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26. STROKOVNO SREČANJE 
EKONOMISTOV IN POSLOVODNIH 
DELAVCEV V ZDRAVSTVU



Zdravstvo je zelo pomembno!

Zdravje je ena najpomembnejših vrednot posameznika, 
nujno potrebna tudi za delovanje celotne družbe. 
Zdravstvo je zelo pomembna dejavnost!

Stroški za zdravstvo naraščajo (v vseh državah):

 zaradi naraščajočih potreb (staranje prebivalstva)

 zaradi razvoja medicine, farmacije idr. znanosti: 
 sodobna oprema in preventiva (odkrijemo več bolezni);
 novi postopki zdravljenja (= novi stroški)
 nova zdravila (draga in učinkovita) in sodobni MTP
 …



Stroški naraščajo v vseh državah…



…tudi pri nas (bolj kot prihodki) !
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Koliko prispevamo za zdravstvo?



FN 2018 2018 FN 2019 2019 2019/18
mio € % mio € % index

Zdravstvene storitve 2.028 70,4% 2.142 70,2% 105,6

Zdravila in MTP 415 14,4% 444 14,6% 107,0

Bolniške in nadomestila 341 11,8% 367 12,0% 107,5

Ostali odhodki* 98 3,4% 100 3,3% 102,5

SKUPAJ 2.882 3.054 106,0

Javni viri so omejeni (Finančni načrt ZZZS)

ZZZS:
… se ne sme zadolžiti
… ne prejema sredstev iz proračuna

Če nima dovolj denarja  ZNIŽA CENO STORITEV!



Ugotovitev
Z relativno omejenimi viri je vse težje plačevati 
naraščajoče zdravstvene potrebe, odgovarjati na 
zahteve stroke in pričakovanja prebivalstva.

Izziv

Kako vzpostaviti učinkovit in stroškovno vzdržen 
zdravstveni sistem za sedanjost in prihodnost?

Kako z razpoložljivimi viri dosegati čim večje učinke?

= Kako do večje stroškovne učinkovitosti 
zdravstvenega sistema?



Potrebni so ukrepi… 

…na nivoju države oz. sistema (pristojno MZ):

vzpostavitev racionalne in stroškovno učinkovite mreže
izvajalcev zdravstvenih storitev;

opredelitev košarice pravic iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja, ki jo javno financiranje lahko pokrije;

sistem vodenja in upravljanja javnih zavodov, ki bo 
omogočal stimuliranje „več dela“ in „boljšega dela“ 
zaposlenih;

posodobitev / harmonizacija informacijskih sistemov, 
ki omogočajo spremljanje stroškov na nivoju sistema;

dogovor s socialnimi partnerji, ki bo dejansko ure-
sničljiv in stroškovno vzdržen.



Potrebni so ukrepi… 

…na nivoju zdravstvenih organizacij (pristojna vodstva):

načrtovanje in spremljanje stroškov po organizacijskih 
enotah (boljša analitika, kontroling);

izvedba popravnih ali sanacijskih ukrepov v primeru 
odstopanj od zastavljenih poslovnih/strokovnih ciljev;

spremljanje obsega in kakovosti dela po nosilcih/timih, 
spremljanje stroškov po nosilcih/timih (primerjava);

skrb za permanentno izboljševanje stroškovne učinkovi-
tosti na nivoju procesov;

permanentno razvijanje kulture obvladovanja stroškov   
pri vseh zaposlenih v organizaciji...



Struktura stroškov v bolnišnicah



Struktura stroškov v ZD



Stroški materiala
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 Kako stroškovno učinkovito nabavljati zdravila?

 Kakšna je struktura teh stroškov? 
 

Bolnišnice 2018 ZD 2018 Skupaj

Zdravila 220.571.005 4.710.229 225.281.235

Medicinski pripomočki 155.718.105 6.829.833 162.547.938

Nezdravstveni material 58.935.883 9.431.801 68.367.683

Ostali zdravstveni material 38.725.898 7.628.495 46.354.393

Skupaj 473.950.891 28.600.358 502.551.249

225 mio €

163 mio €

68 mio €

46 mio €
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Ne-zdravstveni material
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Stroški storitev
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Kaj govorijo ljudje…?



Dejstva:

 Slovenija je majhen (mikro) trg 
 veliki dobavitelji se poslužujejo zastopnikov
 zastopniki si delijo trg, ni prave konkurence
 javno naročanje je komplicirano, administrativne ovire
 javna naročila razdrobljena
 zaradi slabe likvidnosti nismo v stanju financirati zalog
 posledica so višje (previsoke) cene 

Za razmislek:
brez stalnega iskanja/uvajanja novih dobaviteljev ne 

bomo uspeli znižati cen
kako cenovno konkurenčnim potencialnim dobaviteljem 

pomagati pri prijavi na razpise



 Skupna baza cen:
• omogoča zbiranje in obdelavo podatkov o cenah nabavljenega 

materiala v vseh javnih zavodih v Sloveniji (bolnišnice in ZD);
• ustrezno urejene podatke je posredovalo 42 zavodov, v trenut-

ni verziji je ok. 600.000 zapisov v vrednosti nad 1 mrd €; 
• podatki so zbirani po posameznih obdobjih in omogočajo 

spremljanje trenda cen po posameznih artiklih ali skupinah 
artiklov.

 Cilj projekta: dolgoročno zniževanje stroškov nabavljenega 
materiala pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Skupna baza cen 



Predlogi za posodobitev/izboljšanje SBC

 dopolnitev zalednih sistemov zavodov z enotno šifro 
artikla (GTIN šifra = Global Trade Item Number);  

 povezava zalednih sistemov s SBC z uporabo spletnih
servisov (Web Services);

 povezovanje SBC z drugimi bazami:
 skupna baza cen z Evropsko zvezo bolnišnic (HOPE)
 povezovanje SBC z ostalimi bazami na nivoju EU

http://www.haiweb.org/medicineprices/national-medicine-prices-sources.php

 povezovanje SBC z ustreznimi bazami podatkov o neželenih 
učinkih pri zdravljenju (Prijava neželenega učinka)

 javna objava podatkov o porabi posameznih artiklov po 
izvajalcih zdravstvenih dejavnosti na spletni strani (?).

http://www.haiweb.org/medicineprices/national-medicine-prices-sources.php


Nacionalni register zdravstvenega materiala
 osnovni podatki o artiklu (enotna šifra, naziv, kataloška 

številka, opis, proizvajalec, distributer…);
 enota mere, dimenzije, osnovna enota pakiranja;
 fotografija artikla;
 povezava do spletne strani proizvajalca, na kateri je 

prikaz vseh lastnosti artikla;
 nacionalno dogovorjen šifrant posameznih skupin in 

podskupin artiklov;
 navedba nacionalno dogovorjenih alternativnih artiklov 

ali podobnih artiklov;
 navedba statusa artikla z opisom zgodovine sprememb 

v bazi podatkov.



Vedno na koncu sta dve poti…

1. Lahko takoj pristopimo k posodabljanju SBC:
implementirati že navedene spremembe in vključiti vse 

javne zavode
potrebna je (oblastna in finančna) podpora MZ, ki se je 

v lanskem letu že pozitivno opredelilo do projekta.

2. Lahko tudi implementiramo enoten informacijski 
sistem izvajalcev, ki vključuje skupno bazo artiklov oz. 
Nacionalni register zdravstvenega materiala.

Čas je za temeljit razmislek in odločno akcijo.

…izbereš pa tisto, ki je ni 
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Tatjana Jevševar
Tanja de Gleria

Jasmin Džaferović

Hvala za pozornost!


