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mag. Rosvita Svenšek

Pravilne odločitve – osnova za razvoj 
slovenskega zdravstvenega sistema

Jože Veternik mag. Robert Cugelj
Društvo ekonomistov v zdravstvu

26. strokovno srečanje ekonomistov in poslo- 
vodnih delavcev v zdravstvu se odvija v času, ko 
je v medijih in javnosti nasploh veliko govora o 
problemih v našem sistemu zdravstvenega var-
stva in zdravstvenih dejavnosti. Prav posebej 
izstopa problematika družinskih zdravnikov, ki 
grozijo, da bodo izstopili iz javnega sistema, s 
čimer bi se bistveno poslabšala dostopnost ljudi 
do zdravstvenih storitev, pa tudi napoved sindi-
kata FIDES o striktnem upoštevanju standardov 
iz Modre knjige. Pri tem navajajo preobremenje-
nost, nespoštovanje obljub o 'normativih' njiho-
vega dela in nasploh nezadovoljstvo s sistemom. 
Ne da bi se spuščali v oceno teh navedb, je vse-
kakor treba pogledati stanje in razmere tudi z 
druge plati, to je s strani javnega zdravstvenega 
sistema, z vidika zavarovancev in javnega zdrav- 
stvenega zavarovanja. Sistem je naravnan tako, 
da izvajalci in zavarovane osebe skupaj predstav- 
ljajo celoto, zato drug brez drugega ne morejo. 
Celoten sistem naj bi uredila država z zakoni in 
drugimi predpisi ter z zagotovitvijo nujnih ma-
terialnih podlag.

Društvo ekonomistov in poslovodnih delavcev 
v zdravstvu že vrsto let pri organizaciji vsako-
letnih srečanj umešča te aktualne in nerešene 
vsebine na dvodnevne seminarje, saj se zave-
damo, da zdravstveni sistem potrebuje dobre in 
pravilne odločitve, v zadnjem času pa tudi hitre 
odločitve. Vrsto let se je zdravstveni sistem so- 
očal z velikim pomanjkanjem finančnih sred-

stev, trenutno pa ni več ključni problem denar, 
ampak pomanjkanje kadra, še zlasti zdravnikov 
in določenega negovalnega kadra na sekundar-
nem in terciarnem nivoju. 

Vodilo letošnjega majskega srečanja zato ni 
izbran naključno, temveč z razmislekom, saj 
so pravilne le tiste odločitve, ki niso stihijske 
ali izsiljene na kakršenkoli način, temveč 
premišljene ter temelječe na podatkih in 
poznavanju sistema, predlagatelji in odločevalci 
pa zanje prevzemajo odgovornost. Iskali bomo 
odgovore na nekaj vprašanj, ki so in bodo 
povezana s pravilnim odločanjem o poteh in 
smereh razvoja slovenskega zdravstva. Rdeča nit 
dvodnevnega srečanja bo predstavitev razvoja 
primarnega zdravstva, ki je ključno za uspešno 
delovanje celotnega zdravstvenega sistema, 
saj brez dobrega, učinkovitega in strokovnega 
primarnega zdravstva celoten zdravstveni si- 
stem ne more delovati. Predstavljen bo projekt 
sanacije bolnišnic, ki teče drugo leto in že 
kaže določene pozitivne rezultate v nekaterih 
slovenskih bolnišnicah. Pogovorili se bomo 
tudi o bazi cen, ki jo Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije vodi v korist oziroma v 
pomoč javnim zdravstvenim zavodom, kakšna 
je kakovost podatkov na nacionalnem nivoju, 
kaj je res in kaj ne o številu zaposlenih v zdrav- 
stvu ter o tem, kakšno je zdravstveno stanje na 
Gorenjskem. Predstavljen bo tudi praktičen 
primer možnosti znižanja stroškov bolnišničnih 
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okužb ter kako bomo zagotovili sledenje 
zdravil po EU direktivi. Zaradi vse bolj pereče 
problematike staranja prebivalstva je aktualna 
tudi tema o pametnem sistemu integriranja 
zdravstva in oskrbe. 

Od ustanovitve samostojne države pa do danes 
se je nabralo precej izzivov za korekcijo oziroma 
izboljšanje sistema. Zakoni, ki so bili uveljavlje-
ni v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, 
so postavili okvir novega sistema, ki pa bi moral 
biti dodelan s sprejetjem nekaterih podzakon-
skih aktov in drugih opredelitev. Šele ti naj bi 
jasno opredelili pravice zavarovancev v okvirih 
ekonomskih možnosti države, naloge in pristoj-
nosti lokalnih skupnosti in delodajalcev v zvezi 
z zdravstvenim varstvom, merila za postavitev 
mreže javne zdravstvene službe, standarde in 
normative storitev, ki jih zagotavlja javni sis-
tem, način financiranja obveznega zdravstve-
nega zavarovanja in posredno javne zdravstve-
ne dejavnosti, vlogo partnerjev (država, ZZZS, 
izvajalci) v sistemu itd. Čeprav je od sprejema 
zakonov minilo že 27 let, vrsta teh nalog še ni 
uresničenih, kar samo po sebi povzroča težave 
in motnje v delovanju sistema, nezadovoljstvo 
ter nesistemsko reševanje težav. Tako smo priča 
nenačrtnemu razvoju zdravstvenih zmogljivosti 
(prostorov, opreme, kadrov), ki se ne odvija v 
celoti skladno s potrebami in možnostmi, tem-
več v odvisnosti od raznih drugih dejavnikov in 
vplivov. Tako npr. v vseh 27 letih od sprejema 
zakonov nimamo določene mreže javne zdra-
vstvene dejavnosti niti normativov in standar-
dov zdravstvenih storitev, kar neredko vodi v 
neskladja in nenačrtnost v razvoju ter v stanje, 
za katerega ni zadostnih kadrovskih, finančnih 
in drugih virov. Vse to so naloge, ki bi jih mora-
lo opraviti Ministrstvo za zdravje, a jih ni, zaradi 
česar se pojavljajo motnje v sistemu, med kate-
rimi je podhranjenost primarne zdravstvene 
oskrbe le ena od njih. Menjavali so se ministri 
in koalicije, ne da bi opravili svoje naloge, ki jim 
jih narekuje zakonodaja že več kot 20 let. Vse to 
zmanjšuje učinkovitost in uspešnost celotnega 
sistema. Vse bolj se veča razkorak med zakon-
sko določenimi pravicami ljudi in možnostjo 
njihove uresničitve. 

Če želimo izboljšati sistem zdravstvenega var-
stva, so potrebne spremembe na skoraj vseh 
njegovih ožjih področjih. Zakon bi moral na 
novo opredeliti pravice do zdravstvenih storitev 
ter nakazati možnosti njihovega usklajevanja z 
ekonomskimi možnostmi in potrebami družbe. 
Posloviti se bo treba od razmišljanja, da bomo 
vsi imeli vse pravice in dostop do vseh stori-
tev, ki jih lahko ponudita zdravstvena služba in 
tehnologija. Še večje spremembe so potrebne v 
organizaciji in vodenju zdravstvenih zavodov, 
ki morajo postati nepridobitne gospodarske 
družbe ter same odgovorne za svojo dejavnost 
in poslovanje v okviru zakonov. Dosedanja pra-
ksa vodenja in upravljanja javnih zdravstvenih 
zavodov po svetih zavoda se je pokazala kot ne-
učinkovita. Člani svetov niso izbrani kot pozna-
valci sistema in gospodarstveniki, temveč bolj 
ali manj kot pripadniki ali somišljeniki raznih 
političnih strank. Dokler na tem področju ne 
bo sprememb, ni pričakovati večje odgovornosti 
uprav in vodstev javnih zdravstvenih zavodov 
za poslovanje brez primanjkljajev ali za dosega-
nje boljših poslovnih rezultatov.

Torej bo morala zdravstvena politika sprejeti 
nekaj ključnih odločitev, ki morajo izhajati iz 
predvidenih zdravstvenih potreb slovenske-
ga prebivalstva. Na podlagi te ocene bo treba 
sprejeti odločitev o številu izvajalcev, o količini 
pravic, ki jih bo država Slovenija preko zavaro-
valnice ali več zavarovalnic uspela financirati, 
o finančnem modelu financiranja zdravstvenih 
storitev in nenazadnje tisto, kar je pravzaprav 
najbolj pomembno – resen razmislek o načrto-
vanju zdravstvenih kadrov. Ker je zdravstvo in-
teres vsakega posameznika in družbe kot celo-
te, je v široki javni razpravi najprej treba doseči 
konsenz o možnih spremembah in se šele nato 
lotiti pisanja sprememb zakonodaje, sicer bodo 
predlogi še nadalje ostali zaprti v predalih. Za 
to je potrebna doza modrosti, za katero verja-
memo, da jo bodo pripravljavci in odločevalci 
zmogli!
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mag. Eva Helena Zver
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

Neenakosti v finančni dostopnosti 
do zdravstva v Sloveniji z vidika 

mednarodnih primerjav 
Povzetek: 
Zagotavljanje enakosti v dostopnosti do zdrav- 
stva je eden ključnih ciljev zdravstvene politike. 
Pomembne so tri dimenzije dostopnosti: finan- 
čna, časovna in geografska. V prispevku so pri-
kazane mednarodne primerjave, ki osvetlijo 
predvsem finančno dostopnost oziroma finančno 
zaščito prebivalstva. V večini držav so namreč 
finančni razlogi glavni vzrok nezadovoljenih 
potreb po zdravstvenih storitvah. Omejitveni 
dejavnik so neposredna plačila iz žepa, ker so 
najbolj nepredvidljiva, lahko so neomejeno 
visoka in vedno obremenijo zgolj bolne. Po 
metodologiji Svetovne zdravstvene organizacije 
ugotavljamo, da je v Sloveniji finančna zaščita 
prebivalstva zelo dobra, hkrati je tudi neenakost 
v finančni dostopnosti manjša kot v večini 
evropskih držav. Ob upoštevanju tudi plačil za 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje se neena- 
kost v višini potrošnje gospodinjstev za zdravstvo 
poslabša. Pri tem so relativno dobro zaščitena 
socialno ogrožena gospodinjstva, slabše pa gos- 
podinjstva, ki nimajo statusa socialno ogroženih, 
ter gospodinjstva v drugem potrošnem kvintilu. 
Zaradi podaljševanja čakalnih dob se je v ob- 
dobju 2012–2015 v Sloveniji poslabšala tudi 
finančna dostopnost in povečale neenakosti v 
finančni dostopnosti. Prispevek deloma povzema 
ugotovitve nacionalnega poročila o finančni 
zaščiti zdravstvenega sistema v Sloveniji.1

Abstract: 
Ensuring equity in access to health is one of the 
key health policy objectives. Three dimensions 
of accessibility are important: financial, waiting 
time and geographical. The article presents 
international comparisons that highlight the 
affordability and financial protection of the 
population. In most countries financial reasons 
are the main cause of unmet needs for health care. 
The limiting factor are out-of-pocket payments  
because they are the most unpredictable and can 
be unlimitedly high and always burdens only the 
sick. According to the methodology of the World 
Health Organization, we find that in Slovenia 
financial protection of the population is very 
good, inequality in affordability is also lower 
than in most European countries. Taking into 
account also payments for complementary health 
insurance, inequality in the amount of household 
spending on health is worsening. In this context, 
socially endangered households are relatively well 
protected, while households that do not have the 
status of socially disadvantaged and households 
in the second consumer quintile are worse. Due to 
the prolongation of waiting periods, affordability 
has worsened in Slovenia over the period 2012 to 
2015, and inequality has increased. The article 
partly summarizes the findings of the national 
report on the financial protection of the health 
system in Slovenia. 

1 Vir: Pripravo nacionalnih poročil o finančni zaščiti v državah Evropske regije je koordinirala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO Barcelona Office 
for Health Systems Strengthening). Poročila so razpoložljiva na spletni strani SZO: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/can-people-afford-to-
pay-for-health-care-new-evidence-on-financial-protection. Za Slovenijo je poročilo še v recenziji in bo predvidoma objavljeno do konca leta 2019. Pri pripravi 
poročila za Slovenijo smo sodelovali: Eva Helena Zver iz Urada za makroekonomske analize in razvoj, Dušan Jošar z Ministrstva za zdravje in Andrej Srakar 
z Inštituta za ekonomske raziskave.  
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1. FINANČNA DOSTOPNOST 
DO ZDRAVSTVA

Finančna dostopnost do zdravstva (ang. affor- 
dability) oziroma finančna zaščita (ang. financial 
protection) je ena od glavnih dimenzij, po kateri 
se ocenjuje delovanje zdravstvenega sistema. 
Težave v dostopnosti iz finančnih razlogov se 
pojavijo predvsem zaradi neposrednih izdatkov 

iz žepa, ki presegajo zmožnosti gospodinjstva 
za njihovo plačilo. Slaba finančna zaščita zato 
ogroža dostopnost do zdravljenja ali zdravil 
ter lahko vodi do revščine gospodinjstev in 
povečevanja neenakosti v zdravju2.

Graf 1: Neposredni izdatki za zdravstvo kot delež v celotnih tekočih izdatkih za zdravstvo, 2005-2015, 
Slovenija, EU13, EU15, EU28 in izbrane države

Vir: Eurostat;  preračuni Zver et al. (v tisku). 

V zadnjem desetletju se kot ključni kazalnik 
finančne dostopnosti do zdravstva ne uporabljajo 
več celotni zasebni izdatki za zdravstvo, ampak 
so kot problematični prepoznani predvsem 
neposredni izdatki. Neposredni izdatki iz žepa 
vedno obremenijo zgolj bolne, najbolj pogosto 
starejše prebivalce z nizkimi dohodki. Po me- 
todologiji Svetovne zdravstvene organizacije 
(v nadaljevanju SZO) so neposredni izdatki še 
sprejemljivi in ne ogrožajo finančne dostopnosti 
sistema, dokler ne dosegajo deleža okoli 15 % 
izdatkov za zdravje3. 
V Sloveniji so neposredni izdatki še vedno 
relativno nizki, v letu 2016 so znašali 12,6 % 
vseh izdatkov za zdravstvo (Graf 1). Razlog 
za nizka neposredna plačila je v Sloveniji po 
eni strani zelo široka košarica pravic, ki se po- 
krivajo iz obveznega zdravstvenega zava- 
rovanja (v nadaljevanju OZZ), po drugi stra- 
ni pa pokrivanje doplačil iz dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju 
DZZ). 

Z vidika finančne zaščite in dostopnosti sis- 
tema je še zlasti pomembno, kolikšno breme 
predstavljajo neposredni izdatki gospodinjstev 

za zdravje po posameznih skupinah prebival-
stva glede na njihove dohodke ali potrošnjo. 
Slednje lahko analiziramo na podlagi podat-
kov iz Ankete o potrošnji v gospodinjstvih4. 
V analizi, pripravljeni za nacionalno poroči-
lo o finančni zaščiti v zdravstvenem varstvu 
v Sloveniji5, ugotavljamo, da se je v obdobju 
2005 do 2015 delež gospodinjstev, ki niso 
imela neposrednih izdatkov iz žepa postopno 
zniževal (Graf 2). Delež gospodinjstev, ki ni- 
majo neposrednih izdatkov je bistveno večji 
pri dohodkovno šibkejših gospodinjstvih kot 
pri bolj premožnih.V letu 2012 se je delež go-
spodinjstev brez neposrednih izdatkov znižal v 
vseh kvintilih, najbolj zaradi potrošnje zdravil 
(verjetno zaradi uvedbe nove regulacije glede 

2 Thomson, S. et al., 2019.
3 Evetovits, 2015
4 SURS, Anketa o potrošnji v gospodinjstvih.
5 Zver, E., Jošar, D., Srakar, A. (v tisku).
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zamenljivosti zdravil in uvedbe številnih novih 
generikov), deloma pa kot posledica podaljše-
vanja čakalnih dob. V letu 2015 se je pri najbolj 
premožnih delež še dodatno znižal, kar kaže na 

to, da so gospodinjstva, ki si finančno lahko pri-
voščijo, vse bolj pogosto posegala po zdravstve-
nih storitvah izven javne zdravstvene mreže. 

Graf 2: Delež gospodinjstev, ki niso imela neposrednih izdatkov iz žepa, po potrošnih kvintilih, 2005-2015

Vir: SURS, Anketa o potrošnji v gospodinjstvih; preračuni Zver et al. (v tisku). 

Graf 3: Delež neposrednih izdatkov iz žepa v potrošnji gospodinjstev, po potrošnih kvintilih, 2005-2015

Vir: SURS, Anketa o potrošnji v gospodinjstvih; preračuni Zver et al. (v tisku). 

Hkrati z povečevanjem števila in deleža gos- 
podinjstev, ki so imela neposredne izdatke iz 
žepa se je povečaval tudi povprečni znesek plačil 
na osebo in delež neposrednih izdatkov iz žepa 
v celotni potrošnji gospodinjstev (Graf 3). Delež 
izdatkov iz žepa v celotni porabi gospodinjstev 
v Sloveniji je v primerjavi z drugimi državami 
zelo nizek. V obdobju 2005–2015 se je ta de- 
lež v povprečju povečal z 1,5% v letu 2005 na 
2,2% v letu 2015, najbolj se je povečal v če- 
trtem in petem kvintilu. Razlike v potrošnji 
za zdravje med revnejšimi in bolj premožnimi  
gospodinjstvi so se s tem povečale. Razlike so 

hitro naraščale že pred krizo, še dodatno pa med 
krizo in v zadnjih letih, ko so se zelo podaljšale 
čakalne dobe. Deloma je povečanje razlik lahko 
posledica povečevanja dohodkovne neenakosti6 
in gospodarske krize, deloma pa je povezano 
tudi z odsotnostjo ustreznih sistemskih spre-
memb, zlasti glede problematike skrajševanja 
čakalnih dob. Povečanje razlik lahko vodi v 
naslednjih letih do povečevanja neenakosti v 
zdravju populacije. 

6 Poročilo o razvoju 2017, 2017. 
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2. DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE

V Sloveniji je bilo v kriznih letih med ključnimi 
varčevalnimi ukrepi v zdravstvu povečanje 
doplačil za zdravstvene storitve in zdravila, 
ki se pokrivajo iz dopolnilnih zdravstvenih 
zavarovanj. Leta 2015 je breme porabe gos- 
podinjstev za DZZ v povprečju predstavljalo 
3,0 % celotne porabe potrošnje v najrevnejšem 
kvintilu, 3,8 % v drugem kvintilu in 2,9 % pri 
najbolj premožnih. Delež je za najrevnejše nižji 
kot za drugi kvintil zaradi uvedbe posebnega 

mehanizma za kritje doplačil za prejemnike 
socialne pomoči (od leta 2009, vendar avto- 
matično brez vloge šele od leta 2012). S tem 
mehanizmom se je v Sloveniji pomembno 
zmanjšala regresivnost dopolnilnih zdravstve-
nih zavarovanj, vendar pa analiza kaže, da se 
je v obdobju po letu 2012, hkrati z naraščajočo 
zaposlenostjo, povečala obremenitev za drugi 
kvintil. Regresivnost med drugim in najboga-
tejšim kvintilom ostaja visoka. 

Graf 4: Delež potrošnje za prostovoljna zdravstvena zavarovanja7 v celotni potrošnji gospodinjstev v Sloveniji, 
po dohodkovnih kvintilih, 2005-2015 

Vir: SURS, Anketa o porabi gospodinjstev; preračuni SURS. Opomba : analiza temelji na dohodkovnih 
kvintilih ; v podatke so vključena vsa prostovoljna zavarovanja, izvzeta so invalidska zavarovanja 

Nezadovoljene potrebe po zdravljenju
V najnovejšem poročilu Svetovne zdravstvene 
organizacije o finančni zaščiti v državah Ev- 
ropske regije8 prvič analizirajo povezanost 
med finančnimi kazalniki o dostopnosti in 
anketnimi podatki o neizpolnjenih potrebah 
po zdravstvenem varstvu. Ugotavljajo, da te 
ankete pomembno dopolnjujejo sliko o finančni 
zaščiti.  Za Slovenijo dobro finančno dostopnost 
do zdravstvenega sistema z vidika mednarodnih 
primerjav potrjuje tudi kazalnik nezadovolje- 
nih potreb po zdravljenju. Nezadovoljenih 
potreb po zdravljenju zaradi finančnega razlo- 
ga je v Sloveniji bistveno manj kot v povpre- 
čju držav EU. Tudi razlike v nezadovoljenih 
potrebah glede na dohodek so relativno majhne. 

V državah EU se izvajajo tri redne ankete v 
katerih anketiranci odgovarjajo na vprašanje 
o neizpolnjenih potrebah po zdravstveni in 
zobozdravstveni oskrbi iz različnih razlogov: 
SHARE, EU-SILC in EHIS9. Rezultati vseh 
treh anket kažejo, da so v Sloveniji razlog za 

7 Delež premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje med vsemi zbranimi 
premijami prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj je bil v opazovanem 
obdobju od 2005 do 2015 nad 97%. Delež drugih oblik zdravstvenega 
zavarovanja je v letu 2013 znašal le 1,6%, po krizi pa se je začel povečevati, 
v letu 2015 je dosegel 2,6% (12,2 mio EUR) in leta 2017 3,6% (17,7 mio 
EUR) vseh premij prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Slovensko 
zavarovalno združenje, 2018).
8 Thomson, S. et al., 2019. 
9 Ang. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), 
European Health Interview Survey (EHIS) in EU-SILC.Slovenijo kaže zelo 
nizke razlike v nezadovoljenih potrebah glede na dohodek. Po tej anketi 
ima le nekaj več kot 1 % celotne populacije nezadovoljene potrebe, kar 
je celo najmanj med vsemi državami EU in OECD. Slednje je povezano 
s poudarkom ankete na dostopnosti primarne zdravstvene ravni, kjer v 
Sloveniji ni čakalnih dob in tudi ne finančnih omejitev (glej OECD Health 
at a glance: Europe 2016).  
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nezadovoljene potrebe predvsem čakalne do- 
be (na sekundarni ravni). V povezavi z analizo 
podatkov iz ankete o potrošnji gospodinjstev pa 
ugotavljamo, da visoke čakalne dobe povečujejo 
tudi neposredne izdatke za zdravstvo, predvsem 

gospodinjstvom v zgornjih treh dohodkovnih 
razredih, ki si samoplačniške storitve lahko 
privoščijo; slednje posledično vpliva tudi na 
povečevanje neenakosti v dostopnosti zdravstva 
in končno do neenakosti v zdravju populacije. 

Graf 5: Delež neizpolnjenih potreb po zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah pri starejših od 65 let 
zaradi čakalne dobe in zaradi finančnih razlogov, 2014  

Vir: NIJZ, Eurostat. Opomba: Delež je izračunan v številu vseh anketirancev, ki so odgovorili, da bi potrebovali zdravstvene 
storitve, niso pa upoštevani tisti, ki so odgovorili, da zdravstvene storitve niso potrebovali. 

Po anketi EHIS je bil pri starejših od 65 let delež 
neizpolnjenih potreb po zdravstvenih storitvah 
zaradi čakalnih dob v letu 2014 skoraj 19 %, v 
povprečju EU pa 16 % (Graf 2), po drugi strani 
pa so bili finančni razlogi bistveno manj pogo-
sto kot v povprečju EU razlog za neizpolnje-
ne potrebe po zdravstveni ali zobozdravstveni 
oskrbi (Graf 5). 

Po anketi EU-SILC je v letu 2017 kar 3,3 % an-
ketirancev starejših od 16 let odgovorilo, da so 
imeli neizpolnjene potrebe po zdravstveni stori-
tvi zaradi čakalne dobe. V povprečju EU je bil ta 
delež le 0,7 % (Graf 6).  

Graf 6: Delež neizpolnjenih potreb po zdravstvenih storitvah pri odraslih starejših od 16 let 
zaradi čakalne dobe, 2017  

Vir: SURS, Eurostat. Opomba: Anketa EU-SILC. V letu 2017 je bil prevod vprašanja o neizpolnjenih potrebah v Sloveniji 
popravljen, zato je delež bistveno višji kot v preteklosti.
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3. OGROŽAJOČI NEPOSREDNI IZDATKI 
ZA ZDRAVSTVO

Poleg deleža neposrednih plačil v potrošnji 
gospodinjstev in anketnih podatkov o neiz- 
polnjenih potrebah so ključen kazalnik finančne 
zaščite tako imenovani ogrožajoči izdatki za 
zdravstvo (angl. Catastrophic expenditure). 
Po revidirani metodologiji SZO so neposredni 
izdatki za gospodinjstvo ogrožajoči, če presegajo 
40 % zmožnosti za plačila (angl. capacity to 
pay) izdatkov nad minimalnimi življenjskimi 
stroški oziroma košarico osnovnih življenjskih 
potrebščin, ki zajema poleg hrane tudi druge 
nujne potrošne dobrine in stanovanjske 
stroške. Med gospodinjstva z ogrožajočimi 
neposrednimi izdatki se štejejo tri skupine: (1) 

gospodinjstva, ki so v nevarnosti osiromašenja 
zaradi neposrednih izdatkov; (2) gospodinjstva, 
ki so osiromašena zaradi neposrednih izdatkov; 
in (3) gospodinjstva, ki so zelo osiromašena 
zaradi neposrednih izdatkov (Thomson et al., 
2016; Cyrus, 2015; SZO, 2019).  
V Sloveniji se je delež gospodinjstev, ki se soo-
čajo z ogrožajočimi izdatki izjemno nizek in je 
v letu 2015 dosegal le 1 % vseh gospodinjstev 
(okoli 21.300 oseb), kar je najnižji delež med 
evropskimi državami10 (Graf 7). Za večino gos- 
podinjstev neposredni izdatki v Sloveniji torej 
niso tako visoki, da bi bila gospodinjstva zaradi 
njih izpostavljena revščini. 

Graf 7: Delež gospodinjstev z ogrožajočimi izdatki za zdravstvo in delež izdatkov 
iz žepa v celotnih izdatkih v izbranih evropskih državah

Vir: WHO Barcelona Office for Health Systems Strengthening. Opomba: Slovenija = SVN

Delež gospodinjstev, ki se so se soočila z ogro-
žajoče visokimi izdatki se je v krizi najprej 
močno povečal, še zlasti gospodinjstvom iz 
najnižjega kvitila, kar je bilo povezano z izgubo 
zaposlitve. V obdobju med letom 2010 in 2015 
pa se je najrevnejšim gospodinjstvom delež 
zmanjšal, povečal pa se je delež gospodinjstev 
iz vseh drugih kvintilov (Graf 8). Slednje lah- 
ko povežemo z povečanjem socialnih pomoči 

najrevnejšim po eni strani ter po drugi stra- 
ni s podaljšanjem čakalnih dob zaradi ka- 
terih bolniki iz višjih kvitilov iščejo pomoč 
zdravstvene storitve izven javne mreže. 

10 Delež v državah evropske regije se giblje od 1% do 17 % gospodinjstev 
(Cyrus, 2015; Thomson et al., 2016).
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Graf 8: Delež gospodinjstev z ogrožajočimi izdatki v Sloveniji, po potrošnjih kvinitlih, 2005-2015 

Vir: Zver et al (v tisku). 

V povprečju je približno tretjina ogrožajočih 
izdatkov namenjenih zdravilom (brez recepta 
ali na beli recept),  tretjina zobozdravstvenim 
storitvam, sledi delež izdatkov za medicinske 
pripomočke. V letu 2015 se je v primerjavi s 
preteklimi leti v strukturi povečal delež izdatkov 
za zobozdravstvene storitve, ambulantno 
oskrbo in diagnostiko, kar lahko povežemo z 
podaljševanjem čakalnih dob za te storitve v 
javni zdravstveni mreži. 

4. ZAKLJUČEK

Da bi ohranili dobre rezultate na področju 
finančne dostopnosti in finančne zaščite 
zdravstvenega sistema v Sloveniji se je v 
sedanjem sistemu treba osredotočiti zlasti na 
skrajšanje čakalnih dob ter iskanje možnosti 
za izboljšanje dostopa do dopolnilnega 
zavarovanja za najrevnejša gospodinjstva 
in gospodinjstva v drugih kvitilu. Možno bi 
bilo tudi zmanjšanje deleža doplačil, ki so se 
povečala med zadnjo krizo, kar bi vodilo k 

znižanju premij za dopolnilno zavarovanje in s 
tem k manjši regresivnosti tega vira financiranja. 
Tudi v primeru ukinitve vseh doplačil in s 
tem dopolnilnega zavarovanja bi zagotovili 
povečanje solidarnosti v dostopu do zdravstva 
za najrevnejše skupine prebivalstva. Vprašanje 
pa je kakšne bi bile posledice za finančno 
dostopnost in zaščito na srednji in dolgi rok. 
Zavedati se moramo, da bi bil nov javni vir manj 
prilagodljiv na rast zdravstvenih potreb. Zaradi 
pričakovane čedalje večje omejenosti javnih 
virov, bi že na srednji rok lahko prišlo najprej do 
zniževanja standardov pri materialih, zdravilih 
in storitvah v javni zdravstveni mreži ter kasneje 
do zmanjševanja košarice pravic. Posledica 
bi se odrazile na rasti neposrednih izdatkov 
iz žepa, ki ogrožajo predvsem bolne, običajno 
najstarejše. Zasebna zavarovanja bi v novih 
razmerah pravih dodatnih zavarovanj postala 
dosegljiva zgolj zdravim in premožnejšim.    
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mag. Mirko Stopar
Ministrstvo za zdravje 

– Direktorat za zdravstveno ekonomiko

Ali smo uspešni pri sanaciji bolnišnic?

Povzetek
Sanacijske uprave so v letu 2018 skladno s po- 
trjenimi sanacijskimi programi izvajale aktivnosti 
za doseganje zastavljenih ciljev. Glavni poudarki 
so bili na doseganju programa, zmanjšanju zalog 
in zmanjšanju nepotrebnih stroškov, v nekaterih 
primerih pa tudi na povečanju prihodkov. Bol- 
nišnice v sanaciji so bile pri tem različno uspešne. 
Planiranih ciljev niso dosegle tri bolnišnice.

Abstract
In 2018, the remedial administrations carried out 
activities to achieve the objectives set out in accor-
dance with the validated financial restructuring 
programmes.The main accents were on the achie-
vement of the program, reducing stocks, reducing 
unnecessary costs. In some cases, the increase in 
revenues. The hospitals in the remediation were 
different. The planned goals were not reached by 
three hospitals.
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1. UČINKI SANACIJE BOLNIŠNIC 
V LETU 2018 

V sanacijskih programih je 15 bolnišnic v sana-
ciji planiralo izvrševanje sanacijskih ukrepov v 
skupni višini 80.623.540 evrov, od tega ukrepi 
za zvišanje prihodkov znašajo 30.084.461 evrov 
(37,31 % učinka vseh ukrepov), ukrepi za zniža-
nje stroškov pa 50.539.082 evrov (62,69 % učin-
ka vseh ukrepov).

Bolnišnice v sanaciji so za leto 2018 načrtovale 
pozitivne finančne učinke v višini 24.119.978 
evrov, kar predstavlja 30 % učinkov v celotnem 
obdobju sanacije. Doseženi finančni učinki (kot 
so jih poročale bolnišnice v sanaciji) pa so zna-
šali 25.000.888 evrov, kar je 880.910 evrov več 
oziroma za 3,65 % boljši učinek od načrtovane-
ga (Tabela 1).

Tabela 1: Finančni učinki sanacije po bolnišnicah v letu 2018 v evrih

Vir: Poročila bolnišnic o izvajanju sanacije do 31. 12. 2018.

Planirani finančni učinek sanacije je preseglo 
12 od skupaj 15 bolnišnic v sanaciji (Tabela 1), 
kar se odraža tudi na njihovem poslovnem izi-
du, ki je zato boljši od načrtovanega (Tabela 2). 
Načrtovanih učinkov niso dosegle tri bolnišnice 
v sanaciji, ki so realizirale tudi višji tekoči pri-
manjkljaj, kot so ga načrtovale. 

Bolnišnice, ki niso dosegle predvidenega finanč-
nega učinka sanacije, so: 
• Univerzitetni klinični center Ljubljana 

(78-odstotna realizacija), 
• Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca 

Nova Gorica (34-odstotna realizacija) in
• Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo 

Kranj (10-odstotna realizacija). 

12 od skupaj 15 bolnišnic v sanaciji je doseglo 
vsaj predvideni finančni učinek sanacije ali ga 
preseglo:
• Splošna bolnišnica Novo mesto (finančni 

učinek v 2018 ni bil planiran, dosežen pa v 
višini 1,77 milijona evrov), 

• Splošna bolnišnica Brežice (330-odstotna 
realizacija), 

• Onkološki inštitut Ljubljana (195-odstotna 
realizacija), 

• Splošna bolnišnica Izola (153-odstotna 
realizacija), 

• Splošna bolnišnica Celje (116-odstotna 
realizacija), 

• Univerzitetni klinični center Maribor 
(114-odstotna realizacija), 

• Splošna bolnišnica Murska Sobota 
(111-odstotna realizacija), 

• Bolnišnica Topolšica (109-odstotna                       
realizacija),
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• Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 
(106-odstotna realizacija), 

• Splošna bolnišnica Jesenice (106-odstotna 
realizacija), 

• Splošna bolnišnica Trbovlje (102-odstotna 
realizacija), 

• Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj 
(101-odstotna realizacija). 

Sanacijski odbor je spremljal tudi medletne re-
zultate poslovanja bolnišnic v sanaciji. Tako se 
je seznanil s polletnim poslovanjem bolnišnic 
v sanaciji in 4. 9. 2018 pozval sedem bolnišnic 
v sanaciji (kjer je bila polletna realizacija slabša 
od planirane), da pripravijo poročilo o razlogih 
za odstopanje realizacije od plana ter sprejmejo 
dodatne sanacijske ukrepe. Obravnaval je tudi 
rezultate poslovanja za prvih devet mesecev leta 
2018.

2. POSLOVANJE IN NEPLAČANE 
OBVEZNOSTI BOLNIŠNIC V SANACIJI 
V LETU 2018

Ministrstvo za zdravje je za leto 2018 podalo 
izhodišče, da lahko bolnišnice v sanaciji pripra-
vijo finančne načrte in programe dela s plani-
ranim negativnim poslovnim izidom, saj je bila 
zagotovitev uravnoteženega poslovanja za bol-
nišnice v sanaciji zahtevana v obdobju do 30. 
11. 2021. Negativni poslovni izid je za leto 2018 
načrtovalo 12 bolnišnic v sanaciji, dejansko pa 
je leto 2018 z negativnim poslovnim izidom za-
ključilo deset bolnišnic v sanaciji, od teh jih je 
sedem imelo precej nižji primanjkljaj od načr-
tovanega (Tabela 2).

Tabela 2: Poslovanje bolnišnic v sanaciji v letu 2018 in kumulativni presežek ali primanjkljaj

Vir: Letna poročila bolnišnic

Realizacija poslovanja 15 bolnišnic v sanaciji v 
letu 2018 kaže, da je s tekočim presežkom pri-
hodkov nad odhodki poslovalo pet bolnišnic v 
sanaciji (Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna 
bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Splošna bolnišnica Jesenice in Splošna bol-
nišnica Brežice); od teh sta dve bolnišnici načr-
tovali primanjkljaj, a sta z uspešnim izvajanjem 

sanacije uspeli realizirati presežek (Splošna bol-
nišnica Novo mesto in Splošna bolnišnica Bre-
žice). 

Ostalih deset bolnišnic je poslovalo s tekočim 
primanjkljajem (presežkom celotnih odhodkov 
nad celotnimi prihodki) – od teh jih je sedem 
doseglo nižji primanjkljaj od načrtovanega 
(Univerzitetni klinični center Maribor, Splošna 
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bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Murska So-
bota, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Sploš- 
na bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošna 
bolnišnica Trbovlje in Bolnišnica Topolšica), tri 
bolnišnice pa so poslovale slabše od finančnega 
načrta in tudi niso dosegle načrtovanega učin-
ka sanacije za leto 2018 (Univerzitetni klinični 
center Ljubljana, Splošna bolnišnica dr. Franca 
Derganca Nova Gorica in Bolnišnica za gineko-
logijo in porodništvo Kranj).

Skupni načrtovani primanjkljaj (presežek od-
hodkov nad prihodki) vseh 15 bolnišnic v sa-

naciji je za leto 2018 znašal 32.149.679 evrov, 
realizirani primanjkljaj za leto 2018 pa znaša 
36.032.621 evrov, kar je za 3.882.942 evrov ozi-
roma za 12,1 % več od načrtovanega. Če izvza-
memo tri bolnišnice, ki niso dosegle planiranih 
finančnih učinkov sanacije in so imele višji pri-
manjkljaj od načrtovanega, je ostalih 12 bol-
nišnic v sanaciji skupaj doseglo za 47,8 % nižji 
primanjkljaj od načrtovanega (načrtovani pri-
manjkljaj 13.235.906 evrov, realizirani primanj-
kljaj 6.905.195 evrov). 

Tabela 3: Poslovni izidi v sanaciji v letu 2018 in delež tekočega poslovnega izida v celotnih prihodkih 

Vir: Letna poročila bolnišnic

V letu 2018 so 4 bolnišnice v sanaciji poslovale 
s tekočim primanjkljajem (presežkom odhod-
kov nad prihodki), ki je presegal 3 % celotnih 
prihodkov leta 2018. To so (urejeno po velikosti 
deleža primanjkljaja):
• Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo 

Kranj (primanjkljaj v višini 17,73 % celot- 
nih prihodkov),

• Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca 
Nova Gorica (primanjkljaj v višini 11,72 % 
celotnih prihodkov).

• Univerzitetni klinični center Ljubljana (pri-
manjkljaj v višini 4,26 % celotnih prihod-
kov),

• Splošna bolnišnica Celje (primanjkljaj v 
višini 3,31 % celotnih prihodkov).
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Splošna bolnišnica Nova Gorica, Bolnišnica za 
ginekologijo in porodništvo Kranj ter Univer-
zitetni klinični center Ljubljana so dosegle višjo 
izgubo od načrtovane. Splošna bolnišnica Celje 
je poslovala v okviru finančnega načrta. Dose-
ženi poslovni izid je bil nekoliko boljši od na-
črtovanega.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo (BGP) 
Kranj je leto 2018 zaključila s primanjkljajem v 
višini 1.008.603 evrov, ki je bil petkrat višji od 
načrtovanega. Na dan 31. 12. 2018 v bilanci sta-
nja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki 
v višini 2.056.029 evrov, kar presega vrednost 
premoženja, ki znaša 1.196.012 evrov. Na dan 
31. 12. 2018 je bolnišnica izkazovala neporavna-
ne zapadle obveznosti v višini 564.624 evrov, kar 
predstavlja 9,92 % celotnih prihodkov leta 2018. 
Iz naslova izvajanja sanacije je v letu 2018 dose-
gla le 10 % planiranih učinkov. Ključen ukrep 
je bil namreč realizacija pogodbenega progama 
do plačnika, Zavoda za zdravstveno zavarova-
nju Slovenije (ZZZS), pri katerem BGP Kranj 
ne dosega pogodbeno dogovorjenega obsega in 
s tem bistveno odstopa od planiranega finanč-
nega učinka. Realizacija prihodkov je bila v letu 
2018 nižja za 11,4 % glede na načrtovano, glede 
na realizacijo leta 2017 (izločeni interventni pri-
hodki) pa je bila nižja za 3,3 %. Realizacija od-
hodkov je bila za 1,1 % višja od finančnega na-
črta in za 4,4 % višja kot leta 2017. Nedoseganje 
finančnega plana sanacije in finančnega načrta 
je posledica več dejavnikov, tako zunanjih kot 
notranjih. Na zunanje dejavnike, to je upadanje 
števila porodov, podvrednotenje programa gi-
nekologije ter neurejeno financiranje nepreki-
njenega zdravstvenega varstva, ki ga je dolžna 
izvajati, pa Bolnišnica za ginekologijo in poro-
dništvo Kranj v kratkem roku ne more vplivati.

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova 
Gorica je v letu 2018 dosegla 1,6-kratnik pla-
niranega primanjkljaja in na dan 31. 12. 2018 
izkazuje kumulativni primanjkljaj v višini 
14.204.161 evrov (kar predstavlja 29,33 % celo-
tnih prihodkov leta 2018) in zapadle neplačane 
obveznosti v višini 8.036.232 evrov, kar predsta-
vlja 16,60 % celotnih prihodkov leta 2018. Oce-
na finančnega učinka vseh ukrepov v letu 2018 
znaša 355.550 evrov, kar je 33,83 % planiranih 
finančnih učinkov za leto 2018, ki so bili plani-

rani v višini 1.050.868 evrov. Največje odstopa-
nje pri doseganju planiranih finančnih učinkov 
je bilo pri ukrepu Izvajanje zdravstvenih progra-
mov na podlagi programa ZZZS. Učinek ukre-
pa predstavlja izguba iz naslova nerealiziranega 
programa v letu 2017 v višini 653.108 evrov. 
Ocenjeni finančni izpad zaradi nedoseženih 
programov je konec leta znašal okrog 820.000 
evrov. Glede na finančni načrt je bolnišnica si-
cer dosegla 1,73 % višje prihodke, medtem ko 
je planirane odhodke presegla za 5,2 %, največ 
pri stroških dela. Planirane stroške dela je prese-
gla za 1,7 milijona evrov, celotne odhodke pa za 
2,67 milijona evrov (na račun prevrednotoval-
nih zaradi odpisov osnovnih sredstev in materi-
ala ter drugih odhodkov – pogodbenih kazni in 
stroškov sodnih poravnav).

Pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana 
izguba izhaja predvsem iz razloga, da prejeta 
sredstva s strani Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije niso zadoščala za pokritje vseh 
stroškov – gre za neplačani (in izvedeni) pro-
gram, podcenjene programe, nepokrita sred-
stva za plače (iz naslova dviga plač iz leta 2017). 
Kljub doseženim učinkom sanacije (realizirali 
so večino učinkov – 78 %) pa je bila realizirana 
izguba v višini 22,4 milijona evrov.

Bolnišnice v sanaciji so na dan 31. 12. 2018 sku-
paj izkazovale neplačane zapadle obveznosti do 
dobaviteljev v višini 51.756.789 evrov, kar je za 
19.831.093 evrov oziroma za 62,1 % višji zne-
sek od stanja neplačanih zapadlih obveznosti 
konec leta 2017 (Tabela 4). Stanje neplačanih 
zapadlih obveznosti pa se je konec leta 2017 
glede na stanje konec leta 2016 močno znižalo, 
saj so bolnišnice v sanaciji prejele sredstva na 
podlagi interventnega zakona – v skupni višini 
135.685.281 evrov iz naslova pokrivanja presež-
ka odhodkov nad prihodki in 6.822.490 evrov 
iz naslova odpisa obveznosti iz naslova združe-
vanja amortizacije. Stanje neplačanih zapadlih 
obveznosti bolnišnic, v katerih je bila kasneje 
uvedena sanacija, je na dan 31. 12. 2016 znašalo 
115.539.280 evrov.
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Tabela 4: Zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev bolnišnic v sanaciji

Vir: Letna poročila bolnišnic
Splošna bolnišnica Jesenice ne izkazuje tekočih zapadlih obveznosti, izkazani znesek se nanaša na pretekla leta.

Stanje zapadlih obveznosti se je v letu 2018 gle-
de na konec leta 2017 znižalo v petih bolnišni-
cah v sanaciji (Splošna bolnišnica Izola, Splošna 
bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica 
Novo mesto, Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, Splošna bolnišnica Brežice), v šestih bolniš- 
nicah se je stanje zapadlih obveznosti povišalo 
(Univerzitetni klinični center Ljubljana, Splošna 
bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica dr. Franca 
Derganca Nova Gorica, Splošna bolnišnica dr. 
Jožeta Potrča Ptuj, Bolnišnica Topolšica, Bolniš- 

nica za ginekologijo in porodništvo Kranj) in v 
preostalih štirih bolnišnicah ostalo nespreme-
njeno (ne izkazujejo zapadlih obveznosti). 

Bolnišnice z večjimi likvidnostnimi težavami, ki 
izkazujejo visok delež zapadlih neplačanih ob-
veznosti, so konec leta 2018: 
• Splošna bolnišnica Nova Gorica (16,6 % 

zapadlih obveznosti v celotnih prihodkih), 
• Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo 

Kranj (9,9 % zapadlih obveznosti v celotnih 
prihodkih), 
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• Bolnišnica Topolšica (9,2 % zapadlih               
obveznosti v celotnih prihodkih), 

• Splošna bolnišnica Murska Sobota (8,0 % 
zapadlih obveznosti v celotnih prihodkih), 

• Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj 
(6,5 % zapadlih obveznosti v celotnih                    
prihodkih), 

• Univerzitetni klinični center Ljubljana           
(6,5 % zapadlih obveznosti v celotnih              
prihodkih) in 

• Splošna bolnišnica Brežice (4,3 % zapadlih 
obveznosti v celotnih prihodkih). 

Tudi dvig cen v letu 2018 za 5 % namreč ne za-
došča za izravnavo vpliva preteklih nižanj cen 
zdravstvenih storitev, zaradi česar so bolnišni-
ce v sanaciji še vedno predvidevale negativno 
poslovanje. Cene zdravstvenih storitev so bile 
linearno znižane 1. 4. 2009 za 2,5 %, 1. 5. 2012 
za 3 %, 1. 1. 2013 za 3 %, medtem ko so bila 
povišanja v letu 2015 (1,06 % na letni ravni) in 
2016 (2,12 % na letni ravni) omejena do konca 
leta, to je 31. 12. 2016. V letu 2017 so bile cene 
zdravstvenih storitev le revalorizirane, ponoven 
dvig cen pa ni bil izveden. Dodatno pa je bila 
amortizacija v letu 2009 znižana za 20 %, v letu 
2013 ponovno za 20 %, dvig pa je bil izveden le 
v letu 2015 za 25 %. Ob tem stroški dela v javnih 
zdravstvenih zavodih naraščajo zaradi sprejetih 
sistemskih sprememb na področju napredo-
vanj, dviga plačne lestvice (1. 9. 2016) ipd., kar 
ni bilo vključeno v ceno zdravstvenih storitev. 
Po potrditvi sanacijskih programov je bil 23. 8. 
2018 v Državnem zboru RS potrjen Aneks št. 2 
k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018, 
na podlagi katerega je bil zagotovljen dodaten 
obseg 35 milijonov evrov za leto 2018 za plačilo 
povečanega obsega programov, ki ni posegel na 
področje vrednotenja zdravstvenih storitev.

3. NADZOR NAD IZVAJANJEM SANACIJE 
V LETU 2018

Na podlagi drugega odstavka 11. člena ZI-
UFSZZ in Posebnega vladnega projekta sa-
nacijski odbor vzpostavi sistem nadzora nad 
izvajanjem sanacijskega programa posamezne 
bolnišnice, spremlja njegovo izvajanje in obve-
sti ministrstvo, ko so izpolnjeni cilji in namen 
izvedene sanacije.

Sanacijski odbor je po potrditvi sanacijskih pro-
gramov v septembru leta 2018 vzpostavil sistem 
nadzora nad izvajanjem in spremljanjem izva-
janja sanacijskih programov (skladno z drugim 
odstavkom 11. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti jav-
nih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj 
je Republika Slovenija in Posebnega vladnega 
projekta za zagotavljanje poslovne in plačilne 
stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov (v na-
daljevanju: Poseben vladni projekt). Bolnišnice 
v sanaciji so bile 7. 9. 2018 z dopisom seznanje-
ne z načinom poročanja v letu 2018, 12. 9. 2018 
pa je bila za vse bolnišnice v sanaciji v Univer-
zitetnem kliničnem centru Ljubljana izvedena 
predstavitev sistema nadzora nad izvajanjem 
sanacijskega programa in izhodišč za izplačilo 
delovne uspešnosti članom sanacijskih uprav iz 
naslova povečanega obsega dela za delo na po-
sebnem vladnem projektu. 

Za leto 2018 so bolnišnice v sanaciji poročale 
o izvajanju sanacijskega programa na ravni po-
sameznega ukrepa. V letu 2018 sta bili dve po-
ročevalni obdobji. Prva poročila za obdobje od 
potrditve sanacijskega programa do 30. 9. 2018 
so posredovale do 25. 10. 2018. Za drugo obdo-
bje poročanja od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 so 
prve ocene poročil posredovale do 31. 1. 2019, 
končna poročila pa do 22. 2. 2019. Poročila o 
izvajanju sanacije in zahtevke za delovno uspe-
šnost sanacijskih uprav so obravnavali tudi sveti 
zavodov.

V okviru sistema nadzora nad izvajanjem in 
spremljanjem izvajanja sanacije se je sanacij-
ski odbor redno seznanjal s potekom izvajanja 
sanacije. Sanacijski odbor se je od ustanovitve 
do 31. 12. 2018 sestal na 24 sejah. V zadnjem 
četrtletju leta 2018 je Sanacijski odbor najmanj 
enkrat obiskal vsako bolnišnico v sanaciji in 
se seznanil z aktualno problematiko izvaja-
nja sanacije ter podal priporočila sanacijskim 
upravam in nosilcem ukrepov za učinkovitejše 
delo. Sanacijski odbor je igral aktivno vlogo pri 
izmenjavi dobrih praks in rešitev. Bolnišnicam 
v sanaciji je posredoval celoten nabor sanacij-
skih ukrepov vseh bolnišnic v sanaciji ter nabor 
univerzalnih ukrepov. Podal je tudi ključna iz-
hodišča za planiranje poslovanja za leto 2019 
in glede izvajanja sanacije. Sanacijski odbor je v 
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skladu s Posebnim vladnim projektom poročal 
ministru o izvajanju sanacije. 

Aktivnosti v zvezi s potekom sanacije so v letu 
2018 potekale v skladu s Posebnim vladnim 
projektom. 

4. NOVELACIJE SANACIJSKIH 
PROGRAMOV V LETU 2019

Sočasno s pripravo finančnih načrtov za leto 
2019 bodo bolnišnice v sanaciji pripravile nove-
lacijo sanacijskih programov. Sanacijski odbor 
je že v drugi polovici leta 2018 ob obiskih v bol-
nišnicah v sanaciji predstavil pričakovanja glede 
izvajanja sanacije v prihodnje, kar naj bolnišni-
ce upoštevajo v novelacijah sanacijskih progra-
mov, ter že konec leta 2018 oblikoval osnutek 
izhodišč (v januarju 2019 pa končna izhodišča) 
za pripravo novelacij sanacijskih programov z 
naslednjimi ključnimi izhodišči:
• premik časovnice izvajanja sanacijskih ukre-

pov s ciljem zaključevanja ukrepov v letu 
2020 namesto v letu 2021 oziroma potenci-
alna prestavitev ukrepov iz leta 2020 v 2019,

• v letu 2019 se nadomeščajo manjkajoči fi-
nančni učinki iz leta 2018, poleg redno pla-
niranih ukrepov,

• določiti je treba toliko sanacijskih ukrepov, 
da bo njihov finančni učinek višji za 20 % 
glede na predvideni cilj sanacije posamezne 
bolnišnice. 

V skladu z osnutkom izhodišč za novelacijo sa-
nacijskega programa je bilo predvideno, da se 
bo spremenila projekcija finančnih učinkov sa-
nacijskih ukrepov in s tem zgodnejše zaključe-
vanje sanacijskih ukrepov (ob predpostavki, da 
se druge okoliščine poslovanja bolnišnic v sana-
ciji ne bodo spremenile).

5. TVEGANJA PRI IZVAJANJU SANACIJE 

Ključni cilj sanacije bolnišnic je ekonomsko 
vzdržno in samostojno delovanje javnega zdra-
vstvenega zavoda ob sočasni zadostni kakovosti 
in varnosti zdravstvene obravnave, pri čemer:
a. se »ekonomsko« nanaša na neposredni  
predmet sanacije,
b. »vzdržno« pomeni izvajanje ukrepov         
dolgoročnejše narave (ne le ukrepov s kratko-
ročnimi učinki),

c. »samostojno« predstavlja vzdržno poslovanje 
javnega zdravstvenega zavoda brez interventne 
oziroma sistemske pomoči države,
d. ukrepi sanacije ne bodo negativno vplivali 
na »kakovost in varnost zdravstvene obravna-
ve« (oziroma bodo prispevali k dvigu kakovosti 
in varnosti).

Cilj sanacijskega programa je določitev zado-
stnih sanacijskih ukrepov, aktivnosti in rokov, 
na katere sanacijska uprava lahko neposredno 
vpliva (notranje okolje javnega zdravstvenega 
zavoda), in pomenijo predvsem optimizacijo 
notranjih procesov ter izboljšanje učinkovitosti 
poslovanja bolnišnice.

Posebej je poudarjeno, da sistemske rešitve (npr. 
spremembe predpisov, sistem splošnega dogo-
varjanja) niso predmet sanacijskega programa. 
Prav tako sanacijski ukrepi bolnišnic niso veza-
ni na predlagane sistemske rešitve.

Sanacija bolnišnic ima svoje omejitve. Te izha-
jajo predvsem iz dejstva, da sanacija bolnišnic 
dolgoročno ne more biti uspešna, če bo odvi-
sna le od izvedenih ukrepov, ki so v pristojnosti 
sanacijskih uprav. Zato se v nadaljevanju izpo-
stavlja nekaj sistemskih ukrepov za povečanje 
učinkovitosti poslovanja:
• odločitve o posegih v zdravstveni sistem 

morajo biti naravnane v uravnoteženje 
finančnih učinkov,

• racionalizacija organiziranosti javne 
zdravstvene mreže in s tem racionalnejša 
poraba virov,

• enoten in povezan informacijski sistem 
v zdravstvu, upoštevajoč standarde in               
normative v procesih oziroma kliničnih 
poteh,

• vzpostavitev centralne točke za vzposta-
vitev in upravljanje poslovnih procesov 
in kliničnih poti v javnih zdravstvenih                     
zavodih,

• vzpostavitev centralne točke za javno               
naročanje v zdravstvu in upravljanje z 
zalogami,

• odprava nepotrebnih napotitev za izvaja-
nje diagnostičnih in drugih zdravstvenih 
storitev.
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Za zagotovitev pogojev za uspešno in uravno-
teženo poslovanje bolnišnic so podpora Vlade 
RS pri izvedbi sistemskih ukrepov ter vključitev 
in sodelovanje financerja, to je Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije, ključni. Vodenje 
javnih zdravstvenih zavodov v danih okolišči-
nah je izredno zahtevno, pri čemer je v ospred-
ju tudi pomanjkanje zadostnih kompetenc za 
uspešno vodenje in nadzor poslovanja. 

Tudi bolnišnice v sanaciji opozarjajo, da je za 
zagotovitev dolgoročne poslovne in plačilne 
stabilnosti treba uveljaviti tudi sistemske ukre-
pe na področju zdravstva, predvsem na način, 
da bodo cene zdravstvenih storitev odražale de-
janske stroške.

6. SKLEPNI POUDARKI ZA LETO 2018 IN 
PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2019

Bolnišnice v sanaciji so v letu 2018 v skupni 
vrednosti za 3,65 % presegle predvideni finanč-
ni učinek pri izvajanju sanacijskih programov. 
Od skupno 15 bolnišnic jih je cilje doseglo 12, 
tri bolnišnice pa ciljev niso dosegle. Med njimi 
je največja bolnišnica (Univerzitetni klinični 
center Ljubljana), ki je zaradi kompleksnosti 
poslovanja (8.389 zaposlenih) v letu 2018 reali-
zirala večino, to je 78 % načrtovanih finančnih 
učinkov, medtem ko sta Splošna bolnišnica dr. 
Franca Derganca Nova Gorica in Bolnišnica za 
ginekologijo in porodništvo Kranj realizirali le 
34 % oziroma 10 % načrtovanih učinkov1. 

Na podlagi poročil o izvajanju sanacije in letnih 
poročil je mogoče ugotoviti, da je uspešno izva-
janje sanacije povezano tudi z boljšimi finanč-
nimi rezultati poslovanja (glede na načrtovane). 
Doseženi finančni učinki v letu 2018, ki so jih 
poročale bolnišnice v sanaciji, bodo v letu 2019 
preverjeni z notranjimi revizijami.

Za leto 2019 so bolnišnice v sanacijskih načr-
tih iz leta 2018 načrtovale pozitivne finančne 
učinke v višini 21.583.352 evrov. Glede na spre-
menjene razmere poslovanja (splošni dogovor 
za leto 2019) in izhodišča sanacijskega odbora 
bodo bolnišnice v aprilu leta 2019 pripravile 
novelacije sanacijskih programov. S tem se bo 
spremenila tudi načrtovana višina finančnih 
učinkov za leto 2019, ki bo zaradi intenziviranja 
aktivnosti pri izvajanju sanacije višja od prvotno 
načrtovane. 

Sanacijski odbor bo v letu 2019 obiskoval bol-
nišnice v sanaciji z namenom podrobne sezna-
nitve o poteku sanacije in podajanjem usmeri-
tev sanacijskim upravam in nosilcem ukrepov. 
Spremljal bo rezultate izvajanja sanacije, finanč-
ne rezultate poslovanja in kazalnike. V primerih 
negativnih odstopanj bo izvedel dodatne aktiv-
nosti. Nadaljeval bo aktivnosti v smeri zagota-
vljanja ustreznih pogojev za uspešno poslovanje 
na področju sistemskih ukrepov.

1 Vir: poročila o izvajanju sanacije bolnišnic.
Poročilo ni avtorsko delo predavatelja, 
gradivo je pripravilo Ministrstvo za zdravje – 
Direktorat za zdravstveno ekonomiko.
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Mateja Babič
Splošna bolnišnica Jesenice

Kako bomo zagotovili sledenje zdravil 
po EU direktivi?

Povzetek
Namen tega prispevka je predstaviti zahteve 
evropske uredbe o preprečevanju vstopa ponare-
jenih zdravil za uporabo v humani medicini in 
njeno izvajanje v bolnišnični lekarni. Predstavlje-
ni bodo postopki izvajanja, izkušnje, ki smo jih 
pridobili v času pilotne faze, in izzivi, s katerimi 
se farmacevti pri izvajanju preverjanja avtentič-
nosti zdravil v bolnišnični lekarni srečujemo.

Abstract
The purpose of this contribution is to present the 
requirements of the European regulation on the 
prevention of the entry of falsified medicinal pro-
ducts for human use and its implementation at 
the hospital pharmacy. The implementation pro-
cedures, experiences gained during the pilot pha-
se and the challenges that pharmacists will enco-
unter in verifying the authenticity of medicines in 
the hospital pharmacy will be presented.



Mateja Babič Kako bomo zagotovili sledenje zdravil po EU direktivi?

26. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 23. in 24. maj 201928

1. UVOD

Evropski parlament in Evropski svet sta v Direk-
tivi 2011/62/EU ugotavljala, da se je v Evropski 
uniji zaskrbljujoče povečalo število odkritih po-
narejenih zdravil. Ponarejena zdravila so tista, 
pri katerih se lažno predstavlja izvor ali identi-
teta. Kakovost, varnost in učinkovitost takšnih 
zdravil ni bila preverjana, kot je to zahtevano 
za humana zdravila v uradni preskrbni verigi. 
Hkrati pa pogoji izdelave ponarejenih zdravil ne 
dosegajo standardov dobre proizvodne prakse. 
Ponarejena zdravila tako predstavljajo veliko 
grožnjo in tveganje za varnost javnega zdravja.

Ker ponarejena zdravila do uporabnikov lahko 
pridejo tudi po zakoniti dobavni verigi, to ogro-
ža zdravje bolnikov in povzroči izgubo zaupanja 
v zakonito dobavno verigo zdravil za uporabo v 
humani medicini. 

Z Uredbo 2016/161 so določili sistem, v kate-
rem se identifikacija in preverjanje avtentično-
sti zdravil zagotavljata s sistemom zagotavlja-
nja sledljivosti vseh zdravil od proizvajalca do 
končnega uporabnika. Zdravila morajo imeti 
nameščene zaščitne elemente, trgovci na debelo 
pa dodatno preverjajo zdravila z večjim tvega-
njem za poneverbe.

2. ZAŠČITNI ELEMENTI

Prvi zaščitni element je nameščen na ovojnini 
kot pripomoček za zaščito pred poseganjem v 
zdravilo. Omogoča preverjanje, ali je bilo po-
seženo v ovojnino zdravila. Zaščitni element je 
lahko perforiran način odpiranja sekundarne 
ovojnine, nalepka, ki onemogoča neopazno od-
stranjevanje …

Drugi zaščitni element je edinstvena oznaka, ki 
omogoča identifikacijo posameznega pakiranja 
zdravila in preverjanje avtentičnosti. Sestavljena 
je iz:
• šifre proizvoda, ki omogoča identifikacijo 

najmanj imena, generičnega imena,                    
farmacevtske oblike, jakosti, velikosti in vr-
ste ovojnine zdravila (angl. product code);

• serijske številke, ki je zaporedje največ 
20 številk in črk. Serijsko številko določi            
deterministični ali nedeterministični 
algoritem za generiranje naključnih številk 
(angl. serial number);

• nacionalne številke zdravila na pozitivni 
listi zdravil (ta je lahko del šifre proizvoda);

• številke serije in
• datuma izteka roka uporabnosti.

Slika 1: Edinstvena oznaka zdravila

Edinstveno oznako zakodirajo proizvajalci v 
dvodimenzionalno črtno kodo, ki jo vnesejo v 
evropski sistem preverjanja avtentičnosti. To je 
strojno berljiva koda Data Matrix, ki ima stop- 
njo prepoznavanja in popravljanja napak višjo 
ali enako kot Data Matrix 200. Ob črtni kodi 
Data Matrix so na ovojnini natisnjeni tudi po-
datkovni elementi v človeku berljivi obliki: šifra 
proizvoda, serijska številka in nacionalna šte-
vilka. Poleg tega sta vedno natisnjena še datum 
izteka roka uporabnosti in številka serije.

Priloga Uredbe 2016/161 je tudi »Seznam zdra-
vil ali kategorij zdravil na recept, ki v skladu s 
členom 45(1) ne smejo imeti nameščenih za-
ščitnih elementov«. Sem spadajo: homeopatska 
zdravila, kompleti, medicinski plini, radionukli-
dni predhodniki zdravil, ki se po ATC klasifi-
kaciji začnejo z: B05BA, B05BB, B05BC, B05X, 
V07AB, V08, V04CL in V01AA, ter zdravila za 
napredno zdravljenje, ki vsebujejo celice ali tki-
va ali so iz njih sestavljena.

3. VLOGA FARMACEVTA

Naloga lekarniškega farmacevta (tudi bolnišnič-
nega) je, da vsako zdravilo pred izdajo preveri 
in ustrezno ukrepa ob odstopanjih.

Farmacevt preveri avtentičnost zdravila s po-
močjo kode Data Matrix v informacijskem sis-
temu SiMVS, ki je del evropskega sistema za 
preverjanje avtentičnosti zdravil. Vsebuje vse 
podatke za identifikacijo, preverjanje avtentič-
nosti in sledljivost posameznega zdravila od 
proizvajalca do končnega uporabnika.

V bolnišnični lekarni lahko odjavo zdravil izve-
demo ob prejemu ali izdaji iz lekarne, medtem 
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ko zunanje lekarne odjavo izvajajo pred izdajo 
zdravila. V lekarni Splošne bolnišnice (SB) Je-
senice odjavo izvajamo ob izdaji zdravil na od-
delek.

4. ODJAVA ZDRAVIL V PRAKSI

V lekarni SB Jesenice smo se pridružili pilotni 
fazi projekta Zavoda za preverjanje avtentično-
sti zdravil RS (ZAPAZ) v aprilu 2018. 

V začetku pilotne faze so bila največji izziv te-
stiranja zdravila z edinstveno oznako, ki so bila 
zelo redka. 

Ponudnik programske opreme GoInfo je v so-
delovanju z ZAPAZ-om nadgradil aplikacijo 
GoWeb, preko katere preverjamo in odjavlja-
mo zdravila z edinstveno oznako. Delo izdaje 
in preverjanja/odjave zdravil bo olajšano, ko 
bo GoWeb omogočal knjiženje hkrati z odjavo 
zdravila.

Odgovori, ki jih SiMVS poda ob preverjanju ali 
odjavi:
• »information«, ki pomeni, da je vse v redu,
• »warning«, kadar gre nekaj narobe (nepra-

vilni podatki pri prijavi uporabnika, tehnič-
ne težave s sistemom …),

• »alert ID«, kadar gre za potencialno pona- 
rejeno zdravilo.

Vsako zdravilo se v sistemu SiMVS preverja na 
treh nivojih.

Prvi nivo je nivo proizvoda (PC), kjer so mo-
žni trije statusi: aktivna, umaknjena ali PC ni  
najdena.

Na nivoju serije (Lot in Exp) so statusi naslednji: 
aktivno, odpoklicana serija, št. serije ni bila naj-
dena, rok uporabnosti potekel ali rok uporab-
nosti v sistemu se razlikuje od kode v poizvedbi.

Nivo pakiranja – povratni status serijske številke 
(SN) posameznega pakiranja je lahko: aktiven, 
deaktiviran ali zaklenjen/neaktiven ali SN ni 
bila najdena.

Da zdravilo izdamo kot avtentično, morajo biti 
vsi nivoji aktivni. Sicer se odzovemo glede na 
alarm, ki nam ga sistem posreduje.
Kadar je sistem neodziven in preverjanje av-
tentičnosti ter deaktivacija nista mogoči, se 
zdravilo lahko izda, vendar mora izdajatelj ob 
ponovnem pričetku delovanja sistema podat-
ke o izdanem zdravilu ročno vnesti in preveriti  
avtentičnost ter odjaviti izdano zdravilo.
Neregistrirana zdravila, ki se prav tako uporab- 
ljajo v bolnišnici, so vnesena v druge nacional-
ne sisteme in jih trenutno ni mogoče preverjati/
odjaviti. 

5. ZAKLJUČEK

Varna, kakovostna in učinkovita zdravila so ti-
sta, ki jih v uradni dobavni verigi želimo. Slo-
venija je sicer majhna in precej nezanimiva za 
ponarejena zdravila, vendar je tudi pri nas čutiti 
negativne vplive globalizacije.

Informacijski sistemi v bolnišničnih lekarnah 
ne sledijo željam in potrebam bolnišničnih far-
macevtov, kar se kaže tudi v primeru preverja-
nja avtentičnosti zdravil v bolnišnični lekarni.

6. VIRI

1. Direktiva 2011/62/EU Evropskega parla-
menta in Sveta; UL EU 174/74-87

2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/161; 
UL EU 32/1-27

3. SiMVS – Postopki za obvladovanje odzivov 
in alarmov

4. JAZMP
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Nataša Čarman Korenjak
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zdravstveno stanje Gorenjske

Povzetek
Zdravje je pomembna sestavina blaginje, saj bi-
stveno prispeva h kakovosti življenja ljudi. Go-
renjska regija izkazuje visoko vrednost materi-
alne blaginje, ima najnižjo stopnjo registrirane 
brezposelnosti in visoko stopnjo delovne aktiv-
nosti, kar je vse pogojeno z zdravjem ljudi. K 
dobremu zdravstvenemu stanju veliko prispeva 
učinkovit ter vsem dostopen zdravstveni sistem, 
ki upošteva geografsko razporeditev zdravstvenih 
dejavnosti in ustrezno časovno dostopnost zdrav- 
stvene službe. 

Aktualni dogodki, povezani s problematiko dru-
žinskih zdravnikov, tako ogrožajo ohranjanje 
dosežene ravni zdravstvene varnosti zavarova-
nih oseb in nemoten dostop do pravic iz obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja, kar sta z vidika 
strank dva globalna cilja poslovanja Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Abstract
Health is one of the major factors of general well-
-being and it contributes significantly to the qua-
lity of people's lives. Gorenjska region, with high 
parameters in material wealth, has the lowest 
registered unemployment rate and high rate of 
working activity - all that directly relates to the 
health of the population. A good health condition 
is a result of an effective and generally accessi-
ble health system, which takes into consideration 
both geographical allocation and timely access to 
health services. 

Current developments (with raised issues of fa-
mily physicians) are compromising the sustaina-
bility of already achieved level of health safety 
and undisruptive access to benefits arising from 
compulsory health insurance - the two global go-
als of ZZZS (from the clients' perspective).
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1. STATISTIČNI PODATKI ZA REGIJO 

Sodobna definicija zdravje opredeljuje kot sploš- 
no vrednoto in bistveni vir za produktivno in 
kakovostno življenje slehernega posameznika 
ter skupnosti kot celote. Zdravje in socialni ter 
gospodarski razvoj so medsebojno odvisni, zato 
najprej podajam kratek oris Gorenjske regije. 

Gorenjska statistična regija, ki se razprostira 
na 2137 km2 površine, združuje 18 občin, ki se 
med seboj razlikujejo po gospodarski razvitosti 
in strukturi prebivalstva. 

V gorenjski statistični regiji je v letu 2016 živelo 
10 % prebivalcev Slovenije. Naravni prirast je bil 
med najvišjimi (1,6 na 1.000 prebivalcev), seli-
tveni prirast pa je bil negativen (–1,8 na 1.000 
prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko 
ali visokošolsko izobrazbo (29 %) je bila med 
preostalimi regijami druga. Prebivalci Gorenj-
ske regije so bili v letu 2016 med najbolj zado-
voljnimi, splošno zadovoljstvo z življenjem so 
ocenili z oceno 7,3 (od 10). Povprečna mesečna 
bruto plača v letu 2018 je na Gorenjskem zna-

šala 1.610,23 EUR, kar je malo pod slovenskim 
povprečjem (1.681,55 EUR), čeprav so med ob-
činami precejšnje razlike. Najvišjo povprečno 
bruto plačo so beležili v Občini Cerklje na Go-
renjskem in je znašala 2.354,53 EUR, najnižjo 
pa v Občini Žirovnica, znašala je 1.335,03 EUR. 

Gorenjska regija sodi med gospodarsko bolj raz-
vite predele Slovenije, z močno in raznovrstno 
industrijo, predvsem predelovalno industrijo, 
obrtjo in turizmom. Razvilo se je več tehnolo-
ško zahtevnih podjetij, ki zaposlujejo čedalje več 
delavcev. BDP na prebivalca je v letu 2016 zna-
šal 17.269 EUR, kar je bilo manj od slovenskega 
povprečja1. V letu 2017 je pod pragom revščine 
živelo 25.000 oseb. Po podatkih Zavoda Repu-
blike Slovenije za zaposlovanje je bila v febru-
arju 2019 stopnja registrirane brezposelnosti 
na Gorenjskem 5,6 in je bila med vsemi stati-
stičnimi regijami najnižja. Povprečna stopnja 
registrirane brezposelnosti, ki je izračunana in 
prikazana glede na stalno prebivališče aktivnih 
prebivalcev in registriranih brezposelnih, je v 
Sloveniji v istem obdobju znašala 8,4.

Tabela 1: Statistični podatki občin Gorenjske 

Vir: SURS, 2016

1Statistični urad Republike Slovenije, 
Slovenske statistične regije in občine v številkah
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2. ZDRAVSTVENO STANJE 
PREBIVALSTVA

Od 209.808 zavarovanih oseb v Območni enoti 
Kranj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije znaša delež zaposlenih in njihovih dru-
žinskih članov 60,1 %, samostojnih podjetnikov  
5,7 %, upokojencev 26,6 %, kmetov 0,6 %, brez-
poselnih 1,0 %, ostalo pa predstavljajo upravi-
čenci iz proračuna, občani brez prihodkov ter 

Tabela 2: Zavarovane osebe po kategorijah zavarovanja v OE Kranj na dan 30. 4. 2019

osebe, ki si same plačujejo prispevek iz OZZ. 
Delež prebivalcev v starosti od 0 do 14 let znaša 
16 % (v Sloveniji 15,1 %), od 15 do 64 let 64,2 % 
(v Sloveniji 65,3 %), od 65 dalje ali več pa 19,8 % 
(v Sloveniji 19,7), medtem ko je 5,6 % prebival-
cev starejših od 80 let (v Sloveniji 5,3 %).

Vir: Podatki ZZZS, Evidence OZZ

Iz podatkov Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ), ki so dostopni na portalu Zdrav-
je, v občini v letu 2018, so razvidni ključni ka-
zalniki zdravja prebivalstva v Gorenjski regiji. 
Ker so ekonomski, kulturni in okoljski dejavniki 
med občinami različni, se ključni kazalniki med 
posameznimi občinami lahko bistveno razliku-
jejo. (Tabela 3)

Po zdravstvenih kazalnikih se Gorenjska uvr-
šča med manj obremenjujoča območja v drža-
vi, vendar kazalniki niso enako ugodni na vseh 
območjih regije in v vseh skupinah prebivalstva. 
Indeks staranja za Gorenjsko znaša 124,3, med-
tem ko je za Slovenijo 130,6. Povprečna starost 
prebivalca v regiji je 42,9 leta. Iz kazalnikov 
zdravja izhaja, da v regiji niso preseženi kazalni-
ki slovenskega povprečja po številu prejemnikov 
zdravil zaradi sladkorne bolezni, povišanega 
krvnega tlaka, duševnih motenj in proti strje-
vanju krvi. V regiji je sicer 18.337 zavarovanih 
oseb, ki hkrati prejemajo od 5 do 9 učinkovin, 

pri čemer je takšnih zavarovancev v povprečju 
na zdravnika v regiji 180, medtem ko povprečje 
takih bolnikov na zdravnika v Sloveniji znaša 
221. Do občutnih odstopanj prihaja pri kazal-
niku bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi, 
ki znaša za Slovenijo 2,1 na 1000 prebivalcev, 
medtem ko je bila v Občini Jesenice vrednost 
kazalnika 3,8, v ostalih občinah pa bistveno 
nižja, npr. 1,7 v Občini Kranj in 0,9 v Občini 
Železniki. Splošna umrljivost je v gorenjski re-
giji nižja od slovenskega povprečja, z izjemo 
samomorov, ki jih je rahlo več. Odstopanje od 
povprečnih kazalnikov je tudi pri številu zlomov 
kolka starejših od 65 let, na 1000 prebivalcev, ki 
jih je 7,14, v Sloveniji pa povprečno 6,38. 

Med občinami so sicer velika odstopanja pri 
kazalniku bolniške odsotnosti delovno aktivnih 
prebivalcev, ki je v Sloveniji v povprečju znašala 
15,3 koledarskega dneva na leto. V Občini Jese-
nice so bili delovno aktivni prebivalci bolniško 
odsotni v povprečju 20,3 koledarskega dneva 
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Tabela 3: Kazalniki zdravja v Gorenjski regiji, primerjalno s Slovenijo

v letu, medtem ko npr. v Občini Jezersko 12,6 
koledarskega dneva. Odsotnost z dela zaradi 
bolniškega staleža v Gorenjski regiji se vsako 
leto povečuje. Zaskrbljujoč je indeks rasti po 
vseh kazalnikih, ki so prikazani v Tabeli 4. Po-
sledično skokovito naraščajo odhodki ZZZS za 

Tabela 4: Gibanje absentizma 2016/2017

povračila nadomestila plače začasno zadržanim 
od dela. V letu 2018 so tako odhodki OE Kranj 
iz naslova refundacije nadomestila plače za čas 
zadržanosti od dela znašali 32.840.551 EUR, na 
nivoju ZZZS pa 347.902.628 EUR. 

Vir: Zdravje v občini 2019, NIJZ

Vir: ZDS, Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino, dr. Ticijana Prijon, dr. med. spec.
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Tabela 5: Izplačana nadomestila za začasno 
zadržanost od dela v letih 2017 in 2018

Zdravstveni absentizem ne izhaja le iz zdrav- 
stvenega stanja zaposlenega, temveč je posledi-
ca delovnih, socialnih, ekonomskih, ekoloških 
in drugih dejavnikov, ki so jim izpostavljeni de-
lavci in je zaradi tega ne le zdravstveni, temveč 
tudi ekonomski, socialni in družbeni problem. 
Med delodajalci, za katere Območna enota 
Kranj beleži najvišje odhodke iz naslova refun-
dacije plač, prevladujejo javni zavodi (domovi 
za ostarele, vrtci, bolnišnice). Pričakovati je, da 
bodo odhodki za nadomestila, zlasti zaradi ne-
ugodnih demografskih gibanj, spremembe sta-
rostne strukture zaposlenih in spreminjajočih 
se zahtev ter novih psihosocialnih tveganj na 
delovnih mestih, kakor tudi zaradi kasnejšega 
upokojevanja, porasta števila zaposlenih, večje 

obolevnosti aktivnega prebivalstva, prezentiz-
ma v preteklih letih, dolgotrajnejših postopkov 
diagnostike in zdravljenja idr., strmo naraščali 
tudi v prihodnje. Na njihovo obvladovanje ima 
ZZZS zelo omejen vpliv. Obvladovanje zdrav- 
stvenega absentizma zahteva sistemski pristop, 
ki podpira čimprejšnjo vrnitev delavca na delo. 
Potreben je razmislek o časovni omejitvi traja-
nja bolniškega staleža in omejitvi absolutne viši-
ne nadomestila, zagotoviti je treba individualno 
medicinsko rehabilitacijo, zavarovancem, pri 
katerih se ugotovijo določene trajne omejitve za 
delo, pa hiter prehod v poklicno rehabilitacijo.2 

3. PRESKRBLJENOST PREBIVALSTVA 
IN DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH 
STORITEV

Območna enota Kranj ima trenutno sklenjenih 
15 pogodb z javnimi zdravstvenimi zavodi in 
140 pogodb z zasebnimi izvajalci zdravstvenih 
storitev. Pogodbe sklepamo tudi z dobavitelji 
medicinskih pripomočkov, skupno imamo 42 
pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripo-
močkov, od tega imamo 8 pogodb z lekarnami, 
22 z optiki in 12 s specializiranimi prodajal- 
nami. 

Tabela 6: Izvajalci v javni zdravstveni mreži OE Kranj na dan 1. 1. 2019

Vir: Podatki ZZZS

Vir: Podatki ZZZS

2Vir: N. Pirnat, dr. T. Prijon, Analiza bolniške odsotnosti z dela 
po posameznih vzrokih z akcijskim načrtom za njihovo 
obvladovanje, 2018 
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Med javnimi zavodi so štiri bolnišnice, in sicer 
Splošna bolnišnica Jesenice (SBJ), Bolnišnica za 
ginekologijo in porodništvo Kranj (BGP), Klini-
ka Golnik – Univerzitetna klinika za pljučne bo-
lezni in alergijo (KOPA) in Psihiatrična bolni-
šnica Begunje (PBB), v primarnem zdravstvu pa 
Osnovno zdravstvo Gorenjske, znotraj katerega 
delujejo ZD Kranj, ZD Jesenice, ZD Radovljica, 
ZD Škofja Loka, ZD Tržič in ZD Bled-Bohinj, 
Gorenjske lekarne (na 22 lokacijah), sedem so-
cialnovarstvenih zavodov ter dva varstveno de-
lovna centra.

Delež zasebnih izvajalcev, ki na podlagi pode-
ljene koncesije s strani občine delujejo v javni 
zdravstveni mreži, se bo v prihodnje povečeval. 
Na Gorenjskem zaznavamo trend razpisovanja 
koncesij za programe zdravstvenih storitev, ki 
jih javni zavod v primarnem zdravstvu zaradi 
pomanjkanja družinskih zdravnikov, s katerimi 
bi nadomestil dolgotrajne odsotnosti zaposlenih 
družinskih zdravnikov, ne more več zagotavlja-
ti. Če to spodbudi prehod zdravnika iz javne-
ga zavoda med koncesionarje ali če v nadalje-

vanju ni odziva zdravnikov na razpis občine 
za izvajanje razpisane koncesijske dejavnosti 
na področju primarne zdravstvene dejavnosti, 
to s sistemskega vidika zagotovo ni rešitev za 
preskrbljenost v regiji. Preskrbljenost s progra-
mi v primarni zdravstveni dejavnosti je v pri-
merjavi z ostalimi regijami slabša na področju 
zobozdravstva, patronaže in nege na domu ter 
fizioterapije. Prav tako je slabša preskrbljenost 
s programi splošnih ambulant ter otroškega in 
šolskega dispanzerja znotraj posameznih izpo-
stav Območne enote Kranj. 

Preskrbljenost prebivalstva v OE Kranj je bila 
po pogodbah v letu 2018 v dejavnosti otroških 
in šolskih dispanzerjev ter splošnih ambulant 
za 2,41 % nižja od državnega povprečja, do iz-
razitih odstopanj pa prihaja med izpostavami 
znotraj OE Kranj. Najnižja preskrbljenost je v 
Izpostavi Kranj, ki je od državnega povprečja 
nižja za 8,51 %, in v Izpostavi Tržič, ki je nižja 
za 7,46 %, medtem ko je preskrbljenost v teh de-
javnostih v Izpostavi Jesenice višja od državnega 
povprečja za 9,58 %. 

Tabela 7: Preskrbljenost prebivalstva OE Kranj po dejavnostih splošnih ambulant 
ter otroškega in šolskega dispanzerja na dan 31. 12. 2018

Slabša preskrbljenost se odraža v obremenjeno-
sti družinskih zdravnikov, kar je razvidno iz po-
datkov o številu glavarinskih količnikov (GK)3 
na tim v OE Kranj (Tabela 8).

Odstopanje od GK družinskih zdravnikov zno-
traj OE Kranj, od povprečja GK družinskih 
zdravnikov v Sloveniji, ki je na dan 31. 3. 2019 
znašal 2.407 GK, je največja v Izpostavi Kranj. 

V ZD Kranj je povprečni GK na družinskega 
zdravnika znašal 2.655. To deloma pojasnjuje 
aktualne odpovedi pogodb o zaposlitvi s stra-

Vir: Podatki ZZZS

3 Glavarinski količniki (GK) se uporabljajo za določanje potrebne 
količine sredstev za delo z osebami iz posameznega starostnega ra-
zreda. Vrednost GK posameznega starostnega razreda je: od 0 do 
0,99 let – 3,00 GK, od 1 do 6,99 let – 1,90 GK, od 7 do 18,99 let 
– 0,88 GK, od 19 do 49,99 let – 0,84 GK, od 50 do 64,99 let – 1,40 
GK, od 65 do 74,99 GK in od 75 dalje 3,00 GK. 
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Tabela 8: Preskrbljenost s timi splošnih ambulant v OE Kranj in obremenjenost zdravnikov na dan 1. 4. 2019

Tabela 9: Preskrbljenost s timi šolskega in otroškega dispanzerja ter obremenjenost zdravnikov na dan 1. 4. 2019

Tabela 10: Preskrbljenost v dejavnosti zobozdravstva v 
OE Kranj na dan 31. 12. 2018 

ni 24 družinskih zdravnikov v ZD Kranj, saj 
povprečno preseganje državne obremenitve 
družinskega zdravnika v ZD Kranj znaša 10,31 
%. Znotraj ZD Kranj sicer prihaja v obremeni-
tvah družinskih zdravnikov do odstopanj, kar je 
pretežno posledica različne starostne strukture 
opredeljenih pacientov. 

Preskrbljenost v dejavnosti zobozdravstva je 
od slovenskega povprečja nižja za 8,75 %, v de-
javnosti patronaže ter nege na domu beležimo  
8,32 % nižjo preskrbljenost ter v dejavnosti fi-
zioterapije 2,26 % odstopanje navzdol. Preskr-
bljenost patronaže in nege na domu je izrazito 
slaba v Izpostavi Kranj, kar 17,08 % slabše od 
slovenskega povprečja. Tudi v dejavnost dis-
panzerja za žene se kažejo velika odstopanja v 
preskrbljenosti znotraj OE Kranj, ki sicer beleži 
dobro preskrbljenost na državnem povprečju. 

Z realizacijo širitev iz Splošnega dogovora 2019, 
kjer je za pogodbenega izvajalca OZG določena 
širitev za 2 dodatna tima otroškega in šolskega 
dispanzerja in 6 dodatnih timov splošne ambu-
lante, in sicer za Zdravstveni dom Kranj 3 novi 
timi splošnih ambulant, prav tako pa po 1 tim 
za Zdravstveni dom Radovljica, Zdravstveni 
dom Škofja Loka in Zdravstveni dom Tržič, bi 
se ob zagotovitvi kadrov preskrbljenost regije 

Tabela 11: Preskrbljenost v dejavnosti fizioterapije v OE 
Kranj na dan 31. 12. 2018, primerjalno ostale OE, ZZZS

Vir: Podatki ZZZS

Vir: Podatki ZZZS

Vir: Podatki ZZZS (Tabeli 10 in 11)
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nekoliko izboljšala ter pričela zmanjševati preo-
bremenjenost družinskih zdravnikov. Možnost 
razbremenjevanja predstavlja tudi večja pove-
zanost referenčnih ambulant s splošnimi zdrav-
niki. V regiji jih deluje za 82.31 timov. Stanje 
zobozdravstva za mladino se v letu 2019 lahko 
izboljša zaradi plačila do 15 % preseganja pove-
čanja števila točk in vrednosti programa. 

Na področju zagotavljanja specialističnih zdrav- 
stvenih storitev se kaže dolgoletna specifika 
regije, da zavarovanci OE Kranj kar 36,77 % 
obravnav opravijo pri izvajalcih izven OE Kranj. 
Večino, to je 30,9 % pri izvajalcih na območju 
Ljubljane. Manj potreb po obravnavah v spe-
cialistični dejavnosti lahko v domačem okolju 
opravijo le še zavarovanci OE Krško. Izrazito 
slaba je preskrbljenost urologije, kjer 90,26 % 
obravnav opravijo zavarovanci pri izvajalcih 
OE Ljubljana, gastroenterologija, znotraj kate-
re je 51,50 % obravnav zavarovancev OE Kranj 
obravnavanih pri izvajalcih OE Ljubljana, in 
v dejavnosti oftalmologije, kjer je le 58,79 % 
obravnav opravljenih v OE Kranj. Oftalmologija 
se sooča z velikimi težavami zagotavljanja kadra, 
saj zaradi odsotnosti operativnega programa v 
regiji ni zanimiva za prihod mladih specialistov. 
V regiji je močno podhranjeno tudi zagotavlja-
nje zdravstvenih storitev v dermatologiji, kjer je 
realizacija programa v javnih zavodih znašala le 
69,58 % oz. 89,03 %. V letu 2019 je predvidena 
širitev za 0,5 tima dermatologije. (Tabela 12)

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na sekundarni 
ravni so v letu 2018 usmerili dejavnost v izvaja-
nje zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS plačuje po 
dejanski realizaciji, v povečanje prvih pregledov 
v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, v 
storitve slikovne diagnostike in v prospektivne 
programe. Čakalne dobe za posamezne zdrav- 
stvene storitve so se posledično skrajšale, toda 
ne bistveno, zato pogosto še vedno presegajo 
najdaljšo dopustno čakalno dobo. 

V Splošni bolnišnici Jesenice so v okviru EDP 
delno realizirali načrt preseganja pogodbenega 
programa (pr. endoproteze kolena, endoprote-
ze kolka, operacije žolčnih kamnov, operacije 
krčnih žil, operacije karpalnega kanala, storitve 
slikovne diagnostike), del ni bil realiziran zaradi 
pomanjkanja kadra ali pacientov (artroskopske 
operacije). V Kliniki Golnik je indeks realizaci-

Tabela 12: Preskrbljenost v dejavnosti okulistika v OE 
Kranj na dan 31. 12. 2018, primerjalno ostale OE, 
ZZZS 

Vir: Podatki ZZZS

je RTG in CT znašal preko 140 %, prav tako je 
presežen program na področju gastroenterolo-
gije. Psihiatrična bolnišnica Begunje vsako leto 
presega program storitev psihiatrične obravna-
ve ter izkazuje potrebo po povečanju programa, 
pri čemer realno oviro predstavlja pomanjkanje 
kadrov, tudi s področja klinične psihologije. S 
težavami pri realizaciji pogodbenega programa 
pa se sooča Bolnišnica za ginekologijo in po-
rodništvo v Kranju, kar je povezano tudi z dej-
stvom delovanja v finančno in kadrovsko zelo 
nestabilnih pogojih. 

Splošna bolnišnica Jesenice je sicer ena redkih 
slovenskih bolnišnic v sanaciji, ki uspešno izvaja 
vse sanacijske ukrepe ter je leto 2018 zaključila 
s pozitivnim poslovnim rezultatom in tako tudi 
predlagala pričetek izhoda iz sanacije. Nadalj-
nji razvoj bolnišnice omejuje prostorska pro-
blematika, ki onemogoča izvajanje določenih 
zdravstvenih programov, za nekatere programe 
pa so izkazane potrebe po novih programih (an-
giografija). Zaradi vsega navedenega so zahteve 
po novi regijski bolnišnici, ki bi prebivalcem 
Gorenjske zagotovila boljšo dostopnost do zdra-
vstvene obravnave, zopet zelo aktualne. 
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Tabela 13: Primerjava vrednosti programa zdravstvenih storitev v OE Kranj za leto 2017/2018

Trenutno stanje zdravstva v regiji vzbuja ne-
zadovoljstvo na strani zavarovancev, ki so pri-
siljeni marsikatero zdravstveno storitev iskati 
pri izvajalcih izven regije. Zaradi aktualne pro-
blematike družinskih zdravnikov in njihove 
vloge »vratarja« v zdravstvenem sistemu je za-
varovancem dostop do zdravstvenih storitev v 
določenem obsegu že omejen. Tudi izvajalci se 
soočajo z izzivi, kako v danih finančnih okvi-
rih, zlasti pa v vse prevečkrat nestabilnih ka-
drovskih razmerah zagotavljati realizacijo pro-
grama zdravstvenih storitev kakor tudi razvoj 
stroke v zdravstveni dejavnosti s ciljem varne in 
kakovostne obravnave naših zavarovancev. Vsa 
prizadevanja območne enote gredo tako v smeri 
ohranitve dosežene ravni zdravstvene varnosti 
zavarovanih oseb ter zagotovitve obravnave za-
varovancev OE Kranj, ki bo primerljiva z zava-
rovanci območnih enot, kjer je preskrbljenost 
boljša. V odnosu do izvajalcev spodbujamo 
odprt dialog, v cilju zagotovitve učinkovitega in 
dostopnega zdravstvenega varstva na lokalnem 
nivoju. 
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Metka Zaletel
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Kakovost podatkov na nacionalni ravni

Povzetek
Kakovost podatkov lahko definiramo na različ-
ne načine. Na podatke in informacije v procesu 
obdelave vpliva mnogo faktorjev; nekaj jih bomo 
predstavili v članku. V nadaljevanju bodo opisa-
ni vzvodi, s katerimi lahko vplivamo na kakovost 
podatkov, ter nekaj objektivnih in subjektivnih 
vzrokov za dvome o kakovosti. V zaključku pre-
dlagamo korake za izboljšanje kakovosti infor-
macij o zdravju in zdravstvenem varstvu. 

Abstract
Data quality can be defined in various ways. 
During the process of data collection and mana-
gement, there are many important factors that 
influence the final data quality, some of them 
are presented. Later on, the levers to improve the 
data quality are described, besides the subjective 
and objective doubts in data quality. In conclu- 
sion, the next steps to increase the level of quali-
ty of data and information on health and health  
system are shown. 
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1. UVOD

Slovenija ima dolgo tradicijo zbiranja in obde-
lave podatkov s področja zdravja in zdravstve-
nega varstva. Še bolj kot na drugih področjih 
(npr. ekonomija, izobraževanje, kultura) so tu 
pomembne časovne vrste primerljivih podat-
kov ter primerljivost med državami ali regijami. 
V zadnjem desetletju se povečuje zavedanje o 
pomembnosti in vrednosti informacij, povpra-
ševanje po podatkih pa še nikoli ni bilo tako ve-
liko. Prav tako lahko rečemo, da po eni strani 
uporabnikom še nikoli nismo ponudili toliko 
podatkov in na tako pregledne načine kot v za-
dnjih petih letih; po drugi strani pa še nikoli ni 
bilo tako težko zbirati podatkov kot v zadnjih 
petih letih, pa tudi informacije še nikoli doslej 
niso bile deležne toliko pozornosti in kritik kot 
v zadnjih petih letih. Zato je za vse, ki se v Slo-
veniji ukvarjamo s podatki in informacijami s 
področja zdravja in zdravstvenega varstva, pred 
nami prelomno obdobje, ki bo moralo prinesti 
bolj kakovostne informacije z zagotovilom, da 
so to informacije, na katere se uporabniki lahko 
zanesejo. Izpostaviti pa moramo tudi nujno oza-
veščanje različnih javnosti (strokovne in sploš- 
ne) o pravilni uporabi in interpretaciji podatkov 
ter o omejitvah podatkov.

2. KAJ JE KAKOVOST PODATKOV?

Definicij kakovosti podatkov obstaja zelo ve-
liko, hkrati pa se večina definicij medsebojno 
prekriva. Za nas so relevantne tiste definicije, ki 
omogočajo tudi merljivost kakovosti podatkov, 
torej da kakovosti podatkov in informacij ne de-
finiramo kot pojma, ki ga ne znamo ustrezno 
interpretirati. Vendar je treba začeti še bolj na 
začetku in razjasniti razliko med podatki in in-
formacijami, saj se ta pojma pogosto enačita oz. 
uporabljata napačno. Podatki so s številkami ali 
grafi opredeljeni pojavi in dejstva, informacije 
pa so novo znanje, temelječe na podatkih oziro-
ma obdelavi podatkov. 

Kakovost podatkov in informacij je stopnja, do 
katere podatki ustrezajo zahtevam in pričako-
vanjem; kakovost je lahko subjektivna oziro-
ma kako podatki ustrezajo pričakovanjem ter 
objektivna oziroma kako podatki ustrezajo da-
nim zahtevam. 

Podatki so kakovostni v primeru, da dosegajo 
dovolj visoko raven kakovosti tako v institucio- 
nalnem okolju, v procesu obdelave podatkov 
kot tudi pri rezultatih obdelav (angl. outcomes). 
Dimenzije kakovosti pa ne pomenijo ničesar, če 
niso hkrati izpolnjene tudi zahteve po ustrez- 
nem varovanju podatkov, informacijski varnosti 
in stroškovni učinkovitosti. Pričakovanja upo-
rabnikov in dajalcev podatkov torej lahko str-
nemo: podatki morajo biti visoko kakovostni, 
primerljivi, na voljo zelo hitro, s čim manjšimi 
obremenitvami dajalcev, ustrezno zaščiteni ter 
poceni. 

Za potrebe razprave o kakovosti podatkov bomo 
na tem mestu zanemarili kakovost institucional-
nega okolja, ki govori o ustreznih pravnih pod-
lagah, o zadostni strokovni usposobljenosti, o 
zadostnih virih – človeških in informacijskih, 
o čim manjših bremenih dajalcev podatkov ter 
o ustrezni informacijski varnosti; to seveda ne 
pomeni, da so vsi ti dejavniki zanemarljivi ali 
pa celo samoumevni, vendar se bomo v tem pri-
spevku osredotočili le na pripravo, obdelavo in 
objavo zdravstvenih informacij.

Kot izhodiščno definicijo kakovosti podatkov 
lahko vzamemo tisto, ki velja v evropskem stati-
stičnem sistemu, saj tudi na tem mestu razprav- 
ljamo o statističnih podatkih, tokrat na prime-
ru slovenskega zdravstvenega sistema in zdravja 
slovenske populacije. 

Predlagane dimenzije kakovosti statističnih 
produktov so:
1. Ustreznost: statistike izpolnjujejo potrebe 

uporabnikov.
2. Natančnost in zanesljivost: statistike 

natančno in zanesljivo prikazujejo                        
realno stanje. 

3. Pravočasnost in točnost objavljanja: statis- 
tike se objavljajo pravočasno in točno.

4. Skladnost in primerljivost: statistike so 
notranje in časovno skladne ter primer-
ljive med regijami in državami. Sorodne 
podatke iz različnih podatkovnih virov je                    
mogoče povezovati in uporabljati skupaj.

5. Dostopnost in jasnost: statistike so predsta-
vljene v jasni in razumljivi obliki, objavljajo 
se na primeren in ustrezen način ter so na 
voljo in dostopne na nepristranski podlagi 
skupaj z metapodatki in smernicami.
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V preteklosti so se večinoma osredotočali na 
drugo dimenzijo kakovosti – natančnost in za-
nesljivost, vendar lahko obstajajo zelo natanč-
ne in zanesljive statistike, ki niso ustrezne, niso 
pravočasno objavljene, so nejasno prikazane in 
niso primerljive z drugimi statistikami ter so kot 
take dejansko neuporabne. Zato nas zanimajo 
vse dimenzije kakovosti. Pripravljavci statistik 
morajo iskati ravnotežje med vsemi dimenzija-
mi, hkrati pa upoštevati tudi bremena, stroške, 
informacijsko varnost in zasebnost.

3. KAKO NASTAJAJO INFORMACIJE 
O ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU NA RAVNI SLOVENIJE?

Slovenija ima področje zbiranja in obdelave po-
datkov o zdravju in zdravstvenem varstvu dobro 
in pregledno urejeno. Osnovna pravna podlaga, 
ki ureja te aktivnosti, je Zakon o zbirkah podat-
kov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, 
UL 65/00, 47/15, 31/18), ki določa zbirke po-
datkov, obseg zbiranja, upravljavce, poročeval-
ce, roke poročanja ipd. Poleg tega Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki je po ZZPPZ 
upravljavec večine zbirk, deluje tudi kot poobla-
ščena institucija v okviru sistema državne sta-
tistike, kjer njegovo delovanje določa tudi Za-
kon o državni statistiki (ZDSta, 45/95, 9/01). V 
sklopu te funkcije NIJZ poroča mednarodnim 
organizacijam: Eurostat, OECD, WHO, EFSA, 
EMCDDA, ECDC …, kar poteka v obliki različ-
nih vprašalnikov ali dogovorjenih elektronskih 
formatov. 

Večino podatkov, ki nastajajo v okviru zbirk, ki 
so definirane v ZZPPZ, inštitutu NIJZ sporočajo 
izvajalci zdravstvene dejavnosti. Podatki nasta-
jajo bodisi ob stiku pacientov z zdravstvenim 
sistemom bodisi ob različnih dogodkih (smrt, 
poškodba pri delu …). Za vsa ta poročanja so 
prav tako dogovorjeni formati poročanja. Viri 
podatkov so v pretežni meri zaledni informacij-
ski sistemi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. 
Prav ti zaledni sistemi so zaradi svoje delne ne-
primerljivosti in zgodovinskega razvoja lahko 
vir nekakovostnih podatkov. »Zgodovinski ra-
zvoj« v tem primeru pomeni, da so bili ti siste-
mi pred časom razviti kot pomoč v eni ali več 
ambulantah, potem pa so se zaradi naraščajočih 
potreb vsako leto dopolnjevali in dograjevali. 

Podatki, ki jih NIJZ sprejema od izvajalcev zdrav- 
stvene dejavnosti, gredo v veliki večini prime-
rov najprej skozi proces logičnih kontrol, kjer 
se preverita skladnost podatkov z definicijami, 
klasifikacijami in šifranti ter notranja usklaje-
nost podatkov. Podatke NIJZ glede na stopnje 
resnosti ugotovljenih napak zavrača ter zahte-
va popravke oziroma potrditve pravilnosti po-
datkov. V nekaterih primerih je to lahko precej 
dolgotrajen proces, tako zaradi kompleksnosti 
zahtev kot tudi zaradi neodzivnosti nekaterih 
poročevalcev. Za vse podatke NIJZ spremlja 
nekatere kazalnike kakovosti, zlasti pokritje in 
stopnjo odgovora (koliko poročevalskih enot je 
odgovorilo), nekaj karakteristik za ključne spre-
menljivke (npr.: kolikšni deleži so kodirani kot 
neznano, kolikšni deleži niso izpolnjeni), ter in-
formacije o časovni in geografski primerljivosti.

NIJZ zbira in obdeluje tudi podatke, zbrane z 
različnimi nacionalnimi raziskavami na podla-
gi anketnih vprašalnikov. Pri tem so upoštevane 
mednarodne smernice za metodologije na tem 
področju, NIJZ pa je v slovenskem prostoru ena 
vodilnih institucij pri razvoju anketne metodo-
logije za spletne ankete. S pomočjo različnih 
metodologij so podatki, ki jih na tak način NIJZ 
obdela in objavi, primerljivi z drugimi država-
mi.

V slovenskem zdravstvenem sistemu se podatki 
zbirajo hkrati v več institucijah; največ podat-
kov zbere ZZZS, izpostaviti moramo tudi On-
kološki inštitut z Registrom raka, obstaja pa še 
nekaj manjših registrov in zbirk, ki predstavljajo 
pomembne vire podatkov za specifična podro-
čja. Od leta 2016 se podatki zbirajo tudi v okvi-
ru e-Zdravja, prav tako na NIJZ.

Poudariti moramo, da gre v navedenih primerih 
za različne namene zbiranja podatkov. Čeprav 
so nameni zbiranja podatkov morda na prvi po-
gled zelo podobni, se zelo razlikujejo v podrob-
nostih in tudi v končnih rezultatih. NIJZ zbira 
in obdeluje podatke v skladu z ZZPPZ in ZDSta 
zlasti v javnozdravstvene namene, torej za na-
mene ugotavljanja zdravja oziroma zdravstve-
nega stanja splošne in specifičnih populacij, na-
mene načrtovanja ukrepov, mreže ipd. Podatki, 
ki nastajajo v e-Zdravju, so stranski produkt 
osnovnega namena e-Zdravja, to je podpore 
delovanju zdravstvenega sistema. ZZZS pa zbi-
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ra podatke za namen financiranja zdravstvene 
mreže in nadzora nad porabo finančnih sred-
stev. 

4. POMEN DEFINICIJ, SKUPNIH 
KLASIFIKACIJ IN STANDARDOV

Kot smo že omenili, so podatki zbrani z različni-
mi nameni, te namene pa opredelimo z različni-
mi definicijami, klasifikacijami oziroma šifranti 
in nasploh s standardi. NIJZ za vsako zbirko po-
datkov pripravi t. i. Metodološka navodila, kjer 
so zelo natančno opredeljene vse definicije. Kot 
primer navajamo definicije za Spremljanje bol-
nišničnih obravnav 

Bolnišnična epizoda 
(zapis bolnišnične epizode):
Epizoda je zdravstvena oskrba pacienta v eni vr-
sti zdravstvene dejavnosti izvajalca na eni loka-
ciji. Epizoda se začne s trenutkom, ko je pacient 
sprejet na oddelek vrste zdravstvene dejavnosti 
izvajalca in se konča z odpustom iz bolnišnice, 
premestitvijo na oddelek druge vrste zdravstve-
ne dejavnosti ali s smrtjo pacienta. Izjemoma 
sta lahko v eni vrsti zdravstvene dejavnosti dve 
bolnišnični epizodi, ko pride med hospitaliza-
cijo zaradi patološke nosečnosti do poroda in v 
primeru, če se spremeni tip bolnišnične obrav-
nave. 

Zaključek epizode v bolnišnici opredeljujejo 
štirje pogoji: 
a. sprememba tipa ali vzroka                                                
bolnišnične obravnave; 
b. sprememba vrste zdravstvene dejavnosti                 
ali lokacije; 
c. pričetek poroda, ki je vedno nova epizoda; 
d. odpust. 

Za zaključek epizode zadošča že eden od pogo-
jev. 

Zapis bolnišnične obravnave (SBO zapis) 
Zapis bolnišnične obravnave (SBO zapis) tvori-
jo vse epizode od sprejema do odpusta iz bolni-
šnice. Za bolnišnice, ki so organizirane v klini-
ke, so to vse epizode od sprejema v bolnišnico 
do odpusta iz nje, ne glede na menjavo klinik 
med tem. Sestavljena je lahko iz epizod akutne 
ali neakutne oblike.

V primeru bolnišničnih obravnav ZZZS spre-
mlja »primerljiv primer« (v skladu z metodo-
logijo skupin primerljivih primerov), NIJZ pa 
v tem primeru zanima mnogo več: diagnoze in 
postopki, ki so bili opravljeni, koliko je bilo po-
sameznih epizod, kako se je hospitalizacija za-
ključila (smrt, premestitev, odpust domov ipd.), 
hospitalizacije ne glede na plačnika (tudi samo-
plačniške), ker je vse to pomembno za analize 
javnega zdravja. 

Podobne primere lahko navedemo pri upora-
bi klasifikacij in šifrantov. Prileganje podatkov 
uporabljenim klasifikacijam je ključnega pome-
na za zagotavljanje časovne in geografske pri-
merljivosti. Preverjanje podatkov, če se prilegajo 
klasifikacijam, je v formalnem smislu enostavno 
in izvedljivo v vseh primerih zbranih podatkov, 
pravilnost uporabe klasifikacij pa je veliko težje 
preverljiva. Napačna uporaba klasifikacij običaj-
no izvira iz bližnjic, ki jih uporabljajo tisti, ki 
kodirajo ali vnašajo podatke. Ti zaposleni nava-
dno uporabljajo »skrajšan seznam« celotne kla-
sifikacije, ki je ustrezen na njihovem delovnem 
mestu, ali pa menijo, da znajo pravilne kode že 
na pamet, in jih kot take vnašajo. 

5. NAČELO GIGO 

Končne informacije, ki jih upravljavci podatkov 
posredujemo svojim uporabnikom v različnih 
oblikah, so seveda odvisne od postopkov ob-
delave podatkov, največ pa od kakovosti vho-
dnih podatkov. Ta princip je že dolgo poznan 
kot GIGO (angl. Garbage In, Garbage Out). Iz 
vhodnih podatkov slabe kakovosti je le redko 
možno pripraviti odlične končne informacije. 

V obdobju zadnjih dveh let so bili največkrat 
izpostavljeni in kritizirani podatki o številu 
zdravnikov ter o čakalnih dobah oziroma šte-
vilu čakajočih oseb. Kako pravzaprav nastanejo 
končne informacije na teh področjih?

Število zdravnikov, zobozdravnikov, medicin-
skih sester, farmacevtov, babic in ostalega zdrav- 
stvenega in nezdravstvenega kadra pridobimo 
iz Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti 
in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ), ki se polni 
z informacijami, pridobljenimi od izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti. Za različne spremembe 
stanj (npr. nova zaposlitev, upokojitev, preme-
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stitev ipd.) izvajalci poročajo na predpisanih 
obrazcih na centralno enoto ali območne enote 
NIJZ, ki potem podatke prečisti, preveri in vne-
se. Ampak če pride do upokojitve in tega nih-
če ne sporoči, teh podatkov seveda ne moremo 
preveriti. Redno pa izvajamo kontrole podatkov 
(npr. dvojne zaposlitve za polni delovni čas), s 
pomočjo katerih izboljšamo kakovost podatkov.

Zelo podobno velja za podatke o čakalnih do-
bah in številu čakajočih. Vir podatkov za te in-
formacije so podatki, ki se nahajajo v zalednih 
sistemih pri izvajalcih in so seveda kakovostne 
natanko toliko, kot so kakovostni podatki pri 
izvajalcih. Pri tem pa je hkrati treba opozoriti, 
da se celotni sistemi kontrol podatkov razvijajo 
postopoma ter da je tak sistem »učeč se« sistem. 
To pomeni, da so kontrole podatkov, ki so intui- 
tivne in logične, v take sisteme vgrajene že vna-
prej, sčasoma pa se v podatkih pojavijo še manj 
logične napake, ki jih nihče ni predvidel – in za 
te se sistemi kontrol vgrajujejo postopoma. Pri 
podatkih o kadru ali bolnišničnih obravnavah 
so se taki sistemi izgrajevali vsaj zadnjih deset 
let, zato so izdelani do podrobnosti. Pri podat-
kih o čakalnih dobah se tak sistem še gradi.

6. ZAKAJ DVOMIMO O KAKOVOSTI 
INFORMACIJ?

V človeški naravi je, da dvomimo, zato se tudi 
ob informacijah, ki jih prejemamo, vprašuje-
mo o »resničnosti«, torej o kakovosti, zlasti o 
natančnosti in primerljivosti. Če pa imamo 
možnost pridobljene informacije še primerjati 
z informacijami, ki so na prvi pogled podobne 
prvotnim, je dvom še toliko bolj utemeljen. 

Prav to se dogaja z informacijami o zdravju in 
zdravstvenem varstvu. Na voljo je veliko različ-
nih informacij npr. o številu družinskih zdrav-
nikov – zato se pogosto postavlja vprašanje, 
katero število je pravo? Odgovoriti moramo, da 
so pravilna (skoraj) vsa števila, ki so na voljo, 
vendar je treba upoštevati, kaj ta števila vklju-
čujejo (in česa ne) ter kakšen je namen uporabe 
podatkov. Nas zanima: 
• Koliko je zdravnikov, ki opredeljujejo       

paciente? 
• Koliko je specialistov družinske medicine 

(DM) v aktivni dobi?

• Koliko je zdravnikov specialistov DM, ki 
delajo v zdravstvu?

• Koliko je zdravnikov specialistov DM, ki 
delajo na primarni ravni?

• Koliko je zdravnikov specialistov DM, ki 
opredeljujejo odrasle paciente?

Informacije, ki jih prejmemo, morajo jasno 
opredeljevati, kaj ti podatki vključujejo (na pri-
mer, ali so vključeni specializanti ali pa morda 
samo specializanti, ki že lahko opredeljujejo pa-
ciente). Te opredelitve imenujemo metapodatki 
in morajo biti navedeni ob vseh informacijah. 
Dejansko pa metapodatke večina uporabnikov 
preveri še manj pogosto kot drobni tisk na zava-
rovalniških policah, kar pogosto vodi v napačne 
interpretacije in zaključke. 

7. KAKO PA V TUJINI?

V drugih državah – tudi če se omejimo samo 
na države članice EU – imajo z informacijami 
o zdravju in zdravstvenem varstvu precej večje 
težave kot Slovenija. Poudariti moramo, da je 
Slovenija ena od redkih držav, ki ima zbiranje 
podatkov organizirano centralizirano, z jasnimi 
definicijami ter pregledno objavo (podatkovni 
portal NIJZ: https://podatki.nijz.si/). Druge dr-
žave se soočajo z izzivi podatkov, zbranih na re-
gionalnih ravneh, z neprimerljivimi podatki ter 
z le delčkom podatkov, ki so na voljo v Sloveniji. 
To lahko utemeljimo s pregledom, ki ga Eurostat 
in OECD opravita vsako leto. Slovenija glede na 
količino posredovanih podatkov v omenjeni or-
ganizaciji sodi med zgornjih pet držav članic. 
Ob tem se je treba zavedati, da so informacije, 
zbrane na spletnih straneh mednarodnih or-
ganizacij, metodološki kompromis podatkov, 
ki jih zbirajo posamezne države. Mednarodne 
organizacije poskušajo pripraviti navodila za 
pripravo podatkov za države tako, da lahko čim 
več držav vsaj približno zadosti tem navodilom 
ter da so razlike minimalne oziroma take, da jih 
lahko strnejo v nekaj vrstic opomb. 
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8. ZAKLJUČEK

V svetu velja, da so podatki »nova nafta« (»Data 
is the new oil.« – Clive Humby), velja pa tudi 
to, da »bolj ko podatke mučiš, več bodo pri-
znali« (»Torture the data, and it will confess to 
anything« – Ronald Coase). Podatki, ki jih v Slo-
veniji s pridom uporabljamo za pripravo ukre-
pov in politik, so vedno zbrani z določenim 
namenom, širitve teh namenov pa so brez dolo-
čenih prilagoditev omejene. Čas je, da se začne-
mo zavedati, da se je s podatki treba ukvarjati, 
da so relativno dragi, pa tudi to, da je še dražje, 
če nekakovostne podatke uporabimo za odloča-
nje. Zato se investicije v kakovostne sisteme po-
ročanja vedno povrnejo. V Sloveniji imamo po-
gosto še vedno težavo, da pripravljavci osnovnih 
podatkov ne razumejo oziroma niso seznanjeni 
s tem, zakaj sploh pripravljajo te podatke, prav 
tako pa redko dobijo povratne informacije. Zato 
naj namesto zaključka navedemo, kaj bi mora-

Graf 1: Število umrlih dojenčkov na 1000 živorojenih, Slovenija, 1948–2017

Vir: NIJZ

Graf 2: Prijavljeni primeri ošpic, Slovenija, 1947–2017

li biti nadaljnji koraki, da bi bile informacije o 
zdravju in zdravstvenem varstvu še bolj kako-
vostne. 

Potrebovali bi:
• nacionalni konsenz o potrebnih                           

podatkih ter standardih za zbiranje                        
in obdelavo podatkov;

• ustrezno oziroma posodobljeno                               
zakonodajo za obdelavo podatkov;

• pregledne in uporabniku prijazne zaledne 
informacijske sisteme z vgrajenimi kontro-
lami že v začetnih fazah priprave podatkov;

• avtomatske prenose podatkov v nacionalne 
sisteme (NIJZ, ZZZS, MZ …);

• ustrezne informacijske rešitve                                    
tudi na nacionalni ravni;

• usposobljen kader na vseh ravneh (pri 
izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter na 
nacionalni ravni).

Vir: NIJZ
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S ponosom moramo povedati, da Slovenija zbi-
ra in objavlja podatke o zdravstvenem stanju in 
zdravstvenem sistemu že od obdobja po drugi 
svetovni vojni; kot primera navajamo podatek 
o umrljivosti dojenčkov (število umrlih dojenč-
kov na 1.000 živorojenih) in podatek o prijav- 
ljenih primerih ošpic. 

Na podlagi tovrstnih podatkov je bilo spreje-
tih veliko pozitivnih odločitev in ukrepov, zato 
moramo še naprej razvijati znanja in tudi vla-
gati sredstva, da bomo uporabnikom posredo-
vali ustrezne informacije. Prav tako se moramo 
pripraviti na novo ero informacij, kjer bodo 
nestrukturirani masivni podatki gotovo postali 
pomemben vir za informacije. (Graf 1 in 2) 

9. VIRI IN LITERATURA

1. Boroša, Gregor: Model zagotavljanja kako-
vosti podatkov, magistrsko delo. Univerza v 
Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Ljubljana, 
2010.

2. Eurostat: ESS handbook for quality reports. 
Luxembourg, 2014.

3. https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFi-
le/9690/kazalniki-kakovosti-2017.pdf

4. European Data Portal: Odprti podatki & 
kakovost metapodatkov, Training Module 
2.2. https://www.europeandataportal.eu/
sites/default/files/d2.1.2_training_modu-
le_2.2_open_data_quality_sl_edp.pdf

5. NIJZ. Podatkovni portal: https://podatki.
nijz.si/

6. NIJZ. Zdravstveni statistični letopis 2017: 
http://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstve-
ni-statisticni-letopis-slovenije-2017. Ljublja-
na, 2018.

7. NIJZ. Spremljanje bolnišničnih obravnav 
(SBO). Ljubljana, 2018. http://www.nijz.
si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/podatki/
podatkovne_zbirke_raziskave/sbo/sbo-meto-
doloska-navodila-2019_v1-8-koncna.pdf 

8. Seljak, Rudi: Kazalniki kakovosti 2017. 
SURS, 2017. 

9. 20 Inspirational Quotes About Data: https://
www.ringlead.com/blog/20-inspirational-
-quotes-about-data/



26. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 23. in 24. maj 201948

BELEŽKE



Janez Poklukar Kaj je res in kaj ne o številu zaposlenih v zdravstvu

26. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica 23. in 24. maj 2019 49

Janez Poklukar
Splošna bolnišnica Jesenice

Kaj je res in kaj ne o številu zaposlenih 
v zdravstvu

Povzetek
V Sloveniji smo zaradi dviga kakovosti zdrav- 
stvenega sistema in večanja administrativnih 
obremenitev v zadnjih desetih letih aktivno za-
poslovali. Organizacija zdravstvenega sistema je 
obstala v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. 
Za razvoj slovenskega zdravstvenega sistema po-
trebujemo zadostne kadrovske vire. V naslednjih 
letih bo pomanjkanje kadra z nižjo izobrazbo, 
tako med nezdravstvenimi kot tudi zdravstvenimi 
profili. Med zdravstvenimi profili je nujna refor-
ma na področju zdravstvene nege, kjer potrebu-
jemo en profil, ki bo sposoben celostne obravnave 
pacienta, vključno z nego.

Abstract
In Slovenia, due to the increase in the quality of 
the health system and the increase in administra-
tive burdens, we have been actively employed in 
the last ten years. The organization of the health 
care system lasted in the 80s and 90s of the last 
century. Sufficient human resources will be nee-
ded for the development of the Slovenian healt-
hcare system. In the coming years, there will be a 
lack of personnel with lower education, both bet-
ween non-medical and health professions. Among 
health profiles, we need a reform in the field of 
nursing, where we need one profile that will be 
capable of integral treatment of the patient, inclu-
ding care of the patient.
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UVOD

V zadnjih desetih letih v slovenskem zdravstvu 
prihaja do tektonskih premikov, ti pa so zgolj 
posledica uvajanja sistema vodenja kakovo-
sti, demografskih sprememb, epidemioloških 
sprememb, strokovnega napredka, tehnoloških 
sprememb in nekritičnega populizma v najra-
zličnejših sanacijah zdravstva. Tektonski premi-
ki se odražajo kot spremembe kadrovskih, in-
frastrukturnih, tehnoloških in finančnih virov. 
Trenutna razpršenost in nepreglednost virov ter 
pomanjkanje konsistentnih podatkov omogoča-
jo zgolj »gašenje aktualnih požarov,« ne pa stra-
teškega planiranja virov. S slednjim bi v bodoče 
prekinili dolgoletni niz kriznega managementa 
v slovenskem zdravstvu, ki traja že od leta 2012 
in je iz leta v leto v slabšem položaju.

Število zaposlenih v zdravstvu se je v zadnjih de-
setih letih povečalo za več kot 10 tisoč. Dogaja-
nje in posledično zaposlovanje lahko razdelimo 

na tri obdobja: 1. obdobje: pozitivno obdobje od 
leta 2008 do 2011, kjer se je kljub napovedani 
recesiji ohranjal pozitivizem na vseh ravneh; 2. 
obdobje: obdobje recesije od leta 2012 do 2014 
z značilno stagnacijo zaposlovanja, ki jo je na-
rekoval Zakon o uravnoteženju javnih financ; 3. 
obdobje: obdobje konjunkture od leta 2015 do 
2017, za katerega je značilno skokovito zaposlo-
vanje. 

Posledično se je število zaposlenih v 1. obdobju 
povečalo za 7 %, v 2. obdobju za 4 % in v 3. ob-
dobju za 24 %. 

V zdravstvu imamo zdravstvene in nezdravstve-
ne delavce. Največjo skupino razumljivo tvorijo 
zdravstveni delavci – zdravstveni tehniki, diplo-
mirane medicinske sestre ter zdravniki predstav- 
ljajo 2/3 vseh zaposlenih v slovenskem zdrav- 
stvu. V letu 2017 je drugo največjo skupino, tj. 
zdravnike, prvič prehitela skupina diplomiranih 
in višjih medicinskih sester. 

Graf 1: Število zaposlenih zdravstvenih delavcev v obdobju 2008–2017

Graf 2: Zdravstveni delavci po spolu v obdobju 2008–2017
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Razmerje zaposlenih po spolu je za panogo 
značilno: 81 % zaposlenih predstavljajo žen- 
ske in 19 % moški. To pomeni, da je bilo v letu 
2017 v zdravstvu zaposlenih nekaj več kot 33 
tisoč žensk in skoraj 8 tisoč moških. (Graf 2)

Stopnja zaposlovanja v 12. statističnih regi- 
jah je bila podobna. V obdobju recesije je 
opaziti najizrazitejši negativni trend v Osred- 
njeslovenski ali Ljubljanski regiji, najbolj izrazit 
skok zaposlovanja v fazi konjunkture pa v 
Zasavski in Posavski regiji, kjer so relativni 
deleži izrazitejši zaradi majhnosti statističnih 
regij. Zaposlovanje se je v regijah povečalo od 
26 % na Gorenjskem pa preko 50 % v Posavju 
in Zasavju.

Povečano zaposlovanje v zdravstvu je povečalo 
preskrbljenost Slovenije z zdravstvenimi profili. 
Tako smo imeli leta 2008 v Sloveniji 1 zdravnika 
na 403, 1 diplomirano medicinsko sestro na 504 
in 1 zdravstvenega tehnika na 166 prebivalcev, 
leta 2016 pa 1 zdravnika na 325, 1 diplomira-
no medicinsko sestro na 319 in 1 zdravstvenega 
tehnika na 150 prebivalcev. Za razliko od nave-
denega slovenskega povprečja pa določene regi-
je zaradi številnih dejavnikov nimajo primerlji-
ve preskrbljenosti z zdravstvenim kadrom. Tako 
smo na Gorenjskem leta 2008 imeli 1 zdravnika 

na 589, 1 diplomirano medicinsko sestro na 688 
in 1 zdravstvenega tehnika na 211 prebivalcev, 
leta 2016 pa 1 zdravnika na 476, 1 diplomira-
no medicinsko sestro na 397 in 1 zdravstvenega 
tehnika na 217 prebivalcev.

Število zdravnikov se je povečalo za nekaj več 
kot 1500 zdravnikov oziroma 30 %. V naspro-
tju s številnimi drugimi profili v zdravstvu je 
število celo obdobje naraščalo enakomerno in 
konstantno, kar je posledica dolgotrajnega izo-
braževanja in načrtovanega kadrovanja. Tako se 
je število iz 2,4 zdravnika na 1000 prebivalcev 
povečalo na 3,25 zdravnika na 1000 prebivalcev. 

Leta 2000 smo imeli 2,15 zdravnika na 1000 
prebivalcev in s tem dosegali 74 % povprečja 
28 članic Evropske skupnosti. Do leta 2016 je v 
vseh 28 članicah Evropske skupnosti prišlo do 
porasta števila prebivalcev. Tako se je evropsko 
povprečje števila zdravnikov v tem obdobju po-
večalo za 22,6 %, slovensko pa za 40 %, zato smo 
leta 2016 po številu zdravnikov dosegali že 84 
%. Podatkov za leto 2018 še ni, vendar je glede 
na skokovit porast zdravnikov v Sloveniji prav 
v zadnjih letih pričakovati, da smo bili še bliže 
evropskemu povprečju kot leta 2016, zagotovo 
pa ga še nismo dosegli. 

Graf 3: Število zdravnikov na 100 tisoč prebivalcev 
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Število zdravnikov na primarnem nivoju se je 
v desetih letih povečalo z 42 na 60 zdravnikov 
na 100 tisoč prebivalcev oziroma za 42,8 %. Iz 
navedenih podatkov izhaja, da se število zdrav-
nikov na sekundarnem nivoju ni povečalo tako 
drastično, in sicer za 22 %. Hkrati velja pouda-
riti, da zaradi zaposlovanja družinskih zdravni-
kov na deloviščih nujne medicinske pomoči šte-
vilo novih timov družinske medicine ne ustreza 
rasti števila družinskih zdravnikov. Iz podatkov 
je moč ugotoviti, da je razpršenost družinskih 
zdravnikov med regijami dobra, saj po številu 
družinskih in splošnih zdravnikov vse dosega-

jo praktično enako stopnjo preskrbljenosti. Po 
drugi strani pa je znotraj regij moč opaziti ne- 
enakomerno razporeditev družinskih in splo-
šnih zdravnikov, kar navzlic primerni splošni 
preskrbljenosti z zdravniki vodi v slabšo dosto-
pnost do storitev primarnega nivoja v določenih 
lokalnih okoljih. Za razliko od primarnega nivo-
ja pa je treba na sekundarnem nivoju izpostaviti 
izrazito neenakomerno razpršenost zdravnikov 
med regijami, tako da predvsem manjše regije 
dosegajo na določenih programih tudi 30 % 
do 50 % slabšo preskrbljenost od slovenskega 
povprečja, kaj šele od hipernormiranih regij.

Graf 4: Število družinskih zdravnikov na 100.000 prebivalcev in letno število obiskov
na primarni ravni od leta 2010 do 2018

Pri zdravnikih je viden koncept strateškega pla-
niranja, tega pa žal ne moremo trditi za zdrav- 
stveno nego. Število zdravstvenih tehnikov se je 
v zadnjih desetih letih povečalo za nekaj manj 
kot 2 tisoč oziroma 15 %. Hkrati se je število 
diplomiranih medicinskih sester skupaj z višji-
mi medicinskimi sestrami povečalo s 4 tisoč na 
skoraj 7 tisoč oziroma za 68 %. To je porušilo 
razmerje med zdravstvenimi tehniki in diplomi-
ranimi medicinskimi sestrami. Leta 2008 je bila 
1 diplomirana medicinska sestra na 2,63 zdrav- 
stvenega tehnika, leta 2017 pa 1 diplomirana 

medicinska sestra na 1,74 zdravstvenega teh-
nika. Ker so nego pacientov diplomirane medi-
cinske sestre prevzele »le« v enotah intenzivne 
terapije, intenzivnost nege pacienta v najožjem 
pomenu besede pa se je z vidika zdravstvene 
nege najbolj povečala na internističnih, nevro-
loških, geriatričnih in psihiatričnih (demenca) 
oddelkih ter domovih za ostarele, so slednje 
preobremenjene, izgorele in se zatekajo k ab-
sentizmu ali celo odhajajo iz zdravstva v druge 
gospodarske panoge (trgovina ipd.) in tujino 
(Avstrija).
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Ne glede na zapisano je skupno število medicin-
skih sester v Sloveniji že vse od leta 2008 ves čas 

nad evropskim povprečjem, celo več, uvrščeni 
smo v zgornjo tretjino držav.

Graf 5: Srednji scenarij števila zdravstvenih tehnikov od leta 2008 do 2027

Po optimističnem scenariju gre pričakovati, da 
bo število tehnikov čez 10 let večje za 600 zdrav- 
stvenih tehnikov, po srednjem scenariju bo šte-
vilo nižje za 500, po negativnem pa skoraj za 
2000 zdravstvenih tehnikov, saj bo v naslednjih 
desetih letih prišlo do upokojevanja skupine 
zdravstvenih tehnikov, ki je danes stara od 50 
do 60 let in je dvakrat večja od skupine zdrav- 

stvenih tehnikov, starih od 20 do 30 let. Hkrati 
se bodo pričele upokojevati tudi višje in diplo-
mirane medicinske sestre, tako da se bo število v 
naslednjih desetih letih povečalo za nekaj manj 
kot 3000. Razmerje med diplomiranimi medi-
cinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki pa 
bo 1 : 1,39.

Graf 6: Projekcija števila diplomiranih medicinskih sester v naslednjih desetih letih
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ZAKLJUČEK

Število zaposlenih v slovenskem zdravstvu se je 
v zadnjih desetih letih skupno povečalo za 35 %!

Od leta 2008 do 2017 je bilo razmerje med spo-
loma med vsemi zaposlenimi v zdravstvu enako 
oziroma stalno. 

Leta 2017 je bila največja skupina zdravstvenih 
tehnikov.

Zastopanost posameznega profila zdravstvenih 
delavcev po regijah ni enakomerna in se od pro-
fila do profila ter od regije do regije spreminja 
tudi za 30 do 50 % slovenskega povprečja.

V naslednjih letih bo prišlo do vse slabše oskrbe 
pacientov v slovenskem zdravstvu, ker ne zago-
tavljamo zadostnega števila zdravstvenih tehni-
kov.

VIRI:

1. https://podatki.nijz.si/Menu.aspx?px_
tableid=BPI_TB03.px&px_path=NIJZ%20
podatkovni%20portal__5%20Viri%20v%20
zdravstvu__1%20Izvajalci%20zdravstve-
ne%20dejavnosti&px_language=sl&px_
db=NIJZ%20podatkovni%20
portal&rxid=417a897f-3639-41d9-921a-aa-
1d1e088db1

2. https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_
soc/Dem_soc.asp
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Informacijski sistem KADRIS 4

Celovite kadrovske IT-rešitve  
za učinkovito vodenje zaposlenih.
En dostop, enkraten vnos,  
neskončne možnosti uporabe.

»KADRIS 4 je edinstven informacijski sistem na 
slovenskem tržišču in na enem mestu pokriva vsa 
področja, ki jih podjetje potrebuje za učinkovito 
vodenje zaposlenih: kadrovsko evidenco, registracijo 
delovnega časa, kontrolo dostopa in obračun plač.« 
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