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VSEBINA

� pomen normativov v zdravstvu

� vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob v 
zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene
obravnave

� predstavitev dela delovne skupine v okviru
ZdrZZS

� primeri uvajanja normativov v SB Celje

� zaključek



POMEN NORMATIVOV

� normativ – količina delovnega časa, surovin, potrebna
za izdelavo, uresničitev česa

� standard – za posamezno državo obvezen enotni
predpis za mere, kakovost izdelkov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti; Ljubljana 2000



POMEN NORMATIVOV

� dvig kvalitete zdravstvenih storitev – dovolj časa za
posamezno obravnavo, izpolnjevanje dodatnih
aktivnosti, nadzor kvalitete opravljenega dela, bolj
prijazen dostop do pacienta

� usklajevanje z ostalimi deležniki v zdravstvu

� prilagoditev organizacije dela v JZZ, koordinacija med 
poklicnimi skupinami

� postopno uvajanje, ob zagotavljanju stabilnega in 
varnega delovanja zdravstvenega sistema



NORMATIVI DELA ZDRAVNIKOV

� Modra knjiga standardov in 
normativov dela zdravnikov in 
zobozdravnikov, Zdravniška zbornica
Slovenije, Sindikat zdravnikov in 
zobozdravnikov Fides, Slovensko
zdravniško društvo, Ljubljana 2011

� 35 strani, od tega 7 strani za področje
sekundarne in terciarne ravni



IZHODIŠČA

� Vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter
povečanje kakovosti zdravstvene obravnave

� 24.3.2017 podpisan sporazum o začasni prekinitvi
stavkovnih aktivnosti

� normativi so eno od treh poglavij, ki so med seboj sicer
povezana in tvorijo celoto (poleg tega še predpogoji in 
čakalne vrste)

� imenovana delovna skupina v okviru ZdrZZS, da pripravi
enoten model izračuna doseganja normativov na osnovi
podpisanega sporazuma



IZHODIŠČA

� enoletni projekt z začetkom 1.4.2017, po
tromesečjih

� zagotoviti individualno spremljanje dela
posameznih zdravnikov (neizdelano stališče za
specializante)

� spremlja se samo redno delo

� možnost variabilnega nagrajevanja ob
izpolnjevanju pogojev iz vseh treh poglavij



1. PREDPOGOJI

� pravočasno izdajanje medicinske
dokumentacije

� uporaba storitev eZdravja



2. NORMATIVI

� izdelana lestvica priznanja variabilnega
nagrajevanja od 5 do 20% preseganja normativa

� preseganje normativa za 20% - 15% osnovne
plače in najmanj 2 uri dodatnega dela s pacienti
tedensko

� neoperatvina, operatvina področja, radiologija, 
nuklearna medicina, patologija, mikrobiologija, 
onkologija, transfuziologija,..



REDNO DELO

eksterna strokovna izobraževanja

odsotnosti (letni dopust, bolniške odsotnosti, službena
potovanja, študijski dopust, sodelovanje na projektih, v 
komisijah,..)

REDNO DELO BREZ 
ODSOTNOSTI

vzdrževanje ali izboljšanje kakovosti (25% rednega delovnega
časa brez odsotnosti; priprava za delo, malica, skupne vizite, 
vodenje registrov, interna strokovna izobraževanja, patološke
konference,.)

čas namenjen neposrednemu vodenju (do 20% rednega
delovnega časa brez odsotnosti) 

čas namenjen neposrednemu mentorstvu (12% rednega
delovnega časa brez odsotnosti) 

čas dela v urgentni ambulanti

RAZPOLOŽLJIVI ČAS



NEOPERATIVNI DEL

HOSPITAL AMBULANTE

ŠTEVILO HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV

ŠTEVILO ODPUSTNIC

ŠTEVILO KONZILJARNIH PREGLEDOV

ČAS NA HOSPITALU

specialist 40 min/pac, specializant 1 ura/pac, sobni
zdravnik 2 uri/pac

30 min/odpustnico, če specializant 20 min in 10 min 
specialist

individualni 30 min/pregled

skupinski brez pac – 15 min/pregled, s pac 30 min/ 
pregled

PRVI PREGLEDI

KONTROLNI PREGLEDI

FUNKCIONALNE PREISKAVE

DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

ČAS ZA AMBULANTNO DELO

ŠTEVILO EFEKTIVNIH UR



OPERATIVNI DEL

HOSPITAL AMBULANTE OPERATIVA

ČAS NA HOSPITALU ČAS ZA AMBULANTNO DELO ČAS ZA OPERATIVO

ŠTEVILO EFEKTIVNIH UR



HOSPITAL

ŠTEVILO HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV

ŠTEVILO ODPUSTNIC

ŠTEVILO KONZILJARNIH PREGLEDOV

ČAS NA HOSPITALU

specialist 5 min/pac

20 min/odpustnico, če specializant 10 min in 10 min specialist

individualni 30 min/pregled, skupinski brez pac – 15 
min/pregled, s pac 30 min/ pregled

ŠTEVILO SPREJEMOV

20 min/pac



AMBULANTE

PRVI PREGLEDI

20 min/pregled

KONTROLNI PREGLEDI

10 min/pregled

AMBULANTNI POSEGI

10 min/poseg

ČAS ZA AMBULANTNO DELO

OPERATIVA

ČAS OPERACIJ

kirurgi -začetek-konec
anestezije
anesteziologi - začetek-konec
anestezije + 10 min za vsako
operacijo

ČAS ZA OPERATIVO



� zagotovitev informacijske podpore

� uporaba evidentiranih storitev, ki so del 
obračunskega sistema ZZZS



3. ČAKALNE DOBE IN KVALITETA DELA

a. čakalne dobe – 7% povprečne plače (5% po e  
Konzultacijah)

� spremljanje čakalnih vrst pri posameznih izvajalcih
� posameznik, ki vpliva na posamezno čakalno vrsto vsaj

50% povprečja
� nerešeno vprašanje zdravnikov, ki nimajo čakalnih vrst in 

specializantov
� neusklajena metodologija izračunavanja

b. e Konzultacije – 3% povprečne plače

c. razmerje prvi/kontrolni pregledi – 3% povprečne plače
(2% po e Konzultacijah)



SPREJEMANJE NORMATIVOV

� osnova so normativi opredeljeni v Modri knjigi

� za ostale predloge pripravijo razširjeni strokovni
kolegiji in posamezna združenja

� sprejema jih Zdravstveni svet

� če normativi niso sprejeti pravočasno, jih morajo
pripraviti vodstva JZZ (rok za 1. izplačilo je 
10.8.2017 !!)



PRIMERI SB CELJE

� specialistična revmatološka ambulantna
dejavnost

� radiologija



REVMATOLOGIJA

� dogovor z zdravniki v 2016:
� prvi pregled – 30 min

� kontrolni pregled – 20 min

� kontrolni pregled biološka zdravila – 15 min

� mesečni plan: 

 prvi kontrolni biološka zdravila skupaj 

specialist 1 26 54 20 100 

specialist 2 40 50 10 100 

specializantka 1 32 16 0 48 

specializantka 2 32 16 0 48 

skupaj 130 36 30 296 

 



REVMATOLOGIJA

� septembra 2016 priključitev v enkratni dodatni
program – vsak zdravnik 10 dodatnih prvih pregledov

� plan/ realizacija september –december 2016:

� v okviru EDP 187 prvih pregledov, skrajšanje čakalne dobe
REDNO iz 414 na 245 dni in HITRO iz 125 na 45 dni

 prvi   kontrolni   

 plan real indeks plan real indeks 

specialist 1 144 118 82 % 296 376 127 % 

specialist 2 200 260 130% 240 151 63% 

specializantka 1 168 138 82% 64 128 200% 

specializantka 2 168 142 84% 64 94 147% 

skupaj 680 658 97% 664 749 113% 

 



REVMATOLOGIJA

0,57 
tima

1.204 prvih pregledov

2.160 kontrolnih pregledov

1,79 2,84

kontrolni/prvi

SB Celje povp SLO

vpliv na skrajševanje
čakalnih dob !!

815 ordinacijskih ur
(1 tim= 1.430 ur)

kontrolni pregledi 712 ur

prvi pregledi 602 uri
skupaj 1.314 ur

499 ur več
oz. 61%



REVMATOLOGIJA

� izrazita diskrepanca med Pogodbo in predvidenimi
normativi

� za realizacijo programa bomo morali zagotoviti
dodatne ambulante, kar predstavlja dodatne stroške
dela

� možnost uskladitve normativov – kontrolni pregled iz
20 na 15 min zniža preseganje na 40%

� sistemska potreba po povečanju števila timov
(trenutno le 6,62) in vzpostavitev sistema poenotenja
razmerja kontrolnih/prvih pregledov



SPEC. INTERNISTIČNE STROKE

• diskrepanca med številom ordinacijskih ur po Pogodbi in številom ur 
ob upoštevanju normativov (izjema je le internistika)



RADIOLOGIJA

� v 2016 izdelani normativi za vse radiološke diagnostične
postopke (RDP) v SB Celje

� sodelovanje radiologov, razpolaganje z normativi RSK za
radiologijo in normativi UKC Maribor

� ker nimamo radiološkega informacijskega sistema
odločitev, da spremljamo delo v rednem delovnem času
in dežurstvu

� določitev števila efektivnih ur: dopoldan - 6 (83% vseh), 
popoldan - 5 (86%), ponoči - 3 (25%), vikend - 13 (52%)

� preseganje do 10% priznano soglasje za delo drugod, 
nato dodatno plačilo 

� izdelana lestvica za variabilno nagrajevanje in izplačila
od avgusta 2016 dalje



RADIOLOGIJA

• analiza specialistov, ki so bili prisotni ves čas (specialist 10 ni upoštevan)



• 3,1% več opravljenih preiskav
• v 9 mesecih 1.088 več preiskav, 120/mesec
• dodatno plačilo 11.217 EUR bruto I, 1.252 EUR bruto/mesec
• marca 2017 izjava, da se pridružujejo normativom RSK
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14%

8%

3%

24%

51%

DELEŽI DU AVGUST 2016 – FEBRUAR 2017

20% izplačilo DU

15% izplačilo DU

10% izplačilo DU

priznano soglasje

ni izplačila DU, niti soglasja

• izdelani so mesečni kriteriji, ne pa tudi na daljše obdobje



RADIOLOGIJA

� v okviru delovne skupine ZdrZZS posredovani
normativi SB Celje vsem bolnišnicam

� izraženo nasprotovanje RSK za radiologijo in 
zahteva, da se upoštevajo njihovi normativi

� z izjemo ene splošne bolnišnice, vse ostale
bolnišnice soglašajo z normativi RSK za
radiologijo !!



RADIOLOGIJA

� narejena analiza za SB Celje (podatki o realizaciji

celotnega programa leta 2016, izvzeta so klasična RTG slikanja):

� razlika med normativi je 61,8%

efektivne ur letno

normativi SBC 14.751   

normativi RSK 23.876   



RADIOLOGIJA

� efektivne ure radiologov:

� potrebno število radiologov za SB Celje (brez mentorstev, 
neposrednih vodij, vsi polno zaposleni):

število zaposlenih

normativi SBC 15   

normativi RSK 24   

efektivne ure

bruto letno število ur 2.088

bruto letno število ur radiolog (7,2 delovnik) 1.879

odsotnosti radiolog (50 dni RLD, 15 dni SI, 5 dni ostalo) 1.319

25% zagotavljanje kakovosti 989

12% mentor 831

predstojnik (20%) 568



RADIOLOGIJA

� vse bolnišnice morajo narediti izračune za svoje
programe

� potrebno bo uskladiti normative s predlogom RSK 
za radiologijo

� nevarnost izrazitega podaljševanja čakalnih dob

� vloga skrajšanega delovnega časa radiologov (še 
dodatnih 10% delovnega časa)



ZAKLJUČEK

� uvedba normativov je potrebna, a mora biti
postopna in sočasna za vse deležnike

� nujno je potrebno sodelovanje ZZZS 

� vodstva bolnišnic dobivajo orodje za učinkovito
kadrovsko planiranje

� možnost selektivnega nagrajevanja

� nujno vzporedno vzpostavljanje standardov, ki
so temelj zagotavljanja kakovosti



HVALA LEPA ZA POZORNOST !


