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� 1315 - meščanski špital ob Dravi ( 12 oskrbovancev ),  
zametki institucionalnega zdravstva

� 1804-1874 prva zasebno javna Obrtniška bolnica
� 1874 – zgrajena nova splošna javna bolnišnica na Ptuju 

in prehod v novo obdobje medicinske ere ( 55 postelj, 
19 sob, 600 bolnikov, ld 21-30 dni ) in hiralnica za 100 
ostarelih in obnemoglih

� 1918- Javna bolnica z 110 posteljami( 45 krg, 45 interna, 
20 infekcije), Hiralnica 134 postelj

� 1946- ukinitev hiralnice, ustanovitev ginekološko 
porodnega oddelka, nato še laboratorij, transfuzija, 
otroški oddelek





� 1974- ob 100. letnici: odprli novo poslopje kirurgije z 
lekarno, transfuziologijo , oddelek intenzivne terapije, nato 
še prizidek internega oddelka z jedilnico

� 1986- adaptacija rentgenološkega oddelka
� 1991- nova porodnišnica (samoprispevek)
� 1994-96 adaptacija otroškega oddelka, učna bolnišnica, CT, 

vezni hodnik med krg in internistično stavbo
� 2002- odprtje dializnega centra, fizioterapije
� 2008- ustanovitev ortopedskega oddelka in oddelka 

podaljšanega bolnišničnega zdravljenja s 40 posteljami
� 2012- energetska sanacija bolnišnice
� 2014- Acreddittation Canada International za celotno 

bolnišnico, EN ISO  mednarodna akreditacija laboratorija
� 2015- DORA, TELECAP, SVIT
� 2016- MR slikanje



� osrednja zdravstvena ustanova ( 259 postelj, skoraj 12000 
hospitalnih pacientov, ld manj kot 5 dni, 91000 amb. 
pregledov, 16500 BOD PBZ in  zdravstvene nege s paliativo, 
več kot 4000 operacij, dializ 12000, 2578 prospektivnih
primerov, 810 porodov,  261 protetičnih op,…)

� zaposlenih  490 (43 specialistov zdravnikov, 20 
specializantov, 90 DMS, 11 fizioterapevtov, 14 radioloških 
inženirjev, 37 administratork, 24 zaposlenih na upravi…)

� Zunanji strokovni sodelavci iz ur za 7 zaposlenih

� na posameznih področjih predstavljamo vrhunskega 
izvajalca (analize kakovosti v RS), učna bolnišnica in 
partner MF MB, FZV MB 











� Kirurgija s specialističnimi ambulantami
� Ginekologija in porodništvo s SA in UZ diagnostiko
� Interna medicina s hemodializo
� Pediatrija s SA in UZ diagnostiko
� Intenzivna terapija, nega, anestezija, terapija bolečine
� Radiologija s CT in MR diagnostiko
� Laboratorijska diagnostika
� Hospitalna in ambulantna medic. rehabilitacija-FTH
� Specialistična očesna ambulanta in op katarakt
� Specialistična  ORL ambulanta
� Specialistična nevrološka ambulanta
� Oddelek PBZ in zdravstvene nege in paliative
� Lekarna
� Splošne in ekonomsko tehnične službe
� Outsourcing: čiščenje, pranje perila



� 120.000 prebivalcev sp. podravsko štajerskega območja 
Občine Ptuja in Ormoža (19) z 86500 prebivalci ter 
vsaj 1/4 prebivalcev mejnih občin (Lenart, Sv. Jurij ob 
Ščavnici, Sv. Trojica, Sl. Bistrica, Rače, Makole, 
Rogatec, Ljutomer), ki naravno geografsko in 
zgodovinsko reflektirajo na  SB Ptuj

� Pacienti SB PTUJ: 

� 72% Sp. Podravje

� 28% ostali



leto Sprejem/
preseg.
plana %

Real. 
Uteži/
preseg
plana%

RU/PU Amb. 
obiski

Prihodki
Mio euro 
/ indeks 

Rezultat
Mio 
euro

Stroški
dela/
indeks 

Stroški
Mater. ,
storitev/
indeks

2006 11243/
+2,0

9701/ 
+2,0

1,01/
1,01

74754 16,5 -0,85 9,5/ 7,0/

2010 11253/
-0,8

10649/
+4,3

1,17/
1,12

79614 22,6/ 
1,37

-1,77 13,0/
1,37

10,2/
1,46

2013 11248/
+0

10874/ 
+4,5

1,18/
1,12

80577 21,6/
0,955

-2,14 13,2/
1,01

9,0/
0,88

2014 11556/
+2,4

11218/ 
+3,0

1,18/
1,18

86819 22,7/
1,05

-0,54 13,2/
1,00

9,0/
1,00

2015 11606/
+1,3

11505/ 
+3,5

1,21/
1,20

87168 23,6/
1,04

+0,04 13,2/
1,00

9,3/
1,03

2016 11428/
+1,7

11837/
+7,7

1,255/
1,19

91099 24,1/
1,02

-1,17 14,4/
1,09

9,9/
1,06

2016/
2010

1,11 1,14 1,06 1,11 0,97



� Delimo usodo slovenskega zdravstva in države v času krize, celo 
nesorazmerno veliko

� Smo za ZZZS najcenejša bolnišnica, - z najnižjo utežjo med 
splošnimi bolnicami, in med tremi, ki ne dobijo plačanega 
pomembnega dela višine realizirane uteži in celotne realizacije 
uteži (opravljene storitve), posledica je pomembna izguba 

� Zaradi dolgoletnega negativnega poslovanja (izjema 2015) je 
likvidnostna situacija na meji vzdržnega, iztrošenost prostorov, 
opreme, pomanjkanje kadra je bilo v 2014 med najvišjimi v 
sistemu (odpisanost opreme 0,95)

� Nujen investicijski cikel začet 2015 izboljšuje delovne pogoje, 
zadovoljstvo pacientov in zaposlenih, skrajšuje čakalne dobe 
(2016 stopnja odpisanosti opreme 0,75, nabava 3 uz aparatov, 
novi CT, MR, mobilni rtg aparat, 2 operacijski mizi, monitoring 
sistem za intenzivo, novi RIS Pacs sistem, računalniška oprema, 
anestezijski aparat, zapolnjevanje potrebnega specialističnega 
kadra,…)



Sodelujemo v projektu EDP in sodelujemo kar na 
področju 24 VZS, kar nas postavlja ob bok vsem 
regijskim bolnišnicam. 

Kljub solidnemu obvladovanju stroškov storitev in 
materiala, odlični realizaciji programa pa ni dovolj 
mehanizmov za kompenzacijo zakonsko naloženih 
dvigov stroškov dela, naraščajočih stroškov materiala in 
storitev zaradi vse dražje, tudi defenzivne medicine.



V strateškem načrtu do 2018 ostaja neuresničen predvsem še 
ključen projekt za nadaljnji razvoj bolnišničnega zdravstva v 
naši regiji, to je 

URGENTNI CENTER in potrebna obnova operacijskih dvoran 
in intenzivne terapije (prvi projekti že iz l.2002). 

Zaključen je projektni del, UC uvrščen v NRP, zagotovljena so 
finančna sredstva in z današnjim dnem tudi lastna udeležba  
bolnišnice v višini 820.000 euro, ki jih je pomembno 
pomagalo zbrati lokalno gospodarstvo in občine, skupaj 
620.000 euro!!! 





� Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je ustanova s svojo 
ustvarjalno preteklostjo, je ustanova z vizijo prihodnosti. Skrb za 
zdravje človeka in strokovni razvoj ter bolnikom prijazna 
humana bolnišnica je še vedno naša najpomembnejša naloga.

� V veliki meri je odvisna od potez našega resornega ministrstva in 
aktualne vladajoče politike.

� Napovedane poteze  (pokritje večine izgub, dvig cen storitev, 
ureditev plačila stroškov NZV, novi skorigiran obračunski sistem 
bolnišnic,…) so nujne za stabilizacijo našega zdravstvenega 
sistema, v bolnišnici Ptuj pa bodo zanesljivo bistveno izboljšale 
pogoje poslovanja in omogočile potreben razvoj ter izvajanje 
našega poslanstva in tudi ohranjanje enakosti v Sloveniji, tudi za 
120.000 državljanov Spodnjega Podravja!




