
Kako smo krepili primarno zdravstvo?
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Razpoložljivost zdravnikov družinske medicine (število zdravnikov 
na 1000 prebivalcev), Eurostat

- Pod 
povprečjem 
držav EU (65%)

- V podatek za 
SLO niso 
vključeni 
pediatri, šolski 
zdravniki, 
ginekologi
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Število timov družinske medicine (zdravniki iz ur) iz pogodb z ZZZS
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- Povečevanje števila 
timov v javnih 
zavodih

- Pogojevanje plačila 
novih timov z 
dejanskimi dodatnimi 
zaposlitvami nosilcev 
programa



Preskrbljenost s timi družinske medicine, otroškega in šolskega 
dispanzerja (indeks na povprečje SLO), pogodbe z ZZZS
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- Razlike posledica 
odločitev Vlade RS, 
da se program dodeli 
na bolje preskrbljenih 
področjih

- Nezmožnost 
zagotovitve kadra, 
kar je bil pogoj za 
širitev
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Število opredeljenih oseb in količnikov na zdravnika 
družinske medicine
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Količniki: 
znižanje 
za 0,7 %

Osebe: 
znižanje 
za 3,7 %



Delež zavarovanih oseb, ki so bile obravnavane v ambulantah 
družinske medicine (kratki obiski vključeni)
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Povprečno število obiskov na leto na zdravnika iz ur v ambulantah 
družinske medicine
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Gibanje obiskov v ambulantah družinske medicine glede na 
starostno strukturo zavarovanih oseb
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Naraščanje obiskov 
pri osebah starost > 
65 let



Število najpogostejših storitev v ambulantah družinske 
medicine
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Odhodek ZZZS za ambulante družinske medicine
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Povečanje za 44 % (40 mio eur) 
v zadnjih 5 letih

v milijonih eur delež v vseh odhodkih za zdravstvene storitve



Vrste odhodkov ZZZS v okviru ambulant družinske medicine

11



Dodatno načrtovana sredstva – Dogovor 2019
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- Širitev mreže: 32 timov DM in 21 timov OD/ŠD: 3,8 mio eur

- 95 referenčnih ambulant: 2,91 mio eur

- Dvig cen zdravstvenih storitev (povišanje PR)

- Povečanje sredstev za informatizacijo: 0,36 mio eur

- Plačilo vseh hitrih testov za določanje povzročitelja infekcij: 
0,32 mio eur

- Plačilo vseh aplikacij cepiv: 0,25 mio eur

- Farmacevtsko svetovanje: 0,33 mio eur


