Ali zaloge vedo, da so v skladišču javnega
zavoda?
Ima dobavitelj do bolnišnice drugačen odnos kot
do gospodarske družbe?

20.10.2019



želimo več kot odlično storitev za pacienta!
o širok asortiman raznovrstnega materiala in zdravil…
o …presežne kakovostni, in…
o …vedno na zalogi



kupiti več je ceneje!
o večji popusti
o nižji stroški transporta



za vsak slučaj kupimo na zalogo, da ne zmanjka!
o se zavarujemo pred nepredvidljivo prihodnostjo
o želimo biti čimbolj neodvisni od dobaviteljev
o zaloga kompenzira ozka grla in neučinkovito organizacijo delovnega procesa



izredni dogodki…
o naravne nesreče, neučinkovit nabavni trg,
o nenadna večja potreba po zdravstvenih storitvah,
o stavka zaposlenih…
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NOK je denar, ki je dolgoročno
zaklenjen v strukturi financiranja
poslovanja bolnišnice.
Močno vpliva na likvidnost



Cilj: NOK čim nižji!



Kako to doseči z zalogami?
o
o
o
o



proaktivno upravljanje: hiter obrat
zalog, varnostne zaloge, konsignacija
aktivno s komercialnimi pogoji: cena,
SLA, rok plačila, rok dobave
dober odnos do dobavitelja,
likvidacija nekorantnih zalog

Odpraviti neučinkovitosti v
delovnem procesu!

BILANCA STANJA
sredstva
viri .

Kratko- in srednjeročne
procesne in finančne koristi
za uspešnost poslovanja

Strategija in
smernice
učinkovitega
poslovanja

1

Realizacija
učinkov
enostavnejših
ukrepov

2

Sistematične
spremembe z
uvedbo ukrepov
prestrukturiranja

3

Prenova učinkovitosti
ključnih procesov za
večjo odzivnost na
potrebe pacientov

4

Razvoj in večje
soustvarjanje
bolnišnic na
ključnih vsebinah

5

Zadostnost,
trdnost in
sodobnost
organizacije

6

Identifikacija
projektov digitalne
transformacije za
učinkovitost in
razvoj
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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 prodamo za 1€ storitev, koliko ta prodajo
vpliva na presežek prihodkov nad odhodki?

če znižamo strošek za 1€, koliko to vpliva na
presežek „naše“ bolnišnice?

presežek 0,5 mio € = 1% prihodkov

če znižamo strošek za 1€
presežek naraste za 1€!

prihodki za +1€ ➔ presežek za +1cent!

V SA K PRIHRA NJ E N € GRE DIRE KT NO V
PRE SE ŽE K !

=100€

▲kakovost storitev

BO L NIŠNIC A mora ustv ariti za 100€
storitev za enak učinek kot če zniža
stroške za 1€!
v razvoj

v plače

lastnikom



slabo načrtovanje, slaba realizacija načrta
✓ planirate eno, hote ali nehote se zgodi nekaj drugega,
✓ sistem v bolnišnici se nastavi tako, da nastajajoča odstopanja »amortizira«
 »za vsak slučaj, da nas kaj ne preseneti«

✓ slaba realizacija dobrega načrta poslovanja po nepotrebnem povečuje interne zaloge



neučinkovito pogajanje
✓ izboljšanje komercialnih pogojev za nabavljeno blago, material in storitve
✓ predvsem: cene za primerno kakovost, rok plačil, rok dobave
 povsem po nepotrebnem povzroča bolnišnici dodatne stroške

✓ v primeru blaga in materiala to po nepotrebnem dviguje vrednost zalog
 direktne stroške in tiste skrite, indirektne: zavarovanje, odpisi, skladiščenje in manipulacija...

✓ učinkovito pogajanje z dobavitelji pozitivno vpliva na upravljanje zalog!



zaloge predolgo vezane v sistemu
✓ več kot dvakratni čas povprečne dobave nima posebnega smisla
 specifike

✓ imeti nabavljeno na zalogi dlje kot je potrebno pomeni dodatne zaloge!
✓ dobri ukrepi znižajo obsege in vrednosti ter stroške upravljanja zalog do 15%
 vklj. stroške financiranja zalog in sprostitve likvidnostnih sredstev

✓ razblinimo mit… zaloge na konsignacijo… stroške konsignacije vedno plačate vi!
 ni rešitev – je rezultat učinkovitega upravljanja zalog
 konsignacijo si privoščite, ko je interni sistem upravljanja zalog pod kontrolo in učinkovit



procesi… klinične poti…
✓ strošek = zmnožek cen in količin
✓ ključ obvladovanja zalog (in stroškov) je poraba nabavljenega v poslovnih procesih in kliničnih poteh
✓ glavni izzivi kliničnih poti v povezavi z zalogami:





zelo raznovrstni, nestandardizirani predmeti nabave
ni jasno predpisane zadostne kakovosti predmetov nabave
ni normiranih časov in količin
= v isti bolnišnici, na isti klinični poti, za isti zdravstveni poseg različni izvajalci uporabljajo različne materiale, zdravila
in pripomočke

✓ to po nepotrebnem dviguje zadostne zaloge.
 precej več kot jih dviguje morebiti previsoka cena.



standardizacija
✓ raznovrstnost dviguje obseg zalog.
✓ sposobni managerji s podporo izvrševalcev (predstojniki klinik) so standardizacijo sposobni uvesti prej kot v
letu dni in že v istem letu vsaj deloma žeti rezultate



povezovanje s podobnimi bolnišnicami
✓ racionalizacija vsega kar ni neposredno vezano na klinično pot, je prav pot kako postati še bolj učinkovit
✓ morda bo za to potrebno kaj popustiti, prevzeti kakšno učinkovitejšo navado, tudi odpustiti kakšnega
zaposlenega v administrativni podpori
✓ vidik zalog: izmenjava dobrih praks!







dobro načrtovanje poslovanja in za poslovanje potrebnih zalog
izmenjava izkušenj ali celo skupni podvigi pri pogajanjih z dobavitelji
skupna virtualna lekarna za pregled nad razpoložljivimi zalogami
skupen SLA
skupna fizična zaloga določenih materialov znižuje najmanj varnostne zaloge
krajša pot do standardizacije nabavljenega

 skupna dopolnitev kliničnih poti z vpisom potrebnih resursov za njihovo učinkovito izvedbo



Zakon velikih števil je lahko (ali pa tudi ne…) na strani bolnišnice!



900 zaposlenih, 250 delovnih dni na leto, VSAK vsak dan 1 euro…



= 225.000 € /leto!

Ni majhnih
prihrankov.



Kaj pa… če uporabimo še prejšnjo formulo?



Vsak prihranjen € je v presežku vreden 100€ prodanih storitev…



= 22,5 mio €!!

Vsak €
šteje!

1.

dosledno izvajajte prevzete pogodbene obveznosti
2% preseganje načrta prihodkov s storitvami, ki niso plačane, ustvarjajo potroške zalog v višini
skoraj 1% letne realizacije, oz. v primeru naše bolnišnice skoraj 450.000€

2.

izračunajte si, koliko je vreden vaš neporabljen €

Naredite načrt najmanj ozaveščanja zaposlenih.
Motivirajte jih s tem, da organizirate prepoznavanje takih prispevkov in jih ustrezno nagradite.
Koliko od ciljanih 225.000€ uspete aktivirati?

3.

zmanjšajte zaloge - skrajšate dni vezave zalog
✓ analizirajte in načrtujte: 20/80
✓ postavite cilj

identifikacija potrebe za naročilo
od identifikacije do odobritve nabave
od odobritve poslanega zahtevka za nabavo
od zahtevka do oddaje naročila dobavitelju
od naročila do dobave
od dobave do distribucije na mesto porabe

 postopek nabave razdelite na par logičnih korakov
 primerjate povprečni dobavni rok Vs. izmerjen potreben skupni čas naročanje čas ter sedanje dni vezave zalog!

✓ ukrepajte!
 je izmerjen čas naročanja predolg?
 decentralizirajte pooblastila, informatizirajte sistem naročanja, dobavitelj naj komisionira in dobavlja končnemu
uporabniku, dobavitelj naj pripelje večkrat po malo…

✓ učinek? Več kot prepolovitev zalog s 25 na 10 dni prinaša „naši“ bolnišnici:
 500.000€ trajno sproščenih likvidnih sredstev
 najmanj v 1. letu za enak povprečni znesek zniža odhodke
 trajno se razbremeni za obresti financiranja dela NOK

4.

Naredite… še raje: 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

✓ Merite! Vzpostavite semafor…
 določite priporočljive čase
 določitev potroške materiala, zdravil, pripomočkov
 vklopite semafor za 1 leto: so izvajalci boljši kot povprečje, enaki ali slabši? Razlogi?


Učinek? Najmanj 2-3% odhodkov. V dveh letih.

5.

Povežite se! Za realizacijo sinergij brez negativnega vpliva na kakovost…

Se lahko z najbližjima bolnišnicama dogovorite za najmanj virtualno skupno upravljanje zalog?
Da so vaše zaloge vsaj količinsko (ne pa tudi lastniško) poenotene?
Zaloge boste, predvsem na račun varnostne zaloge, znižali za najmanj 2-3%.

