltra, B Postojna).

Bolnišnične postelje so v slovenskih bolnišnicah 
različno zasedene. Pregled bolnišničnih postelj 
kaže, da so le-te relativno slabo zasedene, kar 
prikazujemo v naslednji tabeli.

Tabela 3: Zasedenost bolniških postelj po letih

Leto
Število 
postelj

Število 
bolnikov

Oskrbni 
dnevi 
(BOD)

Pov-
prečna 
ležalna 

doba 
(dnevi)

Zase-
denost 
postelj 

v %
2008 9341 381 736 2 511 469 6,6 74 %
2009 9284 378 854 2 413 695 6,4 71 %
2010 8981 377 443 2 383 976 6,3 73 %
2011 8867 376 388 2 340 330 6,2 72 %
2012 8791 372 033 2 306 850 6,2 72 %
2013 8811 369 451 2 249 556 6,1 70 %
2014 8792 374 655 2 268 767 6,1 71 %

Število bolniških postelj pada iz leta v leto, v 
letu 2014 je bilo 6 % manj bolniških postelj kot 
v letu 2008, prav tako je bilo sprejetih manj 
bolnikov. Število oskrbnih dni pada hitreje kot 
število bolnikov, saj se povprečna ležalna doba 
skrajšuje. Zasedenost postelj med leti ne niha 
bistveno.

V letu 2014 je bila povprečna zasedenost bol-
niških postelj 71-odstotna, kar pomeni, da je 
bilo vsak dan 3–10 bolnišničnih postelj praznih. 
Drugače povedano: vsak dan imamo v Sloveniji 
več praznih bolnišničnih postelj, kot jih premo-
re naša največja ustanova, to je UKC Ljubljana. 
Zasedenost postelj po posameznih izvajalcih se 
je gibala med 53 in 95 %, razlikuje se tudi po 
specialnostih.

Povprečna zasedenost bolnišničnih postelj v 
Sloveniji je nižja, kot znaša povprečje v EU, kar 
prikazujemo v sledečem grafu.

Slika 2: Zasedenost bolnišničnih postelj v državah 
EU v letu 20071

 

V Sloveniji so bile v letu 2007 bolnišnične po-
stelje v povprečju zasedene 69,7-odstotno, kar je 
7,3 % manj, kot je bilo povprečje v EU. V »sta-
rih« članicah EU je zasedenost bolniških postelj 
nižja kot v »novih« članicah.  V Sloveniji se je 
od leta 1998 do 2008 zmanjšalo število bolni-
ških postelj za 18 %, kar je enako, kot je znašalo 
povprečno zmanjšanje števila bolniških postelj 
v EU. 

V nadaljevanju prikazujemo zasedenost bolni-
ških postelj v slovenskih bolnišnicah v letu 2014 
po specialnostih.

Tabela 4: Zasedenost bolniških postelj po posame-
znih specialnostih v letu 2014

 

obsto-
ječe 

postelje Bolniki

Oskrbni 
dnevi 
(BOD)

Povpreč-
na ležalna 

doba 
(dnevi)

Pov-
prečna 

zase-
denost

dermatovene-
rologija 85 3158 19 716 6,2 64 %
ginekologija in  
porodništvo 955 64 778 213 272 3,3 61 %
infektologija 256 13 755 74 994 5,5 80 %
interna  
medicina 1930 94 530 582 872 6,2 83 %
invalidna 
mladina 56 593 20 019 33,8 98 %
kirurgija 2054 90 376 486 622 5,4 65 %
nevrologija 301 9603 86 249 9,0 79 %
okulistika 152 5276 21 751 4,1 39 %
onkologija 262 13 284 63 705 4,8 67 %
ortopedija 417 14 614 99 674 6,8 65 %
otorinolarin-
gologija 240 13 154 44 377 3,4 51 %
pediatrija 534 38 688 103 156 2,7 53 %
psihiatrija 1350 10 823 399 746 36,9 81 %
rehabilitacija 200 2023 52 615 26,0 72 %
SKUPAJ 8792 374 655 2 268 767 6,1 71 %

1 EU 12 – države, ki so se pridružile EU v letih 2004 in 2007 
(Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, 
Malta, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija)

EU 15 – države, ki so se pridružile EU v letih med 1952 in 1995 
(Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Ir-
ska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, 
Švedska, Velika Britanija).
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Zasedenost postelj se razlikuje tako med bol-
nišnicami kot tudi med specialnostmi. Močno 
odstopa (pričakovano) tudi povprečna ležalna 
doba. Na krajšanje ležalnih dob močno vpliva 
vpeljevanje obravnav v okviru dnevne bolni-
šnice.

PRISTOJNOST IN ODgOVORNOST 
ZA OBLIKOVANJE MREžE 
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA 
SEKUNDARNI RAVNI
Po zakonodaji, statutih in drugih aktih ima-
jo institucije (ministrstvo, ZZZS, izvajalci idr.) 
opredeljene svoje naloge. Tako 5. člen Zakona o 
zdravstveni dejavnosti navaja, da mrežo javne 
zdravstvene službe na sekundarni in terciarni 
ravni določa Republika Slovenija. Poleg skrbi 
za mrežo javne zdravstvene službe so delovna 
področja Ministrstva za zdravje tudi prepreče-
vanje bolezni in zdrav življenjski slog ter obvla-
dovanje nalezljivih bolezni in groženj zdravju, 
varovanje in krepitev zdravja, vzpostavitev 
oziroma delovanje sistema nujne medicinske 
pomoči ter drugo, seveda ob predlaganju spre-
memb zakonodaje oziroma zakonski ureditvi 
področja zdravstva v slovenskem prostoru. 

ZZZS je po statutu nosilec in izvajalec obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja za območje RS. 
To dejavnost v skladu z zakonom izvaja kot jav-
no službo. ZZZS sprejema podrobnejše predpi-
se o obveznem zavarovanju, s partnerji oblikuje 
in določa program zdravstvenih storitev v dr-
žavi, zagotavlja in zbira ter razporeja sredstva 
za izvajanje zavarovanja ter zagotavlja zavaro-
vanim osebam pravice v skladu z zakonom.

Kaj pa so naloge izvajalcev zdravstvenih sto-
ritev v kontekstu oblikovanja mreže?
Izvajalci zdravstvenih storitev morajo izve-
sti pogodbeno določen program zdravstvenih 
storitev ob upoštevanju zakonskih določil. Po-
godbo o obsegu programa izvajalec podpiše z 
ZZZS, ki je financer zdravstvenih storitev. Na 
drugi strani je MZ, ki kot regulator (posredno) 
določa pravne okvire poslovanja, je lastnik jav-
nih zdravstvenih zavodov in ima večino v svetu 
zavoda. Iz navedenega izhaja, da je ZZZS zgolj 
vmesni člen med pacienti (kot zavarovanci) in 
izvajalci zdravstvenih storitev. Ministrstvo kot 
lastnik ima pravico in dolžnost oblikovati mre-
žo zdravstvene dejavnosti na sekundarni rav-
ni. Vodstvo bolnišnice mora slediti interesom 
lastnika, ne pa morebitnim drugim interesom 
(lokalni interesi, interesi zaposlenih in vodstva 

itd.) ter brez soglasja lastnika ne sme širiti šte-
vila specialnosti v bolnišnici. V praksi temu ni 
vedno tako.

MREžA URgENTNIH CENTROV V 
SLOVENIJI
V zadnjem času se pomembnost postavitve 
mreže kaže na področju urgentnih centrov. 
Novi urgentni centri so financirani s strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 
41 milijonov evrov.

Ministrstvo za zdravje je na svoji spletni strani 
objavilo glavni cilj projekta, ki je vzpostavitev 
sodobnih in racionalno organiziranih urgen-
tnih centrov v 10 regionalnih bolnišnicah. Ta 
cilj bo dosežen z omogočanjem sodobnih pogo-
jev za izvajanje službe nujne medicinske pomo-
či obenem z združitvijo primarne in bolnišnič-
ne urgentne službe na enem mestu, s čimer bo 
uporabnikom omogočena hitrejša in učinkovi-
tejša zdravstvena obravnava z bistveno izbolj-
šanimi možnostmi diagnostike in terapevtske 
obravnave. Z vzpostavitvijo mreže se bosta po-
večali hitrost in učinkovitost obravnave nujnih 
akutnih stanj, obenem pa se bo ob zvišani do-
stopnosti za uporabnike povišala tudi strokov-
na raven izvajanja storitve nujne medicinske 
pomoči (spletna stran MZ).

Izvajalci tako primarne zdravstvene ravni kot 
tudi sekundarne ravni podpirajo izgradnjo 
in delovanje urgentnih centrov. Vsekakor so 
novi urgentni centri dodana vrednost, saj gre 
za nadgradnjo obstoječe ravni organizacije in 
delovanja nujne medicinske pomoči, vsaj tako 
projekt javnosti predstavljajo strokovnjaki na 
Ministrstvu za zdravje. Ob izgradnjah pa se 
vzporedno ni določila statusna opredelitev, o 
kateri se glasno, predvsem prek medijev, govo-
ri tik pred odprtjem urgentnih centrov. Slišati 
je o statusni združitvi sedanjih enot NMP, ki 
bodo prešle v samostojne enote oziroma nove 
urgentne centre bolnišnic. Točnih izračunov za 
delovanje novih urgentnih centrov še ni, ker še 
vedno ni kadrovskih normativov za novo or-
ganizacijo urgentne službe, dejstvo pa je, da so 
za delovanje novih urgentnih centrov potreb-
na dodatna sredstva. Ministrstvo za zdravje z 
osnutkom Pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči prenavlja celoten sistem nujne medicin-
ske pomoči, ne le ureditev urgentnih centrov 
ter služb na sekundarni ravni, kar pa je dvi-
gnilo ogromno prahu predvsem na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti. Sama postavitev 
novih urgentnih centrov ni sporna, je pa sporna 
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postavitev mreže t. i. satelitskih urgentnih cen-
trov (v nadaljevanju SUC). Mrežo SUC tudi me-
diji večkrat »izkoristijo«, saj naj bi povzročala 
zmanjšanje dostopnosti zdravstvenih storitev 

v nekaterih krajih Slovenije. Čakamo torej na 
odločevalca, ki bo mrežo dokončno postavil in 
za predlagano dostopnost nujnih storitev tudi 
odgovarjal.

Slika 3: Mreža urgentnih centrov v Sloveniji

SREDSTVA IN POSLOVANJE 
JAVNIH ZAVODOV V LETU 2014
Celoten program zdravstvenih storitev je raz-
deljen na podlagi Splošnega dogovora. Sredstva 
v letu 2014 iz deleža obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (brez nabavne vrednosti zdravil 
v lekarnah in brez stroškov specializacij ter 
stroškov za povračilo za delo pripravnikov 
in sekundarijev) so v tekočih cenah znašala 
1.734,266.033 EUR, razdelitev sredstev po de-
javnosti je razvidna iz Tabele 5. 

Tabela 5: Razdelitev sredstev iz OZZ po dejavnosti v 
letu 2014
Dejavnost: Vrednost v EUR
Osnovna zdravstvena dejavnost 450,809.279
Specialistična ambulantna ter bolnišnična 
sekundarna in terciarna dejavnost 1.101,140.535
Dejavnost socialno-varstvenih zavodov  115,962.638
Lekarniška dejavnost 38,963.998
Zdraviliška zdravstvena dejavnost 27,389.553
Skupaj 1.734,266.003

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Poslovno 
poročilo za leto 2014



11522. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Nova Gorica, 28. in 29. maj 2015

mag. Jurij Stariha Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, mag. Jurij Stariha Mreža zdravstvene dejavnosti

POSLOVANJE BOLNIŠNIC V LETU 
2014
Zdravstveni zavodi so v letu 2014 poslovali bolje 
kot v predhodnih letih. Žal se zaradi nepravil-
ne predstavitve dejanskega finančnega stanja 
bolnišnic v javnosti prevečkrat pojavlja obču-
tek, da se finančna kriza v bolnišnicah končuje. 
Podatki o neporavnanih zapadlih obveznostih 
na dan 31. 12. 2014 kažejo, da je bila likvidnost 
javnih zdravstvenih zavodov, predvsem bolni-
šnic, v letu 2014 slabša kot v letu 2013. Zapadle 
obveznosti bolnišnic so se v letu 2014 glede na 
leto 2013 povečale za 12 milijonov evrov oziro-
ma 14,2 %. Nepokrita izguba iz preteklih let se 
je v bolnišnicah v letu 2014 povečala za 8,2 mi-
lijona evrov.

Stopnja odpisanosti sredstev v bolnišnicah se 
že več let povečuje in je v letu 2014 dosegla 56,7 
% kar je 2,2 % več kot v letu 2014. 

Na poslovne rezultate je negativno vplivala 
obveznost za izplačilo odprave ¾ plačnih neso-
razmerij, ta obveznost pa javnim zdravstvenim 
zavodom v cenah storitev ni bila priznana. Mi-
nistrstvo za zdravje bi moralo slediti zakonodaji 
in plačniku zdravstvenih storitev naložiti obve-
zo, da izvajalcem v cene zdravstvenih storitev 
vključi dodatna sredstva iz naslova zakonskih 
sprememb. Nekorektno je prikazovati javnosti, 
da bolnišnice poslujejo negativno, neučinkovi-
to in s kritiko, da niso zmanjševale stroškov, na 
drugi strani pa ZZZS vseskozi posluje »uravno-
teženo«. Dejstvo je, da gre zgolj za prenos iz-
gube na izvajalce zdravstvenih storitev vse od 
začetka finančne krize leta 2009. 

Tabela 6: Opravljen program akutne bolnišnične 
obravnave in stroški dela po letih  

Leto
Opravljen program ABO  

(število uteži) Stroški dela
2009 487 201 659 352 171
2010 490 940 664 394 471
2011 507 732 667 903 922
2012 498 896 666 134 651
2013 502 012 663 500 039
2014 514 000 646 035 898

Iz podatkov je razvidno, da so v letu 2014 bol-
nišnice glede na leto 2009 zmanjšale stroške 
dela za dobra 2 %, kar pomeni za več kot 13 
mio EUR, na drugi strani pa so v istem obdobju 
opravile za 5,5 % več programa na akutnobol-
nišnični obravnavi. Poleg vsega navedenega je 
pomembno tudi dejstvo, da je veliko programa 
v bolnišnicah narejenega in neplačanega s stra-
ni ZZZS.

Očitno v sistemu nimamo dovolj denarja, da 
bi lahko ohranjali obstoječo mrežo izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti. Zavedati se moramo, 
da veliko število izvajalcev posamezne dejav-
nosti pomeni večje stroške. To, da imamo npr. 
15 oddelkov interne medicine, pomeni, da mo-
ramo imeti na 15 mestih v Sloveniji:

 - prostorske zmogljivosti in opremo,
 - zdravstveni kader, ki opravlja storitve,
 - zagotovljeno 24-urno dežurno službo.

Vendar, ali si lahko privoščimo zmanjševanje 
števila oddelkov z vidika dostopnosti zdra-
vstvenih storitev?

VPLIV MREžE NA DOSTOPNOST 
ZDRAVSTVENIH STORITEV
Statistika sprejemov v bolnišnico po regijah 
kaže, da imajo majhne splošne bolnišnice v 
pretežni meri paciente iz svoje regije, speciali-
zirane bolnišnice pa paciente iz celotne Slove-
nije. Ta ugotovitev je po eni strani logična, po 
drugi strani pa paradoksna. Dejstvo, da se pa-
cient iz Maribora pelje v Valdoltro na ortoped-
sko operacijo, kaže, da so pacienti pripravljeni 
za storitev, ki jo dojemajo kot zelo dobro, voziti 
dlje kot do prvega izvajalca. Pravica do proste 
izbire zavoda torej v tem kontekstu ni enačena 
z izbiro najbližjega zavoda. S tem odpade tudi 
potreba po »bolnišnici v vsaki slovenski vasi«, 
saj podatki o mobilnosti pacientov kažejo dru-
gače. Majhnost oddelkov npr. v manjši splošni 
bolnišnici je problematična vsaj z dveh vidikov. 
Z vidika varnosti pacientov je lahko vprašljiva 
kakovost storitve, ki jo v bolnišnici opravijo le 
nekajkrat letno – ali je zdravnik, ki opravi do-
ločeno operacijo enkrat na šest mesecev, enako 
usposobljen kot zdravnik, ki jo opravi dvakrat 
dnevno? Z vidika vodenja bolnišnice pa je bi-
stveno težje zagotavljati ustrezne pogoje (pro-
storske, kadrovske itd.) za veliko število majh-
nih specializiranih timov. V praksi se to kaže 
kot najemanje zunanjih, pogodbenih sodelav-
cev za pokrivanje 24-urnega zdravstvenega 
varstva, kar je v splošnih bolnišnicah zelo pereč 
problem.

V Sloveniji imamo na sekundarni ravni 181 
zdravniških dežurnih mest (in 233 ostalih). Ve-
liko število (slabo zasedenih) oddelkov pomeni 
tudi veliko število dežurnih mest. Strošek za 
plače enega zdravniškega dežurnega mesta le-
tno znaša več kot 220 tisoč evrov. Bolnišnicam 
predstavljajo stroški zagotavljanja 24-urnega 
zdravstvenega varstva med 4 in 39 % vseh stro-
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škov dela. Na ravni Slovenije znašajo stroški 
dežurnih mest v bolnišnicah letno 73 milijonov 
evrov. Zmanjševanje števila izvajalcev posame-
zne dejavnosti bi tako povzročilo neposredne 
prihranke (najmanj) v številu dežurnih mest, 
prihranek se lahko meri v višini celotnih letnih 
prihodkov nekaterih bolnišnic.

ZAKLJUČEK
Številke kažejo, da imamo v Sloveniji več kot 
dovolj bolnišnic, bolniških postelj, pa tudi od-
delkov različnih specialnosti. Ležalna doba se 
skrajšuje, k čemer bistveno pripomore uvajanje 
dnevne obravnave za vedno večje število različ-
nih bolnišničnih obravnav. Manjše splošne bol-
nišnice imajo predvsem paciente iz svoje regije, 
specializirane bolnišnice pa imajo paciente iz 
celotne Slovenije. Iz tega lahko sklepamo, da so 
se pacienti pripravljeni voziti nekoliko dlje, če 
menijo, da bodo v določeni, četudi ne najbližji, 
ustanovi dobili boljšo zdravstveno storitev.

Ministrstvo za zdravje je odgovorno za obliko-
vanje mreže zdravstvene dejavnosti na sekun-
darni ravni. Ker je ministrstvo lastnik vseh bol-
nišnic in ima v vseh bolnišnicah večino v svetu 
zavoda, ima tudi neposredno moč vplivanja na 
poslovanje bolnišnic in morebitno prilagajanje 
na nove razmere.

V teoriji se (lahko) strinjamo o tem, kaj je treba 
narediti. V praksi vemo, kdo je za to odgovoren 
in kateri so vzvodi za uveljavitev mreže zdra-
vstvene dejavnosti na sekundarni ravni. Toda 
ali bomo zmogli to uresničiti tudi v praksi?
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Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, vitamin D pa prispeva k delovanju mišic.

Tudi srce je mišica!
Koencim Q10 svetovno znanega 
proizvajalca Kaneka je ena 
najčistejših oblik koencima 
Q10. Izdelek je primeren tudi za 
vegetarijance. Ne vsebuje sladil, 
arom, laktoze in glutena.

www.mb-lekarne.si
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RAČUNALNIK OB POSTELJI IN INFOTAINMENT
Rešitev, kot je še ni bilo!

  UDOBJE ZA PACIENTA  
IP televizija, splet, igre in izobraževalne vsebine 
 
VIŠJA KAKOVOST OBRAVNAVE 
uporaba obstoječih in novih zdravstvenih programov 
med vizito 
 
BREZ DODATNIH STROŠKOV ZA BOLNIŠNICO

E  info@infonet.si   W  www.infonet.si
Infonet

SRC Infonet d.o.o., Cesta talcev 39, 4000 Kranj 

Pokličite nas na 04 / 280 09 00 za predstavitev v živo!

oglas-infotainment.indd   1 08/05/15   11:21
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6000 izdelkov po ugodnih cenah, vse na enem 
mestu.
Dokazujemo, da je možno znižati stroške v 
zdravstvu, ne da bi s tem znižali kakovost.
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HYgICONTROL UDK Entrance barrage

Order code: 2550-201 (left); 2550-201-003 (right)

Obligatory hygiene point between the production area and other areas within a 
factory, with an automatic disinfection of soles and hands. When person enters 
the HL-UDK he/she steps into the sole disinfection pool and practically stands in 
the chemical solution which is automatically mixed and dosed with water. When 
person completes the hand disinfection with disinfecting both hands at the same 
time, an electrical signal is sent to the control unit which opens the electronical 
tripod turnstile and allows the entry into production. To prevent the spread of the 
disinfecting chemicals into production and other areas in the factory, the so called 
"neutral zone" is installed in the last part of the machine, where the chemicals are 
drained off.

The machine can be used along with other products of NIEROS Hygiline, such as 
Walk-trough sole cleaner DR, walk-trough boot cleaner SR or other. Installation is 
simple, because the device is ready to be connected.

Features:
- adjustable disinfection time
- adaptable dosage of hand-disinfectant solution
- automatic dosing of sole disinfection fluid
- disinfectant container (max. 10 l euro container) is placed inside of the machine
- optional: additional door or automatic door instead of turnstile
- lights for friendlier disinfection
- soft rubber protection
- ergonomical design with firm and robust construction
- stainless steel body with locked door

Technical data UDK:
- Size LxWixH mm : 1600 x 980 x 1190
- Electric connection : 230V / 50 Hz
- Type of protection : IP 65
- Connection for water : 3/4", max. 45°C
- Water outlet : right, DN50

NIEROS Metal Tovarna opreme, d.o.o.
Gmajna 55, SI-2380 Slovenj Gradec
T: +386 (0)2 88 27 100  F:+386 (0)2 88 44 078
E: info@nieros.si  S: www.nieros.com
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NE ČAKAJTE, IZBERITE.
Z zdravstveno polico vam krijemo 
stroške specialističnih storitev, 
pridobitve drugega mnenja in 
operativnih posegov ter z brezplačno 
asistenco zagotavljamo lažji in hitrejši 
dostop do želenih storitev.  

Zavarovanje za kritje stroškov 
samoplačniških zdravstvenih 
storitev.

ZDRAVSTVENA POLICA

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. 
Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Oglas A5 ZP_(22-4-2015).indd   1 22.4.2015   9:19:17

www.sanolabor.si
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Celoviti poslovni informacijski sistemi v javnih ustanovah

Že nekaj let se na področju vodenja poslovanja v 
podjetjih in javnih zavodih uvaja tako imenovane 
celovite informacijske sisteme. Prednost takih 
sistemov je, da uporabljajo skupno podatkovno 
zbirko za različna področja poslovanja. Tako se 
vsak podatek vnaša v sistem samo enkrat, isti 
podatek pa služi za različne funkcije v različnih 
službah. Najobsežnejša zbirka podatkov pri 
poslovanju pravnih oseb so običajno podatki o 
artiklih (šifriranje, grupiranje, imenovanje, 
vrednotenje …), ki so osnova za materialno 
poslovanje, služijo za zbiranje potreb in porabo 
artiklov, naročanje dobaviteljem, lastno proizvodnjo, 
kakor tudi sistemom za izbor najugodnejšega 
dobavitelja in drugim namenom. Celoviti sistemi 
zagotavljajo podatke o enem zapisu na enem 
mestu, kar omogoča bistveno lažje vzdrževanje 
podatkov in s tem zanesljivejše evidence. Če ob 
tem uporabljamo najsodobnejše tehnologije 

(spletni vnos iz oddaljenih lokacij, prenos podatkov v xml obliki, pošiljanje podatkov po elektronski 
pošti ali elektronsko izmenjava podatkov, zajemanje informacij s pomočjo črtne kode ipd.), je lahko 
delo z množico podatkov enostavnejše, hitrejše in zanesljivejše. 

 goSoft-2000 je celovit, učinkovit, zanesljiv in do uporabnika prijazen informacijski sistem, ki ima 
poleg osnovnih poslovnih modulov, integrirane tudi module za spremljanje materialnih tokov v javnih 
zavodih ter modul za javne razpise. Modulna zgradba celovitega informacijskega sistema omogoča 
uvajanje poslovanja po področjih (postopno uvajanje) ali uporabo samo tistih funkcij, ki jih uporabnik 
potrebuje.

• Osnovni podatki  (artikli, cene, partnerji, oddelki, stroškovna mesta, kontni načrt)
• Upravljanje zalog - materialno poslovanje (črtna koda)
• Nabava artiklov (dobavni roki, avtomatski izračun potreb)
• Javni razpisi za artikle (izbor najugodnejšega, vnos prek spleta)
• Interno naročanje in poraba po oddelkih
• Proizvodnja pripravkov – lastna proizvodnja v lekarni 
• Računovodstvo (finančno, stroškovno, poslovodno)
• Osnovna sredstva (popis s črtno kodo)
• E-računi s povezavo na e-arhiv
• Vzdrževanje naprav (preventivno – periodično in popravila)
• Analize podatkov (grafi, trendi, primerjave med obdobji) 

gOinfo, d.o.o. Nova gorica
Prvomajska 37, 5000 N. Gorica
Tel: 05-335-0700 
info@goinfo.si, www.goinfo.si

Uporbniki informacijskega sistema goSoft v zdravstvu: Bolnišnica Sežana, Klinika Golnik, 
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna 
bolnišnica Nova Gorica, Splošna bolnišnica Ptuj, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,  ZD zoboz-
dravstveno varstvo Nova Gorica.
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STROKOVNO SREČANJE 
EKONOMISTOV IN POSLOVODNIH 
DELAVCEV V ZDRAVSTVU

Nova Gorica, 28. in 29. maj 2015

»KULTURA ODNOSOV IN
KOMUNIKACIJ V ZDRAVSTVU«

ZVEZA EKONOMISTOV SLOVENIJE
DRUŠTVO EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU

22.

GOinfo d.o.o. Nova Gorica
Prvomajska 37
5000 Nova Gorica
Slovenija 

 T:  00386 5 33 50 700
 F:  00386 5 30 26 334
 W: www. goinfo.si

celovit i  pos lovni  informaci jsk i  s istemi  v  javnih ustanovah

7. Ra~unovodstvo
Omogo~a u~inkovito in transparentno spremljanje ter prou~evanje premoženjskega in finan~nega položaja ustanove ali 
zavoda, poslovno in finan~no uspešnost, razpolaganja in porabo materiala ter finan~nih sredstev. Podpira vse poslovne 
funkcije ra~unovodstva:

finan~no ra~unovodstvo, 
ki zajema knjigovodstvo denarja, spremljanje terjatev in obveznosti, spremljanje kreditnih terjatev in obveznosti, 
blagajniško poslovanje, knjigovodstvo potnih nalogov, spremljanje dav~ne evidence z možnostjo delno odbitnega deleža 
davka na dodano vrednost in eviden~no knjiženje po na~elu denarnega toka, 

stroškovno ra~unovodstvo, 
ki zajema knjigovodstvo storitev, materialno in blagovno knjigovodstvo, knjigovodstvo polproizvodov in proizvodov, 
knjigovodstvo stroškovnih mest, knjigovodstvo stroškovnih nosilcev, knjigovodstvo pla~ in knjigovodstvo osnovnih 
sredstev, ki zajema spremljanje rednih osnovnih sredstev in osnovnih sredstev pridobljenih z donacijami,

poslovodno ra~unovodstvo, 
ki izhaja iz finan~nega in stroškovnega knjigovodstva.
Za lažje in hitro delo so pripravljene dolo~ene funkcije, 
ki omogo~ajo:

• poslovanje v doma~i in tuji valuti

• zbiranje podatkov za pla~ilne naloge 

• pla~evanje in knjiženje ban~nih izpiskov preko interneta z   
 avtomatskim zapiranjem

• obra~un obresti

• obra~un potnih nalogov

• avtomatske eviden~ne vknjižbe

• obra~un davka na dodano vrednost

• avtomatsko izdelavo temeljnic med razli~nimi knjigovodstvi

• izdelavo statisti~nih zbirnih poro~il za notranje in zunanje   
 uporabnike informacij 

• na~rtovanje in analiziranje.

7.1 Osnovna sredstva
Programska oprema za evidenco in obra~un osnovnih sredstev je pripravljena tudi za popis osnovnih sredstev s pomo~jo 
~rtne kode. Popisovanje poteka z direktno povezavo v podatkovno zbirko (on-line), kar omogo~a popisovanje OS ve~ 
uporabnikom isto~asno, premeš~anje osnovnih sredstev ob popisu in slikovni prikaz osnovnega sredstva. 

8. Pla~e in kadrovska evidenca 
Je odprt podsistem za obra~un pla~ in vodenje osebnih podatkov o zaposlenih.
Model obra~una je tako nastavljen, da se lahko prilagodi tako reko~ vsakemu podjetju brez dodatnega programiranja. 
Obra~un je hiter in omogo~a takojšnje preglede rezultatov (po osebah ali kumulativno). Pripravljeni so vsi predpisani 
obrazci za posamezen obra~un, ki jih je potrebno predložiti DURS-u in bankam ob izpla~ilu OD; poro~ila, ki so potrebna 
za ostale zunanje institucije (refundacije, nakazila za banke, poro~ila posojilodajalcem) in letna poro~ila (M4, dohodnina 
...). Statisti~na poro~ila pa so podprta tudi z grafi~nimi prikazi.
Kadrovska evidenca omogo~a spremljanje podatkov o delavcih, izra~un in vodenje dopusta ter razne izpise (delavci 
po abecedi, po mati~ni številki, po naslovih, z rojstnimi podatki, jubilejne nagrade ...). Omogo~eno je tudi spremljanje 
podatkov iz delovne knjižice, osebne podatke (disciplinski ukrepi, nagrade, izobraževanje, zadolževanje HTZ ipd.), podatke 
o družinskih ~lanih, za tujce podatke o delovnih dovoljenjih, podatke o invalidih, zavarovanja, ~lanstvo v sindikatih ... 

 

9. Poro~ila in analize
Modul je namenjen zgoš~enemu prikazovanju pomembnejših podatkov, ki jih obi~ajno potrebuje vodstvo zavoda za 
spremljanje poslovanja in hitro odlo~anje. Podatki se zajemajo iz osnovnih baz, omogo~en pa je tudi ro~ni vnos podatkov 
(napovedi, planirane vrednosti ipd.). Na osnovi podatkov iz celotnega IS, lahko dobimo poro~ila o porabi, gibanju zalog, 
naro~anju materiala, podatke iz ra~unovodskega modula, podatke iz pla~ in ostale podatke. Posebej pa je pripravljen tudi 
pregled toka denarnih sredstev tako imenovani ‘cash-flow’. Vsi podatki so prikazani v obliki tabel in grafov.

Na osnovne funkcije se lahko navezujejo tudi dodatne funkcionalnosti, ki omogo~ajo posebne evidence, kot na primer: 
na~rtovano vzdrževanje osnovnih sredstev, kontrolni postopki vhodnih artiklov, evidentiranje porabe storitev in izdelkov 
v lastni restavraciji in podobno. 


