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Pomen ekonomike
v zdravstvu
22. jesensko srečanje ekonomistov v zdravstvu
se odvija v času, ko se dogaja ena od pomembnejših odločitev v zdravstvu, in sicer kako zagotoviti dovolj sredstev, da bomo našim prebivalcem omogočili dostojno zdravstveno storitev
tudi v prihodnje. Odločitev in formula, ki nas
bosta do tega pripeljali, ne bosta enostavni, še
posebej zato, ker je zdravje ena od največjih
vrednot vsakega posameznika, ker se v zdravstvu pogovarjamo o življenju ali smrti, o invalidnosti ali neinvalidnosti ter o kakovosti življenja. Torej ekonomiste v zdravstvu čakajo veliki
izzivi – imeli bomo veliko dela z načrtovanjem
prihodnosti.
Ekonomija je družbena veda (vir: Wikipedija)
o upravljanju razpoložljivih sredstev glede na
njihovo donosnost. Je znanost, ki se ukvarja z
izdelavo, distribucijo in potrošnjo blaga. Konkretno preučuje izbiro odločitev pri uporabi
danih materialnih sredstev za dosego želenih
ciljev. Glavni načini optimizacije razmerja med
razpoložljivimi sredstvi in dosegljivimi cilji so
povečanje razpoložljivih sredstev, optimalno
izkoriščanje razpoložljivih sredstev in povečanje donosnosti. V zadnjih 30 letih je razumevanje ekonomije postalo zelo raznoliko in danes
vključuje široko paleto vsebin. Na splošno pa
naj bi se ekonomija ukvarjala predvsem z dejstvom, kako družbe uporabljajo redke razpoložljive vire za proizvodnjo potrebnih dobrin in
kako nato te razporejajo.
Pravzaprav tudi v zdravstvu veljajo enake zakonitosti ekonomije, torej kako z obstoječimi sredstvi dosegati želene cilje. Navedena zakonitost

se zdi pravzaprav zelo preprosta, če jo gledamo
z vidika gospodarske družbe. V kolikor jo želimo implementirati v zdravstvo, pa definicija
postane malo bolj zapletena. Namreč cilji, ki jih
želimo doseči in ki jih vsi tako izpostavljamo v
okviru solidarnega zdravstva za vse, poleg tega
pa še vrhunskega zdravstva, ki bo upoštevalo
vse svetovne smernice in zadnja dognanja, ki
bo omogočilo uporabo vseh na trgu dostopnih zdravil, ki bo imelo najboljšo tehnologijo
in aparature, z odlično infrastrukturo in še in
še bi lahko naštevali, so zelo ambiciozni. Poleg
tega pa se vsi zavedamo, da se prebivalstvo stara
ter da se spreminjajo njegove navade in potrebe.
Vse to vemo in želimo imeti – če je le mogoče z
obstoječimi sredstvi. Ekonomija v zdravstvu bo
imela v prihodnje veliko dela, verjetno bo treba izumiti neke nove elemente ekonomije, da
bomo lahko dobili vse to, kar želimo, za enak ali
malenkostno večji vložek.
Torej bomo ekonomisti v prihodnje prevzemali
pomembno vlogo v slovenskem zdravstvenem
sistemu. Zato je tema letošnjega jesenskega srečanja usmerjena v delo ekonomistov, njihovo
vlogo v zdravstvu ter v to, kar lahko ekonomisti
naredimo za zdravstvo zdaj in v prihodnje. Kje
nas čakajo največji izzivi v zdravstvu, bo opredelilo že uvodno predavanje, ki vsebinsko in
celostno zajame vso problematiko, ki nas bo doletela v naslednjih letih in desetletjih. Ta bo zelo
vplivala na postavitev finančnih in ekonomskih
sistemov, ki naj bi omogočili dostojno zdravstveno storitev tudi v prihodnje. Ekonomisti se
zavedamo, da lahko v dani situaciji veliko na-
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redimo tudi sami. Zato bodo strokovnjaki ekonomskih znanosti predali svoje izkušnje, ki jih
imajo pri vodenju ekonomike znotraj zdravstvenega sistema, lotili se bomo problema načrtovanja investicij v zdravstvu, se dotaknili sicer
operativnega, vendar zelo pomembnega procesa obvladovanja zalog v bolnišnicah ter odprli
problematiko javnih razpisov in načrtovanja
kadrov, investicij in ostalih dejavnikov, katerih
cilj je višja produktivnost, predvsem pa transparentnost pri izvajanju procesov v zdravstvu.
Zavedamo se, da brez sistemskih regulatorjev, ki
morajo pripraviti sistemske ukrepe, ne bo šlo. Z
Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije nam bodo podali bistvene
usmeritve, kaj lahko pričakujemo v letu 2020 ter
kakšne spremembe se nam obetajo na področju
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sistemskih sprememb pri nekaterih ključnih postavkah zdravstvenega sistema, kot so finančne
perspektive in zakonodajne spremembe. Navsezadnje pa je tudi pomembno, da nam povedo,
kaj pričakujejo od ekonomistov v zdravstvu in
kje vidijo ekonomiste v zdravstvu kot del načrtovanja zdravstva v prihodnosti.
V slovenskem zdravstvu imamo torej nekaj zelo
velikih izzivov, ki niso samo skrajševanje čakalnih dob, urejanje procesov v zdravstvu, ukvarjanje s slabimi managerji itd. Imamo izzive, ki se
kažejo v reformi sistema zdravstvenega varstva,
zakonu o dolgotrajni oskrbi ter zagotavljanju
ustreznega financiranja zdravstva in ustrezne
mreže izvajalcev, predvsem pa ne smemo pozabiti, da zdravstvo nikoli ne bo več tako poceni,
kot je bilo.
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Kje smo z vidika ekonomije v zdravstvu?

prim. mag. Dorijan Marušič
Zdravstveni zavod Celjenje

Kje smo z vidika ekonomije v zdravstvu?
Povzetek

Abstract

Javni izdatki za zdravstvo že desetletja naraščajo zaradi različnih dejavnikov, kot so staranje
prebivalstva, razvoj in implementacija novih
zdravstvenih tehnologij, globalizacija in pretok
informacij ter s tem povezano vedno večje zavedanje posameznika o možnostih zdravljenja. Rast
izdatkov za zdravstvo je treba stalno usklajevati
s financiranjem zdravstva, če želimo zagotoviti
isto (ali podobno) raven dostopa državljanov do
zdravstvenih storitev.

Public health expenditure has been in an increase for last decades due to various factors such as
aging, development and implementation of new
health technologies, globalization and information flow with associated increasing awareness
of the individual on treatment options. Growth
in health expenditure needs to be constantly coordinated with healthcare financing in order to
ensure the same (or similar) level of accessibility
for citizens to health services.
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1. UVOD
Na javne izdatke za zdravstveno varstvo vplivajo številni dejavniki. Velikost populacije in
njena struktura, zdravstveno stanje, dohodki
posameznika in razvitost države ter regulacija
dostopa do zdravstvenih storitev določajo povpraševanje po zdravstvenih storitvah. Ponudbo
določajo razpoložljivost in bližina zdravstvenih
storitev, tehnološki napredek ter institucionalni
dejavniki.
2. IZDATKI ZA ZDRAVSTVO V SLOVENIJI
Ocena celotnih izdatkov za zdravstvo v Sloveniji
za leto 2018 je 3.650,89 milijona evrov ali 7,98 %
BDP. Ocena temelji na metodologiji OECD,
ki izključuje nekatere izdatke, ki so v Sloveniji
pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (primer: denarna nadomestila – odsotnost z
dela), in vključuje izdatke, ki so predmet drugih
socialnih zavarovanj (primer: dodatek za pomoč
in strežbo v okviru pokojninskega zavarovanja).
Delež izdatkov za zdravstveno varstvo v BDP v
letu 2018 je bil nižji kot v preteklih letih. V primerjavi z letom 2010 so se v letu 2018 izdatki
obveznega zdravstvenega zavarovanja povečali
z 2.093,26 milijona evrov na 2.463,347 milijona evrov. Povečanje znaša 370,21 milijona evrov
ali 17,7 %. Izdatki dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja so se v primerljivem obdobju povečali s 406,04 milijona evrov na 504,24 milijona
evrov. Povečanje znaša 98,20 milijona evrov ali
24,2 %. Povprečna letna stopnja rasti izdatkov
obveznega zdravstvenega zavarovanja je v proučevanem obdobju znašala 2,06 %, izdatkov
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa
2,74 %. Odstotek rasti izdatkov dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja je glede na odstotek
rasti obveznega zdravstvenega zavarovanja višji
za 0,68 odstotne točke oziroma 33,5 %. Pomen
doplačil za dopolnilno zdravstveno zavarovanje
glede na obvezno zdravstveno zavarovanje se je
v proučevanem obdobju relativno povečal.
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3. OCENA VREDNOSTI
KOŠARICE PRAVIC
Ocena vrednosti košarice pravic temelji na pravicah iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ);
zajete so torej pravice, ki jih pokriva obvezno
zdravstveno zavarovanje, ter zdravstvene storitve, zdravila in medicinski pripomočki v okviru
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vrednost košarice pravic je opredeljena na podlagi
vseh odhodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter odhodkov iz naslova
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar pa
ne zagotavlja vseh pravic iz obstoječega ZZVZZ.
Ker ta pravic (ki izhajajo iz obstoječega ZZVZZ)
ne zagotavlja optimalno in pravočasno, je vrednost košarice pravic smiselno nadgrajena z
dveh vidikov.
V vrednost košarice so zajete tudi izkazane
nezadovoljene potrebe, ki se kažejo v ponudbi storitev oz. odhodkih na strani izvajalcev, ki
presegajo prihodke (finančne izgube izvajalcev),
in pa v preseganju povpraševanja nad ponudbo (čakalne vrste). Seštevek navedenega tvori
potrebe državljanov Slovenije po zdravstvenih
storitvah.
4. NEUSTREZNA DOSTOPNOST
Od 1. maja 2011 do avgusta 2018 so izvajalci
poročali Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podatke o dostopnosti v okviru sistema NaČas, kjer je 1. 1. 2013 število čakajočih na
60 storitev znašalo 151.554 (podatek se nanaša
tako na čakajoče s statusom redno kot tudi s
statusom hitro), 1. 1. 2018 pa je število čakajočih znašalo 233.475. Absolutno povečanje v letu
2018 glede na leto 2013 znaša 81.921 čakajočih,
relativno pa 54,1 %. V opazovanem obdobju se
je dostopnost opazno zmanjšala.
Na dan 1. 1. 2018 je vrednost čakajočih znašala
108,11 milijona evrov, kar glede na vrednost čakajočih na dan 1. 1. 2013 (69,86 milijona evrov)
pomeni povečanje za 38,25 milijona evrov oz.
54,7 %. Vrednost čakajočih je smiselno dodati k
vrednosti obstoječe košarice pravic, saj se s tem
obstoječa košarica pravic nadgradi v smislu zagotavljanja pravic (zdravstvenih storitev) vsem
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osebam, ki jih potrebujejo. Ta vidik nadgradnje
vrednosti košaric pravic predstavlja nadgradnjo
v smislu povečanja količin (števila zdravstvenih
storitev, ki so glede na obstoječi ZZVZZ pravica
iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja). Ni pa v to vrednost košarice pravic vključena vrednost vseh preostalih čakajočih na storitve, za katere NIJZ na dan 1. 1. 2018 podatkov
ni spremljal. Tako ni možna sledljivost in ustrezna primerljivost podatkov med posameznimi
leti v celotnem proučevanem obdobju.
V letu 2018 je vrednost take košarice pravic
znašala 3.362,77 milijona evrov, kar glede na
leto 2010, ko je vrednost košarice pravic znašala
2.752,89 milijona evrov, pomeni povečanje za
609,88 milijona evrov oz. 22,5 %. Delež vrednosti košarice pravic v BDP je v letu 2018 znašal
7,4 %, v letu 2010 pa 7,6 %.
5. FINANCIRANJE IZVAJALCEV
ZDRAVSTVENIH STORITEV
Vrednost košarice pravic je treba dodatno nadgraditi še z vidika financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev. Vidik financiranja izvajalcev
zdravstvenih storitev je smiselno dodati obstoječi vrednosti košarice pravic, saj predstavlja
dodatno breme, ki ga je treba upoštevati, tudi
zaradi dejstva, da doslej ni predlaganih sprememb zdravstvenega sistema v smislu izboljšanja upravljanja javnih zavodov in s tem ustvarjanja pogojev za racionalnejše in uspešnejše
poslovanje. Pogoji poslovanja so se za izvajalce
bistveno spremenili po letu 2009, ko so se s finančno-gospodarsko krizo začela vsakoletna
zniževanja cen zdravstvenih storitev. 1. 4. 2009
se je vkalkulirana vrednost programov zdravstvenih storitev oziroma cen znižala za 2,5 %,
od 1. 5. 2012 še za dodatne 3 %, od 1. 1. 2013 pa
še za 3 %.
Po Poročilu o poslovanju javnih zdravstvenih
zavodov in Javne agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke (JAZMP) v letu 2016
z Ministrstva za zdravje so 31. 12. 2016 bolnišnice izkazale za 115,6 milijona evrov zapadlih obveznosti. V letu 2017 je bila izvedena
tako imenovana sanacija bolnišnic, in sicer s finančnimi sredstvi iz državnega proračuna. Na
dan 30. 9. 2017 so neplačane zapadle obveznosti bolnišnic znašale 156,1 milijona evrov.
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15 javnih bolnišnic je do konca leta 2017 prejelo sredstva v višini 135,7 milijona evrov, ki
so jih v skladu z interventnim zakonom lahko
namenile za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev za dobavljeno blago
in opravljene storitve, ki izhajajo iz naslova
opravljanja javne službe po starosti zapadlosti,
ter plačilo posojil v okviru enotnega zakladniškega računa države in do komercialnih bank,
najetih za financiranje tekoče likvidnosti. Po
Poročilu o poslovanju javnih zdravstvenih zavodov in JAZMP v letu 2017 z Ministrstva za
zdravje so konec leta 2017 neplačane zapadle
obveznosti bolnišnic na račun prejetih enkratnih sredstev znašale 32,1 milijona evrov. Že v
naslednjem poročilu pa so konec leta 2018 neplačane zapadle obveznosti bolnišnic znašale
51,9 milijona evrov. Glede na preteklo leto so se
povečale za 19,8 milijona evrov oz. 61,8 %. Glede na leto 2013, ko so zapadle obveznosti znašale 88,3 milijona evrov, so se le-te zmanjšale za
36,4 milijona evrov oz. 41,2 %.
6. FINANČNI OBSEG KOŠARICE PRAVIC
Obseg košarice pravic s finančnega vidika oz.
vrednost košarice pravic temelji na celotnih odhodkih ZZZS in odhodkih dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V letu 2018 je vrednost
košarice pravic znašala 3.362,77 milijona evrov,
kar glede na leto 2010, ko je vrednost košarice
pravic znašala 2.752,89 milijona evrov, pomeni
povečanje za 609,88 milijona evrov oz. 22,5 %.
Delež vrednosti košarice pravic v BDP je v letu
2018 znašal 7,35 %, v letu 2010 pa 7,6 %.
Vrednost čakajočih je na dan 1. 1. 2018 za zdravstvene storitve, katerih podatke o čakajočih in
čakalnih dobah spremlja NIJZ, znašala 108,11
milijona evrov. Z vidika financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev in vpliva na zapadle
obveznosti so 31. 12. 2018 bolnišnice izkazale
zapadle obveznosti (kar še ne pomeni presežka
odhodkov nad prihodki) v višini 51,90 milijona
evrov.
Vrednost košarice pravic, z vključenima obema
nadgradnjama, je v letu 2018 znašala 3.522,78
milijona evrov oz. 7,7 % BDP. Brez obeh nadgradenj znaša vrednost košarice pravic 3.362,77
milijona evrov oz. 7,35 % BDP. Trenutni pri-
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manjkljaj v košarici pravic znaša 0,25 % BDP
oz. 160,01 milijona evrov (brez zobozdravstva).
Trenutni primanjkljaj tako definirane košarice
pravic znaša 0,25 % BDP oz. 160,01 milijona
evrov.
7. DOLGOROČNE PROJEKCIJE
IZDATKOV ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
Projekcije vrednosti košarice pravic temeljijo na
projekcijah Evropske komisije o gibanju BDP in
izdatkov za zdravstvo. Projekcije temeljijo na
trendih gibanja v preteklosti, pri tem pa so za
gibanje različnih postavk uporabili različna obdobja glede na njihovo relevantnost, izogibali so
se vplivu ekonomske krize na negativna gibanja,
saj je verjetnost ponovne krize do leta 2030 nemogoče predvideti, niti ni mogoče oceniti njenega vpliva na gibanje ekonomskih kategorij.
Projekcije BDP, narejene na ravni Evropske komisije, temeljijo na produkcijski funkciji. Produkcijska funkcija za svojo osnovo uporablja
demografske projekcije, ki so osnova za projekcije ekonomskega razvoja in gibanja proračuna
skozi leta. Demografske projekcije imajo zato
izjemno velik vpliv na predvidevanje gospodarskega razvoja, delovne sile in gibanja izdatkov
v vseh sektorjih države, tudi v zdravstvu. Poleg
demografskih projekcij, ki so zaradi obstoječe
populacije in njenih značilnosti najbolj zanesljiv del napovedi, pa je treba za napovedovanje gibanja želenih kategorij uporabiti določene
specifične statistične predpostavke o gibanju teh
kategorij na dolgi rok. V okviru produkcijske
funkcije upoštevamo predvsem rast produktivnosti dela: BDP je tako izražen kot rezultat kombinacije produkcijskih faktorjev, ki so zmnoženi s produktivnostjo posameznih faktorjev, pri
čemer ta vključuje tehnološko raven. Ker je
dejstvo, da demografske napovedi za Slovenijo
niso ugodne (staranje prebivalstva je tako rekoč
najvišje med državami EU), je posledično tudi
rast izdatkov višja od rasti v ostalih EU državah.
Za izhodiščno vrednost košarice pravic smo
uporabili leto 2015 kot bazno leto, na osnovi katerega so izdelane projekcije Evropske komisije
do leta 2070 (The 2018 Ageing Report – Un-
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derlying Assumptions). V izdatkih za zdravstvo smo upoštevali obvezno in dopolnilno
zdravstveno zavarovanje. Skupna vrednost tako
definiranih izdatkov za zdravstvo je v letu 2015
znašala 2.907,02 milijona evrov, kar je pomenilo
7,48 % BDP.
V projekcijah so bile uporabljene napovedi
Evropske komisije glede realne rasti BDP v
EU (2021: 1,3 %; 2022, 2023: 2,1 %; 2024: 2,0
%, 2025, 2026: 1,9 %, 2027–2030: 1,6 %; za leti
2019 in 2020 je uporabljena napoved UMAR-ja:
Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018).
Glede rasti izdatkov za zdravstvo je uporabljena
napoved Inštituta za ekonomske raziskave (Projekcije srednjeročnih in dolgoročnih izdatkov
za dolgotrajno oskrbo in zdravstvo, ki temeljijo
na projekcijah Evropske komisije – AWG projekcije). Te napovedi kažejo, da se bodo izdatki
za zdravstvo po referenčnem scenariju do leta
2030 povečali na 8,39 % BDP (% se nanaša na
že izpostavljeno vsebino košarice pravic) oz. na
10,20 % BDP po rizičnem scenariju. Procent
se nanaša na že izpostavljeno vsebino košarice
pravic.
V nadaljevanju smo pripravili dve skupini projekcij. Prva skupina projekcij temelji na referenčnem scenariju Evropske komisije, ki pri
rasti izdatkov upošteva staranje prebivalstva.
Referenčni scenarij predvideva rast stroškov v
skladu z rastjo BDP; predvideva, da bo polovica pridobljenih let zaradi daljše življenjske dobe
preživeta v dobrem zdravju ter predvideva elastičnost povpraševanja, višjo od 1. Druga skupina projekcij pa temelji na rizičnem scenariju
Evropske komisije, ki pri rasti izdatkov poleg
staranja prebivalstva upošteva tudi druge faktorje (razvoj tehnologije, globalizacijo informacij). V obeh skupinah smo poleg osnovnega scenarija pripravili še dva dodatna scenarija. Prvi
upošteva vpliv čakajočih in vpliv financiranja
izvajalcev, drugi pa še negativne vplive potencialne ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Iz primerjave projekcij prihodkov in izdatkov
opisane košarice pravic je razvidno, da realnih
potreb tudi v primeru najnižje in kratkoročno
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najbolj optimalne projekcije izdatkov ne bo
mogoče pokriti. Obe prikažeta finančno nevzdržnost sistema zdravstvenega varstva. Tudi v
primeru referenčnega scenarija, ki ne upošteva
vseh rizičnih faktorjev rasti zdravstvenih izdatkov, so napovedana nesorazmerja med prihodki
in odhodki. Medtem ko so prihodki v letu 2030
ocenjeni na 7,38 % BDP, se odhodki različnih
variant po referenčnem scenariju gibajo med
8,39 in 10,2 % BDP. Iz primerjave projekcij prihodkov in izdatkov je razvidno, da potreb tudi
v primeru najnižje in kratkoročno najbolj optimalne projekcije izdatkov za zdravstvo ne bo
mogoče pokriti, škarje med prihodki in izdatki
se vedno bolj razpirajo, razlika med obema projekcijama v letu 2030 znaša 0,8 % BDP, kar je
548,7 milijona evrov.
8. SKLEP
V prihodnjem desetletju bo treba v zdravstvenem sistemu narediti več kot samo odpraviti čakalne dobe in urediti delovne procese ter zagotoviti primerno financiranje izvajalcev. Potrebna
je dejanska reforma sistema zdravstvenega varstva, ki bo prečistila košarico z uporabo vrednotenja zdravstvenih tehnologij in reorganizirala
zdravstveno mrežo izvajalcev s specializacijo in
regionalizacijo.
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Kako lahko ekonomisti vplivajo
na uspešno poslovanje JZZ
Povzetek

Abstract

Pojem ekonomisti je izredno širok, v splošnem
pa pomeni tiste, ki se ukvarjajo z izkoriščanjem
omejenih resursov. Ekonomisti v javnih zdravstvenih zavodih (JZZ) delujemo na zelo različnih
področjih, vsem pa je cilj enak – najučinkovitejša uporaba omejenih virov, pa naj bo to denar,
kadri, čas, material, delovna sredstva ali drugo.
Področja, ki jih pokrivamo, so raznovrstna in obsegajo nabavo, javna naročila, analitiko, finance,
računovodstvo, kakovost, organizacijo poslovanja
in še bi lahko naštevali. Poleg zaposlenih v JZZ na
uspešnost poslovanja JZZ vplivajo tudi ekonomisti, ki so zaposleni na raznih ministrstvih, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje(NIJZ),
Zdravniški zbornici, sindikatih in drugih organizacijah. Ekonomska teorija daje ekonomistom na
razpolago veliko kvalitativnih in kvantitativnih
orodij, s katerimi lahko učinkovito analiziramo
stanje v zdravstvenem zavodu. Najpomembnejši
orodji se mi zdita postavljanje strategije in iz nje
izpeljanega letnega plana ter komuniciranje znotraj JZZ. Določanje ciljev, spremljanje realizacije,
korektivni ukrepi in neprestan dvosmerni dialog
so ključni za doseganje ciljev posameznega oddelka in JZZ.

The term economist has an extremely broad meaning. Generally, economist is someone that deals
with exploitation of limited resources. Economists in the public health organization operate in
a wide range of areas but we all have the same
goal – the most effective use of limited resources,
whether we are talking about money, employees,
time, material, assets, etc. The areas we cover are
diverse and include: purchasing, analytics, organization, finance, accounting, quality management and the list probably isn't over yet. Besides
the economist employed in the public health organization there are other economist that influence
the performance of the public health organization. They are employed at various ministries, national health insurance company, national institute
of public health, medical chambers, labor unions
and other organizations. Economic theory gives
economist a lot of qualitative and quantitative
tools that can effectively analyze the performance
of the public health organization. In my opinion
the most important tools are the setting of the strategy and the derivation of the annual plan, and
communication within the organization. Setting
targets, monitoring the realization, corrective action and constant dialogue are keys that enable us
to achieve the objectives of each department and
the public health organization.
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1. UVOD
Uspešnost poslovanja javnega zdravstvenega
zavoda je rezultat notranjih in zunanjih dejavnikov. Zaposleni, njihova motiviranost, pripadnost in usposobljenost so ključni za doseganje
ciljev posameznega JZZ. Seveda imamo veliko
vlogo pri tem tudi ekonomisti, tako zaposleni
v JZZ kot tisti, ki tako ali drugače krojijo dejavnike, ki vplivajo na poslovanje (organizacija,
financiranje, sindikalne zahteve …). Da bi razumeli, kako lahko posamezen ekonomist vpliva
na poslovanje JZZ, moramo začeti postopoma.
2. EKONOMSKA ZNANOST
(ANG. ECONOMICS)
Beseda ''ekonomika'' ima izvor v Grčiji. Atenec
Ksenofont je v prvi polovici 4. stoletja pred našim štetjem napisal knjigo Oikonomikos. Beseda je sestavljena iz besede oikos, ki pomeni
"dom", in korena nem-, ki pomeni ''uravnavati,
upravljati, organizirati''. Priročnik je bil pripravljen za zemljiško gospodo (povzeto po Ribernik,
Širec, 2017, str. 18).
Danes ekonomsko znanost definiramo kot vedo
o gospodarjenju z redkimi dobrinami. Glede
na predmet obravnave jo delimo na mikroekonomijo (posameznik/i, podjetja ...) in makroekonomijo (narodnogospodarski procesi).
Ekonomska znanost išče odgovore na življenjske težave s pomočjo različnih kvantitativnih in
kvalitativnih orodij (povzeto po Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 20). Kljub nenehnim spremembam in razvoju tehnologije pa ostajajo ključni
ekonomski principi enaki (povzeto po Ribernik,
Širec, 2017, str. 5).
Zdravstvena ekonomika je aplikacija mikroekonomije. Za vodenje zdravstvenih organizacij v
javnem in/ali zasebnem sektorju je treba dobro
poznati celoten sistem, v katerem deluje zdravstvena organizacija (povzeto po Tajnikar, spletna stran EF).
3. EKONOMISTI
Definicija pojma ekonomistov me najbolj spominja na definicijo mavrice, kar pomeni, da so
področja dela in nivoji, na katerih delujemo,
16
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raznovrstni ali raznobarvni kot mavrica (barve
politike nimajo nič s tem, ali pač?). Nič bolj mi
ni pomagala definicija na spletni strani Wikipedie1, ki podaja zelo širok spekter področij, s
katerimi se ukvarjajo ekonomisti. Definicija je
napisana v opombah in je v angleškem jeziku,
ker bi prevod najbrž zožil področja dela.
Ekonomiste v JZZ bi lahko definirali kot mikroekonomiste, ki preučujejo delovanje enega zavoda. Seveda skušamo s svojim delom vplivati
tudi na makroekonomsko okolje, saj vztrajno
predlagamo spremembe, s katerimi bi spremenili pogoje našega poslovanja.
Ekonomisti v JZZ delujemo na različnih področjih dela. Taka področja so nabava, finance, javna naročila, kakovost, analitika, IT, organizacija
poslovanja … Prav tako se s temi področji lahko
ukvarjamo na različnih nivojih, med nami so direktorji, pomočniki direktorjev, vodje oddelkov,
sektorjev, strokovni sodelavci, računovodje …
Poleg zaposlenih v JZZ vplivajo na poslovanje
tudi ekonomisti, zaposleni v drugih organizacijah (npr. MZ, ZZZS, NIJZ, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica,
Lekarniška zbornica, NLZOH, sindikati idr.), ki
pa bolj vplivajo na makroekonomsko okolje, v
katerem deluje zdravstvo v Sloveniji.
Prav zato pravim, da smo zelo pisana druščina
strokovnjakov, ki dnevno s svojim delom vpliva
na uspešnost poslovanja JZZ.
4. POSEBNOSTI POSLOVANJA JAVNIH
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV
Na trgu zdravstvenih storitev obstaja veliko
oblik tržnih nepopolnosti: monopoli znanja,
monopsoni, nepopolne informacije, eksternalije, prenos nakupne odločitve, negotovost, neprofitnost(?), kartelni dogovori, močni sindikati
ipd. Prav zaradi posebnega pomena zagotavljanja učinkovitega, kakovostnega in dostopne1
An economist is a practitioner in the social science discipline of economics. The individual may also study, develop, and apply theories and concepts from economics and write about economic policy. Within this field
there are many sub-fields, ranging from the broad philosophical theories
to the focused study of minutiae within specific markets, macroeconomic
analysis, microeconomic analysis or financial statement analysis, involving
analytical methods and tools such as econometrics, statistics, economics
computational models, financial economics, mathematical finance and
mathematical economics. (Wikipedia)
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Slika 1: Ravni oblikovanja strategij v podjetju

Vir: Rusjan, str. 23

Slika 2: Splošen model transformacijskega procesa

Vir: Povzeto po Koletnik, str. 26, Rebernik, Širec, str. 78 in Rusjan, str. 9

ga javnega zdravstvenega sistema je potrebna
regulativa tako na področju ponudbe kot tudi
povpraševanja. Regulativo izvaja država preko
zakonov, podzakonskih aktov in pravilnikov.
Ključni okvir ureditve je definiran v Ustavi Republike Slovenije2.
Vsi zgoraj našteti faktorji ključno vplivajo na
poslovanje javnih zdravstvenih zavodov. Vse te
faktorje je treba upoštevati pri določanju strategije poslovanja JZZ.
5. STRATEGIJA POSLOVANJA JAVNIH
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV
Glavni razlog obstoja JZZ je določen ob ustanovitvi. Drugače je s strategijo razvoja JZZ, ki
pomeni alokacijo omejenih virov v doseganje
zastavljenih ciljev. Beseda strategija se je najprej
uporabljala na vojaškem področju; šele kasneje
se je njena uporaba razširila na druga področja.
Strategija je opredelitev osnovnih dolgoročnih
smotrov in ciljev podjetja ter smeri akcije, pa
tudi alokacije omejenih resursov, ki je potrebna
za dosego ciljev (povzeto po Pučko, str. 173).
Prav zato je strategija razvoja JZZ tako zelo pomembna. Postavljamo jo običajno za neko daljše časovno obdobje, npr. treh let. Vsako leto si

sproti postavimo planske cilje, ki so v skladu s
strategijo poslovanja. Planske cilje opredelimo v
letnem načrtu JZZ.
6. VPLIV EKONOMISTOV
NA POSLOVANJE JZZ
Sedaj, ko smo razjasnili nekatere pojme in posebnosti JZZ, si lahko ogledamo, kako lahko
ekonomisti vplivamo na poslovanje JZZ. Tako
kot v podjetju se tudi v JZZ izvaja nek splošen
model transformacijskega procesa, v katerem
so, s pomočjo določenih vložkov, generirane
določene storitve. Procesi dela v JZZ so različni,
saj specialisti opravljajo preglede, diagnostiko,
posege, paliativno oskrbo, aplikacijo zdravil in
še bi lahko naštevali.

2
V 2. členu Ustave RS je določeno, da je Slovenija pravna in socialna
država. V 50. členu je napisano, da država ureja obvezno zdravstveno,
pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo
delovanje. V 51. členu pa določa, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega zavarovanja pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa pravice do
zdravstvenega zavarovanja iz javnih sredstev. Prav tako piše, da nikogar
ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon.
(pisrs.si)
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Zastavlja se vprašanje, kako določen proces zasnovati, obvladovati in izboljševati tako, da bi
zagotovili njegovo učinkovitost in uspešnost
poslovanja. Potrudila se bom podati najbolj
ključne točke za posamezno področje, na katero
lahko vplivamo. Vem, da bi si vsako od spodaj
navedenih področij zaslužilo svoj lasten prispevek, ampak v tem trenutku sem omejena z dolžino zapisanega, zato se bom potrudila podati
bistvo. Prav tako sem samokritična in vem, da
ne poznam podrobno dela na vseh področjih, ki
jih v JZZ pokrivajo ekonomisti.
6.1 Področje nabave in javnih naročil
Področje nabave in javnih naročil je izredno
pomembno, saj z njim reguliramo stroške nabave materiala, storitev, investicij … – v bistvu
vse stroške v JZZ z izjemo stroškov dela, amortizacije (posredno tudi) in finančnih odhodkov.
Nujni so vpeljava centraliziranega zbiranja naročil, preračunavanje upravičenosti nabave ter
zagotavljanje vhodnih materialov in storitev
po najnižji ceni ob želeni in vnaprej definirani
kakovosti. Tu ne smemo pozabiti na področje
pogajanj s ponudniki za najugodnejšo ponudbo,
kjer za to obstaja možnost. Nabavna funkcija je
dnevno vpeta v dogajanje v JZZ, saj mora neprestano spremljati, zbirati, obdelovati, prediskutirati in prepričati vodstvo v nujnost nabave
določenih artiklov, storitev itd.
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6.2 Področje organizacije procesov
Strošek dela v JZZ predstavlja najvišji strošek
tako v absolutnem kot relativnem smislu. Na
dogovarjanje s sindikati posamezen JZZ nima
nobenega vpliva, saj ne more določiti, koliko bo
katera skupina javnih uslužbencev plačana za
svoje delo. Prav tako so bili za nekatere skupine
zaposlenih določeni normativi dela, ki določajo,
koliko največ lahko posamezen zaposleni naredi
v določenem časovnem obdobju. To pomeni, da
JZZ ostane bolj malo manevrskega prostora na
tem področju. V bistvu je edino, kar lahko naredi, da procese dela, ki potekajo okoli ključnih
kadrov, poenostavi, standardizira, digitalizira in
tako informacijsko podre, da bodo učinkovitejši, hitrejši ter cenejši. Enostavni primeri iz Splošne bolnišnice Izola (SB Izola) so zelo nazorni,
ampak pomenijo prihranek pri stroških dela,
saj je kader, ki je bil v te procese vključen, sedaj
bolje izkoriščen in organiziran. Pri organizaciji
dela smo vedno izhajali iz cilja, da je v središču
pacient, ki se mu mora specialist popolnoma
posvetiti. Zato smo iz specialističnih ambulant
umaknili vse moteče faktorje, ki motijo zbranost specialista in ZN.
Slika 3: V središče postavljen pacient

Eno izmed osnovnih načel javnega naročanja je
načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti iz 4. člena ZJN-3, ki pravi, da mora naročnik
izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi
gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter uspešno doseže cilje svojega delovanja,
določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih in drugih javnih sredstev (ZJP-3,
spletna stran).
Težava nabavne funkcije in funkcije javnih naročil se izkazuje v majhnosti slovenskega trga,
kartelnih dogovorih in drugih anomalijah, ki
vplivajo na višanje vhodnih stroškov za posamezni JZZ.
Vir: lastna izdelava

18

22. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Rogaška Slatina 17. in 18. oktober 2019

mag. Nevenka Romih

Primer 1
centralizacija zdravstvene administracije
V letu 2014 je bila zdravstvena administracija
razporejena po ambulantah. Obremenitve zaposlenih so bile zelo različne, zato se je vodstvo odločilo, da centralizira službo zdravstvene administracije, normira pisanje izvidov po
dejavnostih in tako bolje izkoristi razpoložljivi
delovni čas. Sodelavke so se postopoma naučile tudi pisanja izvidov za druge stroke in s
tem postale medsebojno zamenljive. S pomočjo
informacijske tehnologije se izvidi diktirajo v
specialistični ambulanti ter se preko aplikacije prenesejo v službo centralne administracije,
kjer jih prevzame prva prosta operaterka. Ko je
izvid napisan, ga administracija izpiše neposredno v specialistični ambulanti, kjer je bil izvid
diktiran. Centralna administracija skrbi tudi za
vpis v čakalno knjigo ali naročanje na kontrolni
termin, kar je pač diktiral specialist. Prav tako
skrbi za zaključevanje zapisov v čakalni knjigi
za paciente, ki so pregled/poseg/diagnostiko
ipd. opravili, saj imajo prvi informacijo. S tem
se izognemo podvajanju dela za posameznega
pacienta in njegovih zapisih v različnih delih
baze podatkov.
Primer 2
Centralizacija naročanja
Centralizacija naročanja je omogočila, da smo
vse moteče faktorje umaknili iz ambulante in
hkrati standardizirali postopek naročanja za vse
VZS. Center naročanja odgovarja na vprašanja
vseh uporabnikov, ki se tam zglasijo osebno ali
preko elektronske pošte.
Primer 3
Klicni center
Sodoben klicni center omogoča spremljanje,
beleženje in hranjenje klicev, ki smo jih prejeli.
Klicni center izvaja tudi povratne klice, če so bili
v trenutku klica vsi operaterji zasedeni. Zaposlene v klicnem centru smo izobrazili, kako hitro
in učinkovito podajo in pridobijo informacije.
Čas telefonskih klicev neprestano spremljamo
in analiziramo uspešnost klicnega centra (opravljeni povratni klici, zadovoljstvo uporabnikov
ipd.).
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Primer 4
Kuvertirni stroj
V letu 2014 je 5 sodelavk ZN vsak dan po 1 uro
kuvertiralo vabila, obvestila ipd. za paciente.
Danes to naredi 1 kuvertirni stroj v 1 uri. Izračun prihranka je očiten, prerazporeditev deficitarnega kadra na druga delovna mesta pa olajša
proces dela v drugih enotah.
Primer 5
Cevna pošta
V letu 2014 je po SB Izola veliko kadra ZN prenašalo raznorazni material v analizo v laboratorij in patologijo. Danes je celotna bolnišnica
povezana s cevno pošto. Vsak dan sistem opravi
od 500 do 700 pošiljk. Ocena prihranka je več
kot 36 tisoč EUR na mesec.
Primer 6
Dnevna bolnišnica
Predstavniki bolnišnic so obiskali več tujih bolnišnic, kjer so si ogledali procese dela v dnevni bolnišnici in jih implementirali v SB Izola.
Ocenjujemo, da smo z odprtjem nove dnevne
bolnišnice prihranili pri kadru ZN, zmanjšali
možnost prenosa bolnišničnih okužb, omogočili spremljanje pacienta po lažjih posegih ipd.
Primer 7
Endoskopski center
Nov, sodobni endoskopski center je bil projektiran tako, da omogoča večjo prepustnost pacientov, saj je sedaj več različnih prostorov, kjer se
lahko opravljajo preiskave. Najsodobnejša tehnologija omogoča prenašanje podatkov v informacijski sistem brez nepotrebnega podvajanja
dela.
Primer 8
Kardiološka rehabilitacija
V letu 2019 smo pričeli s programom kardiološke rehabilitacije. Vse diagnostične naprave
so povezane v bolnišnični informacijski sistem,
kamor se podatki shranjujejo neposredno na
obravnavo pacienta brez nepotrebnega pretipkavanja podatkov.
Primer 9
Vrstomat
Vrstomat je pridobitev, ki je nastala v sodelovanju z informacijsko hišo Infonet. SB Izola je
posnemala poslovanje letalskih družb, ki imajo
poenostavljeno prijavo na let. Podobno razmi-
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šljanje smo uporabili tudi za označitev bolnišnice. Vrstomat pohitri registracijo pacientov,
odpre obravnavo, preveri zavarovanje in veljavnost napotnice. Bolnik dobi listek, ki označuje
prostor in zaporedno številko, pod katero čaka.
Primer 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 …
SB Izola je preučila vse podporne procese in jih
poenostavila, pohitrila in posodobila. Tako smo
uredili tudi poslovanje nove lekarne, nove sterilizacije, posodobili smo kuhinjo, nabavili nove delovne uniforme s čipi, reorganizirali delo v centralnem skladišču, preučili in uredili transportne
poti, vpeljali avtomatsko dnevno/mesečno prenašanje temeljnic med različnimi programi, organizirali blagajniško poslovanje itd.
Primer
Integriran informacijski sistem
Predstavniki bolnišnice smo obiskali več tujih
bolnišnic, kjer smo si ogledali delovanje njihovih informacijskih sistemov. Integrirani informacijski sistemi se nam zdijo velika prednost,
zato smo imeli razpis za nov IT sistem, ki nam
bo omogočil nadaljnji razvoj, vitko poslovanje
in še boljše upravljanje vseh resursov, ki so nam
na voljo: zaposlenih, materialov, energije … Seveda je to dolgoročen projekt, v katerega smo
pravkar vstopili. S tem pristopom želimo izničiti vrzel med razvojem IT sistemov v tujini in
v SBI. V tujini informacijski sistemi že zdavnaj
omogočajo spremljanje stroškov po aktivnostih
in po stroškovnih nosilcih; v zdravstveni ekonomiji so stroškovni nosilci posamezniki. Prav
tako so omogočeni elektronski temperaturni
list, opozorilniki o novostih v zvezi s pacientom
(prispeli laboratorijski izvidi, histološki izvidi,
radiološki izvidi ipd.), zagotovljena je najvišja
stopnja varnosti podatkov ob hkratnem dostopu
z različnih lokacij.
Seveda smo pri zgoraj naštetih izboljšavah ekonomisti del tima, ki je in bo pri tem sodeloval.
6.3 Planiranje, spremljanje, racionalizacija in
analiza vseh področij poslovanja
Planiranje poslovanja je ključen proces, saj
si samo tako lahko zagotovimo, da vemo, kaj
bomo delali, in da vsi delamo proti temu cilju.
Vsi vemo, da je cilj brez jasnega akcijskega načrta samo želja. Brez vsakoletnega napredka imamo lahko hitro občutek, da je naše delo sizifovo,
da veliko delamo, a ni pravega učinka. Dosega20
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nje letnih planov in ciljev redno pregledujemo
in usklajujemo.
Na področju analiz in kalkulacij poznamo vse
stroškovne analize, ki jih literature premorejo.
Uporabljamo metodologije stalnih in spremenljivih stroškov, povprečne stroške, mejne stroške, nepovratne stroške ipd. (več o tem: Rebernik, Širec, str. 213–260 in Prašnikar, Debeljak,
str. 197–221).
Za obvladovanje stroškov uporabljamo metodologijo delitve stroškov po stroškovnih mestih
z določanjem limitov za porabo materiala iz
skladišč. Na tem področju bi si želeli še boljše
spremljanje stroškov aktivnosti in stroškov po
stroškovnih nosilcih, kar pa v danem trenutku
IT tehnologija ne omogoča.
V SB Izola je poleg procesa planiranja ključen
tudi proces spremljanja poslovanja. Večkrat
mesečno preverimo realizacijo programa, načrtujemo in napovedujemo prihodke, predvidevamo gibanje stroškov, spremljamo proces
investiranja in skrbno načrtujemo likvidnost.
Načrtujemo kratkoročno in dolgoročno likvidnost, da lahko zagotovimo nemoten potek zastavljenih investicij. Na tem področju sodelujejo
vsi oddelki, ki so vključeni v te procese, saj so
informacije ključne za pravilno postopanje vseh
udeležencev.
6.4 Komunikacija
''Umetnost komunikacije ni v tem, da nekaj
poveste, temveč v tem, da vas drugi razumejo
na način, kakor sami želite, da vas razumejo.''
(Škarja, 2012, str. 46)
Poslovna komunikacija je znanost zase. O njej
so napisane knjige, prirejajo se izobraževanja,
delavnice … To samo pomeni, da je v današnjem svetu komunikacija nuja. Nič ne pomaga,
če postavimo še tako dobre plane, analize, načrte …, kajti če teh ne znamo komunicirati znotraj
JZZ in zunaj JZZ, je vse naše delovanje zastonj.
Poslovno komuniciranje je ciljna dejavnost. Cilji komuniciranja kot katerekoli druge dejavnosti v organizaciji naj bodo merljivi, dosegljivi in
izzivni. Poslovno komuniciranje poteka v zavodih z namenom ciljnega delovanja različnih akterjev za dosego ciljev zavoda. Vsak posameznik
zmore malo, močni smo lahko samo skupaj, ko
delamo vsi za isti cilj. Sodelovanje terja spora-
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zumevanje, sporočanje in odgovarjanje, skratka
– komunikacijo (povzeto po Možina in sod., str.
19–23).
Nujno je, da problematiko predstavimo enostavno in razumljivo ter da večkrat preverimo, ali
so nas poslušalci razumeli. Pomaga, če imamo
pripravljena orodja za prezentacijo, če rišemo,
pišemo in zaključimo sestanke z dogovorom, ki
je vsem razumljiv. Običajno nam zunanje institucije ne pustijo veliko časa za ureditev določenega področja (kot so npr. aneksi k splošnemu
dogovoru, ki so sprejeti decembra in veljajo za
nazaj), zato je ključnega pomena, da smo akcijski načrt vsi enako razumeli in ga vsi izvajamo.
6.5 Organizacija procesov
Ekonomisti imamo radi urejeno delovno okolje,
navajeni smo pravil – in prav je tako. V večini
JZZ si ne moremo predstavljati, da ne bi imeli
organizacijskih navodil, ki urejajo posamezno
področje dela. V Splošni bolnišnici Izola skoraj
ni pravila, ki ga ne bi pregledal tudi ekonomist.
7. NAMESTO SKLEPA
Čisto naravna želja vsakega posameznika je, da
je zaposlen v organizaciji, ki posluje vsaj uravnoteženo, saj je le tako zagotovljen pogled v prihodnost, v razvoj stroke in podpornih procesov. Žal se velika večina JZZ spopada z velikimi
vsakodnevnimi težavami zaradi nezmožnosti
poplačila zapadlih obveznosti do dobaviteljev.
To pomeni, da se namesto z dolgoročno vizijo
ukvarjajo z vsakodnevnim preživetjem. Tudi
ekonomisti v JZZ si želimo možnosti razvoja,
napredka, digitalizacije poslovanja in drugih
sodobnih metod za boljše upravljanje omejenih resursov v vseh pomenih te besede. Želeli bi
si, da bi preračunavali izbiro med najemom in
nakupom aparata, med nakupom in servisiranjem starega aparata ter podobne investicijske
odločitve, ki smo se jih naučili v času izobraževanja. Realnost je povsem drugačna, vsak dan
sproti preračunavamo, ali imamo dovolj likvidnih sredstev za izplačilo osebnih dohodkov,
dobaviteljev … O razvoju sodobnih integriranih informacijskih rešitev se niti pogovarjati
ne utegnemo, saj je dnevno toliko drugih skrbi.
Vsi pričakujemo, da se bo MZ odločilo, da bo v
vse JZZ vpeljalo novo informacijsko tehnologijo. Po mnenju strokovnjakov (npr. Finance,. 25.
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9. 2019, str. 12) je vpeljava nove informacijske
tehnologije 33 % vsega dela. Dve tretjini časa je
treba nameniti uvajanju sprememb in pripravi
ljudi na to, da jih uvedejo in sprejmejo. Torej
je uspešnost takega projekta v veliki večini odvisna od prilagoditve zavoda novim procesom
in postopkom dela, ki jih sodobna tehnologija
omogoča. Zakaj se že danes ne bi vprašali, ali
naša IT rešitev omogoča boljši izkoristek delovnega časa, ali omogoča avtomatski prenos podatkov, ali imamo elektronsko podprte procese
nabave, kadrovanja in beleženja ter kaj omogoča
že danes z nekimi minimalnimi stroški?
Vsak mora najprej začeti pri sebi in se vprašati,
ali je pripravljen na spremembe v svojem načinu
razmišljanja in delovanja.
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Obvladovanje zalog
v javnih zdravstvenih zavodih
Povzetek

Abstract

Upravljanje zalog je ključna prvina zagotavljanja učinkovitega obratnega kapitala bolnišnice
in neposredno vpliva na finančni izid poslovanja.
Upravljanje zalog je zrcalo upravljanja prvin delovnega procesa, predvsem učinkovite realizacije
dobrega načrta poslovanja, dobrega definiranja
predmetov nabave, nabavnega procesa, porabe
nabavljenega v poslovnem procesu in kliničnih
poteh ter izkoriščanja sinergij sodelovanja med
bolnišnicami.

Inventory management is a key element in enabling the effective working capital of the hospital
and has a direct impact on their financial results.
Inventory management is a mirror of managing
the elements of the work process, in particular
the effective realization of a good business plan,
a good definition of procurement items, a procurement process, spending procured in the business
process and clinical pathways, and leveraging
synergies of collaboration between hospitals.
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1. UVODOMA ZARES MALO TEORIJE
Zaloge nastajajo zaradi štirih osnovnih razlogov
– vsi so legitimni, vendar so za dobre managerje
le redki sprejemljivi:
• želimo odlično storitev za bolnika, zato imamo vedno na zalogi zares širok nabor raznovrstnega materiala, zdravil in zdravstvenih
pripomočkov, katerih presežna kakovost ne
nujno odraža najboljšega razmerja med potrebno kakovostjo in ceno;
• kupiti več je ceneje, ker dobimo ne le večje
zaloge in višje stroške zalog, ampak višje popuste in nižje stroške transporta;
• kupimo »na zalogo«, da slučajno ne zmanjka, in se tako zavarujemo pred nepredvidljivo prihodnostjo, imamo čim manjšo odvisnost od nezanesljivih dobaviteljev ali pa zaloge uporabimo za kompenzacijo ozkih grl
in neučinkovitosti v organizaciji delovnega
procesa v bolnišnici;
• varnost pred izrednimi dogodki, kot so na
primer naravne nesreče, neučinkovitost na
nabavnem trgu, izjemni dogodki, ki potrebujejo naenkrat večji obseg zdravstvenih
storitev ali pa stavka zaposlenih …

Obvladovanje zalog v javnih zdravstvenih zavodih

2. KAJ KORISTNEGA PRINAŠA
BOLNIŠNICI, BOLNIKU IN LASTNIKU
UČINKOVITO UPRAVLJANJE ZALOG?
Kam gre denar iz upravljanja zalog? Zapomniti
si velja, da bolnišnice ne obstajajo zato, da bodo
rezale stroške ali učinkovito vodile zaloge. Bolnišnice imajo poslanstvo zagotavljati kakovostne
zdravstvene storitve, kot jih potrebuje vsakdo
od nas. Ampak da bodo to poslanstvo opravljale dolgo in kakovostno, morajo biti učinkovite. Zato je stroškovno učinkovito upravljanje, tudi zalog, zelo pomembno. Vedno v
duhu kakovostnih, konkurenčnih storitev. A bili
bi neodgovorni, če iz organiziranosti bolnišnice
in okolja okoli nje ne bi do zdrave mere iztisnili
vseh rezerv. Tako bolnišnica z ustvarjenimi prihodki preseže odhodke in ji ostane več denarja.
Presežek prihodkov nad odhodki se največkrat
preusmeri v:
• pregovorno vedno prenizke plače za najboljše in urejeno delovno okolje. Oboje lahko
dodatno vzpodbudi zaposlene, in ker delajo
v uspešni, s pravo mero razvoja prežeti bolSlika 1: Neto obratni kapital

Zaloge bistveno prispevajo k stabilnosti tekočega poslovanja, saj poleg obveznosti do dobaviteljev in terjatev do kupcev predstavljajo ključno
prvino obratnega kapitala in iz poslovanja vsake bolnišnice izhajajočih potreb po financiranju
neto obratnega kapitala.
Zelo osnovno velja, da naj bolnišnica skozi tekoče poslovanje čim prej in učinkovito izterja
plačilo za opravljene storitve, skladno z zakonom maksimalno poveča roke plačil dobaviteljem in zniža zaloge. Takoj plačane storitve in
30-dnevni plačilni rok ob nizkih zalogah pomenijo bolnišnicam dobro likvidnost.
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•

•

nišnici, to delajo radi. S tem se dvigne produktivnost, to pa je najboljši način za dvig
stroškovne učinkovitosti dela, ki v strukturi
odhodkov navadno presega polovico stroškov;
investicije za razvoj novih tehnologij in novih zdravstvenih programov, ki dvignejo kakovost storitve za bolnika, obenem pa bolnišnica ostaja razvojno v koraku s potrebami okolja;
lastniku, to je državi, sicer ne zagotovi dobička, ker to ni smisel javnega zdravstva. A
obenem mu tudi ne povzroči pogostih intervencij, bodisi skozi sanacijo bodisi s sistemskim spreminjanjem pogojev na trgu v
škodo zavarovancev in podobno. Doda k
predvidljivosti zdravstvenega sistema in pripravljeno pričakuje zahtevno bodočnost, ki
jo prinaša starajoča se demografija.

3. BODIMO KONKRETNI!
Namreč …, ko si za namen učinkovitega upravljanja zalog vzameš dovolj časa in postaviš ambiciozen, merljiv ter količinsko opredeljen cilj,
dobri managerji vedo, da je na »short listi« hitrih zmag najmanj par ukrepov, ki so primerni
za takojšnjo akcijo!
Upravljanje zalog je pomemben del funkcije
nabave in logistike. Pri sistematičnem pristopu
uvajanja sprememb je osnovni namen uravnoteženo poslovanje bolnišnice z zadostnim presežkom prihodkov na odhodke. Ob tem so ukrepi
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na področju nabave pri vseh managerjih najbolj
logična prva misel. A le dobri managerji naredijo še dvoje:
• pri nabavi se ne osredotočajo le na zniževanje stroškov s stereotipnim odrekanjem
novim računalnikom ali zahtevo po manjši
porabi pisarniškega materiala. Pri ureditvi
nabave se fokusirajo na tistih 20 % najpomembnejših nabavljenih dobrin, ki bolnišnici predstavljajo skoraj 80 % stroškov nabave, logistike, skladiščenja, manipulacije.
Zato morajo korenito poseči v način dosedanjega dela. Pri povečevanju učinkovitosti
nabavnega procesa se osredotočajo na ključne vzvode, ki vplivajo na porabo zalog materiala, zdravil in pripomočkov, to so klinične
poti in podporni procesi. Delovni procesi. Z
upravljanjem nabavljenih dobrin, ko se le-te trošijo skozi delovni proces bolnišnice.
In, seveda, na sistematičen se lotijo razvoja
odnosa z (najmanj ključnimi) dobavitelji.
To pomembno pozitivno vpliva na stroške
upravljanja zalog;
• ker vedo, da le upravljanje nabave ne bo
zagotovilo ohranjanja in povečevanja kakovosti storitve bolniku, ustvarilo sodobne
delovne razmere za izvajalce zdravstvene
stroke in oblikovalo dobrih osnov za zdrav
razvoj stroke, nabavo in logistiko zalog
vpnejo v celostno uvajanje sprememb. To
je še posebej pomembno v vidu prihajajočih finančnih, organizacijskih in strokovnih
zahtev starajoče se demografije slovenskega
prebivalstva.

Slika 2: Celosten pristop za učinkovito poslovanje bolnišnice
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Ukrepom v nabavi morajo slediti po obsegu pomembnejše in časovno neredko bolj zahtevne
spremembe, ki skozi:
• sistematične ukrepe in projekte preko vseh
strokovnih in podpornih funkcij bolnišnice
prestrukturirajo stanje in poslovanje ter ga
prilagodijo sodobnim razmeram in prihajajočim zahtevam;
• klinične poti in poslovne procese, tudi z
uporabo sodobnih (digitalnih) tehnologij,
delajo še bolj (stroškovno) učinkovite;
• organiziranost ne-le delovnega procesa, ampak celotne organizacije bolnišnice največkrat le s povezovanjem tradicionalnih »silosov« odločanja, pravilnim strukturiranjem
organizacijskih enot in krepitvijo individualne odgovornosti vodenja naredijo dinamično prilagodljivo spremembam iz okolja,
a še vedno dovolj trdno, da vzdrži ciklične
neugodne ekonomske vplive ali prepogosto
nespretnost lastnikov bolnišnic, torej države;
• pripuščanje digitalnih rešitev, da postanejo
pomoč izvajalcem zdravstvene stroke, jim
olajšajo predvsem ponavljajoče se rutinsko
delo in jim pustijo osredotočiti se na tisto,
kar znajo najbolje: negovati zdravje in reševati življenja, bolnišnici omogočijo uravnoteženo poslovanje, ki izvajalce naredi
ponosne zaposlene, paciente pa zadovoljne
uporabnike kakovostnih zdravstvenih storitev za pravo ceno.
4. KOLIKO JE VREDEN EN EVRO?
Da ilustrativno prikažemo, zakaj je upravljanje zalog za bolnišnico pomembno redno in
ne kampanjsko delo, se vprašajmo navidezno
preprosto vprašanje: »Koliko je vreden 1 evro,
ki ga bolnišnica uspe ne porabiti«? Bodisi ker
je bolnišnica v pogajanjih z dobaviteljem uspela
znižati ceno nabavljenega materiala … ali pa ker
so zdravniki in medicinske sestre ob dobro definiranih kliničnih poteh za varno in kakovostno
storitev pacientu dosegli racionalno manjšo porabo nabavljenega sanitetnega materiala … ali
pa ker bolnišnici uspeva vedno boljše upravljanje zalog in je zato pomembno skrajšala potreben čas, da se povoj iz zaloge v lekarni porabi v
delovnem procesu.
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Spoštovani poslovni vodje v bolnišnici: vprašajte sebe in vaše kolegice ter kolege, koliko mislite, da je vreden en neporabljen evro!
Odgovori bodo: »Nekaj manj, ker je iz tega evra
treba plačati še kak račun!« »En evro je približno en evro?« »Več kot en evro?« Da! En evro,
ki ga bolnišnica uspe racionalno ne porabiti, je
vreden mnogo več kot le en evro.
Razložimo …
Zamislimo si »našo« splošno bolnišnico, ki ima:
• 1 % presežka 50,0 mio € prihodkov nad 49,5
mio € odhodkov;
• na trgu proda za 3 % prihodkov tržnih
storitev;
• v celotnih odhodkih potroši 42 % za blago,
material in storitve, 54 % za plače;
• 1 % je ostalih stroškov in 3 % amortizacije;
• ob tem je delež zalog v celotnih odhodkih
3 %;
• ima 900 zaposlenih.
Če bolnišnica racionalno ne porabi enega evra,
se ta v celoti »prelije« neposredno v poslovni
rezultat in pomaga bolnišnici dosegati zdrav
presežek prihodkov nad odhodki. Američani
bi rekli: »A dollar saved is a dollar earned«. Da
bolnišnica naredi enak učinek na rezultat poslovanja, kot če bi prihranila sicer po nepotrebnem
potrošeni 1 €, mora opraviti za 100 € storitev!
Namreč, če »naša« bolnišnica opravi za 100 €
planiranih in plačanih zdravstvenih storitev, ji
po plačilu vseh stroškov ostane 1 % prihodkov
nad odhodki, to je v tem primeru 1 €. To je enako, kot če nabavnik v pogajanjih z dobaviteljem
uspešno izpogaja za 1 € nižjo ceno ali če zaposleni v lekarni s pravilnim upravljanjem zalog
zmanjša odpis teh zalog za 1 €. (glej Sliko 3)
5. NEKAJ POMEMBNIH RAZLOGOV ZA
NASTANEK REZERV V NAŠI BOLNIŠNICI
Nepotrebna poraba enega evra … težke besede?
Ne! Izpostavimo TOP 6 vzvodov, ki bodo, če se
jih lotite pravilno in takoj, vam in vaši bolnišnici prinesle učinek prej kot v enem letu:
1. Slabo načrtovanje, predvsem pa slaba realizacija načrtovanih dejavnosti, kot jih ima bolnišnica pogodbeno opredeljene z ZZZS, ne le da
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Slika 3: Koliko je vreden 1 €?

na dolgi rok zaradi iz leta v leto ponavljajoče se
slabe finančne realizacije bolnišnici onemogoča
dolgoročen razvoj stroke in ne omogoča izvajalcem prijaznega delovnega okolja ter zato lahko
celo ogroža kakovost storitve bolniku, ampak
vpliva tudi na presežne zaloge. Če planirate eno
in dopustite, da se hote ali nehote zgodi nekaj
drugega, morate vsak organiziran sistem, tudi
v bolnišnici, nastaviti tako, da se nastajajoča
odstopanja »amortizirajo«. Amortizer so lahko
presežne zaloge, saj si vsak »za slučaj, da nas kaj
ne preseneti« oblikuje interne, skorajda osebne
zaloge, nadure vedno bolj utrujenih izvajalcev,
ne ravno povečevanja zadovoljstva bolnikom,
ker je časa ali kakovostnih materialov sčasoma
zanj manj, kot bi jih bilo, če bi bila bolnišnica
uspešna. Da, slaba realizacija sicer dobrega načrta poslovanja po nepotrebnem povečuje interne zaloge.
2. Neučinkovito pogajanje za izboljšanje komercialnih pogojev za nabavljeno blago, material in
storitve, predvsem cene za primerno kakovost
in roka plačila povsem po nepotrebnem povzroča bolnišnici dodatne stroške. V primeru
blaga in materiala to po nepotrebnem dviguje
vrednost zalog. Tako direktne stroške kot tudi
tiste skrite, indirektne, kot so zavarovanje zalog,
odpisi zaradi nekorantnosti, stroški skladiščenja

in manipulacije ... Učinkovito pogajanje z dobavitelji pozitivno vpliva na upravljanje zalog!
3. Imeti zaloge vezane v sistemu dlje, kot je recimo dvakratni čas povprečne dobave blaga,
zdravil ali sanitetnega materiala brez upoštevanja možnosti urgentnih dobav, nima posebnega
smisla. Če je z dobaviteljem izpogajana taka raven kakovosti storitve1, da ti določen material,
zdravilo ali sanitetni material redno dobavljajo
povprečno v roku 5 delovnih dni, je povsem
nepotrebno, da imate organiziranost bolnišnice naravnano tako narahlo, da vam nabavljeno
blago v bolnišnici »leži« več kot 10 dni. Seveda, specifični predmeti nabave so izvzeti. To še
posebej velja, ker imate z najbližjo bolnišnico
ne le dogovor, ampak dolgoletno prakso, da
vam v primeru nenačrtovane dodatne potrebe
dostavi manjkajoče. Imeti nabavljeno na zalogi več dni, kot je potrebno, so dodatne zaloge!
Je to sploh finančno pomembno? Dobri ukrepi
pogosto znižajo obsege in vrednosti zalog ter
stroške upravljanja teh zalog za do 15 %, vključujoč stroške financiranja zalog in sprostitve likvidnostnih sredstev na ta račun. Pa razblinimo
še en mit: zaloge na konsignacijo pri dobavitelju

1

SLA, Service level agreement(pisrs.si)
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– če mislite, da lahko z uveljavljanjem konsignacije pri dobaviteljih znižate stroške ali izboljšate učinkovitost, se zelo motite. Morda si boste
trenutno izboljšali krvno sliko likvidnosti bolnišnice, stroški pa bodo najverjetneje višji, ker
vam jih bo dobavitelj dodatno zaračunal. In ker
v sistemu bolnišnice ne boste naredili izboljšav,
bodo rezultat dolgoročno višji stroški. Ne pozabite, stroške konsignacije vedno plačate vi! To
ni rešitev za učinkovito upravljanje zalog. Konsignacijo si bolnišnica sme privoščiti, ko ima
interni sistem upravljanja zalog pod kontrolo in
učinkovit.
4. Procesi … klinične poti. Dober poslovodja
razume, da je strošek zmnožek cen in količin. In
razume, da ima vsak izdelek svojo lastno ceno,
pod katero dobavitelj, ki si želi v poslovanju z
bolnišnico seveda čim več zaslužiti, ne bo šel!
Preveč stereotipno je razmišljanje poslovodij, da
je rešitev stroškov v poceni nabavi. Ne. V nabavi je pomemben del upravljanje stroškov, to je
doseganje prave cene nabavljenega. A ključ do
obvladovanja stroškov je poraba nabavljenega v
poslovnih procesih in kliničnih poteh. Bolnišnica je še posebej izpostavljena negativnemu vplivu slabega upravljanja zalog in porabe iz zalog,
če v poslovnih procesih in kliničnih poteh uporablja zelo raznovrstne, ne ravno tipizirane ali
celo nestandardizirane predmete nabave. Če ni
jasno predpisane kakovosti in iz kakovosti izvedenih predmetov nabave, lahko v isti bolnišnici na isti klinični poti za isti zdravstveni poseg
različni zdravniki in bolniške sestre uporabljajo
različne materiale, zdravila in pripomočke. In
ker v slovenskih bolnišnicah zelo redko vidimo
resursno opremljene klinične poti, kjer je za določen poseg jasno opredeljen priporočeni čas
izvedbe, priporočeni materiali, zdravila in pripomočki v priporočenih količinah ter za poseg
potrebni izvajalci, je poraba resursov in izvajalcev v delovnem procesu v preveliki meri prepuščena presoji izvajalcev. Nekateri so izkušeni
in natančno vedo, kaj in koliko uporabiti, drugi
»za vsak slučaj« porabijo nekaj več. To vpliva na
daljše čase, raznovrstnejšo in po obsegih različno porabo materiala, več izvajalcev, kot je potrebno, in posledično višje stroške. Tudi to po
nepotrebnem dviguje zadostne zaloge. Precej.
Precej več, kot jih dviguje morebiti previsoka
cena.
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5. Standardizacija ali pa vsaj tipizacija predmetov nabave: raznovrstnost dviguje obseg zalog.
Karikirajmo zaradi primera: če bolnišnica na
vseh oddelkih uporablja za določeno potrebo
primeren le en tip povoja in ga porablja 10 zavitkov dnevno, je zaloga, vključujoč varnostno
zalogo za 10 dni 110 zavitkov. Če je različnih
povojev 10, je povprečna zaloga na posamezen
tip nekoliko nižja, a skupaj višja zaradi različnosti … za deset dni vsaj 120–130 zavitkov. Kar je
običajno skoraj petina več kot v primeru, ko se
je bolnišnica odločila, da bo določila potrebno
kakovost in imela v zalogah ravno prav povojev. Če poslovodja in stroka sodelujejo v dobro
kakovostne storitve in bolnišnice, za standardizacijo ključnih predmetov nabave ne potrebujete več kot eno leto, četudi vam misel takoj uide
na dolgotrajno testiranje povojev, usklajevanje
strokovnih mnenj, ocen in pogledov ter interesov, izvajanje razpisov … Verjemite, sposobni
managerji s podporo izvrševalcev (največkrat
so to predstojniki klinik) so to spremembo sposobni uvesti prej kot v letu dni in že v istem letu
vsaj deloma žeti rezultate.
6. Povezovanje s podobnimi bolnišnicami pri
racionalizaciji vsega, kar ni neposredno vezano na klinično pot, je ena od pravih poti, kako
postati še bolj učinkovit. Morda bo v sodelovanju treba kaj popustiti, prevzeti kakšno drugo,
učinkovitejšo navado, kot jo sami opravljate že
desetletja, kdaj pa kdaj tudi odpustiti kakšnega
zaposlenega v administrativni podpori. Če je
cilj učinkovitost in pot do cilja racionalna ter v
prid pacienta in bolnišnice, potem ne sme biti
veliko zadržkov. Dobri vodje samozavestno
prepoznavajo sodelovanje ne kot grožnjo njim,
ampak kot priložnost bolnišnicam, ki jih vodijo. V to kategorijo sodi tudi upravljanje zalog.
To se lahko začne skozi vseh zgoraj navedenih
5 točk: dobro načrtovanje poslovanja in za poslovanje potrebnih zalog, izmenjava izkušenj ali
celo skupni podvigi pri pogajanjih z dobavitelji,
skupna virtualna lekarna, ki je dobro podprta
z zmogljivim informacijskim sistemom, kjer
imata obe bolnišnici pregled nad razpoložljivimi zalogami, morda skupen SLA in celo skupna
fizična zaloga določenih materialov, zdravil ali
pripomočkov, ki znižuje obseg najmanj varnostnih zalog, krajša pot do standardizacije nabavljenega in, nikakor ne nazadnje, skupna dopol-
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nitev kliničnih poti z vpisom potrebnih resursov
za njihovo učinkovito izvedbo ter spremljanje
realizacije uvodoma omenjenega načrta poslovanja. Povezovanje s podobnimi bolnišnicami
je jasen znak zrelega razmišljanja poslovodij in
zaupanja notranje organiziranosti vsake bolnišnice. Predvsem pa prepoznavanje dejstva, da
vse, kar ni neposredno vezano na klinične poti
in dela s pacienti, najverjetneje ni osnovna dejavnost bolnišnice in ni posebnih zadržkov, da
ne bi iskali priložnosti za racionalizacijo podpornega in administrativnega dela poslovanja
bolnišnice.
6. KOLIKO JE VSE TO VREDNO?
Še eno vprašanje … Ali ocenjujete, da je vsak
izmed zaposlenih sposoben vsak dan prispevati
k racionalnem delovanju in s tem k uspešnosti svoje bolnišnice vsaj 1 €? Izkušnje učijo, da
je odgovor vprašanih zaposlenih skoraj vedno
»da«. Če se odpoveš časopisu, je to evro na dan,
če znižaš porabo potrošnega, pisarniškega ali
sanitetnega materiala za 1 € na dan – enako. Če
pozimi ne pustiš cel dan priprtega okna, da se
prostor »bolje« prezrači … To so navidezno banalne male zadeve, ki jih doma ne delamo. In
ki bolnišnici zaradi zakona velikih števil skozi
majhne prihranke mnogo zaposlenih omogočijo ne nepomemben izid: če 900 zaposlenih vsak
dan prihrani najmanj en evro, to letno znese
225.000 €. Oziroma skoraj polovico trenutno
ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki
»naše« bolnišnice …
Si upate to pomnožiti s prej ugotovljeno vrednostjo neporabljenega evra, kot smo jo izračunali prej? Res dobimo 22.500.000 evrov? V prevodu: če vsakemu zaposlenemu uspe prihraniti
en evro dnevno celo leto, to prispeva k letnem
rezultatu toliko, kot bi bilo, če bi bolnišnica realizirala pol letnega plana poslovanja. Seveda
je v kateremkoli timu nemogoče vse zaposlene
motivirati, da na tak način sodelujejo pri uspešnosti svoje bolnišnice. Ne stane pa vas veliko,
da jih vsaj ozavestite, ne? Da z zaposlenimi komunicirate o pomembnosti tovrstnega prispevka. Da jih nenazadnje motivirate s pohvalo in
tudi nagrado. Pomembno je vedeti in videti, da
uvajanje sprememb ni kaprica lastnika ali »teženje« poslovodstva bolnišnice, ampak je vsak
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prispevek vsakega posameznika, četudi se zdi
simbolno majhen, zares pomemben!
In da se razumemo – ne govorimo s šparanju …
Šparaš takrat, kadar brezobrazno »režeš« stroške in je pri tem bolnišnica ali zdravnik ali bolniška sestra ali bolnik prikrajšan za nekaj, kar v
konkurenčnih bolnišnicah nudijo. Tu je govora
o racionalni porabi (in s tem internih zalogah)
nabavljenega.
7. PET UKREPOV »ZA DOMOV«
V VREDNOSTI DO 25 % STROŠKOV
UPRAVLJANJA ZALOG
1. Dosledno izvajajte prevzete pogodbene obveznosti. 2-odstotno preseganje načrta prihodkov
s storitvami, ki niso plačane, ustvarja potroške
zalog v višini skoraj 1-odstotne letne realizacije
oz. v primeru naše bolnišnice skoraj 450.000 €.
2. Izračunajte si, koliko je vreden vaš neporabljeni evro. Naredite načrt vsaj za ozaveščanje
zaposlenih. Motivirajte jih s tem, da organizirate
prepoznavanje takih prispevkov in jih ustrezno
nagradite. Koliko od ciljanih 225.000 € uspete
aktivirati?
3. Zmanjšajte zaloge skozi skrajšanje dni vezave
zalog in izboljšajte likvidnost bolnišnice:
ANALIZIRAJTE IN NAČRTUJTE:
• naredite Paretovih 20/80 in ugotovite, na
kaj se splača fokusirati – katerih 20 % skladiščenega blaga ter v lekarni in na oddelkih
nahajajočih se artiklov vam predstavlja 80 %
stroškov upravljanja zalog;
• izberite primerne kriterije in identificirane
predmete nabave klasificirajte v vsebinsko
smiselne nabavne skupine.
POSTAVITE SI CILJ:
• pri dobaviteljih preverite normalne roke dobav za ugotovljene nabavne skupine;
• pri kolegicah in kolegih direktorjih drugih
bolnišnic preverite, če imate konkurenčne
dobavne roke (in mimogrede na MZ preverite še cene …). V primeru predolgih rokov
dobave nabavi naročite korekcije;
• postopek nabave razdelite na nekaj logičnih
korakov in po skupini artiklov izmerite skupni čas naročanja:
- Ko zadnji-potrošnik-v-vrsti v delovnem
procesu ugotovi, da mu nečesa zmanjkuje,

22. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Rogaška Slatina 17. in 18. oktober 2019

29

dr. Ervin Pfeifer

koliko časa potrebuje, da to sporoči pooblaščenemu nadrejenemu?
- Koliko časa je potrebno, da pooblaščeni
nadrejeni v nabavo napiše in pošlje zahtevek
za nabavo manjkajočega? Naredi to IT sistem kar sam?
-Koliko časa traja, da nabava izda naročilo
dobavitelju?
- Koliko dni potrebuje dobavitelj, da dobavi
naročeno?
- Koliko časa potrebujete, da zadnji-potrošnik-v-vrsti v delovnem procesu prejme tisto, česar mu zmanjkuje?
• primerjate povprečni dobavni rok in izmerjen potreben skupni čas naročanja (zgoraj)
ter sedanje dni vezave zalog! Zakaj ne morejo biti krajši kot 10 dni?
• Je izmerjeni čas v posameznih korakih
skupnega časa naročanja »po občutku« predolg? Decentralizirajte pooblastila. Informatizirajte sistem naročanja za krajše čase
naročanja. Dobavitelj naj komisionira in
dobavlja končnemu uporabniku v bolnišnici, ne nujno centralno v lekarno. Dobavitelj
naj pripelje večkrat po malo – a pazite na
stroške naročanja!
NE POZABITE, običajna prepolovitev dni vezave zalog z na primer 25 dni na 10 dni prinaša
»naši« bolnišnici za približno 500.000 € trajno
sproščenih likvidnih sredstev, najmanj v prvem
letu pa za enak povprečni znesek zniža odhodke. Trajno pa se bilanca razbremeni za obresti
najetega kredita, ki je zaradi financiranja NOK
trajen.
4. Naredite/pridobite si klinične poti:
NAJPOMEMBNEJŠE KLINIČNE POTI
RESURSNO OPREMITE. NAJPOMEMBNEJŠE
SO TISTE:
• ki prinašajo največ prihodkov,
• ki ustvarjajo največ stroškov,
• kjer dela največ izvajalcev,
• kjer se potroši največ časa,
• kjer so tveganja najvišja,
• kjer so čakalne vrste najdaljše;
VZPOSTAVITE SEMAFOR:
• določite priporočljive čase po kriterijih izbranih kliničnih poti, izmerjene na podlagi
povprečenja preteklih 10 posegov,
• določite potroške materiala, zdravil, pripomočkov na podlagi povprečenja preteklih
10 posegov na izbrani klinični poti,
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•

vklopite semafor za 1 leto, da bodo izvajalci
videli, ali so boljši kot povprečje, enaki ali
slabši – raziščite razloge.
Učinek?
Najmanj 2–3 % odhodkov. V dveh letih.
5. Ste se sposobni povezati? Se lahko z najbližjima bolnišnicama dogovorite za najmanj virtualno skupno upravljanje zalog? Da so vaše zaloge
vsaj količinsko (ne pa tudi lastniško) poenotene? Verjemite, da boste zaloge, predvsem na račun varnostne zaloge, znižali za najmanj 2–3 %.
Zgornje izvedite brez sprejemanja opravičil,
tudi tistega najbolj priljubljenega – informacijski sistem nam tega ne omogoča delati na 20 %
najpomembnejših artiklov – saj lahko to delate
na roko. In večino opravil je treba opraviti samo
enkrat – ko jih uvedete, jih je treba samo dosledno upoštevati. Ali pa: to smo že, tega ne potrebujemo, to je brez zveze.
8. NAMESTO ZAKLJUČKA …
Pa zakaj, za vraga, namesto samo o zalogah govorimo o vsem drugem??? O procesih, komercialnih pogojih, kliničnih poteh, porabi, rezervah,
neučinkovitosti delovnega procesa, raznovrstnosti, kakovosti … Zato, ker so presežne zaloge amortizer slabe interne organiziranosti ali
neučinkovitega poslovnega okolja okoli bolnišnice. Izboljšanje organiziranosti pomeni jasne
načrte s cilji, do katerih pot je predvidljiva, zato
blizu 100-odstotna realizacija ni vprašljiva. Zato
so potrebne »za vsak slučaj« rezerve in rezervacije na ravni posameznega izvajalca, ekipe, oddelka, klinike in bolnišnice – manjše!
Dela ni malo. Odpravljanja internih neučinkovitosti bolnišnice in s tem zalog ne bo nobenega managerja naredilo za najbolj priljubljenega
vodjo. A delo je treba opraviti v korist bolnika
in bolnišnice. Zato vam želim veliko uspeha pri
izvajanju!
9. LITERATURA IN VIRI
1. Ervin Pfeifer, Suzana Leben: (2017). Change
with passion: negotiate2score2win. Tredition UK.

22. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Rogaška Slatina 17. in 18. oktober 2019

BELEŽKE

22. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Rogaška Slatina 17. in 18. oktober 2019

31

32

22. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Rogaška Slatina 17. in 18. oktober 2019

dr. Denis Tomše

Načini razbremenitve timov ambulant družinske medicine – predlogi in rešitve

dr. Denis Tomše
Zdravstveni dom Trbovlje

Načini razbremenitve timov ambulant
družinske medicine – predlogi in rešitve
Povzetek

Abstract

V prispevku smo predstavili štiri možne rešitve za
razbremenitev timov družinske medicine, ki smo
jih pred kratkim vpeljali v sistem dela v Zdravstvenem domu Trbovlje. Prva je ločitev delovišč,
da zdravniki družinske medicine med svojim rednim delom ne hodijo na teren za potrebe nujne
medicinske pomoči. Zaradi tega je delo bistveno
manj stresno. Druga rešitev je uvedba ambulante, s pomočjo katere smo vsaj delno razbremenili
srednjo medicinsko sestro v ambulanti družinske
medicine, saj ambulanta za funkcionalno diagnostiko in terapije poleg številnih telefonskih klicev
opravi približno 40 storitev dnevno, kar pomeni
obdelavo okrog 40 pacientov na dan. To ambulanto smo poimenovali ambulanta za funkcionalno diagnostiko in terapije (AFDT). Tretja rešitev
je uvedba sistema z e-aplikacijo za naročanje
in vrstomatom. Z e-aplikacijo se lahko pacienti
sami naročijo na proste termine pri zdravniku, ob
prihodu pred ambulanto pa se registrirajo na vrstomatu in lahko v vsakem trenutku vidijo, kateri
v vrsti so. Četrta rešitev je uvedba akutne ambulante, kar pomeni, da vsaka ambulanta družinske
medicine približno trikrat mesečno sprejema vse
nenaročene akutno bolne paciente, ostale dni pa
skoraj izključno naročene paciente, zaradi česar
zdravniki lahko delajo v bistveno manj stresnih
pogojih in imajo za vsakega pacienta na voljo nekaj več časa.

In this article we presented 4 possible solutions
for relieving family medicine teams, which were
recently introduced at Health Center Trbovlje.
The first one is the separation of work sites, so
family doctors do not have to go out of their ordination for the needs of emergency medical assistance during their regular work. This makes their
work much less stressful. The second solution
is the introduction of an ordination for functional diagnostics and therapy. This ordination at
least partially relieved the nurse, as it performs
approximately 40 services a day in addition to numerous telephone calls. The third solution is the
introduction of an e-application system and an
automatic registration system in front of dispensary. This system allows patients to self-schedule for
free appointments at the family doctor and, upon
arrival at the dispensary, register at the automatic registration system. The fourth solution is the
introduction of an ordination for acute care. That
means that every family medicine team accepts
all acutely ill patients about 3 times per month,
while all the other days accepts only pre-ordered
patients. That solution allows the doctors to work
under significantly less stressful conditions and
have more time available for individual patient.
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1. UVOD
V zadnjih letih se vedno bolj izpostavlja problem (pre)obremenjenosti timov ambulant družinske medicine. Vsi deležniki se v veliki meri
strinjajo, da je treba problematiko reševati na
sistemskem nivoju in poiskati rešitev na dolgi
rok. Težava, ki se v tem primeru pojavi, je, da
bodo te rešitve, če jih seveda najdemo, imele
učinek šele čez 5, 10, 20 … let. Obstoječi zdravniki in srednje medicinske sestre v ambulantah
družinske medicine bodo do takrat še naprej
preobremenjeni, zaradi česar lahko pride do
napak, ki lahko imajo katastrofalne posledice, v
skrajnem primeru tudi smrt pacienta. Obstaja
tudi veliko tveganje, da se pri zdravstvenih delavcih, ki delujejo v timih družinske medicine,
pojavita izgorelost in nezadovoljstvo pri delu,
kar vodi v razmislek o morebitni zamenjavi delovnega mesta oz. sploh prenehanju dela v družinski medicini. Dejstvo je, da moramo nujno
poiskati sistemske rešitve, vendar med iskanjem
in kasneje implementacijo teh v prakso ne smemo stati križem rok. Direktorji zdravstvenih
domov se moramo skupaj z najožjimi sodelavci,
predvsem s strokovnim vodjo in pomočnikom
direktorja za zdravstveno nego, vprašati, kaj
je tisto, kar lahko naredimo na kratek rok, da
zdravnikom družinske medicine omogočimo
čim bolj normalne in predvsem varne delovne
pogoje. V nadaljevanju bomo nakazali nekaj
predlogov in rešitev, ki sicer problema ne rešujejo celostno in v zadostnem obsegu, pomenijo
pa, po našem mnenju, vsaj delno razbremenitev
timov ambulant družinske medicine.

2. PROBLEMATIKA
PREOBREMENJENOSTI TIMOV
AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE
Najprej se je treba vprašati, zakaj se je o problemu preobremenjenosti zdravnikov družinske
medicine začelo govoriti šele v zadnjih nekaj
letih. Kaj je danes drugače? Na eni strani poslušamo, koliko dodatnega denarja je bilo v zadnjih
letih namenjenega timom družinske medicine,
kako se je povečalo število timov družinske medicine, na drugi strani pa slišimo, da zdravniki
družinske medicine delajo v nemogočih razmerah ter da je zaradi preobremenjenosti ogroženo njihovo zdravje in tudi kakovostna ali bolje
rečeno varna obravnava pacientov.
Prvo vprašanje, ki se nam pojavlja ob omembi družinskih zdravnikov, je, ali so ti v sistemu
zdravstvenega varstva sploh obravnavani kot
specialisti, kar definitivno so. Njihov naziv se
namreč glasi, doktor medicine, specialist družinske medicine (krajše dr. med., spec. druž.
med.). Tako kot vsi drugi specialisti morajo tudi
ustrezno zaključiti specializacijo. Zdravnik v
ambulanti družinske medicine v Sloveniji povprečno na dan obravnava okrog 50 pacientov,
od tega je približno polovica kratkih obiskov,
polovica pa prvih kurativnih ali ponovnih kurativnih obiskov, medtem ko ima na primer
zdravnik specialist enega izmed drugih področij na dan 20–25 izključno naročenih pacientov.

Tabela 1: Povprečno število obiskov na tim družinske medicine na dan

Vir: interno gradivo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
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Podobna slika je tudi v Zdravstvenem domu
(ZD) Trbovlje. Dnevno beležimo približno
25–30 prvih kurativnih ali ponovnih kurativnih
obiskov ter približno 25–30 kratkih obiskov, od
katerih nekateri pridejo v ambulanto fizično, pri
nekaterih pa gre samo za predpisovanje receptov za zdravljenje kroničnih bolezni, izdajo napotnic itn., skratka za storitev brez prisotnosti
pacienta.
Naslednja zadeva, ki jo velja omeniti, je, da so
pacienti danes starejši, polimorbidni, več je bolnikov v paliativni oskrbi ... To posledično pomeni, da pridejo k zdravniku družinske medicine s številnimi težavami, kar seveda pomeni, da
zdravnik za takšnega pacienta porabi bistveno
več časa, medtem ko so obiski v posameznih
specialističnih ambulantah običajno osredotočeni le na eno zdravstveno stanje pacienta.
Druga stvar, ki bode v oči pri primerjavi specialistov družinske medicine z ostalimi, je, da
imajo ostali specialisti izključno naročene paciente, medtem ko specialisti družinske medicine
obravnavajo tako naročene kot tudi nenaročene
paciente. Ker tim družinske medicine ne more
predvidevati, koliko nenaročenih pacientov z
akutnim in manj akutnim stanjem bo na določen dan prišlo v ambulanto, posledično naročajo bistveno manj pacientov, kot bi jih lahko, kar
pomeni bistveno bolj nepredvidljivo (kaotično)
delo. Zdravnik družinske medicine namreč ne
more natančno predvidevati, koliko pacientov
bo na določen dan pregledal, medtem ko imajo
ostali specialisti število pacientov vnaprej znano.
Res je, da se je število financiranih timov družinske medicine od leta 2011 do leta 2019 povečalo
za 7,6 odstotkov, kar bi sicer moralo pomeniti
bistveno zmanjšanje obremenjenosti teh timov,
vendar je treba na drugi strani upoštevati, da se
je v istem obdobju število starostnikov nad 65
let povišalo za 20 odstotkov. Napredovala je tudi
medicinska veda, tako da se opravlja več storitev
na primarni ravni, povečala pa se je tudi količina dela z računalnikom (https://www.24ur.com/
novice/slovenija/druzinski-zdravniki-vsak-dan-sprejmejo-vsaj-60-odlocitev-ki-vplivajo-na-zivljenje-ljudi.html).
Še vedno veliko zdravnikov (skoraj izključno
gre tu za zdravnike družinske medicine) opravlja delo na več deloviščih hkrati (redno delo v

ambulanti družinske medicine, izvajanje nujne
medicinske pomoči (NMP), izvajanje mrliških
ogledov), pri čemer je treba opozoriti, da tu
ne gre zgolj za prekomerne obremenitve, temveč dejansko za delo na več različnih delovnih
mestih hkrati, ki vsako zase zahteva celovito
zdravniško prisotnost (polna obremenitev v
ambulanti, delo v službi NMP, vključno s posredovanjem na terenu, izvajanje mrliških ogledov). Glede tega je slovenska sodna praksa jasna. Sodišča so večkrat odločila, da delavec ne
more sočasno opravljati dela na dveh ali več delovnih mestih (https://www.sindikat-praktikum.
si/wp-content/uploads/2017/12/pravno-mnenje-Praktikum.pdf). Dejstvo je, da je takšno delo
za zdravnika tudi zelo stresno, saj ob že tako
obremenjenem delu v svoji ambulanti nikoli ne
ve, kdaj bo moral zapustiti ambulanto in oditi
na teren, pred ambulanto pa pustiti večje število
pacientov, katerih število bo ob njegovi vrnitvi
najbrž še precej naraslo.
Vsa omenjena dejstva drastično vplivajo na
obremenjenost timov družinske medicine.
3. POSKUSI ISKANJA REŠITEV ZA
ZMANJŠANJE PREOBREMENJENOSTI
ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE
NA SISTEMSKEM NIVOJU
Kot omenjeno, se že nekaj časa na državnem
nivoju iščejo sistemske rešitve za razbremenitev timov družinske medicine, vendar je na
žalost zaenkrat ostalo samo pri iskanju rešitev.
Sprejet je bil Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019, ki predvideva finančno nagrajevanje tistih timov, ki presegajo 1895 glavarinskih količnikov. Vendar ta dogovor ne rešuje
problema preobremenjenosti zdravnikov in
medicinskih sester v ambulantah družinske
medicine, ampak jih samo dodatno stimulira.
Celo predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktikum je dejal, da Aneks št. 2 v sindikatu vidijo kot »neposrečen poskus podkupnine zdravnikom, da nadaljujejo nezakonito in
slabo strokovno delo zaradi preobremenitev«.
Po njegovih besedah je bila zahteva zdravnikov,
da se 100-odstotno financira določen normativ
1895 glavarinskih količnikov (kar bi pomenilo
možnost odpiranja dodatnih timov, op. p.), ne
pa da jih nagrajujejo za nestrokovno delo in jim
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sporočajo: »Več ko boste opredeljevali, slabše
ko boste delali, več bo denarja v vaših žepih.«
(https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/najbolj-obremenjeni-zdravniki-medicinske-sestre-in-tehniki-bodo-nagrajeni/494814).
Do danes ni bil sprejet niti en ukrep na sistemskem nivoju, ki bi resnično razbremenjeval time
ambulant družinske medicine, so pa bili podani
številni predlogi, kot na primer:
• sprememba modela financiranja,
• odprava administrativnih obremenitev,
• vzpostavitev enotne vstopne točke za
naročanje k specialistom,
• zagotovitev novih zdravnikov družinske
medicine,
• reaktiviranje upokojenih zdravnikov,
• razpis specializacij v obsegu števila
diplomantov,
• specializant v zadnjem letu specializacije
kroži v matični ustanovi itd.
Dejstvo je, da resnično pravo rešitev na dolgi
rok prinaša samo zagotovitev novih zdravnikov
družinske medicine, kar pa se lahko po našem
mnenju zgodi samo na dva načina:
• uvoz zdravnikov iz tujine,
• pritok novih specialistov preko sistema
šolanja in razpisa specializacij.
Glede uvoza zdravnikov, predvsem specialistov
družinske medicine, iz tujine bi lahko relativno
hitro pridobili precej novih zdravnikov, bi pa
bilo za to treba poenostaviti postopek ter predvsem omejiti pogoje glede nivoja znanja slovenskega jezika. Nivo C1 je namreč za večino potencialnih kandidatov v tako hitrem času nemogoče
osvojiti. Vprašati se je treba, ali je nivo znanja
slovenskega jezika C1 sploh potreben za opravljanje zdravniškega poklica? Menimo, da ne.
Druga možnost (bolje rečeno dodatna, saj bi
bilo nujno izvesti oba ukrepa) pa je pritok novih specialistov preko sistema šolanja in razpisa
specializacij. Vprašajmo se, ali je resnično v interesu vseh, da pridobimo dodatne time družinske medicine, za kar seveda nujno potrebujemo
več zdravnikov. Rešitev je relativno preprosta,
res pa je, da bo učinek viden šele čez 5 let in
več. Najprej je treba omejiti specializacije v obsegu števila diplomantov ter več mest nameniti
specializacijam na področju družinske medicine in ostalim deficitarnim profilom. Nesmiselno
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je namreč, da je razpisanih specializacij dvakrat
več, kot je diplomantov. Veljalo bi razmisliti o
razpisu števila specializantskih mest za največ
15, morda 20 odstotkov več, kot je diplomantov.
Poleg omejitve števila specializantskih mest pa
je nujno tudi povečati vpis na obe medicinski
fakulteti.
V kolikor je resnično volja za ureditev razmer v
družinski medicini, sta oba predloga, tako uvoz
zdravnikov iz tujine kot tudi pritok novih specialistov preko sistema šolanja in razpisa specializacij, zelo hitro uresničljiva. Ali je volja? Potem
je tudi pot.
4. PREDLOGI IN REŠITVE
ZA RAZBREMENITEV TIMOV
AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE
NA NIVOJU POSAMEZNEGA
ZDRAVSTVENEGA DOMA
Dejstvo je, da vodstva zdravstvenih domov ne
smemo in ne moremo čakati samo na rešitve
na državnem nivoju, ampak moramo poskušati
iskati rešitve tudi znotraj posameznih zavodov.
Res je, da to ne rešuje problema preobremenjenosti v celoti, morda pa posameznemu zdravniku (ali srednji medicinski sestri) prihrani pol
ure ali celo nekaj več časa na dan.
4.1 Ločitev delovišč
Ločitev delovišč je sicer tudi zakonsko »zapovedana«, vendar se zaradi premajhnega števila
zdravnikov v mnogih zavodih še vedno dogaja, da zdravnik družinske medicine dela v svoji
redni ambulanti, hkrati pa v primeru urgence
izvaža na teren za potrebe NMP. To ni samo
skrajno neodgovorno do pacientov, ki čakajo
pred ambulanto, ampak tudi zelo nevarno in
stresno za zdravnika. Naj na tem mestu poudarimo, da ločitev delovišč ne pomeni nujno tudi
ukinitve vseh dežurnih mest, ampak preprosto
preoblikovanje potrebnih dežurnih mest na način, da bodo zdravniki v ambulantah družinske
medicine delali samo delo na enem delovišču,
torej v ambulanti družinske medicine. Dejstvo
pa je, da bo nekatera dežurna mesta, tu mislimo
na tista, ki so v neposredni bližini urgentnega
centra ali predvidenih satelitskih urgentnih centrov, treba tudi ukiniti.
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V Zdravstvenem domu Trbovlje imamo priznanih 6,66 tima družinske medicine ter priznano
dežurno službo DS2, ki predvideva enega zdravnika v enoti za hitre preglede urgentnega centra
24 ur na dan, 365 dni v letu, za kar potrebujemo
pet zdravnikov. Pred 1. 9. 2017 so celotno delo
za 11,66 zdravnika opravljali štirje zdravniki,
seveda večino časa v svojem rednem delovnem
času, torej so poleg dela v ambulanti izvažali na
teren ter hodili v enoto za hitre preglede, ki je
oddaljena približno 50 m, pregledovat paciente,
ki so prišli v urgentni center. Prvi ukrep, ki smo
ga izvedli, je bil, da smo se za delo v urgentnem
centru dogovorili z zdravniki, ki so zaposleni v
drugih zavodih, in koncesionarji, enega zdravnika pa nam je uspelo tudi zaposliti izključno
za delo v urgentnem centru. Od druge polovice
leta 2017 za delo v enoti za hitre preglede zagotavljamo zdravnika 24 ur na dan, tako da lahko
naši zdravniki družinske medicine delajo v svoji
ambulanti brez strahu, da bodo morali v primeru potreb izvažati na teren. Poleg tega nobenemu izmed naših zdravnikov ni treba dodatno
delati v enoti za hitre preglede v urgentnem centru niti izven svojega rednega delovnega časa, v
kolikor tega sami ne želijo. Rezultat teh ukrepov je, da lahko zdravniki svoje delo opravljajo
v kolikor toliko normalnih pogojih, poleg tega
se je bistveno izboljšala delovna klima. Zdravniki povedo, da so pri svojem delu bolj sproščeni
in mirni. Seveda so še vedno (pre)obremenjeni
zaradi velikega števila glavarinskih količnikov
(povprečje v ZD Trbovlje je 2600 glavarinskih
količnikov na zdravnika).

ran, snemanje EKG itn. Opažali smo, da ta dela
srednji medicinski sestri v ambulanti vzamejo
precej časa.
S 1. 9. 2018 smo zato v ZD Trbovlje uvedli tako
imenovano ambulanto za funkcionalno diagnostiko in terapije, v kateri smo zaposlili srednjo
medicinsko sestro s specialnimi znanji. Ordinacijski čas ambulante je med 8:00 in 16:00 ter
tako pokrije jutranjo izmeno kot tudi del popoldanske izmene. Ambulante družinske medicine lahko paciente, za katere vedo, da bodo
obravnavani samo v ambulanti za funkcionalno
diagnostiko in terapije, naročijo kar v to ambulanto brez predhodnega obiska zdravnika, storitev pa se seveda beleži v ambulanto, v kateri ima
pacient izbranega zdravnika. V kolikor sestra v
tej ambulanti oceni, da je potreben pregled izbranega zdravnika, ga seveda tudi pokliče ali se
posvetuje z urgentnim zdravnikom. V tej ambulanti srednja medicinska sestra (SMS) opravi
precej storitev za zdravnike, ki takrat ordinirajo. Če npr. SMS v ambulanti družinske medicine
nima časa posneti EKG, bolnika napoti v AFDT,
kjer mu sestra posname EKG ali opravi kako
drugo storitev. Pacient se nato vrne v ambulanto, iz katere je bil napoten.

4.2 Uvedba dodatne ambulante za pomoč
sestram v ambulanti družinske medicine
Dejstvo je, da so poleg zdravnikov zelo obremenjene tudi srednje medicinske sestre oziroma zdravstveni tehniki v ambulantah družinske
medicine. Poleg (vedno bolj) administrativnega
dela imajo veliko dela s telefonskimi klici (tudi
okrog 60, 70 klicev na dan), urejanjem vrstnega reda v čakalnicah itn. Poleg vsega naštetega
v ambulanto družinske medicine pride veliko
pacientov, ki ne potrebujejo nujno obiska pri
zdravniku, ampak le katero izmed storitev, ki
jo je še do nedavnega lahko opravila srednja
medicinska sestra. Tu mislim na razne preveze

poleg tega pa še 2 menjavi venske valvule tedensko in 2 menjavi urinskega katetra tedensko,
približno 5 meritev gleženjskega indeksa na mesec ter dnevno svetovanje po telefonu (usmerjanje pacientov, sprejemanje naročil za terapije,
sprejemanje naročil za delovne naloge, napotnice, dajanje nasvetov …).

V ambulanti za funkcionalno diagnostiko in terapije dnevno opravljamo naslednje storitve:
• 10–12 prevezov,
• 10–12 snemanj EKG,
• 4 injekcije,
• 5 cepljenj,
• 5–7 infuzij,
• 5 inhalacij,

Na ta način smo vsaj delno razbremenili srednjo
medicinsko sestro v ambulanti družinske medicine, saj ambulanta za funkcionalno diagnostiko in terapije poleg številnih telefonskih klicev
opravi približno 40 storitev dnevno, kar pomeni
obravnavo približno 40 pacientov na dan.
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Slika 1: Ambulanta za funkcionalno diagnostiko
in terapije v ZD Trbovlje

Kaj torej storiti s pacienti, ki potrebujejo snemanje EKG, prevezo, infuzijo itn.? Rešitev v
ZD Trbovlje je bila ta, da smo v ambulanti za
funkcionalno diagnostiko in terapije zaposlili diplomirano medicinsko sestro ter tako (na
lastne stroške) odpravili sistemsko anomalijo.
V kolikor bodo sprejete kompetence za delo v
zdravstveni negi obveljale, bo to anomalijo nujno treba rešiti sistemsko in v tim ambulant družinske medicine dodatno priznati diplomirano
medicinsko sestro v določenem deležu. Ocenjujemo, da bi bil primeren delež 0,25 diplomirane
medicinske sestre na tim.
Zaposlitev diplomirane medicinske sestre v ambulanti za funkcionalno diagnostiko in terapije
(namesto srednje) za ZD Trbovlje pomeni dodatnih 8.650 € stroška dela na letnem nivoju.
Ne glede na to, da je uvedba ambulante za funkcionalno diagnostiko in terapije prinesla dodaten strošek, je že več kot upravičila svoj obstoj
ter vsaj delno razbremenila srednje medicinske
sestre v ambulantah družinske medicine.

Vir: ZD Trbovlje

Kakšni so bili stroški uvedbe dodatne ambulante? Pravzaprav je glavni strošek na začetku predstavljal strošek dela srednje medicinske sestre s
specialnimi znanji, ki je bila uvrščena v 26. plačni razred, kar na letnem nivoju pomeni 15.800 €
bruto bruto. V ambulantah družinske medicine
imamo priznane 1,1 srednje medicinske sestre
na tim, kar v primeru ZD Trbovlje pomeni 7,33
srednje medicinske sestre, zaposlenih pa smo
imeli 7 srednjih medicinskih sester. Dejansko
smo torej zaposlili 0,66 srednje medicinske sestre več, kot jo imamo priznane, kar v našem
primeru pomeni 10.400 € bruto bruto.
Žal pa nam je koncept porušila uvedba kompetenc za delo v zdravstveni negi, zaradi česar se
je porušil ne samo koncept ambulante za funkcionalno diagnostiko in terapije, ampak tudi celoten sistem (na državnem nivoju) dela srednjih
medicinskih sester. Srednja medicinska sestra v
ambulanti za funkcionalno diagnostiko in terapije zdaj ne sme več izvajati nobenih storitev, ki
so se doslej izvajale v tej ambulanti. Srednja medicinska sestra v ambulanti družinske medicine
je postala skoraj izključno in samo še administratorka.
38

4.3 Uvedba sistema vrstomatov
in e-naročanja
V ZD Trbovlje je pred ambulantami družinske
medicine pogosto prihajalo do prepirov zaradi
vrstnega reda, vrstili so se verbalni napadi na sestre v ambulanti, pacienti so redno preskakovali
vrsto itn. Poleg tega smo želeli zmanjšati število
klicev v ambulanto družinske medicine zaradi
naročanja na termin pri zdravniku, saj ti klici
sestram jemljejo precej časa, ki bi ga lahko porabile bistveno bolj produktivno. Prišli smo do
zaključka, da bi te težave odpravil sistem e-naročanja, na podlagi katerega bi se pacienti sami
naročili na prost termin pri izbranem zdravniku, in pa vrstomat, ki bi uvrščal paciente na seznam čakajočih. Ta rešitev je v številnih zavodih
že uveljavljena, naša glavna težava na začetku
pa je bila ta, da naš ponudnik informacijskega
zdravstvenega sistema te rešitve ni imel razvite,
zato smo morali postopek izpeljati popolnoma
od začetka – od zasnove projekta, razvoja, izdelave prototipa vse do implementacije. V prvi
fazi smo postavili vrstomate, najprej testno v eni
ambulanti, nato pa še v ostale ambulante družinske medicine. Princip razvrščanja pacientov
je zelo preprost. Pacient se ob prihodu pred
ambulanto registrira na vrstomatu, ta pa ga na
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podlagi tega, ali je naročen (naročeni pacienti se
razvrščajo na podlagi ure, ob kateri so naročeni,
in ne na podlagi ure prihoda) ali nenaročen (nenaročeni pacienti se razvrščajo na podlagi ure
prihoda), uvrsti na seznam čakajočih naročenih
ali na seznam čakajočih nenaročenih. Sestra v
ambulanti ima pravico poklicati prvega naročenega ali prvega nenaročenega pacienta.
Drugi del rešitve pa je sistem e-naročanja, pri
katerem so pacientom v mobilni aplikaciji in na
spletu na voljo prosti termini za obisk pri zdravniku. Ambulanta družinske medicine sama določi proste termine, na katere se pacienti lahko
naročijo, pacient pa si izbere želeni termin in
se nanj naroči, preko aplikacije pa lahko naroči tudi redno terapijo. Celoten sistem, torej e-aplikacija za naročanje, vrstomat in zdravstveni informacijski sistem Iris, ki ga uporabljamo
v ZD Trbovlje, so medsebojno povezani, tako
da ima sestra v ambulanti v vsakem trenutku v
zdravstvenem informacijskem sistemu vpogled
v urnik naročanja in v seznam čakajočih pred
ambulanto.
Kljub temu da vrstomati delujejo šele tri mesece, so pozitivni učinki že vidni. Z njimi so zelo
zadovoljni tako pacienti kot tudi člani timov
ambulant družinske medicine. Ni več prerivanja
pred ambulantami, ni več preskakovanja čakalne
vrste, ni več vpitja na osebje zaradi domnevnih
protekcij pri preskakovanju vrste itn. Ker se je
e-aplikacija implementirala z oktobrom 2019,
lahko zaenkrat govorimo izključno o predvidenih učinkih. Če bodo člani timov naročanje
preko e-aplikacije dovolj promovirali pri pacientih, predvidevamo, da se bo vedno več pacientov
posluževalo naročanja na obisk pri zdravniku
in naročanja rednih terapij preko te aplikacije.
Posledično lahko pričakujemo, da se bo precej
zmanjšalo število telefonskih klicev v ambulanto.
4.4 Uvedba akutne ambulante
V ZD Trbovlje smo po pogovorih z zdravniki
družinske medicine ugotovili, da jim največji
stres povzročajo nenaročeni pacienti, za katere
nikoli ni možno vnaprej predvideti, koliko jih
bo na določen dan prišlo pred ambulanto. Zaradi tega si sestre v ambulantah družinske medicine niso upale naročati toliko pacientov, kot bi
jih sicer lahko, ampak so puščale veliko prostih
terminov tudi za nenaročene paciente. Nenaro-

čeni pacienti so pred ambulanto prihajali tudi
tik pred koncem ordinacijskega časa, kar je pomenilo, da so morale ambulante podaljševati
ordinacijski čas.
Prišli smo do zaključka, da bi imel tim ambulante družinske medicine bistveno manj stresno
delo, če bi imel pretežno naročene paciente.
Zato smo se odločili, da »uvedemo« tako imenovano akutno ambulanto. V praksi to pomeni,
da bo vsaka izmed sedmih ambulant približno
trikrat mesečno (na vsakih 7 dni) akutna, in bo
sprejemala nenaročene paciente vseh ambulant,
ostale dneve pa bodo ambulante sprejemale naročene paciente. Seveda imajo ambulante še vedno možnost sprejeti tudi svojega nenaročenega
pacienta, v kolikor ocenijo, da je to potrebno,
prav tako si lahko ambulanta družinske medicine na dan, ko sprejema akutno bolne paciente,
kakšnega svojega pacienta tudi naroči. Imajo pa
na ta način ambulante možnost, da vsaj večino
časa delajo bistveno bolj organizirano in bistveno manj stresno.
Kakšen bo dejansko učinek uvedbe akutne ambulante, v tem trenutku še ne moremo govoriti,
saj je takšen način organizacije dela zaživel šele
z oktobrom. Če bodo ambulante dosledno upoštevale organizacijo dela, se bodo, tako predvidevamo, tudi pacienti zelo hitro navadili na tak
način dela in se več naročali. Ker nenaročeni pacienti ne bodo več zasedali terminov pri zdravniku, bo posledično ves ordinacijski čas na voljo
naročenim pacientom. Posledično se bo skrajšal
tudi čas čakanja na termin obiska pri zdravniku
s sedanjih pet ali šest dni na dan ali dva.
5. ZAKLJUČEK
Dejstvo je, da je družinska medicina v veliki
krizi. V veliki meri je krivda za stanje na strani države, saj so sistemske anomalije prevelike.
Na eni strani zdravnikom družinske medicine
ni več treba opredeljevati novih pacientov, ko
dosežejo 1895 glavarinskih količnikov, na drugi strani pa Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) plača poln tim ob doseganju
slovenskega povprečja glavarinskih količnikov,
ki je trenutno okrog 2400 glavarinskih količnikov. V izračun povprečja so sicer vključene tudi
pediatrične ambulante, ki to povprečje nižajo. V
kolikor bi upoštevali samo ambulante družinske
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medicine, je povprečje glavarinskih količnikov
precej višje. V ZD Trbovlje je na primer povprečje glavarinskih količnikov v ambulantah družinske medicine preko 2600.
Na eni strani torej priporočilo, da je za varno
obravnavo pacientov primerno število glavarinskih količnikov 1500 (zaradi pomanjkanja
zdravnikov je trenutno dosežen dogovor, da
zdravniki družinske medicine lahko odklanjajo
paciente, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov), na drugi strani pa zavod ali
zdravnik zasebnik dobi polno plačilo za ambulanto le ob doseganju slovenskega povprečja glavarinskih količnikov. Narobe svet.
Prav zato, ker na državnem nivoju ni konsenza
in želje (znanja, menim, da je dovolj) po ureditvi razmer, morajo vodstva zdravstvenih zavodov iskati načine, da vsaj delno razbremenijo
time v ambulantah družinske medicine. Zavedati se moramo, da bodo zdravniki odhajali v
tiste zavode, kjer bodo imeli boljše (beri: bolj
normalne) pogoje dela.
V prispevku smo na kratko predstavili štiri
možnosti, s pomočjo katerih poskušamo v ZD
Trbovlje normalizirati delo v ambulantah dru-
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žinske medicine. Verjetno so nekatere od teh
rešitev (ali morda celo vse) že implementirane
v nekaterih drugih zavodih, bo pa morebiti ta
prispevek spodbudil koga od vodilnih v zdravstvenih domovih, da kakšno izmed rešitev poskusi implementirati tudi v njihov zdravstveni
dom. Poleg teh predlogov zagotovo obstajajo
tudi druge rešitve za razbremenitev timov družinske medicine – in prav je tako. Vodstva zdravstvenih domov morajo poiskati takšne rešitve,
ki se najbolj skladajo z njihovim načinom dela
in njihovo vizijo razvoja zdravstvenega doma.
6. LITERATURA IN VIRI
1. Interno gradivo Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije
2. https://www.24ur.com/novice/slovenija/
druzinski-zdravniki-vsak-dan-sprejmejo-vsaj-60-odlocitev-ki-vplivajo-na-zivljenje-ljudi.html
3. https://www.sindikat-praktikum.si/wp-content/uploads/2017/12/pravno-mnenje-Praktikum.pdf
4. https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/najbolj-obremenjeni-zdravniki-medicinske-sestre-in-tehniki-bodo-nagrajeni/494814
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Abstract

Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) se že od leta
2003 bori za uvrstitev zdravil za nadaljnjo prodajo oziroma izdajo na področje izjem v Zakonu
o javnem naročanju, vendar na žalost neuspešno.
Glavni razlog za borbo je, da morajo lekarne v
osnovi spoštovati področno zakonodajo s področja zdravil in lekarništva, ki pa je v mnogih pogledih v skrbi za dobrobit pacientov v nasprotju z
Zakonom o javnih naročilih. K skupnemu javnemu naročilu je pristopilo 23 lekarniških zavodov
in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča
(URI Soča). Pri pripravi razpisne dokumentacije
smo poskušali upoštevati vso zakonodajo, tako s
področja javnega naročanja kot področja preskrbe z zdravili. V članku opisujemo problematiko
javnih naročil in osnove izvedbe javnega naročila
za zdravila za lekarniške zavode.

Slovene Chamber of Pharmacies has been fighting for the classification of medication for further
sale or publication in the area of exceptions in the
Public Procurement Act. Unfortunately, it has not
been successful. The main reason for the fight is,
that pharmacies must firstly obey Medicines Act,
which is in many ways, in the interest of patients
in opposition to the Public Procurement Act. Collective public order has joined 23 pharmacy offices and University Rehabilitation Institute (URI)
Soča. In preparation for application documentation, we tried to abide by all legislation from the
Public Procurement Act, as well as from the Medicines Act. This article describes the issues of public order and the essentials of the performance of
public order for medication for pharmacy offices.
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1. UVOD
Slovenija je na področju javnega lekarništva
zelo specifična država in velika posebnost v
evropskem prostoru, saj lekarništvo poleg koncesionarjev izvajajo tudi javni lekarniški zavodi, ki jih ostala Evropa ne pozna. Po Zakonu o
javnem naročanju 3 (ZJN-3), po 1. odstavku 9.
člena, so zavezanci za izvajanje javnih naročil
osebe javnega prava, kar javni lekarniški zavodi
dejansko so po 4. odstavku 9. člena tega istega
zakona. ZJN-3 pozna kar nekaj izjem, ki jim ni
treba izvajati javnih naročil, vendar pa na žalost
javnih lekarniških zavodov ni med njimi.
2. PROBLEMATIKA JAVNIH NAROČIL NA
PODROČJU JAVNEGA LEKARNIŠTVA
V Sloveniji ureja področje zdravil Zakon o zdravilih 2 (ZZdr-2) in skladno z določilom 163. člena, ki pravi, da je veljavna cena zdravila za uporabo v humani medicini po tem zakonu lahko:
• izredna višja dovoljena cena zdravila,
• najvišja dovoljena cena zdravila,
• nižja cena zdravila od najvišje dovoljene na
podlagi dogovora iz prvega odstavka 159.
člena tega zakona,
• cena iz drugega odstavka 159. člena tega zakona,
• najvišja dovoljena cena z obveznim popustom iz 160. člena tega zakona ali
• cena zdravila, ki je oblikovana prosto po pogojih trga za zdravila, ki niso financirana iz
javnih sredstev oziroma niso namenjena za
financiranje iz javnih sredstev.
Skupaj s podzakonskimi akti, kot je Pravilnik
o formiranju cen zdravil za uporabo v humani
medicini, so vse cene določene in trg reguliran.
3. NEPREDVIDENA NABAVA ZDRAVIL
Vrste in količine zdravil, ki jih je treba v določenem obdobju nabaviti, je zelo težko določiti
vnaprej, saj lekarne na strukturo in količino
zdravil, ki gredo v breme javnih financ nimajo
praktično nobenega vpliva.
Glavni razlogi za to so:
• možne spremembe doktrin zdravljenja,
• vstop novih zdravil na trg,
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•
•
•
•
•

umik zdravil s trga,
intervencijski uvozi,
spremembe razvrstitve zdravil na pozitivno
ali vmesno listo zdravil,
»off label use«,
nepredvidljivi dogodki, kot so epidemije, sezonske bolezni itd.

Kot izhaja iz zgoraj navedenega, lahko lekarniški zavod na podlagi izkušenj iz preteklih let
samo predvidi približen promet, pa še to samo
za kakšnih 95 % zdravil, na ostalo nabavo zdravil pa nima vpliva.
4. SPOŠTOVANJE ZLD-1
IN PRAVILNIKA O PREDPISOVANJU
IN IZDAJANJU ZDRAVIL
Zakon o lekarniški dejavnosti določa osnovna
pravila za delovanje v lekarništvu in v 26. členu
določa:
Izvajalci lekarniške dejavnosti ne smejo omejevati preskrbe z zdravili, ki so dostopna na trgu
v Republiki Sloveniji, s sklepanjem dogovorov o
dobavah določenim proizvajalcem, zastopanju
določenih proizvajalcev, dajanjem prednosti
določenim proizvajalcem ali kakor koli drugače
omejevati izbire zdravil, s katerimi lekarna oskrbuje paciente, v korist določenega proizvajalca,
skupine proizvajalcev ali veletrgovca.
Izredno pomemben je tudi 14. člen ZLD-1, ki
pravi:
Lekarna vzdržuje primerne zaloge po količini in
vrsti zdravil glede na potrebe pacientov ter fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost na njenem območju. Lekarna zagotovi vsa zdravila, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, najpozneje v 24 urah od naročila oziroma
naslednji delovni dan.
Skladno z določilom 6. člena ZLD-1 mora izvajalec lekarniške dejavnosti med drugim izdajati
zdravila za uporabo v humani in veterinarski
medicini na recept.
Področje predpisovanja in izdajanja zdravil je
natančneje opredeljeno v Pravilniku o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za
uporabo v humani medicini (Uradni list RS,
št. 86/08, s spremembami, v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik v 2. členu definira zdravniški
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recept kot javno listino, s katero strokovnjak,
usposobljen in pooblaščen za predpisovanje
zdravil, predpiše zdravilo, ki ga v lekarni izda
pooblaščena oseba. Zdravniški recept je recept
ali naročilnica.
IV. poglavje Pravilnika določa, kdo v lekarni
lahko izdaja zdravila, predpisana na zdravniški
recept, pri čemer je v 48. členu Pravilnika podana omejitev, da bi pooblaščena oseba v lekarni
lahko izdala drugo zdravilo, kot je navedeno na
receptu. Določilo 48. člena Pravilnika se namreč
glasi: »Pooblaščena oseba za izdajo zdravil praviloma izda tisto zdravilo z lastniškim imenom,
ki ga je predpisal zdravnik.
Zdravilo, ki je na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil, je mogoče brez poprejšnjega sporazuma z zdravnikom zamenjati z ustreznim
zdravilom s tega seznama, če zdravnik na receptu z besedami “Ne zamenjuj!“ ni ustrezno
označil, da zamenjava ni dovoljena, v naslednjih
primerih:
•

•

če je za predpisano zdravilo potrebno doplačilo, uporabnik oziroma prevzemnik pa
zanj ni pripravljen plačati doplačila oziroma
ne izkaže drugega ustreznega kritja, se predpisano zdravilo lahko zamenja z ustreznim
cenejšim zdravilom s tega seznama;
če pri veletrgovcih z zdravili predpisanega
zdravila ni mogoče dobiti.

V teh primerih mora pooblaščena oseba uporabnika oziroma prevzemnika seznaniti s predpisanim zdravilom in ustreznimi zdravili s seznama medsebojno zamenljivih zdravil.
Pooblaščena oseba za izdajo zdravil mora zamenjavo označiti na receptu. Pri izdaji zdravila, predpisanega na recept v elektronski obliki,
pooblaščena oseba za izdajo zdravil zamenjavo
označi v elektronski obliki in se podpiše z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.«
Določilo 51. člena Pravilnika tudi določa jasno prepoved zamenjave zdravila z drugačnimi
učinkovinami.
Navedeno pomeni, da javni lekarniški zavodi
praviloma izdajajo izključno tisto zdravilo, kot
ga je na zdravniškem receptu določil zdravnik,
kar pomeni, da mora imeti lekarna kot izvajalec
javne službe preskrbe z zdravili na razpolago vsa
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zdravila, ki so dobavljiva na slovenskem trgu in
za katera lahko zdravnik izda recept.
Tako je zaradi zagotavljanja vseh zdravil treba
imeti več dobaviteljev, pri katerih je možno nabaviti zdravila.
5. NEZMOŽNOST KONKURIRANJA
NA RAZPISU S CENO ZDRAVIL
Konkuriranje s ceno zdravil ni mogoče, saj ni
mogoče slediti ZZdr-2 in ZJN-3 hkrati. Zaradi
zagotavljanja vseh zdravil pri več dobaviteljih je
treba narediti sklope, po katerih bodo dobavitelji dobavljali zdravila.
Za lažje razumevanje podajam primer: naročnik
v postopku oddaje javnega naročila za enako
zdravilo v različnih sklopih dobi dve ceni. Ponudnik A je podal ceno 100 enot in je v sklopu 1 najugodnejši, ponudnik B pa je v sklopu
2 podal najugodnejšo ponudbo in je dal ceno
101 enot. Upoštevajoč veljavno zakonodajo (določila 158. do 164. člena ZZdr-2), naročnik ne
more izbrati ponudbe ponudnika B, ki je sicer
oddal najugodnejšo ponudbo v sklopu 2, saj
njegova cena ni veljavna in zavezujoča. Navedeno pomeni, da konkuriranje s ponudbeno ceno
v konkretnem postopku oddaje javnega naročila
preprosto ni mogoče, saj bi po pravilih ZZdr-2
lahko naročnik izbral le tistega ponudnika, ki je
oddal najnižjo ceno zdravil(a), četudi bi po pravilih ZJN-3 v ostalih sklopih bili najugodnejši
drugi ponudniki. Vendar če bi naročnik izbral
ponudnika po pravilih ZJN-3, bi kršil ZZdr-2,
saj bi sprejel ponudnika, ki ne zagotavlja veljavne cene zdravila, kajti ZJN-3 nalaga naročniku,
da izbere ponudbo, ki je po merilu najugodnejša
v sklopu (in se ponudbo obravnava izključno v
okviru zahtev in meril tega sklopa), v katerem
je ponudba oddana. To pa pomeni, da ZJN-3
onemogoča izbor ponudnika, upoštevajoč regulirano ceno zdravil po ZZdr-2. Ker pa je treba
vrednotiti ponudbe v posameznem sklopu neodvisno od ostalih sklopov, je po pravu javnih
naročil nemogoče pri zdravilih konkurirati s
ceno. Hipotetično bi bilo mogoče konkurirati s ceno izključno samo takrat, ko bi bilo vsako zdravilo na recept (Rp) svoj sklop, kar bi v
praksi pomenilo več kot 2300 sklopov, kar ni
izvedljivo v praksi. Prav tako je nemogoče pri-
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čakovati, da bi se dobavitelji prijavili na razpis,
na katerem je vsako zdravilo svoj sklop, saj se
cene zdravil spreminjajo vsaka dva meseca in je
nemogoče za daljše obdobje napovedati ceno.
Cena je lahko samo tista, ki je trenutno veljavna
v bazi CBZ xml.
6. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA POD
NASLOVOM »DOBAVA ZDRAVIL ZA
POTREBE JAVNIH LEKARNIŠKIH
ZAVODOV ZA OBDOBJE 48 MESECEV«
Za izvedbo postopka oddaje javnega naročila je
bila na LZS oblikovana delovna skupina, ki se je
večkrat sestala in skupaj sooblikovala dokumentacijo v zvezi z naročilom, hkrati pa so se predstavniki vseh zavodov večkrat sestali in preučevali predlog dokumentacije v zvezi z naročilom
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, podjetjem
Bonorum, pravno svetovanje, d.o.o.
Javno naročilo se vodi skladno z določilom
33. člena ZJN-3 kot priložnostno skupno javno naročilo. Navedeno pomeni, da posamezni
zavezanec za javno naročilo pooblasti drugega
zavezanca za javno naročilo, da zanj vodi javno
naročilo (v konkretnem primeru so se naročniki dogovorili, da LZS vodi v imenu in za račun
posameznih javnih zavodov).
7. OBLIKOVANJE SKUPIN IN SKLOPOV
LZS izvaja skupno javno naročilo, h kateremu je
pristopilo 23 javnih lekarniških zavodov in URI
Soča. Vsak lekarniški zavod predstavlja skupino,
na ravni katere je predmet razdeljen na sklope.
Upoštevajoč obstoječe stanje, zmogljivosti posamezne lekarne, merila za izbor ponudnikov ter
dejstvo, da so potrebe lekarn izredno velike, se
je naročnik, upoštevajoč temeljno načelo javnega naročanja, odločil, da oblikuje predmet naročila na sklope, pri čemer se na ravni skupine
– javnega lekarniškega zavoda lahko konkurira
za vse sklope, izbran pa je lahko ponudnik le na
enem sklopu.
To nikakor ne pomeni, da se javno naročilo vodi
v vsem enako, še posebej ker je razdeljeno na
sklope. Sklop, četudi novi ZJN-3 ne daje eksplicitne opredelitve, predstavlja del javnega naro-
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čila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče
oddati ločeno. Vsak sklop predstavlja zaključen
del javnega naročila, ki ima lahko svoja pravila, pogoje in merila. Predmet skupnega javnega
naročila je tako razdeljen na 73 sklopov, v katerih so vključena zdravila, ki so na listi zdravil v
Centralni bazi zdravil v obliki xls.
8. MERILA ZA IZBOR
IN PONUDBENA CENA
Predmet javnega naročila je dobava zdravil, ki
so uvrščena v Centralno bazo zdravil (CBZ) in
imajo eno izmed vrsto dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v prometu v Republiki
Sloveniji in katerih cena je skladno z ZZdr-2
določena s strani Javne agencije za zdravila in
medicinske pripomočke (JAZMP). JAZMP določa ceno zdravil na podlagi zakonskih določb
in določb aktualnega Pravilnika o določanju cen
zdravil za uporabo v humani medicini ter regulirano ceno zdravil objavlja v CBZ.
Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP, morajo ponudniki ponuditi
zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v obliki xml. v
CBZ (ker je cena regulirana, ponudniki v popis
zdravil ne vpisujejo cene zdravil). Merilo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe v posameznem sklopu predstavljajo vnaprej določena
merila.
V posameznem sklopu bo izbran ponudnik, ki
bo po merilu dosegel najvišje število točk, pri
čemer velja omejitev, da bo lahko ponudnik na
ravni skupine oz. posameznega javnega lekarniškega zavoda v sklopih z oznako A izbran zgolj
v enem sklopu. V kolikor bo ponudnik oddal
najugodnejšo ponudbo v posameznem sklopu z
oznako A na ravni skupine, se njegova ponudba
ne upošteva in se izloči iz ocenjevanja v sklopih
z oznako A na ravni skupine.
Ponudnik mora izpolnili in podati ponudbo za
vse elemente merila, v nasprotnem primeru bo
njegova ponudba izločena kot nedopustna.
Naročnik bo v posameznem sklopu izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišje število točk,
upoštevajoč predpisano formulo za izračun.
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Za razpis so se pripravila štiri merila:
• popust na predčasna plačila,
• ugodnosti za obseg dobav,
• čas dobav,
• sortiranost zdravil.
V postopku oddaje javnega naročila se lekarniški javni zavodi medsebojno močno razlikujejo
glede na obseg dobav, delovni čas, lokacijo lekarn, razpolaganje z robotskim sistemom, (ne)
obstoj dežurnih lekarn, digitalizacijo poslovanja …, skratka lekarniški zavodi so si med seboj
različni, zato so znotraj sklopov določena tista
merila z utežmi, ki posameznemu javnemu zavodu omogočajo izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Vsak javni lekarniški zavod
(skupina) je pripravil za vsako vrsto meril svoje
uteži. S tem je vsakemu javnemu lekarniškemu
zavodu omogočena izbira najugodnejšega ponudnika, torej izbor ponudnika, ki ponuja tisto,
kar posamezni zavod najbolj ceni, vrednoti in
potrebuje.

Izvedba javnega razpisa za lekarne

9. ZAKLJUČEK
Izvedba skupnega javnega naročila za zdravila
je dvignila zelo veliko prahu, tako med strokovnjaki in »strokovnjaki« predvsem iz novinarskih
vrst, ki si ne dajo dopovedati, da je v naši državi
možno, da je osnovni Zakon o javnih naročilih
v nasprotju z Zakonom o zdravilih in Zakonom o lekarniški dejavnosti, ki urejata preskrbo z zdravili v celotni Sloveniji. Na Lekarniški
zbornici Slovenije smo pri razpisu za zdravila
poskušali upoštevati vso zakonodajo, še posebej
pa smo pazili na preskrbo prebivalstva z zdravili
v slehernem kraju naše domovine, tako da v nobenem primeru noben pacient ne bo ostal brez
zdravil tudi po zaključenem javnem razpisu za
zdravila.
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Abstract

Z vidika financiranja obveznega zdravstvenega
zavarovanja leto 2020 ni ugodno, saj je že več kot
91 % vse možne povečane porabe namenjene za
plačilo neporavnanih obveznosti do izvajalcev
zdravstvenih storitev iz leta 2019, za uresničevanje obstoječih pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja skladno z izhodišči in trendi rasti po
posameznih namenih porabe in za že naložene
obveznosti, ki izhajajo iz sklepov Vlade Republike
Slovenije v zvezi s spornimi vprašanji Splošnega
dogovora za leto 2019 ter iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018. Preostanek razpoložljivih sredstev tako ne omogoča
pomembnega povečanja obsega programov zdravstvenih storitev, morebitnega boljšega vrednotenja le teh in razvojne naravnanosti.

In terms of financing compulsory health insurance, the year 2020 is not favourable, as more than
91% of all possible increased spending is intended to pay outstanding liabilities to healthcare
providers in 2019, to exercise existing compulsory health insurance entitlements in line with the
starting points and growth trends and to pay obligations that have been already imposed by government decisions. The remaining funds thus do not
allow a significant increase in the range of health
care programs, possible better evaluation of these
and development orientation.

Z namenom vzpostavitve pogojev srednjeročnega
načrtovanja bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v letu 2020 začel s postopkom sprejemanja finančnega načrta ZZZS za dve
leti vnaprej in vzpostavil medinstitucionalno skupino za sprotno obvladovanje razvojnih gibanj s
področja obveznega zdravstvenega zavarovanja,
katere cilj bo tudi povečanje prioritete zdravstva
pri načrtovanju politik na vseh ravneh, ki so povezane z zdravstvom.

In order to establish the conditions for medium-term planning, the HIIS in 2020 will begin the
process of adopting the HIIS financial plan for
two years in advance and establish an inter-institutional group for the current management of
development trends in the field of compulsory health insurance, which will also aim to increase
the health priority in planning policies at all levels related to healthcare.
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1. UVOD
Vlada Republike Slovenije mora v skladu s prvim odstavkom 28. člena Zakona o javnih financah najkasneje do 1. oktobra vsako leto predložiti Državnemu zboru RS predlog proračuna
Republike Slovenije za naslednje leto in za leto,
ki temu letu sledi. Sestavni del proračunskih dokumentov ob predložitvi proračuna Republike
Slovenije je tudi finančna projekcija poslovanja
ZZZS za enako obdobje. Državni zbor se s projekcijo seznani z namenom, da dobi vpogled v
celotne bilance blagajn javnega financiranja, finančni načrt ZZZS pa sprejme Skupščina ZZZS
s soglasjem Vlade Republike Slovenije. V nadaljevanju je predstavljena finančna projekcija
ZZZS za leto 2020, s katero se bo državni zbor
seznanil ob sprejemanju državnega proračuna
za leti 2020 in 2021.
Finančna projekcija poslovanja ZZZS v letu
2020 upošteva veljavne pravne podlage in javnofinančne zmožnosti na način, da ZZZS načrtuje
najmanj izravnano finančno poslovanje v okviru najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno
blagajno po Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za navedeno obdobje
(v nadaljevanju: Odlok) v višini 3.320 milijonov
evrov, kar je skladno s Programom stabilnosti in
Zakonom o fiskalnem pravilu.
Predvideni prihodki ZZZS bodo v letu 2020 glede na leto 2019 večji za 225 milijonov, odhodki pa za 266 milijonov evrov. Finančni pogoji
poslovanja ZZZS kljub večji dovoljeni porabi
v letu 2020 z vidika namena porabe na odhodkovni strani niso ugodni, saj bo moral ZZZS
kar eno tretjino povečanih odhodkov v letu
2020 glede na leto 2019 (90 milijonov evrov)
nameniti za plačilo neporavnanih obveznosti
do izvajalcev zdravstvenih storitev za leto 2019
zaradi omejitve najvišjega obsega izdatkov za
zdravstveno blagajno za leto 2019 po Odloku.
Hkrati bo ZZZS v letu 2019 računovodsko izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini
41,2 milijona evrov, dejansko pa bo imel konec
leta 2019 neporavnane obveznosti v višini 44,8
milijona evrov. Zaradi teh zaostankov posledično ni zagotovljeno večje povečanje programov v
letu 2020, ki so jih izvajalci zdravstvenih storitev
sposobni izvesti in bi lahko prispevali h krajšanju čakalnih dob.
50

Leto 2020 je finančno že obremenjeno z dodatno naloženimi obveznostmi v višini 76,5 milijona evrov, ki izhajajo:
(1) iz sklepov Vlade RS v zvezi s spornimi vprašanji Splošnega dogovora z Aneksom št. 1 in 2
za leto 2019 in imajo učinek v letu 2020 (41,5
milijona evrov),
(2) iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih
zahtev iz leta 2018 (25 milijonov evrov) in
(3) iz predvidenega Aneksa št. 3 k Splošnemu
dogovoru za leto 2019, po katerem naj bi se povečal obseg programov za skrajševanje čakalnih
dob v letu 2019, izvajalci pa bi prejeli plačilo s
končnim letnim obračunom za leto 2019 v letu
2020 v ocenjeni višini 10 milijonov evrov.
Ena tretjina razpoložljivih povečanih sredstev
glede na dovoljeno porabo po Odloku v višini
90,3 milijonov evrov se nameni za uresničevanje obstoječih pravic iz OZZ skladno z izhodišči
in trendi rasti po posameznih namenih porabe
(izdatki za zdravila, medicinske pripomočke,
nadomestila odsotnosti idr.).
Od skupno dodatnih 266 milijonov evrov je
tako za povečanje obsega programov in pravic
ter boljše vrednotenje programov po pokritju
vseh ostalih zakonskih obveznosti možno v letu
2020 nameniti le 22,9 milijona evrov:
a) širitev programov za skrajšanje čakalnih
dob1 (5 milijonov evrov, ki bodo zagotovljeni
s prihranki iz naslova sistemskih sprememb
na področju pravic do nadomestila plače med
začasno zadržanostjo od dela, ki bodo imeli finančne učinke že v letu 2020),
b) širitev pravic na področju medicinskih pripomočkov (5 milijonov evrov),
c) draga bolnišnična zdravila (5,2 milijona
evrov),
d) uskladitev cen zdravstvenih storitev akutne
bolnišnične obravnave glede na rezultate nacionalne stroškovne analize (5 milijonov evrov),
e) širitev programov Dora in Svit (0,8 milijona
evrov),
f) širitev na področju cepiv (1,9 milijona evrov).
1
Skupna trajno povečana sredstva za skrajšanje čakalnih dob v obdobju
2018–2020 znašajo 60 milijonov evrov, od tega je bilo 35 milijonov evrov
zagotovljenih v letu 2019, še dodatnih 5 milijonov evrov pa se zagotovi v
letu 2020.
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Edina postavka, ki se v letu 2020 zmanjšuje za
13,7 milijona evrov, je izločanje sredstev v rezerve, ki v letu 2020 niso predvidene glede na
izravnano poslovanje ZZZS.
2. OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV
IN ODHODKOV 2019
Na finančne pogoje poslovanja ZZZS v letu
2020 bistveno vpliva poslovanje ZZZS v letu
2019. Projekcija kaže, da bodo prihodki v primerjavi s finančnim načrtom ZZZS za leto 2019
večji za 41,2 milijona evrov, in sicer zaradi večjih prihodkov:
a) od prispevkov za 27,4 milijona evrov (zaradi ugodnejših gospodarskih razmer, ki vplivajo
tudi na rast plač in števila zaposlenih – prejemnikov plač),
b) na temelju dogovorov o ceni in povračilu
stroškov za zdravila med ZZZS in farmacevtskimi družbami za 7,8 milijona evrov,
c) po mednarodnih sporazumih za 4,3 milijona
evrov,
d) iz naslova regresnih zahtevkov za 1,5 milijona evrov ter
e) iz drugih naslovov za 0,1 milijona evrov
(predvsem iz naslova prihodkov od prodaje
osnovnih sredstev).
Ocenjeni odhodki ZZZS za leto 2019 sicer nakazujejo preseganje načrtovanih odhodkov za
31,1 milijona evrov na področju:
a) nadomestil odsotnosti in povračil zavarovanim osebam za 21,7 milijona evrov,
b) na področju zdravljenja v tujini in po mednarodnih sporazumih za 4,3 milijona evrov,
c) zdravstvenih storitev za 3,3 milijona evrov,
d) odhodkov za zdravila za 1,6 milijona evrov,
e) ostalih odhodkov v višini 0,1 milijona evrov
(povračila potnih stroškov in dnevnic zavarovanim osebam, povračila zavarovalnicam, cepiva);
vendar takšna ocenjena poraba zakonsko ni
mogoča (kljub višjim prihodkom), saj je ZZZS
omejen z najvišjim možnim obsegom izdatkov
za zdravstveno blagajno po Odloku v višini
3.055 milijonov evrov.
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Ker ZZZS ne sme preseči najvišjega obsega izdatkov po Odloku za leto 2019, bo moral:
I. prenesti del obveznosti iz leta 2019 v leto 2020
v višini 44,8 milijona evrov (zaradi večjih ocenjenih odhodkov v višini 31,1 milijona evrov
ter evidentiranja sredstev rezervnega sklada po
Statutu ZZZS med odhodki leta 2019 v višini
13,7 milijona evrov); prenos obveznosti bo izveden z zamikom plačila tretjega dela akontacij
za zdravstvene storitve za mesec december 2019
(na osnovi 37. člena Splošnega dogovora za leto
2019),
II. zaradi obveznosti oblikovanja rezervnega
sklada v skladu s 60. členom Statuta ZZZS oblikovati in med odhodke evidentirati sredstva rezervnega sklada v višini 13,7 milijona evrov, ki
so določena v višini 25 % presežka prihodkov
nad odhodki. Oblikovana sredstva rezervnega sklada se v skladu s Pravilnikom o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava pripoznajo kot tekoči odhodek, za višino
katerega pa ZZZS ne sme preseči najvišjega obsega izdatkov ZZZS, določenega v Odloku.
Ocenjeni prihodki ZZZS v letu 2019 torej znašajo 3.095 milijonov evrov in bodo za 41,2 milijona evrov večji od prvotno načrtovanih, ocenjeni odhodki pa 3.054 milijonov evrov v višini
prvotno načrtovanih glede na dovoljeno porabo
po Odloku, vendar pa bo imel ZZZS konec leta
2019 del neporavnanih tekočih obveznosti in
jih prenaša v plačilo v leto 2020, kar poslabšuje
pogoje financiranja v letu 2020. Presežek prihodkov nad odhodki po razporeditvi sredstev
v rezervni sklad v višini 13,7 milijona evrov bo
znašal 41,2 milijona evrov, hkrati pa bo ZZZS v
leto 2020 prenesel plačilo zapadlih obveznosti iz
leta 2019 v višini 44,8 milijona evrov.
3. KVANTITATIVNA IZHODIŠČA
ZA LETO 2020
Glavne smernice javnofinančnih gibanj iz napovedi gospodarskih gibanj razvoja Slovenije
(Urad za makroekonomske analize in razvoj,
september 2019), upoštevane v posameznih
elementih projekcije za leto 2020, so prikazane
v Tabeli 1.
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Tabela 1: Osnovne predpostavke javnofinančnih gibanj v letih 2020 in 2021

4. PRIHODKI 2020
Projekcija za leto 2020 predvideva, da bodo
prihodki znašali 3.320 milijonov evrov, kar je
nominalno za 7,3 % ali za 225,1 milijona evrov
več, kot so ocenjeni prihodki ZZZS v letu 2019.
Delež celotnih prihodkov ZZZS v primerjavi s
predvidenim bruto domačim proizvodom v letu
2020 je ocenjen na 6,52 %, kar pomeni za 0,10
odstotnih točk več kot v preteklem letu (6,42 %).
Projekcija ZZZS za leto 2020 predvideva 3.144,7
milijona evrov prihodkov od prispevkov, ki
predstavljajo 94,7 % vseh prihodkov ZZZS. Med
druge prihodke ZZZS, ki predstavljajo 5,3 %
vseh prihodkov oziroma 175,3 milijona evrov,
štejejo nedavčni, kapitalski prihodki ter del
transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, največjo postavko pa predstavlja
transfer iz državnega proračuna v višini 106,3
milijona evrov (največ od tega za celotno povračilo sredstev za plače in nadomestila plač pripravnikov in specializantov po Zakonu o zdravniški službi v višini 91 milijonov evrov – od
vključno leta 2020 dalje državni proračun zagotavlja sredstva za ta namen v celoti). Delež proračunskih sredstev v vseh izdatkih za zdravstvo
bi se v letu 2020 povečal glede na leto 2019.
5. ODHODKI 2020
Odhodki ZZZS so odhodki: za zdravstvene storitve, za zdravila, za medicinske pripomočke,
cepiva, denarne dajatve, za zdravljenje v tujini
in plačila obveznosti po mednarodnih sporazumih, za delo ZZZS in ostali izdatki (obresti,
rezerve). Večji del izdatkov ZZZS predstavljajo
52

plačila storitev in programov izvajalcem zdravstvenih storitev, za katere je vrednostni obseg
pretežno vnaprej določen s pogodbo. Preostali
del izdatkov (nekatere vrste zdravstvenih storitev, zdravila, medicinski pripomočki, denarne
dajatve) pa je plačan po dejansko opravljenem
obsegu, ki je bil tudi zaračunan. Iz načina financiranja pravic iz OZZ izhaja, da pri določenem
delu izdatkov ZZZS v glavnem nima pomembnega vpliva na vrednostni obseg izdatkov za te
namene.
Skupni odhodki ZZZS v letu 2020 so ocenjeni
v višini 3.320 milijonov evrov. V primerjavi z
ocenjenimi odhodki za leto 2019 so nominalno
večji za 8,7 % ali za 266 milijonov evrov. Strukturo porabe povečanih izdatkov prikazuje graf
1. Ocenjeni znesek skupnih odhodkov pomeni
6,52-odstotni delež v predvidenem bruto domačem proizvodu za leto 2020, kar je za 0,19
odstotnih točk več od ocenjenega deleža za leto
2019 (6,33 %).
Odhodki za zdravstvene storitve so načrtovani
v znesku 2.290,5 milijona evrov. V primerjavi z
ocenjenimi odhodki za leto 2019 so načrtovani
z 9 % nominalno rastjo (189,5 milijona evrov
več), kar je posledica:
a) prenosa zapadlih plačil iz leta 2019 (90 milijonov evrov),
b) že prevzetih obveznosti po Splošnem dogovoru za leto 2019 z aneksi (41,5 milijonov evrov),
c) Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev
iz leta 2018 – boljše vrednotenje programov (25
milijonov evrov),
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Graf 1: Struktura odhodkov ZZZS v letu 2020

Vir: Finančna projekcija ZZZS za leto 2020

d) širitev programov za skrajševanje čakalnih
dob (5 milijonov evrov),
e) povečanja odhodkov za draga bolnišnična
zdravila (5,2 milijona evrov),
f) uvedbe sprememb na osnovi nacionalne stroškovne analize (5 milijonov evrov),
g) drugih vplivov – dinamika plačil, povečanje
programov Dora in Svit, povečanje stroškov za
plače in nadomestila plače pripravnikov in specializantov idr.
Odhodki za zdravila so v letu 2020 ocenjeni v
znesku 391,7 milijona evrov z 9,7-odstotno rastjo zaradi porasta predpisane količine zdravil,
spremembe v strukturi predpisovanja in uvedbe
novih zdravil (v strukturi predstavljajo 11,8 %
glede na vse odhodke). Povračila sredstev na temelju dogovorov o ceni in povračilu stroškov za
zdravila, ki jih je ZZZS sklenil s farmacevtskimi
družbami, so v letu 2020 ocenjena v višini 21
milijonov evrov.
ZZZS na liste zdravil vse pogosteje razvršča
nova (biološka) zdravila, ki sicer prispevajo k
večjemu preživetju bolnikov, daljši življenjski
dobi, izboljšanju kakovosti življenja ali ozdravitvi bolnikov, so pa ta zdravila zelo draga, zato
lahko pričakujemo rast odhodkov na tem področju.
Odhodki za medicinske pripomočke so v letu
2020 ocenjeni v znesku 92,6 milijona evrov, kar
predstavlja 2,8 % vseh odhodkov ZZZS. Od-

hodki za medicinske pripomočke izkazujejo
13,4-odstotno rast. V navedeni oceni odhodkov
za medicinske pripomočke so vključeni tudi
odhodki za predvidene širitve pravic do medicinskih pripomočkov, ki se načrtujejo z novelo
Pravil OZZ v letu 2019 in bodo imele vpliv na
povečanje odhodkov v letu 2020. Predvidena
širitev pravic do medicinskih pripomočkov pomeni povečanje odhodkov za 9,9 milijona evrov
na letni ravni, vendar bo zaradi uveljavitve novih pravic s 1. junijem 2020 imela vpliv na odhodke šele v drugi polovici leta 2020. Rast odhodkov za medicinske pripomočke (brez širitve
pravic) je predvsem posledica povečanja števila
zavarovanih oseb, ki so upravičene do teh pripomočkov v breme sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter potrebnosti medicinskih pripomočkov pri zdravljenju in medicinski
rehabilitaciji posameznih vrst obolenj. Posledica
navedenih ugotovitev je vedno večja rast količin
izdanih pripomočkov, ki so pravica zavarovanih
oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Največji delež odhodkov v letu 2020 bodo pri
medicinskih pripomočkih predstavljali odhodki
za tako imenovane potrošne materiale, in sicer:
pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni
(26,9 % vseh odhodkov za medicinske pripomočke), pripomočki pri težavah z odvajanjem
seča (24,4 % vseh odhodkov za medicinske pripomočke) ter pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju (5,6 % vseh odhodkov za medi-
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cinske pripomočke), kar skupaj predstavlja 56,9
% vseh odhodkov za medicinske pripomočke.
Odhodki za cepiva so ocenjeni v letu 2020 v
znesku 9,1 milijona evrov s 25,8-odstotno rastjo, ki je posledica ocenjene rasti cepljenja proti gripi, dviga cen cepiva proti hepatitisu B za
otroke in odrasle v letu 2020, menjave pet- in
šestvalentnega cepiva ter širitve programa za
cepljenje dečkov proti HPV.
Odhodki za zdravljenje v tujini ter odhodki na
podlagi mednarodnih sporazumov so za leto
2020 ocenjeni na 62,2 milijona evrov, kar predstavlja 1,9 % vseh predvidenih odhodkov.
Denarne dajatve so transferi posameznikom in
gospodinjstvom iz naslova boleznin ter plačila
potnih stroškov (dnevnice, prevozni stroški),
nastalih v zvezi z zdravljenjem. Sredstva za denarne dajatve so v letu 2020 ocenjena v višini
424,6 milijona evrov z 9,3-odstotno rastjo in
predstavljajo 12,8 % vseh odhodkov ZZZS.
Sredstva za nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela za leto 2020 so ocenjena v
višini 422 milijonov evrov z 9,4-odstotno nominalno rastjo. Ocena temelji na nominalni rasti
števila zaposlenih v letu 2019 (2,7 %) in 2020
(1,5 %), rasti povprečne plače za preteklo leto
(4,6 %) ter na podaljševanju delovne dobe in s
tem staranja ter posledično večjo obolevnostjo
aktivnega prebivalstva, dolgotrajnejšimi postopki diagnostike in zdravljenja ter drugimi spremenjenimi delovnimi, socialnimi, ekonomskimi in drugimi dejavniki, ki so jim izpostavljeni
zaposleni (0,3 %). Povprečna rast slednjih dejavnikov je v zadnjih treh letih znašala 1,5 %, nižja
rast v letu 2020 je pogojena s sprejetjem sistemskih sprememb na področju pravic do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, ki
bodo imele finančne učinke že v letu 2020.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ) je bilo zaradi začasne nezmožnosti za delo v Sloveniji v letu 2018 izgubljenih več
kot 12,1 milijona delovnih dni (v breme ZZZS
in v breme delodajalcev), pri tem je treba izpostaviti določene posebnosti:
a) bolj kot v breme delodajalcev se povečuje delež izgubljenih dni v breme ZZZS (v letu 2008
je delež bolniškega staleža v breme ZZZS znašal
45,9 %, v 2018 pa že 53,7 %);
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b) narašča delež dolgotrajnih staležnikov (npr.
30. 6. 2018 je bilo na ZZZS v staležu 24.456
oseb, od tega 7.569 oseb ali 36,6 % nad 1 leto
in 158 nad 5 let; 30. 6. 2019 je bilo na ZZZS v
staležu 25.947 oseb, od tega 8.461 oseb ali 39,2
% nad 1 leto in kar 241 nad 5 let);
c) spreminja se starostna struktura staležnikov –
povečevanje deleža v izdatkih za nadomestila za
starejše delavce (v 2014 je znašal delež izdatkov
za nadomestila za starostno skupino 51–60 let
31,8 %, v 2018 že 38,2 %, za starostno skupino
nad 60 let v 2014 2,0 %, v 2018 pa že 4,4 %).
Kot ključna zunanja (objektivna) dejavnika za
povečanje izdatkov na področju nadomestila za
čas odsotnosti z dela je treba poudariti večjo zaposlenost (več bolniške odsotnosti, več potrebe
po negi), po drugi strani pa tudi dvig plač, ki
rezultira v višjih osnovah za refundacijo nadomestila.
Odhodki za delo službe ZZZS, ki vključujejo
plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za
blago in storitve ter investicijske odhodke, so v
letu 2020 ocenjeni v višini 49,3 milijona evrov s
7,2-odstotno nominalno rastjo in predstavljajo
1,5 % vseh odhodkov ZZZS.
6. NOVOSTI V LETU 2020
Letos je Skupščina ZZZS sprejela sklep, da se
v prihodnje pripravlja finančni načrt ZZZS za
dve leti, enako kot se pripravlja dvoletni državni
proračun. Zato bo konec letošnjega leta Skupščina ZZZS prvič sprejemala finančni načrt za
prihodnje leto in še za leto 2021. Priprava finančnega načrta za dve leti omogoča stabilnejše
poslovanje ter srednjeročno planiranje prihodkov in odhodkov ZZZS, kar vpliva tudi na financiranje zdravstva po sklenjenih pogodbah
oziroma na uresničevanje pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja. S sprejetjem dvoletnega finančnega načrta se bo prekinilo dosedanje sprejemanje finančnega načrta tik pred
zaključkom leta, na katerega se finančni načrt
nanaša, in podajanje soglasja Vlade Republike
Slovenije v letu, na katerega se finančni načrt
nanaša. Posledično bodo pravočasno dani pogoji za pogajanja ZZZS s partnerji Splošnega
dogovora za posamezno pogodbeno leto.
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Področje zdravstva v Sloveniji še vedno nima
ustrezne prioritete, kar se odraža pri načrtovanju politik na vseh ravneh, povezanih z
zdravstvom. Naložba v zdravje in v zdravstveni sistem je ključna za napredek družbe in za
gospodarsko rast. Zdravstveni sistem je poleg
pokojninskega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe bistveno determiniran z neugodnimi demografskimi gibanji, saj se povečuje delež prebivalstva, starejšega od 65 let, in hkrati
zmanjšuje delež delovno aktivnega prebivalstva.
Oboje ima negativen vpliv tako na prihodke kot
odhodke ter predstavlja izziv vzdržnemu financiranju sistema zdravstvenega varstva. Zato
bo tudi zdravstveni sistem potreboval dodatna
sredstva iz tega naslova zgolj za ohranjanje sedanjega obsega pravic.
Za ustrezno srednjeročno načrtovanje potrebnih finančnih virov za financiranje zdravstva je
potreben jasen strateški razvojni načrt, v katerem bodo opredeljeni cilji in ukrepi za področje zdravstva. Izhajajoč iz dogovorjene košarice
pravic, opredelitve zmogljivosti javnega zdravstva in ob upoštevanju drugih izhodišč (morebitne spremembe zdravstvenega sistema, mreža javne zdravstvene službe, napoved UMAR o
gospodarskih gibanjih, spreminjajoča starostna
struktura prebivalstva, zdravstveno stanje prebivalstva, uvajanje novih – praviloma dragih tehnologij in posodabljanje obstoječe zdravstvene
opreme in infrastrukture, vzdrževanje čakalnih
dob v okviru dopustnih, naraščanje absentizma,
povečevanje sredstev za informatizacijo v zdravstvu, načrtovanje kadrovskih in materialnih
virov glede na potrebe prebivalstva), bo treba
določiti ciljno višino in vrste virov financiranja,
kar je ena izmed strateških aktivnosti Strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje
2020–2025. ZZZS bo v letu 2020 predlagal nove
oblike sodelovanja za podporo zdravstvu kot
prioriteti in vzpostavitev rednega ter formalnega sodelovanja z zunanjimi institucijami za
srednjeročno načrtovanje ciljnih odhodkov in
prihodkov z namenom sprotnega obvladovanja
finančnih posledic razvojnih gibanj, nemotenega uresničevanja potreb in finančne stabilnosti
zdravstva.
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7. ZAKLJUČEK
Z vidika financiranja obveznega zdravstvenega
zavarovanja leto 2020 ni ugodno, saj je že več
kot 91 % vse možne povečane porabe (243 milijonov evrov) namenjene za plačilo neporavnanih obveznosti do izvajalcev zdravstvenih
storitev iz leta 2019, za uresničevanje obstoječih
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
skladno z izhodišči in trendi rasti po posameznih namenih porabe ter za že naložene obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih odločitev Vlade
Republike Slovenije. Preostanek razpoložljivih
sredstev tako ne omogoča pomembnega povečanja obsega programov zdravstvenih storitev,
morebitnega boljšega vrednotenja le teh in razvojne naravnanosti.
Za ustrezno srednjeročno načrtovanje potrebnih finančnih virov za financiranje zdravstva je
potreben jasen strateški razvojni načrt, v katerem bodo opredeljeni cilji in ukrepi za področje zdravstva. Z namenom vzpostavitve pogojev
srednjeročnega načrtovanja bo ZZZS v letu 2020
začel s postopkom sprejemanja finančnega načrta ZZZS za dve leti vnaprej in predlagal nove
oblike sodelovanja za podporo zdravstvu kot
prioriteti ter za sprotno obvladovanje razvojnih
gibanj z namenom pravočasnega in strokovnega
načrtovanja politik na vseh ravneh, povezanih z
zdravstvom.
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Kje smo s pripravo sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe?
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Kje smo s pripravo sistemskih rešitev
na področju dolgotrajne oskrbe?
Povzetek

Abstract

Starajoča se družba v Sloveniji prinaša številne
izzive na področju dolgotrajne oskrbe oseb, ki so
zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti odvisne od pomoči drugih,
saj potrebe hitro naraščajo. Odsotnost celovitega
nacionalnega akta o dolgotrajni oskrbi ohranja
regulacijo pravil in storitev s področja dolgotrajne oskrbe v okviru različne zakonodaje, ki se zagotavlja preko ločenih sistemov socialne zaščite.
Pomanjkljivosti obstoječega sistema so strokovni
in laični javnosti znane že več let. Pred kratkim so
bile potrjene tudi v revizijskem postopku, ki ga je
izvedel najvišji organ kontrole državnih računov,
državnega proračuna in celotne javne porabe v
Republiki Sloveniji – Računsko sodišče RS. Specifična priporočila Evropske komisije Sloveniji za
sprejem in izvedbo reforme dolgotrajne oskrbe
niso nova in se žal že več let ponavljajo.

The ageing society in Slovenia brings many challenges in provision of long term care for persons who
depend on the help of others due to the consequences of illness, age impairment, injuries, disabilities
or lack of intellectual abilities, since the needs are
growing rapidly.
A comprehensive national act on long term care is
still in preparation phase leaving regulation of long-term care rules and services within the framework
of different legislation and provided via separate
social protection systems. The system's shortcomings
have been known to the professional and lay public
for many years. Recently they have been confirmed
in the auditing process performed by the highest
body for supervising state accounts, the state budget and all public spending in Slovenia, the Court
of Audit. The European Commission's specific recommendations to Slovenia for the adoption and
implementation of long-term care reform are also
not new and, unfortunately, has been repeated for
many years.
In addition to the draft law, in autumn 2018 the
Ministry of Health launched the pilot project on the
"Implementation of pilot operations that will support the transition to the new system for long-term
care".
Specific objectives of the pilot activities are to test
the eligibility assessment, provision of new services
and integrated care and coordination of the activities within integrated long-term care team.
These pilot activities will importantly contribute to
the implementation of the new system once the Act
is adopted.

Poleg priprave predloga zakona, ki naj bi prinesel
ustreznejše sistemske rešitve, je jeseni 2018 ministrstvo za zdravje pričelo med drugim izvajati pilotni projekt "Izvajanje pilotnih operacij, ki bodo
podprle prehod na nov sistem dolgotrajne oskrbe". Specifični cilji pilotnih dejavnosti so preizkušanje ocene upravičenosti, zagotavljanje novih
storitev in celostne oskrbe ter usklajevanje dejavnosti znotraj integrirane ekipe dolgotrajne oskrbe.
Te pilotne dejavnosti bodo pomembno prispevale
k uveljavitvi novega sistema, ko bo zakon sprejet.
Ključne besede: sistemske rešitve, dolgotrajna
oskrba, pilotne dejavnosti

Key words: systemic solution, long-term care, pilot
activities
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1. PRIPRAVA PREDLOGA ZAKONA
O DOLGOTRAJNI OSKRBI
Starajoča se družba v Sloveniji prinaša številne
izzive na področju dolgotrajne oskrbe oseb, ki
so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti,
poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube
intelektualnih sposobnosti odvisne od pomoči
drugih, saj potrebe po kakovostni, varni, finančno vzdržni in celostni oskrbi hitro naraščajo. Z
njo pa tudi potrebe po novih storitvah, novih
oblikah dela, novih kadrih in novih finančnih
virih (Kobal Straus, 2018).
Kaj naj bi dolgotrajna oskrba pomenila, pa ni
definirano niti v obstoječih predpisih niti v sprejetih strateških dokumentih, v katerih se termin
"dolgotrajna oskrba" pojavlja. Pravila, ki urejajo
področje in pravice, ki bi jih po mednarodni definiciji (Nagode, 2014) lahko šteli v dolgotrajno
oskrbo, so v slovenskem pravnem redu trenutno
urejena v številnih predpisih, med drugim v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012), Zakonu o vojnih invalidih (1995),
Zakonu o zdravstveni dejavnosti (2005), Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (2006), Zakonu o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami (2011), Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (2018) itd.
Mednarodna definicija se uporablja tudi za namen poročanja EUROSTAT-u, Svetovni zdravstveni organizaciji in Organizaciji za razvoj in
sodelovanje.
Celovit nacionalni akt o dolgotrajni oskrbi, ki bi
v prvi vrsti na nacionalni ravni definiral, kaj je
dolgotrajna oskrba, in nadomestil razdrobljeno
regulacijo, je v pripravi že vrsto let.
Ministrstvo za zdravje je s prenosom pristojnosti za pripravo predloga Zakona o dolgotrajni
oskrbi konec leta 2017 pripravilo zakonodajni
predlog (Ministrstvo za zdravje, 2017) in ga
posredovalo v javno razpravo in medresorsko usklajevanje. Žal so se nadaljnji postopki
usklajevanja akta ustavili zaradi odstopa takratne vlade, del javnosti pa je to stanje pospremil
s trditvijo, da je bil predlog vsebinskih rešitev
zavržen. Dandanes se pojavlja skrb, da bo novi
predlog zakona o dolgotrajni oskrbi pripravljen
na temelju delovnega osnutka iz leta 2017. Kaj
pravzaprav to pomeni? V zadnjem desetletju so
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bili poleg omenjenega predloga zakona iz leta
2017 pripravljeni kar trije predlogi zakona o
dolgotrajni oskrbi – eden je nastal pod okriljem
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ), drugi pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije, tretji pa v okviru Skupnosti
socialnih zavodov Slovenije.
Pri načrtovanju bodočega integriranega sistema dolgotrajne oskrbe je Ministrstvo za zdravje upoštevalo te predhodne poskuse regulacije,
saj vsi izhajajo iz ugotovljenih pomanjkljivosti
obstoječe ureditve, katere obseg je razkrila tudi
zadnja revizija Računskega sodišča Republike
Slovenije (Računsko sodišče, 2019). Ministrstvo za zdravje je poleg vseh omenjenih predlogov zakonskih rešitev pri načrtovanju bodočega
sistema dolgotrajne oskrbe načrtovalo rešitve,
upoštevajoč razvojne dokumente kot na primer
Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja"
(2016), Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (2013),
Resolucijo o nacionalnem programu duševnega
zdravja 2018–2028 (2018), Strategijo dolgožive
družbe (UMAR, 2017) ter izsledke domačih in
mednarodnih raziskav, npr. evalvacijo zagotavljanja oskrbe za starejše v Sloveniji, ki je bila izvedena v okviru projekta AHA.SI in raziskave
SHARE, ki vključuje tudi segment nezadovoljenih potreb ter analizo glede izbire oblike dolgotrajne oskrbe. K temu delu je prispevala tudi
Podporna služba za strukturne reforme Evropske komisije, in sicer tako, da je Ministrstvu za
zdravje zagotovila tehnično podporo s pogodbo
z nemško strokovnjakinjo za dolgotrajno oskrbo, s katero je bilo opravljeno posvetovanje pri
pripravi zakonodaje. Slovenija namreč iz leta v
leto prejema tudi specifična priporočila Evropske komisije za ureditev področja dolgotrajne
oskrbe (Evropska komisija, 2019).
Strategija dolgožive družbe (UMAR, 2017) je
kot eden od zadnjih strateških dokumentov
pri prizadevanjih za ureditev področja dolgotrajne oskrbe najbolj dosledna, saj so podane
tudi konkretne usmeritve, na kakšen način naj
se dolgoletni razvojni cilji, ki se iz dokumenta
v dokument ponavljajo, končno tudi uresničijo. Računsko sodišče je razkrilo, da kar polovica ukrepov, ki so jih v obdobju od leta 2007 do
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leta 2018 v dokumentih načrtovanja predvideli
Vlada RS, MDDSZ in Ministrstvo za zdravje, do
leta 2018 ni bila izvedena in je MDDSZ naložilo vrsto popravljalnih ukrepov, Ministrstvu za
zdravje pa priporočil. S tega vidika novi predlog
zakona ne more bistveno odstopati od rešitev
iz leta 2017, saj se ključni cilji niso spremenili,
namreč, da je treba v Sloveniji zagotoviti:
• splošno dostopnost do kakovostnih storitev
DO;
• primerljivost pravic za primerljive potrebe;
• vzdržno financiranje DO z ustrezno kombinacijo javnih in zasebnih virov;
• celostno obravnavo oseb, vključenih v DO;
• oskrbo na domu ali v skupnosti,
• ustrezne delovne pogoje izvajalcev formalne oskrbe ter
• podporo izvajalcem neformalne oskrbe.

V letu 2020 se bosta izvajali dve operaciji, in
sicer "Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona
o dolgotrajni oskrbi" (3. Upravičenci; ZD Celje, Koroški dom starostnikov in CSD Posavje,
pričetek izvajanja v letu 2018, zaključek v letu
2020) in "Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop
novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše" (objavljen javni
razpis, pričetek izvajanja v letu 2019, zaključek
v letu 2022), ki je v nadaljevanju podrobneje
predstavljen.

2. IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE
POLITIKE – PILOTNE AKTIVNOSTI NA
PODROČJU DOLGOTRAJNE OSKRBE

V okviru pilotnega projekta se v treh pilotnih
okoljih (mestno, primestno in podeželsko) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija testirajo nove
integrirane rešitve na področju dolgotrajne
oskrbe za osebe, starejše od 18 let, ki so trajno
odvisne od tuje pomoči. S celostnim pristopom
in definiranim modelom integrirane, koordinirane ter na posameznika usmerjene obravnave
se preizkušajo ključna orodja, mehanizmi in
storitve na področju integrirane dolgotrajne
oskrbe. Ugotovitve bodo predstavljale izhodišča
za nadaljnji razvoj področja dolgotrajne oskrbe.

Ministrstvo za zdravje pri vseh ukrepih in načrtovanih projektih, ki se financirajo iz proračunskih in tudi kohezijskih sredstev, vedno načrtuje tudi ukrepe, namenjene analizi, storitvam in
krepitvi celostne obravnave starejših.
Glavni cilj pilotnih aktivnosti je preizkusiti
ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe v treh
okoljih (mestno, primestno in podeželsko) ter
oceniti njihove prednosti in pomanjkljivosti v
praksi. Ugotovitve bodo predstavljale izhodišča
za nadaljnji razvoj področja dolgotrajne oskrbe. V okviru pilotnega projekta se izvajata tudi
usposabljanje in podpora ocenjevalcem ter izvajalcem, izbranim na javnem razpisu.
V okviru aktualnega Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 (2014), konkretno iz naložbe 9.2 "Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z
zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa", je za leto 2020 namenjenih skupno
8.342.203,64 EUR, za leto 2021 pa 5.069.560,00
EUR. V teh sredstvih je zajeta "dolgotrajna
oskrba", ki pretežno zajema starejšo populacijo.

3. IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI
BODO PODPIRALI PREHOD V
IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O
DOLGOTRAJNI OSKRBI

Vrednost celotne operacije je 6.100.000,00
EUR. V letu 2020 se načrtuje poraba v višini
2.872.643,64 EUR.
4. PRILAGODITEV IN PREOBLIKOVANJE
OBSTOJEČIH MREŽ INSTITUCIONALNEGA VARSTVA TER VSTOP NOVIH
IZVAJALCEV ZA NUDENJE
SKUPNOSTNIH STORITEV IN
PROGRAMOV ZA STAREJŠE
Predmet te operacije je sofinanciranje razvoja
novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter
preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva in vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in
programov za starejše. Obenem se bo izvedla
informatizacija procesov s ciljem spremljanja
procesov in storitev v realnem času, zagotav-
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ljanja kontinuitete obravnave posameznika in
zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih. V okviru operacije se bo zagotovil dostop
do novih storitev, s katerimi se krepi možnost,
da starejši, ki so udeleženi v projektu, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo
čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo
ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti
ter s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.
Vrednost celotne operacije je 13.173.900,00
EUR. V letu 2020 se načrtuje poraba v višini 5.282.393,39 EUR, v letu 2021 v višini
5.282.393,39 EUR, ostalo pa se bo porabilo v
letih 2019 in 2022.
5. ZAKLJUČEK
Slovenija je kljub dejstvu, da zakon o dolgotrajni oskrbi še ni bil sprejet, naredila nekaj konkretnih korakov v smeri izgradnje novega stebra
socialne varnosti po meri posameznika. Ravno
tako je pomembno, da procesa sprejema predloga zakona, ki je do sedaj na določeni točki
vedno znova zastal, in razprave o njegovi vsebini ni več mogoče vračati na izhodišče, temveč je
treba graditi na izsledkih stroke in nadzora.
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Obvladovanje produktivnosti kadra
v zdravstvenem zavodu
1. UVOD
Nabor kadrovskih in delovnih standardov ter
normativov na področju zdravstvene dejavnosti
v Republiki Sloveniji oblikuje osnovo za vzpostavitev kadrovske organizacije za posamezne
javne zdravstvene zavode. Vsekakor se v praksi izkaže, da delovanje posameznega zavoda
ali njegovih enot znotraj zastavljenega obsega
omenjenih standardov in normativov ne prinaša zagotovila za optimalno in maksimalno učinkovito delo na posameznih področjih. Vodstvu
javnega zdravstvenega zavoda kot tudi vodjem
njegovih oddelkov in enot se zato vsakodnevno poraja vprašanje, kako oblikovati primerno
in zadostno kadrovsko zasedbo, ki bo sposobna
učinkovito in strokovno opraviti delo v razpoložljivih finančnih in časovnih okvirih. Ob omejitvah kadrovske politike in plačni uravnilovki,
kot velja za javni sektor v Republiki Sloveniji,
stopi v ospredje razmišljanje o tem, na kakšen
način vzbuditi interes zaposlenih za lastno produktivnost, kot tudi kateri so načini za vzpostavljanje in ohranjanje motivacije za konstantno
uresničevanje tega interesa.
2. PRODUKTIVNOST KADRA V JAVNEM
ZDRAVSTVENEM ZAVODU
Posamezne elemente učinkovitosti vodenja
zdravstvenega zavoda, med njimi tudi produktivnost kadra, lahko presojamo skozi različne
vidike, vendar je treba pred tem jasno definirati načine za njihovo merjenje – kar pomeni, da
mora vodilni management javnega zdravstvene-

ga zavoda določiti merila za njihovo doseganje.
Takšna merila lahko temeljijo na razpoložljivih
numeričnih podatkih, ki jih zavod zbira v svojih podatkovnih bazah, vendar je pri njihovem
oblikovanju nujno upoštevati tudi strokovne
norme in smernice, saj navidezno izboljševanje
produktivnosti na račun kakovosti zdravstvene
obravnave nikakor ne bi bilo zaželeno niti upravičeno.
Prvi korak spremljanja posameznih kazalnikov učinkovitosti je analiza trenutnega stanja.
V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
(UKC Maribor) so pristojne službe za potrebe
spremljanja obsega dela oblikovale lasten model
analize obsega dela zdravnikov, ki izhaja iz obstoječih normativov (t. i. Modra knjiga, Zelena
knjiga in KTDP) in interno postavljenih ocen
porabe časa za nekatere vrste storitev, ki v normativih niso zavedene. Model zajema rubrike:
podatki o prisotnosti, opravljen obseg dela (hospital, oddelek, specialistična ambulantna dejavnost) in izračun ur efektivnega dela. V modelu
odigrajo pomembno vlogo uporabljeni časovni
normativi za posamezne vrste storitev, katerih
pravilnost je najpogosteje predmet razprave,
zato pri interpretaciji dobljenih rezultatov ne
odigrajo največje vloge dobljene absolutne vrednosti, temveč relativna razmerja med posameznimi oddelki, enotami, oziroma zdravniki. Iz
slednjih je mogoče sorazmerno zanesljivo ugotavljati stopnjo intenzivnosti obremenjenosti in
produktivnosti posameznika ali oddelka.
(glej Tabelo 1)
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Tabela 1: Primer delnega prikaza analize obsega dela zdravnikov

3. ORODJE ZA SPREMLJANJE
DELOVANJA ODDELKOV
UKC Maribor je za spremljanje delovanja oddelkov zasnoval projekt 'osebnih izkaznic oddelkov' ki zajema celovit obdobni pregled naslednjih podatkov o posameznem oddelku:
• splošni podatki o oddelku (kapacitete in njihova zasedenost, kadrovska struktura, obremenjenost zdravnikov),
• obseg dela (plan in realizacija ločeno za hospital in ambulantno dejavnost, prikazan v
odnosu do kadrovskih skupin),
• doseganje kriterijev za terciar (po skupinah,
absolutno in na zaposlenega),
• kazalniki kakovosti (ciljni in orientacijski kazalniki kakovosti, vključujoč čakalne
dobe ter zadovoljstvo pacientov in zaposlenih) in
• ekonomski kazalniki poslovanja oddelka
(struktura prihodkov in odhodkov s poslovnim izidom oddelka).
Projekt je zasnovan z namenom preglednega
zbirnega prikaza dejanskih rezultatov različnih
vidikov poslovanja za vodje posameznih oddelkov ter predstavlja vsebinsko izhodišče za oblikovanje aktivnosti optimizacije in racionalizacije njihovega poslovanja. Analiza obstoječega
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stanja ob prvi izdaji osebne izkaznice je jasno
pokazala relativno velike razlike med posameznimi oddelki, kar se tiče uspešnosti delovanja
in izkoriščenosti njihovih resursov, ter s tem potrdila zastavljeno hipotezo glede nesorazmernosti obremenitev znotraj UKC Maribor.
(glej Tabelo 2)
4. SHEMA POSREDNEGA NAGRAJEVANJA
Vodstvo UKC Maribor si je na podlagi prikaza
podatkov v osebnih izkaznicah jasno zastavilo cilj uravnavanja razlik med obremenitvami
oddelkov znotraj zavoda. Na podlagi zbranih
podatkov so bili nekateri urgentni ukrepi za
posamezne oddelke izvedeni nemudoma, v nadaljevanju pa vsi oddelki pozvani k proaktivnemu sodelovanju v procesu. Vodstvo zavoda
je v sodelovanju s pristojnimi službami oblikovalo model optimizacije poslovanja, ki oddelkom omogoča, da na podlagi lastnega vidika o
možnostih izboljšav predlagajo in ovrednotijo
ukrepe za optimizacijo svojega poslovanja v tekočem letu na različnih področjih (plačani programi, zasedenost in ležalna doba, optimizacija
delovnih procesov, racionalna nabava materiala
in storitev, tržna dejavnost in drugo).
(glej Tabelo 3)
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Tabela 2: Primer delnega prikaza osebne izkaznice za izbrani oddelek UKC Maribor

Tabela 3: 'Predlog ukrepov za optimizacijo poslovanjana podlagi osebne izkaznice oddelka' UKC Maribor
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Vodstvo UKC Maribor se zaveda, da management sprememb v vseh vrstah organizacij zahteva veliko vloženih resursov in da je časovno
zahteven proces. Ker spremembe zahtevajo naklonjenost udeležencev v procesu za njihovo
uspešno implementacijo, je poiskalo možnost
za vzpostavitev lastnega interesa na strani oddelkov. Z namenom motiviranja in posrednega
nagrajevanja zaposlenih na posameznih oddelkih se je oblikovala shema, po kateri se delež
ustvarjenih presežnih sredstev iz naslova opti-

Obvladovanje produktivnosti kadra v zdravstvenem zavodu

mizacije poslovanja na podlagi osebne izkaznice
oddelka razdeli med oddelek in zavod po vnaprej znanih kriterijih. Za znesek presežnih sredstev, namenjen porabi oddelka, lahko vodstvo
oddelka sporoči namen porabe po lastni presoji
(nakup opreme, obnovitvena dela, izobraževanja in drugo), ki ga opredeli ter ovrednoti že v
fazi zbiranja predlogov za optimizacijo poslovanja oddelka.

Tabela 4: Prikaz delitve ustvarjenih prihrankov iz naslova realiziranih ukrepov za optimizacijo poslovanja
iz naslova osebne izkaznice med oddelki in UKC Maribor

Predstojniki in strokovni vodje zdravstvene nege oddelkov delujejo v vlogi managerjev
oddelkov v strokovnem, organizacijskem in
ekonomskem smislu. Vsekakor razpolagajo s
primernim znanjem na strokovnem področju,
v podporo pri oblikovanju ukrepov za optimizacijo poslovanja pa je vodstvo UKC Maribor
glede na izkazani interes zagotovilo veliko mero
podpore na organizacijskem in ekonomskem
področju (individualno svetovanje, izvedba delavnic, sodelovanje zunanjih strokovnjakov).

pov optimizacije poslovanja pri nekaterih oddelkih zelo visoka. Oddelek, ki je glede na prvo
primerjavo rezultatov po izdelani oceni dosegel
največji učinek izboljšanja poslovnega izida, je
svoj rezultat izboljšal za kar 419.352 EUR. Za
uspešno kontinuirano nadaljevanje projekta
velja razmislek, kako k aktivnemu sodelovanju
pritegniti prav vse oddelke UKC Maribor.

Prva medletna primerjava rezultatov na podlagi
prve izdaje osebne izkaznice je pokazala, da je
angažiranost za realizacijo predvidenih ukre-
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5. ZAKLJUČEK
Vodstvom javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji shema financiranja izhodiščno zelo jasno
zastavlja okvire delovanja, ki se v nepredvidljivem političnem in socialnem okolju za večino
javnih zdravstvenih zavodov sorazmerno redko
in le z vztrajnimi dolgoročnimi vplivi spremenijo na bolje. Težnja po strokovnem in organizacijskem razvoju zato zelo jasno osvetljuje lastne
individualne poizkuse oblikovanja metodologij
znotraj posameznih zdravstvenih zavodov, ki
bi vzpostavljale organizacijo, ki bi omogočala maksimalno izrabo razpoložljivih resursov
z namenom izboljšanja ustvarjenih pogojev –
tako za uporabnike javnih zdravstvenih storitev
kot seveda tudi zaposlene v javnih zdravstvenih zavodih. Pri tem ne gre zanemariti odraza
slovenskega javnega zdravstvenega sistema kot
celote v širšem družbenem prostoru, h kateremu prispevajo prav vsi zavodi. Velik doprinos k
uspešnosti razvoja bi zagotovo prineslo deljenje

izkušenj in aktivno sodelovanje različnih javnih
zdravstvenih zavodov pri oblikovanju organizacijskih politik, na katerega pa najverjetneje, ob
aktualni nesorazmerni obravnavi na nacionalnem nivoju, v kratkem ne gre računati. Posamezni zavodi bodo tako tudi v bodoče vlagali
veliko truda v analizo in snovanje sprememb za
povečanje lastne produktivnosti in s tem izboljšanje pogojev za delo.
Posebej velja poudariti, da noben sistem upravljanja na področju zdravstva ne deluje sam po
sebi. Dobro bo deloval le, če je strokovno utemeljen, učinkovit, transparenten, pravičen in
stimulativen. V letu 2019 v Republiki Sloveniji
žal moramo ugotoviti, da zdravstveni sistem ne
deluje dobro in da niti eden od pogojev za optimalno delovanje ni izpolnjen. Politiko čaka še
kar nekaj dela.
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STROKOVNA SREČANJA

1. Ljubljana, december 1992, 2. Ljubljana, marec 1994, 3. Ljubljana, november 1996, 4. Radenci, april 1997,
5. Nova Gorica, april 1998, 6. Čatež, april 1999, 7. Portorož, april 2000, 8. Zreče, april 2001, 9. Bled, april 2002,
10. Ljubljana, april 2003, 11. Maribor, april 2004, 12. Otočec, maj 2005, 13. Portorož, maj 2006, 14. Radenci, maj 2007,
15. Ptuj, maj 2008, 16. Rogaška Slatina, maj 2009, 17. Čatež, maj 2010, 18. Bohinjska Bistrica, maj 2011,
19. Rimske Toplice, maj 2012, 20. Ljubljana, maj 2013, 21. Portorož, maj 2014, 22. Nova Gorica, maj 2015,
23. Bohinjska Bistrica, maj 2016, 24. Laško, maj 2017, 25. Bernardin, maj 2018, 26. Bohinjska Bistrica, maj 2019

									

ROGAŠKA SLATINA, 17. in 18. oktober 2019

JESENSKA SREČANJA

1. Ljubljana, december 1997, 2. Bled, november 1998, 3. Žalec, november 1999 (odpadlo), 3. Otočec, oktober 2000,
4. Velenje, november 2001, 5. Nova Gorica, oktober 2002, 6. Moravske Toplice, oktober 2003, 7. Rogaška Slatina, oktober 2004,
8. Kranjska gora, oktober 2005, 9. Podčetrtek, oktober 2006, 10. Nova Gorica, oktober 2007, 11. Laško, oktober 2008,
12. Bled, oktober 2009, 13. Lipica, oktober 2010, 14. Lendava, oktober 2011, 15. Ankaran, oktober 2012,
16. Zreče, oktober 2013, 17. Podčetrtek, oktober 2014, 18. Radenci, oktober 2015, 19. Maribor, oktober 2016,
20. Ptuj, oktober 2017, 21. Moravske Toplice, oktober 2018, 22. Rogaška Slatina, oktober 2019
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