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SB Izola

Število prebivalcev v regiji 140.000

Velikost 297 bolniških postelj, 9  operacijskih 

sob, urgenca, intenzivna terapija

Število ambulantnih pregledov v letu 2017 210.000 pacientov

Število urgentnih pregledov v letu 2017 50.000 pacientov

Število prvih pregledov v letu 2017 87.000 pacientov

Število sprejemov v bolnišnično oskrbo v 

letu 2017

15.200 pacientov

Število kirurških operacij v letu 2017 9.078 pacientov

Dnevna bolnišnica v letu 2017 1.500 pacientov

Povprečna ležalna doba v letu 2017 4,0 dni

Prihodki v letu 2017 49.340.000 EUR

Število zaposlenih specialistov (iz del. ur) 102

WZA – Wilhelmina Ziekenhuis

Assen
120.000

285 bolniških postelje, 6 

operacijskih dvoran, urgenca, 

ortopedija, intenzivna terapija

205.000 pacientov

16.000 pacientov

82.000 pacientov

11.000 pacientov

10.000 pacientov

13.000 pacientov

4,5 dni

120.000.000 EUR

104



PROCESI 

Analiza stanja
- Vhodni viri…..
- Procesi dela….
- Produkt…
- Plačilo…….



Stroški materiala
27%

Stroški storitev
17%

Stroški dela
51%

Stroški 
amortizacije

4%

Drugi stroški in 
odhodki

1%

RAZDELITEV STROŠKOV IN ODHODKOV SB IZOLA 







KAJ VSE SMO NAREDILI?

- Obnovili informacijsko infrastrukturo

- Uvedli celovito brezpapirno poslovanje v 
ambulantah in ukinili kartone

- Uvedli in standardizirali centralno administracijo

- Uvedli in standardizirali center osebnega 
naročanja za vse dejavnosti



KAJ VSE SMO NAREDILI?

- Razvili in uvedli vrstomat

- Standardizirali vse dopise in uvedli kuvertirko

- Uvedli cevno pošto po celotni bolnišnici

- Call center – telefonsko naročanje



KAJ VSE SMO NAREDILI?

- Uvedli moderno centralno skladišče
- Uredili procese nabave in javnih naročil

- Uredili procese analitike
- Procese dela v finančni službi z izterjavo
- Uvedli celoten proces sledenja vsem strojem v 

povezavi z vzdrževanjem
- Uredili notranjo logistiko



STABILNOST - SPREMINJANJE

Varčevanje – Evolucija – Revolucija?

Prezgodaj – Prepozno – Pravočasno?

Potrebna je tudi sprememba kulture:
• Se ne zgodi preko noči
• Običajno zahteva menjavo vodilnih
• Zahteva strateški način razmišljanja
• Zahteva integriranje vseh poslovnih funkcij v organizaciji
• Zahteva nova vlaganja 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST


