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Javno zdravstvo v prihodnje
27. spomladansko strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu poteka
po dvoletnem premoru, ko je epidemija covida-19 če že ne popolnoma ustavila, pa vsaj bistveno upočasnila družbeno življenje na skoraj
vseh področjih in s tem ustavila tudi društveno
delovanje in udejstvovanje. Načrtovanega srečanja tako ni bilo vse od spomladanskega srečanja
maja 2019, ko smo se sestali v Bohinjski Bistrici,
in jesenskega srečanja 2019 v Rogaški Slatini. V
tem dvoletnem, lahko bi ga imenovali covidnem
obdobju, so se nekatere razmere v zdravstvu še
zaostrile. Trditev, da mora biti vse podrejeno
bolniku, ki mora biti v ospredju vseh zdravstvenih prizadevanj, se je zdela kot floskula, ki tega
ni dokazovala. Bolniki so namreč vse težje prihajali do zdravstvenih storitev, čakalne dobe so
se podaljšale, operativni posegi so se prelagali,
mnogi bolniki so ostali brez osebnega zdravnika. Zaradi prednostne obravnave covidnih
bolnikov so se obravnave drugih bolnikov prestavljale, celo bolniki so si zaradi tega samoomejevali obiske pri zdravnikih ali pa se posluževali
posvetovanj po telefonu in imeli srečo, če so po
nekajkratnih klicih uspeli dobiti želeno ambulanto. Mnogi bolniki, ki so materialno zmogli,
so se posluževali samoplačniških zdravstvenih
storitev ali pa se dodatno zavarovali pri zavarovalnicah za prednostno obravnavo, ki je bila
opravljena po samo nekaj dneh čakanja. Predvsem v zadnjem času nekateri akterji širijo trditve, da pri nas sploh nimamo javnega zdravstva,
da je to državno, ki je nedostopno in neučinkovito ter prepredeno s korupcijo. S to trditvijo
dokazujejo, da so v zdravstvu potrebne temeljite
spremembe in smer bodočega zdravstva vidijo
le v privatizaciji, kjer bi lahko vsi zdravstveni

delavci, ne glede na status ali zaposlitev, delali
za zdravstveno blagajno, ta pa naj bi plačala vse
opravljene storitve.
Cilj zdravstva je zdravje ljudi, obenem je to tudi
temelj javnega zdravstva, ki naj vsem državljanom zagotavlja kvalitetno in dostopno zdravstveno storitev pod enakimi pogoji. Zaradi prej
opisanih slabosti delovanja zdravstvenega sistema smo se v Upravnem odboru Društva ekonomistov v zdravstvu odločili, da temo predavanj
in razprav tokratnega srečanja posvetimo javnemu zdravstvu v prihodnje.
Od ustanovitve samostojne države pa do danes se je nakopičilo precej izzivov za korekcijo
oziroma izboljšanje sistema. Takrat sprejet Bismarckov model zdravstvenega varstva temelji
na načelih obveznega, z zakonom predpisanega
javnega zavarovanja, s področjem zavarovanja
pa nato avtonomno upravljajo predstavniki delodajalcev in zavarovanih oseb. Država ima v
tem modelu zgolj nalogo sprejemati zakone in
predpise, ki se jih morajo držati nosilci zavarovanj, ter nadzorovati spoštovanje le teh. Hkrati
ima tudi funkcijo arbitra in nalogo, da posreduje, kadar pride do motenj v sistemu. Oblikovanje
obsega storitev in cen poteka po pogajalskem
principu med predstavniki izvajalcev in plačnikom storitev, ki jih izvajajo javni zdravstveni
zavodi, ki so še vedno organizirani po zakonu
o zavodih, sprejetem v začetku devetdesetih let
prejšnjega stoletja, in koncesionarji, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo. Bismarckov
model zdravstvenega varstva, v katerega nekako
ne sodi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki
ne temelji na načelu solidarnosti, ampak na enakosti vseh, ki v ta sklad plačujejo sredstva, se ni
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dopolnjeval. Težnje v preteklih obdobjih so bile,
da bi ga podredili z močnejšo regulacijo države,
kar pa bi seveda porušilo načelo avtonomnosti
upravljanja predstavnikov delodajalcev in zavarovancev.
Ekonomisti in poslovodni delavci smo že v preteklosti izpostavljali anomalije v delovanju zdravstvenega sistema*. Zakoni, ki so bili uveljavljeni v začetku devetdesetih let, so postavili okvir
novega sistema, ki pa bi moral biti dodelan s
sprejetjem nekaterih podzakonskih aktov in
drugih opredelitev. Šele ti naj bi jasno opredelili
pravice zavarovancev v okviru ekonomske zmožnosti države, naloge in pristojnosti lokalnih
skupnosti ter delodajalcev v zvezi z zdravstvenim varstvom, merila za postavitev mreže javne
zdravstvene službe, standarde in normative storitev, ki jih zagotavlja javni sistem, način financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja in
posredno javne zdravstvene dejavnosti, vlogo
partnerjev (država, ZZZS, izvajalci) v sistemu
itd. Čeprav je od sprejema zakonov minilo že 29
let, cela vrsta nalog še ni uresničenih, kar samo
po sebi povzroča težave in motnje v delovanju
sistema, nezadovoljstvo ter nesistemsko reševanje težav. Že takrat smo izpostavljali nenačrtovan razvoj zdravstvenih zmogljivosti, ki se ni
odvijal v celoti skladno z zmožnostmi, temveč
v odvisnosti raznih drugih vplivov in dejavnikov. Tako tudi po 29 letih od sprejema zakonov
nimamo določene mreže javne zdravstvene dejavnosti, niti normativov in standardov zdravstvenih storitev, kar neredko vodi v neskladja
in nenačrtnost v razvoju ter v stanje, za katerega
ni zadostnih kadrovskih, finančnih in drugih virov.
Verjetno smo si vsi enotni, da je zdravstveni sistem treba temeljito sistemsko prenoviti, opraviti
tiste naloge, ki 29 let niso bile opravljene (mreža, standardi), ter na novo zakonsko določiti organizacijo in upravljanje zdravstvenih zavodov
oziroma nepridobitnih zdravstvenih družb. Če
smo si pri tem enotni, pa že prispevki za to srečanje kažejo, da so naši pogledi na to, kako to
narediti, zelo različni. Zato je prav, da v sklopu
razprave razgrnemo svoje poglede in jih z argumenti za in proti poizkušamo poenotiti.
Pravkar sprejeta koalicijska pogodba nakazu-

8

je tudi odpravo dosedanjih pomanjkljivosti.
Zastavljenih ima preko 50 ciljev za prenovo in
izboljšanje zdravstvenega sistema, ki naj bi jih
uresničili v času dveh mandatov. Koalicijska
pogodba se v delu, ki se nanaša na zdravstvo,
deli na poglavje reševanja trenutnih težav in poglavje pogleda v prihodnost – moderen zakon o
zdravstvenem sistemu.
V okviru reševanja trenutnih težav dokument
načrtuje izhodno covidno strategijo, s katero bi
družbo pripravili na morebiten novi val epidemije covida-19, spremembo zakona o nalezljivih boleznih in sprejem interventnega zakona o
zdravstvu. S cilji za odpravljanje trenutnih težav
naj bi z interventnim zakonom omogočili vzpostavitev ažurne evidence čakalnih dob in takojšnje skrajševanje čakalnih dob z razpisom, ki bo
primarno namenjen javnim zavodom, šele nato
koncesionarjem in tudi zasebnikom. Zakon naj
bi zagotovil tudi dostop do zdravnika na primarni ravni, uveljavil in ovrednotil standarde
in normative (ukinil naj bi sočasno delo zdravnikov na več deloviščih), debirokratiziral in digitaliziral zdravstveni sistem, s poudarkom na
primarni ravni, in dosledno finančno stimuliral
zdravstveni kader. Uredili naj bi tudi področje
pacientovih pravic, izvajanje zdravstvenih storitev, financiranje zdravstvenega sistema, kadrov
v zdravstvu, dobrega upravljanja zdravstvenega
sistema, dolgotrajne oskrbe, paliativne oskrbe, duševnega zdravja, zdravstvene preventive
ter alternativne in komplementarne medicine.
Ustanovili naj bi urad pacientovih pravic, ki
bo zagotavljal zakonsko varstvo pacientov. Pro
bono ambulante se vključijo v javno zdravstveno mrežo, ustanovi se tudi sklad za primere
zdravljenja redkih bolezni posameznika v tujini.
Uveden naj bi bil enotni informacijski sistem na
vseh ravneh zdravstva, za katerega bi tudi opredelili boljše materialne in prostorske standarde.
Avtomatizirali bi napotovanje pacientov k specialistom po kriterijih najkrajše čakalne vrste in
oddaljenosti od prebivališča. Sistemsko naj bi

* Zbornik »26. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v
zdravstvu, Pravilne odločitve – osnova za razvoj slovenskega zdravstvenega sistema, str. 7, 8, Bohinjska Bistrica, 23. in 24. maj 2019«.
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tudi izboljšali dejavnost helikopterskega reševanja prevozov v Sloveniji. S spremembo zakona
o zdravstveni dejavnosti naj bi odpravili popoldansko delo zdravnikov pri zasebnih izvajalcih
zdravstvene dejavnosti in koncesionarjih ter
uvedli konkurenčno prepoved dela. Do konca leta 2024 naj bi pripravili celovito prenovo
financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Leta 2030 naj bi vključno z
investicijami namenili za zdravstvo 12 % bruto
domačega proizvoda. Odpravili naj bi porušena plačna nesorazmerja, uvedli nagrajevanje in
motiviranje po rezultatih dela, spodbujali integracijo zdravstvenih delavcev in njihovih družinskih članov v okolje z dostopnejšimi vrtci,
šolami in stanovanji za mlade zdravnike. Uvedli naj bi tudi kadrovsko štipendiranje na vseh
področjih zdravstvenih programov v srednjih
šolah in fakultetah. Vodenje in upravljanje državnih in občinskih zdravstvenih zavodov naj bi
bilo učinkovitejše z učinkovitejšo porabo sredstev. Napoveduje se centralizirano naročanje
zdravstvenega materiala po enotnem sistemu
na nacionalni in regionalni ravni. Napoveduje
se tudi nov register referenčnih cen zdravstvenega materiala in opreme ter ustanovitev Nacionalne agencije za razvoj, investicije in kakovost
v medicini, ki bo nadzirala kakovost investicij
na nacionalni in regionalni ravni. Sistemsko naj
bi se uredilo področje dolgotrajne oskrbe ter
povečala dostopnost in izbirnost zdravstvenih
storitev v domovih starejših občanov. Regionalna dostopnost do paliativne oskrbe naj bi se povečala, na primarni ravni pa bi organizirali paliativne ambulante. Zakon o duševnem zdravju
naj bi se posodobil, izboljšal naj bi se nadzor izvajalcev psihoterapevtskih storitev, dostopnejša
pa naj bi postala tudi mreža centrov duševnega
zdravja. Razširila naj bi se dostopnost preventivnih programov in proučila možnost davčnih
regulativnih omejitev vsebnosti sladkorja. Področje alternativnega zdravljenja naj bi uredili
po modernih evropskih standardih in zagotovili nadzor nad to dejavnostjo. Nadzorovana bo
raba konoplje v medicinske namene, pridelavo
konoplje za medicinske namene pa bo organizirala država.

Javno zdravstvo v prihodnje

Glede na številčno premoč sedanje koalicije v
državnem zboru ni dvoma, da večina zastavljenih ciljev v osemletnem obdobju ne bi bila uresničena. Ravno zaradi tega tako podrobno navajam koalicijsko zavezo za področje zdravstva,
ker sem prepričan, da bo ta v prihodnje krojila
usodo javnega zdravstva. Že dosedanji komentarji in polemike po komaj nekaj dnevih od objave koalicijske pogodbe pa kažejo, da bodo nekateri izmed zastavljenih ciljev koalicije izredno
trd oreh. Največji odpor bosta verjetno doživela
omejevanje popoldanskega dela zdravnikov pri
zasebnikih in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
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mag. Franc Vindišar

Kaj nam je epidemija razkrila in kako naprej?

mag. Franc Vindišar
Ministrstvo za zdravje

Kaj nam je epidemija razkrila
in kako naprej?
Povzetek

Abstract

Slovensko zdravstvo na pojav epidemije v obsegu,
ki smo ga doživeli zadnji dobri dve leti, nikakor ni
bilo pripravljeno, a se je kljub temu odzvalo hitro
in učinkovito. Kljub dejstvu, da so bile pomembne razlike med posameznimi valovi, smo uspeli
zagotoviti vzdržnost sistema, ki je vsem pacientkam in pacientom s covidom-19 zagotovil potrebno dostopnost. Seveda pa smo na osnovi izkušenj
organizacijo tudi prilagajali. Posebej velja izpostaviti pomen javnega zdravstva in koordinacijo
slovenskih bolnišnic, ki so delovale zelo enotno in
solidarno. Seveda so svoj delež prispevali tudi vsi
ostali deležniki, od primarnega zdravstva, mikrobioloških laboratorijev in bolnišnic, ki niso imele statusa covid bolnišnice, do koncesionarjev in
zasebnikov. Z učinkovitimi ukrepi so bila zagotovljena tudi finančna sredstva, ki so zagotavljala
finančno vzdržnost celotnega sistema. Kljub novim potrebam smo zagotavljali tudi zdravstvene
storitve, ki so bile opredeljene kot tiste, katerih
opustitev bi lahko povzročila dolgoročne posledice
za zdravje posameznikov in celotne družbe. Seveda pa se vsi zelo dobro zavedamo, da so nastali
zaostanki, ki jih bo treba odpraviti in tu bo nujno sodelovanje vseh deležnikov. Pri posameznih
izvajalcih je treba pregledati zaostanke, posebno
skrb nameniti ureditvi čakalnih seznamov in takoj pristopiti k organizaciji dela, ki bo realizacijo
vrnila na raven iz leta 2019 in zagotovila odpravo zaostankov, ocenjenih kot posebej tveganih za
javno zdravje.

Slovenian healthcare was not prepared for the
epidemic on the scale we have experienced in
the last two years, but it nevertheless responded
quickly and efficiently. Despite the fact that there
were significant differences between individual
waves, we were able to ensure the sustainability
of the system, which provided all patients and patients with COVID-19 the necessary accessibility.
Of course, based on our experience, we also adjusted the organisation. The importance of public
health and the coordination of Slovenian hospitals, which acted in a very unified and solidary
manner, should be especially emphasised. Of course, all other stakeholders from primary health
care, microbiological laboratories, hospitals that
did not have the status of COVID hospitals, concessionaires and private individuals also contributed their share. Effective measures also provided
financial resources that made the whole system financially sustainable. Despite the new needs, we
also provided health services that were identified
as those whose abandonment could have long-term consequences for the health of individuals
and society as a whole. Of course, we are all very
well aware that backlogs have arisen that will
need to be addressed, and this will require the
participation of all stakeholders. For individual
contractors, it is necessary to review the backlog,
pay special attention to the arrangement of waiting lists and immediately start organising work,
which will return the realisation to the 2019 level
and ensure the elimination of backlogs assessed
as particularly risky for public health.

27. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Laško 26. in 27. maj 2022

11

mag. Franc Vindišar

1. STANJE PRED EPIDEMIJO
V Sloveniji smo imeli v začetku leta 2020, ko so
iz mesta Wuhan poročali o novem virusu, ki so
ga poimenovali SARS-CoV-2, skupaj 26 bolnišnic, od katerih jih je bilo za potrebe somatskih
bolezni namenjenih skupaj 20. Od teh jih je 15
sprejemalo paciente, ki so imeli zdravstvene
težave s področja internističnih in/ali infektoloških bolezni. Natančna delitev na navedenih
področjih praviloma ni bila vzpostavljena, saj
so se namestitve zagotavljale na osnovi trenutne
zasedenosti posameznih oddelkov oz. klinik.
V zadnjih letih oz. celo desetletjih se je kapaciteta za potrebe infekcijskih bolezni v državi
zmanjševala, tako da smo v omenjeno obdobje
vstopili z organiziranimi enotami za infekcijske
bolezni v okviru obeh univerzitetnih kliničnih
centrov. Samostojni oddelki so bili še v SB Celje,
SB Novo mesto in SB Murska Sobota, v večini
drugih bolnišnic pa je bila dejavnost organizirana v okviru internističnih oddelkov. Posebna
organizacijska enota je bila še na Kliniki Golnik, ki je bila predvidena za oskrbo pacientov z
aktivno obliko tuberkuloze. V vseh navedenih
bolnišnicah so bili samo sporadični prostori, ki
so zagotavljali ustrezne pogoje za oskrbo visoko
kužnih pacientov, tako na področju standardne
namestitve kot seveda tudi na področju oskrbe
kritično bolnih pacientov.
S področja organizacije smo imeli v skladu z
veljavno zakonodajo v bolnišnicah organizirane
službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, v okviru katerih so sodelovali
infektologi, mikrobiologi, internisti, kirurgi in
seveda zdravstvena nega s posebnimi znanji s
tega področja. Na državnem nivoju je bila organizirana Nacionalna komisija.
Za področje infektologije je bilo v javni zdravstveni mreži po podatkih Registra izvajalcev
zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu
60 specialistov infektologije in 42 specializantov
infektologije. Po letu 2017 je interes za prijavo
na omenjeno specializacijo kljub potrebam izvajalcev začel upadati, tako da se je po tem letu
v povprečju za prijavo odločilo 6 zdravnic in
zdravnikov, kar je bilo polovica interesa v preteklosti.
Kot sestavni del zdravstvene oskrbe pri nalezljivih boleznih moramo seveda omeniti mikrobi12
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ološke laboratorije, ki so organizirani v okviru
samostojnih pravnih subjektov. V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti je bil leta 2013
ustanovljen Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano (NLZOH), poleg tega pa zdravstvene storitve s tega področja zagotavlja še
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, ki
deluje v okviru Medicinske fakultete Univerze
v Ljubljani.
V bolnišnicah smo imeli pripravljene načrte
za množične nesreče, ki pa so bili pripravljeni
za druge namene, kot je naglo širjenje nalezljive bolezni, zato je bila stiska vodstev bolnišnic
z dnem razglasitve prve epidemije 12. 3. 2020
zelo velika. Poleg potrebe po reorganizaciji bolnišnic sta bila posebna izziva tudi zagotavljanje
potrebne osebne varovalne opreme in pridobivanje dodatne medicinske opreme, predvsem
za področje zdravstvene oskrbe kritično bolnih.
Pripravljenost na nacionalni ravni za učinkovito upravljanje in vodenje v teh primerih je bila
sicer v nekaterih dokumentih navedena, a v
praksi nepreizkušena in kot takšna bolj ali manj
neuporabna.
Posebej velja omeniti tudi stanje v socialno varstvenih zavodih, kjer je bilo nameščeno skoraj 20.000 posebej ranljivih oseb in kjer so bili
pogoji namestitve glede preprečevanja širjenja
okužb zelo slabi, poleg tega pa je bila usposobljenost kadra za ta namen na nizki ravni. V teh
organizacijskih enotah niso bili izdelani ustrezni načrti, tako da so v obdobje epidemije vstopili brez njih.
2. ZAČETNE AKTIVNOSTI
Z razglasitvijo epidemije je minister za zdravje
sprejel sklep, da se delovanje zdravstvenega sistema takoj omeji na najnujnejše storitve, oskrbo
onkoloških pacientov in nosečnic, hkrati pa je
treba pripravljati kapacitete in organizacijo dela
za oskrbo okuženih pacientov. Sprejeta je bila
odločitev, da se bo zagotavljala možnost hospitalizacije vsem, ki bodo to nujno potrebovali,
ostali bodo oskrbljeni v domači oskrbi. Kot zanimivost je informacija, da smo imeli ob sprejetju teh sklepov v državi 96 potrjenih primerov.
V bolnišnicah smo začeli pospešeno odpuščati paciente, pripravljati prostore, vzpostavljali
so se filtri za osebje, organizirani so bili krizni
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štabi, potekala so interna izobraževanja s področij osebne zaščite in zdravljenja, organizacijske enote so se reorganizirale. Vključena je bila
civilna zaščita, ki je pomagala pri zagotavljanju
dodatnih kapacitet (kontejnerji), pogojev za nameščanje osebja v bolnišnicah in tudi izven njih
ter pomoči pri logistiki oskrbe bolnišnic. Posebej velja izpostaviti organizacijo dela po dveh
ločenih poteh, prva za okužene oz. potencialno
okužene paciente in druga za vse ostale, ki je
primarno zajela delo v urgentnih centrih, nato
pa se je razširila na vse delovne procese. Za potrebe pravočasne diagnostike okužb smo vzpostavili enotne vstopne točke, ki so bile organizirane v sodelovanju s primernim nivojem in tudi
nekaterimi koncesionarji. V začetku smo morali
njihovo število prilagoditi zalogam osebne varovalne opreme in kadrovskim možnostim, nato
smo to lahko povečevali. Nabavne službe so vse
svoje aktivnosti usmerile v nabavo osebne varovalne opreme, zdravil, medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, ki je bila predvidena
za oskrbo pacientov s covidom-19. Ob tem je
bila zaskrbljenost ob posnetkih iz Bergama prisotna pri vseh.
V prvem valu smo tako v zelo kratkem času
reorganizirali slovensko zdravstvo in zagotovili pogoje za sprejem večjega števila okuženih
pacientov. Z redkimi izjemami (kot npr. DSO
Šmarje pri Jelšah) pa se je epidemiološko stanje
začelo bistveno izboljševati in je bila epidemija dne 31. 5. 2020 preklicana. Število dnevnih
okužb je bilo takrat pod 10.
Kljub relativno kratkem času trajanja prve epidemije pa je bil izpad realizacije programov v
zdravstvu relativno velik, saj je bila dejavnost
omejena na veliki večini področij. Kot eno najpomembnejših pozitivnih dejstev iz tega obdobja velja omeniti izjemno sodelovanje med
primarno in sekundarno ravnjo zdravstva, ki
bi moralo biti, vsaj v delnem obsegu, vodilo za
prihodnost.
V obdobju prvega vala smo imeli za potrebe covidnih pacientov aktivirane štiri bolnišnice (oba
UKC, K Golnik in SB Celje). Največje dnevno
število hospitaliziranih pacientov je bilo 30. 3.
2020, in sicer 117, na intenzivnih terapijah pa
36 dne 10. 4. 2020. Dnevno je bilo v tem valu
največ sprejetih pacientov skupaj 23.
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3. DRUGA RAZGLASITEV EPIDEMIJE
V drugi polovici septembra 2020 se je število
pacientov s covidom-19 začelo eksponentno povečevati. Temu je sledilo tudi število hospitaliziranih pacientov. 18. 10. 2020 je bila z Odlokom
Vlade RS ponovno razglašena epidemija. Število
aktivnih primerov okuženih prebivalcev je preseglo 10.000. Primarno so bile aktivirane bolnišnice iz 1. vala, a glede na povečevanje potreb so
bile ob koncu oktobra, ko smo imeli hospitaliziranih skupaj preko 700 pacientov, od tega več
kot 120 na intenzivni terapiji, aktivirane že vse
splošne bolnišnice. V tem času je število dnevnih sprejemov presegalo 150 pacientov. Seveda
je bila v teh razmerah ponovno izvedena popolna reorganizacija zdravstvenega sistema, z razliko, da so ostali odprti nacionalni preventivni
programi (DORA, ZORA in SVIT). V procese
hospitalnih obravnav so se vključevali bolničarji Rdečega križa Slovenije, zdravstveno osebje s
primarne ravni, koncesionarji in pripadniki Slovenske vojske. Na primarni ravni so bile organizirane vstopne točke za odvzem brisov in covid
ambulante v vseh zdravstvenih domovih.
Na področju infrastrukture velja omeniti odprtje Diagnostično-terapevtskega servisa (DTS)
UKC Ljubljana dne 8. 11. 2020. Na tej lokaciji
je bilo vzpostavljeno v dveh nadstropjih skupaj
6 hal (A do E), na skupni površini 4.726 kvadratnih metrov, v posebnem nadstropju so bili
urejeni še prostori za osebje. V 1. nadstropju
sta bili tako v samo 10 dneh iz osnovnih gradbenih prostorov predani v uporabo dve hali
s skupaj 50 posteljami in možnostjo širitve na
100 postelj. Sledila je še ureditev dodatnih hal
v 2. nadstropju s skupno kvadraturo 3.000 kvadratnih metrov. V tem nadstropju je bilo tako
zagotovljenih dodatnih 100 postelj z možnostjo
povečanja na 200 postelj. Tu so bili prostori izdelani in predani v uporabo v 21 dneh. Celotna
vrednost omenjene investicije je bila dobre 3
mio EUR z DDV za GOI dela in 1,1 mio EUR
z DDV za medicinsko in informacijsko opremo
oz. 890 EUR/m2. Poleg tega so tudi v nekaterih
drugih bolnišnicah vzpostavili pogoje za ločeno
nameščanje okuženih pacientov tako na standardnih kot tudi intenzivnih oddelkih.
Na MZ je bila izdelana aplikacija za poročanje
o kapacitetah bolniških postelj po posameznih
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bolnišnicah in o njihovi zasedenosti. Imenovan
je bil koordinator za bolnišnične kapacitete Robert Carotta, dr. med.
Najvišje skupno število hospitaliziranih pacientov je bilo doseženo 25. 11. 2020 – 1.324,
od tega 195 na intenzivni terapiji. V tem času
je bilo dnevno število sprejemov do 160. Nekaj
dni zatem, 1. 12. 2020, je bilo doseženo najvišje število pacientov na intenzivni terapiji v tem
valu – 208. V tem času je bilo skupaj aktiviranih
13 bolnišnic. Po manjšem znižanju obremenitev
v času božično-novoletnih praznikov je sledil
ponovni dvig v drugi polovici januarja, ki pa je
bil relativno kratek, tako da se je število hospitaliziranih v sredini marca 2021 zmanjšalo približno na tretjino najvišjih vrednosti. Dve splošni
bolnišnici smo za sprejemanje covid pacientov
uspeli začasno zapreti.
Še pred koncem marca 2021 pa se je že začel
3. val, ki je trajal do sredine junija 2021. Pred
njegovim začetkom smo novelirali strategijo
hospitalnih obravnav covid pacientov, v katero
smo vključili faze odpiranja kapacitet na osnovi posteljnih kapacitet posamezne bolnišnice
in skupnega števila hospitaliziranih pacientov.
Uvedene so bile redne videokonference s strokovnimi direktorji vseh bolnišnic. Vzpostavljen
je bil princip enotne slovenske bolnišnice. Pri
planiranju kapacitet za paciente smo začeli redno uporabljati napovedne modele modelarjev
Instituta Jožef Stefan in Fakultete za pomorstvo
Univerze na Primorskem, povečali smo obseg
zbiranja podatkov preko aplikacije MZ.
Epidemija je bila dne 15. 6. 2021 preklicana. Na
ta dan je bilo hospitaliziranih 122 pacientov, od
tega 40 na intenzivni terapiji. Status covid bolnišnice so imele v tem času še štiri bolnišnice.
Z začetkom julija pa sta se zaprli še K Golnik in
SB Celje.
Nov val se je začel nakazovati že v drugi polovici
avgusta 2021, tako da je bilo treba ponovno povečevati kapacitete za covid paciente in postopno aktivirati bolnišnice. Že v zgodnji fazi tega
vala je bilo evidentno povečanje deleža pacientov, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje.
Napovedni modeli so nakazovali katastrofično
stanje. Takoj smo pristopili k načrtovanju novih
kapacitet, posebej za intenzivno terapijo, v ta
namen smo v nekaj dneh obiskali 2/3 vseh bol14
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nišnic, kjer smo vodstvom predstavili napovedi
in jih seznanili s pričakovanji njihovih kapacitet.
Praviloma smo povsod naleteli na razumevanje,
a hkrati videli izrazito zaskrbljenost. V prvi polovici novembra se je tako izrazilo eksponentno
povečevanje hospitalizacij, saj je bilo v obdobju
14 dni dnevno sprejetih po več kot 100 pacientov, največ celo 136. Vrh števila hospitaliziranih
je bil 23. 11. 2021, ko je bilo skupaj hospitaliziranih 1.168 pacientov. Le dva dni zatem smo dosegli maksimalno število pacientov na intenzivni terapiji – 291. V tistih dneh je bil zdravstveni
sistem na največji preizkušnji, saj je pomemben
podatek, da smo v celi državi pred pandemijo
razpolagali s 233 intenzivnimi posteljami in da
je bil delež zagotovljenih intenzivnih postelj na
število prebivalcev daleč najvišji v celotni Evropi
in večini preostalega sveta. Aktiviranih je bilo
15 covid bolnišnic, v njih je sodelovalo veliko
zdravstvenih delavcev, ki so bili sicer zaposleni
na drugih nivojih zdravstvenega varstva, pomagali so prostovoljci, pripadniki Rdečega križa
in Slovenske vojske. Pogoji nameščanja in kadrovski standardi so bili daleč pod običajnimi,
a bistveno je dejstvo, da smo vsem pacientom,
ki so potrebovali intenzivno zdravljenje, to tudi
zagotovili. Pomembno vlogo pri obvladovanju
potreb po hospitalizacijah je imelo tudi uvajanje zdravil, ki smo jih uspeli zagotavljati takoj
po njihovi odobritvi s strani Evropske agencije
za zdravila (EMA) in vzpostaviti protokole za
njihovo aplikacijo v večini bolnišnic. Poleg tega
smo nudili možnost zdravljenja s pomočjo telemetrije, ki je zagotavljala varno obravnavo v
domačem okolju in pravočasno hospitalizacijo,
če se je zdravstveno stanje poslabšalo. Dnevno
smo tako oskrbovali tudi do 80 pacientov.
Do konca leta 2021 se je število hospitaliziranih
postopno zniževalo, a po božično-novoletnih
praznikih je ponovno sledil nov val, ki je sicer
zahteval na vrhu ponovno več kot 1.000 hospitaliziranih pacientov, a precej nižje potrebe
po intenzivnem zdravljenju kot v valu, ki ga je
povzročila različica virusa delta. Smo pa začeli
ugotavljati povečevanje deleža pacientov, ki so
imeli covid-19 kot spremljajočo bolezen in ta ni
bila glavni razlog za hospitalizacijo. Po posvetu
s Svetovalno skupino smo tako uvedli kohortne
izolacije na oddelkih in s tem zmanjšali potrebo po ločenih oddelkih. Uvajanje tega mode-
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la je bilo med bolnišnicami različno in je bilo
odvisno predvsem od prostorskih pogojev. V
marcu 2022 smo začeli s postopnim zapiranjem
bolnišnic, kjer smo kot kriterij upoštevali najmanj štiri intenzivne postelje oz. 10 standardnih
postelj. Vzpostavili smo štiri covid oddelke, kjer
smo nameščali paciente, pri katerih je bila vodilna diagnoza covid pljučnica. V teh bolnišnicah je bila zagotovljena tudi intenzivna terapija.
V vseh ostalih smo zagotavljali kohortne izolacije. V sredini maja 2022 pa smo zaprli še K
Golnik in SB Celje ter za potrebe pacientov, ki
imajo covid-19 kot vodilno diagnozo, kapacitete
zagotovili še v obeh UKC. Z opisanimi ukrepi
smo zagotovili pogoje za izvajanje pogodbenih
programov v vseh bolnišnicah.

5. OBSEG HOSPITALNIH COVID OBRAVNAV PO PODATKIH ZZZS

4. ZAGOTAVLJANJE NAMENSKIH
PREVOZOV Z REŠEVALNIMI VOZILI

V letu 2021 je bilo v istih bolnišnicah z diagnozo
covid-19 hospitaliziranih skupaj 17.105 pacientov. Uvedeno je bilo ločeno spremljanje pacientov, kjer je bil covid-19 kot spremljajoča oziroma
glavna diagnoza. Prvih je bilo skupaj 3.040, pri
pacientih z vodilno diagnozo je bilo brez zapletov
1.816 pacientov, z zapleti 10.299 in na intenzivni
terapiji 1.916 oz. kar 11,2 % vseh hospitaliziranih
pacientov. Za 2 % se je povečal delež UKC Ljubljana, med ostalimi bolnišnicami pa v deležih ni
bilo večjih razlik. Na področju intenzivne terapije
se je v primerjavi z letom 2020 povečal delež v
UKC Ljubljana, SB Novo mesto in SB Nova Gorica, zmanjšal pa v SB Izola.

Zaradi zagotavljanja ustrezne varnosti, preprečevanja širjenja okužb in zagotavljanja funkcionalnosti ostalega dela nujne medicinske pomoči
(NMP) je bila 15. 10. 2020 sprejeta Odredba o
izvajanju NMP za potrebe covid-19 pacientov.
Ta je na osnovi regijskega principa omogočala
ločene ekipe, ki jih je koordinirala Dispečerska
služba zdravstva Maribor. Vključenih je bilo 58
izvajalcev, ki so bili sicer vključeni v Splošni dogovor. Obseg zagotovljenih ekip je bil odvisen
od potreb. V celotnem obdobju je bilo zagotovljenih največ 15 ekip v dnevnem in 13 v nočnem času.
V obdobju med 26. 10. 2020 in 31. 3. 2022 je bilo
v okviru tega programa skupaj naročenih 5.587
intervencij, realiziranih pa 5.393 oz. 96,5 %.
Največ je bilo prevozov s primarne ravni (od
doma, iz institucionalnega varstva) – 2.457, sledijo sekundarne premestitve med posameznimi
bolnišnicami – 1.812, prevozi med DSO, negovalnimi bolnišnicami ipd. – 678 in premestitve
v negovalne bolnišnice oz. na podaljšano bolnišnično zdravljenje – 431.
Pri analizi sekundarnih prevozov med bolnišnicami je vidna potreba po premestitvah, ki je
omogočala zagotavljanje hospitalnih namestitev
pri vseh pacientih, ki so to potrebovali.

V letu 2020 sta bila v 15 bolnišnicah skupaj evidentirana 9.002 pacienta s covidom-19, od tega
jih je bilo 3.626 brez zapletov, 4.956 z zapleti in
420 (oz. 4,7 % vseh) na intenzivni terapiji. 25 %
vseh hospitalizacij je bilo v UKC Ljubljana, sledita UKC Maribor z 18 % in SB Celje z 11 %.
Glede na velikost bolnišnice je z 8 % izstopala
SB Murska Sobota, preostale bolnišnice so imele 7 ali manj odstotkov vseh hospitalizacij. Na
področju intenzivne terapije so imele prve tri
omenjene bolnišnice nekoliko večje deleže od
skupnih, ponovno pa je izstopala SB Murska
Sobota z 10 % vseh hospitaliziranih intenzivnih
pacientov.

V obdobju 1–3 2022 je bilo skupaj hospitaliziranih 17.437 pacientov, a pri tem velja omeniti,
da jih je bilo kar 13.689 oz. 78 % s covidom-19
kot spremljajočo diagnozo. Brez zapletov je bilo
skupaj 843 pacientov, z zapleti 2.362 in na intenzivni terapiji 543 oz. 3 % vseh hospitaliziranih.
Pri tem niso upoštevani pacienti, ki so bili v neakutni obravnavi.
Skupna vrednost hospitalnih obravnav pacientov je bila v omenjenem obdobju 320 mio EUR.
6. VPLIV NA REALIZACIJO
PROGRAMOV 2020 IN 2021
Na primarni ravni se je v letu 2020 glede na leto
2019 skupno število obiskov zmanjšalo za 1,7 %
oz. dobrih 200.000, s tem da je bilo največje znižanje na področju otroških in šolskih dispanzerjev – za 17 %, sledijo dispanzerji za žene s
7 %, medtem ko se je število obiskov na podro-
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čju splošne in družinske medicine celo povečalo
za 2,2 % oz. skoraj 210.000. Zadnje povečanje je
predvsem posledica prilagoditve procesov dela
s posveti na daljavo, ki jih je bilo skupaj dobrih
490.000 oz. za skoraj 9-krat več kot v letu 2019.
V letu 2021 se je v primerjavi z letom 2020 število obiskov povečalo v vseh treh dejavnostih, skupaj za 15 % oz. dobrih 1,8 milijona. Povečanje je
bilo največje v dejavnosti otroških in šolskih dispanzerjev – za 29 % oz. dobrih 510.000 obiskov.
Tudi v tej dejavnosti so se izrazito povečali posveti na daljavo (skupaj skoraj 600.000), glede na
leto 2019 pa je bilo za okoli 40 % manj kurativnih prvih in ponovnih pregledov ter za 7 % manj
preventivnih pregledov. V dejavnosti dispanzerjev za žene je bilo skupno število obiskov in tudi
njihova struktura v okvirih leta 2019. V dejavnosti splošna in družinska medicina se je število
obiskov povečalo v primerjavi z letom 2020 za
13 % oz. za več kot 1,2 milijona. Od skupnega
števila obiskov 10,6 milijona jih je bilo skoraj
2,1 milijona realiziranih s posvetom na daljavo.
V primerjavi z letom 2019 pa se je število prvih
kurativnih obiskov zmanjšalo za dobrih 30 %,
kontrolnih kurativnih pa za 40 %, povečalo pa se
je število kratkih obiskov – za 24 %.
Na področju preventivnih programov je bilo
znižanje v letu 2020 glede na leto 2019 največje
na področju centrov za krepitev zdravja, kjer je
bilo realiziranih slabih 50 % planiranih delavnic, v referenčnih ambulantah je bilo znižanje
storitev za 13 %, v okviru presejalnega programa
DORA za 8 % in SVIT za 2 %. Tudi v letu 2021
je bilo največje znižanje na področju centrov za
krepitev zdravja, kjer je bilo realizirano samo
30 % planiranih delavnic. Za dodatnih 21 % se je
znižal obseg programov referenčnih ambulant,
ki je bil glede na leto 2019 zmanjšan za 30 %, sta
se pa povečala presejalna programa DORA in
SVIT, ki sta se vrnila na obseg iz leta 2019.
Na področju specialistične ambulantne dejavnosti (brez dialize, aplikacije zdravil …) je bilo v
letu 2020 glede na 2019 za 18 % oz. slab milijon
manj obravnav. Znižanje je bilo največje na področju kontrolnih pregledov – 21 %, sledijo pa
prvi pregledi z 19 % oz. za dobrih 220.000. Na
področju slikovne diagnostike se je število obravnav celo znižalo za 15 % oz. dobrih 200.000. V
letu 2021 pa je bilo na tem področju število
16
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obravnav glede na 2020 višje za pol milijona in je
bilo za 6 % pod realizacijo iz leta 2019. Znižanje
je bilo največje na področju kontrolnih pregledov – 15 %, prvih pregledov – 8 %, medtem ko je
bilo na področju slikovne diagnostike storitev za
0,5 % celo več. Pri slednji beležimo predvsem povečanje na programih MRI, CT in UZ.
Na področju hospitalne dejavnosti se je število
primerov v akutni obravnavi pri vseh izvajalcih
na sekundarni in terciarni ravni v 2020, glede na 2019, znižalo za 47.913 oz. 14 %, število
oskrbnih dni pa za 16 %. Na področju neakutne
obravnave je znižanje za 25 %, kar je predvsem
posledica dejstva, da so bili covid oddelki organizirani na lokacijah negovalnih oddelkov. V 15
bolnišnicah, ki so bile vključene kot covid bolnišnice, je znižanje primerov za 45.227 oz. 15 %,
kar predstavlja 94 % celotnega znižanja primerov. Pri vseh preostalih 13 izvajalcih je bilo znižanje za 2.686 primerov. V letu 2021 se je število
glede na 2020 na akutni obravnavi povečalo pri
vseh izvajalcih. Skupaj je bilo zvišanje za 5 % oz.
za 15.977, a je bilo glede na 2019 še vedno nižje
za 31.936 oz. 9 %. V covid bolnišnicah je bilo v
letu 2021 13.894 oz. 5 % primerov več. Glede
na 2019 je bilo tako znižanje v covid bolnišnicah za 31.333 oz. 10 % primerov, kar predstavlja
98-odstotno znižanje pri vseh izvajalcih.
Na področju neakutne obravnave se je število v
2021 glede na 2020 povečalo za 3.218 primerov
oz. 13 %, v primerjavi z 2019 pa je bilo nižje za
16 % oz. 5.244 primerov.
V skupini 13 prospektivnih programov, ki so
plačani po realizaciji, se je število v letu 2020
znižalo za 5.613 oz. 9 %, a se je v letu 2021 zvišalo, tako da je skupno znižanje za 3.973 oz. 6 %.
Znižanje je v letu 2021 glede na 2019 največje
na področju operacij ušes, nosu in grla – 2.640
oz. 37 %. Pri kirurških posegih na srcu je znižanje za 225 posegov oz. 12 %, pri perkutanih
posegih na srcu za 531 posegov oz. 11 %, pri koronarografijah pa za 195 posegov oz. 3 %. Pri 13
programih, ki so plačani do plana (brez operacij
krčnih žil), je bilo skupaj znižanje v 2021 glede
na 2019 za 9.710 posegov oz. kar 24 %. Znižanje
je pri vseh programih, predvsem s področij ortopedije, žilne in splošne kirurgije, v približno
enakih obsegih.
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Podatki o čakalnih dobah, ki so objavljeni s
strani NIJZ za 26 zdravstvenih storitev za prve
preglede in za 359 diagnostično terapevtskih
storitev, praviloma kažejo na njihovo podaljšanje. MZ je večkrat pozvalo izvajalce k urejanju
čakalnih seznamov, ob tem so bile ugotovljene
tudi nepravilnosti pri podatkih, ki se še vedno
odpravljajo. Glede na podatke o realizaciji programov pa dvome v pravilnost podatkov povzročajo posamezni programi (prvi termin »redno« 1. 1. 2021 glede na 1. 1. 2019), kot npr. prvi
ortopedski pregled, endoproteze kolena, lažji
posegi v ORL, operacije nožnega palca, ki so se
celo skrajšale, čeprav podatki o realizaciji nakazujejo njihovo bistveno zmanjšanje.
Na področju donorskega programa je bilo v letu
2019 44 donorjev, v letu 2020 47, v letu 2021 pa
41. Ob tem velja poudariti, da vodstvo Slovenija transplanta realizacijo programa ocenjuje kot
uspešno, saj Slovenija v okviru EuroTransplanta še vedno zaseda 4. mesto po številu donorjev
na število prebivalcev. Ob tem se je v letu 2021
izrazito povečalo število presaditev pljuč – 18;
po presaditvi src in pljuč je Slovenija v samem
svetovnem vrhu.
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gitalne komunikacije s pacienti razvijajo v ZD
Ljubljana. Slednja obljublja, da bo z rešitvami
zagotovila boljšo odzivnost na področju družinskih zdravnikov in pediatrov, a hkrati ne bo
povzročila nepotrebnih dodatnih administrativnih obveznosti. Seveda pa je treba na vseh nivojih omogočiti možnost osebnega stika pacientov
in zdravnikov.
Naša skupna prioritetna naloga je vrnitev v pogoje dela, ki omogočajo realizacijo programov
na ravni iz leta 2019, ter ob tem izdelava načrtov
za odpravo zaostankov in tudi njihova realizacija. Nujno bo vključevanje vseh deležnikov in
zagotovitev vseh pogojev, da se to tudi realizira
v največjem možnem obsegu že v letu 2022.
8. VIRI IN LITERATURA:
1.
2.
3.
4.
5.

Letno poročilo ZZZS 2020, Ljubljana, marec 2021.
Letno poročilo ZZZS 2021, Ljubljana, marec 2022.
Poslovna poročila slovenskih bolnišnic 2019, 2020,
2021, arhiv MZ Ljubljana.
Aplikacija COVID Sledilnik.
Predstavitve avdiovideokonferenc s covid bolnišnicami marec 2021–maj 2022.

7. ZAKLJUČEK
Po 26 mesecih boja s SARS-CoV-2 lahko v sredini maja 2022 ugotavljamo, da je slovenski
zdravstveni sistem vzdržal vse izzive, ki jih je
ta preizkušnja postavila pred nas. Pri tem gre
glavna zahvala predvsem požrtvovalnosti vseh
zdravstvenih delavcev, pa tudi ukrepom, ki so
bili sprejeti na nacionalnem nivoju. Predvsem
je treba izpostaviti vlogo javnega zdravstvenega
sistema, ki je bil v večini primerov kos nalogam,
ki so bile pred njim. Seveda pa ne smemo zanemariti niti deleža zasebne ravni. V tem času
smo spoznali tudi nekatere nove pristope, ki jih
je smiselno nadgrajevati, pri tem je treba omeniti koordinacijo bolnišnic, pa tudi sodelovanje
primarne in sekundarne ravni zdravstvenega
sistema.
Za izboljšanje delovanja sistema je nujna vzpostavitev informacijskih rešitev, ki bodo omogočale možnost komuniciranja med vsemi
deležniki v zdravstvu in hkrati odločevalcem
zagotavljale dostop do potrebnih podatkov. Posebej bi izpostavil rešitev, ki jo za izboljšanje di27. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Laško 26. in 27. maj 2022
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Summary

Avtor v prispevku na osnovi izkušenj, tako v gospodarskem okolju kot pri delovanju v primarnem zdravstvenem sistemu, analizira razloge in
predstavlja predloge. Kaj je tisto, kar bi lahko bilo
drugače, in kako lahko to drugačnost – v primeru, da pride do konsenza in priznavanja potreb
po spremembah v predlagani smeri – tudi implementiramo. Navede tudi temelje sprememb in
kako bi jih lahko dosegli.

In the article, the author analyses the reasons and
presents suggestions based on experience, both in
the economic environment and in the operation
of the primary health care system. What is it that
could be different and how can we implement this
difference – in case there is a consensus and recognition of the need for changes in the proposed direction? What are the foundations of change and
how could they be achieved?
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1. UVOD
Marsikdo se z zapisanim ne bo strinjal. In če bo
znal to nestrinjanje argumentirati z boljšo rešitvijo – bom najbolj vesel.
Moj pogled je pogled ekonomista v zdravstvu.
Ekonomista z redkimi mednarodnimi izkušnjami v raznolikem mednarodnem kulturnem
okolju in v zelo nepovezanih gospodarskih panogah. V 25 letih sem večino časa delal v mednarodnih podjetjih, s tujimi lastniki na vodstvenih položajih. Moja opažanja temeljijo tako na
odnosu do človeka kot na ekonomiji poslovanja.
Krizni management in aktivnosti v reševanju
zapletov so bili posledica teh izkušenj.
In potem se zgodi šest aktivnih let v zdravstvu.
Če želim od tu nadaljevati, moram sebi in drugim predstaviti, da z zatečenim ne moremo biti
zadovoljni in da so potrebne spremembe. Biti
del njih je smisel delovanja. Kot pravijo – v službo lahko hodimo tudi drugam.
Okvirji zdravstvenih sistemov temeljijo na eni
strani na plačljivem zdravstvu, ki zdravi tudi
takšne, ki zdravljenja niso potrebni, pa imajo
denar, da financirajo nepotrebno zdravljenje, na
drugi strani pa na zdravstvu, ki je zastonj – vendar le navidezno, kar povzroča čakalne vrste in
je zdravljenje posledično ljudem nedostopno ali
prepozno dostopno. Kaj bi torej lahko bila prava
pot?
2. POGOJI ZA SPREMEMBE
Kateri so osnovni pogoji, da spremenimo sistem:
1. Depolitizacija zdravstva
- Zdravstvo kot temeljna vrednost in pogoj vsega, kar nam življenje ponuja, ne potrebuje političnih odločitev. Temeljiti mora na enotni oceni,
da smo tudi politično različni ljudje krvavi pod
kožo in se srečujemo s težavami, ki niso strankarsko deljene.
2. Definiranje kompetenc in njihova prepoznava
– vseh akterjev
- Najprej med zdravniki: terciar – sekundar –
primar! Potem med sebi enakimi: ortoped v
ambulanti primarnega zavoda in tisti, ki izvaja
operacije v eni od bolnišnic.
- Potem med zdravniki in spremljevalnim kadrom: sestrami, patronažo, fizioterapevti, kli20
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ničnimi psihologi, delovnimi terapevti, logopedi, referenčnimi sestrami, laboratorijskimi
delavci …
- Priznavanje oz. spoštovanje hierarhije, ki je v
zdravstvu nujno potrebna – v obeh smereh!
- Definiranje vloge nezdravstvenega kadra in
njegova vloga, temelječa na javnih zavodih.
3. Finančna stabilnost
- Sredstva za zdravstvo morajo biti »neomejena«!
- Stabilnost in transparentnost sistema ter jasno
definirani kriteriji takšno obliko financiranja
tudi omogočajo.
4. Reforma izobraževalnega sistema
- Prilagoditev vsebin – fleksibilno in hitro.
- Kadrovanje in oblike privabljanja že v zgodnji
fazi odločanja za poklic v medicini.
- Socialna politika – za tiste, ki si dolgoletnega
študija ne morejo privoščiti in potrebujejo pomoč tako med študijem kot tudi ob pričetku dela.
Kakšna je torej v vsem tem vloga primarnega
zdravstva in kam se bo v prihodnje usmerjalo?
3. KAJ SPLOH JE PRIMARNI NIVO
Človekovo življenje se v večini primerov prične
in tudi konča pri zdravniku na primarnem nivoju. Če smo zdravi, se v večini primerov tudi
srečujemo le s primarnim zdravstvom. Osebno
zdravnikom na primarnem nivoju pravim »arhitekti človeškega telesa«. Kompleksnost njihovih znanj in povezovanje različnih bolezni
– tako pri identifikaciji kot nato v fazah zdravljenja in okrevanja – se pri njih združujeta. »Je
najbolj celosten del medicine, da kot družinski
zdravnik pokrivaš zelo široko področje, da lahko daš svojim pacientom ogromno, da jih spremljaš daljše obdobje, da je odnos lahko veliko
bolj izoblikovan,« pravi dr. Vesna Pekarovič
Džakulin. Ostali nivoji so kot obrtniki – vrhunski specialisti za posamezna področja. Eni brez
drugih ne morejo delovati. Treba je le ponovno
opredeliti vlogo primarnega zdravnika ter mu
vrniti njegovo vlogo in predvsem spoštovanje!
To je nujen pogoj v fazi sprememb, tako pri prepoznavanju mladih o »vlogi« te specializacije
kot pozneje pri sodelovanju med zdravstvenimi
nivoji, potrebnimi za obravnavo stanja in izboljšanje zdravja pacientov.
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4. KAJ PRIMAR TRENUTNO POVEZUJE –
KATERE AKTIVNOSTI SO NA
PRIMARNEM NIVOJU
Nenehne spremembe, ki so kopičile dejavnosti
na primarnem nivoju, so povzročile, da ta postaja vse bolj neobvladljiv. Nanj so se pričele
prenašati vse vsaj malo z zdravstveno storitvijo
povezane aktivnosti. (Naj omenim samo zadnji
primer v pandemiji – izdaja potrdil, da je pacient v izolaciji in ne more na volišče.) Teh dogodkov se je v zadnjih letih nakopičilo toliko, da
ambulanta resnično postaja pisarna in da je časa
za obravnave pacientov vse manj.
Torej kaj primar sploh danes dela? Naštel bom
dejavnosti, ki jih izvajamo v ZD Velenje:
1. Ambulanta družinske medicine in z njo povezana Referenčna ambulanta:
- sledita verjetno Gerontološka ambulanta in
storitev paliative.
2. Ambulanta v domu za starejše občane:
- njena vloga je tako površno definirana, da smo
imeli v pandemiji ogromno problemov z razumevanjem bolnišnic in njihove vloge pri upravljanju zapletov.
3. Antikoagulantna ambulanta – je to še primarno zdravstvo?
4. Farmacevtsko svetovanje
5. Ambulanta za otroke in mladino in z njo povezana Razvojna ambulanta:
- ločena na ambulanto do 6 let in do 19 let
- dodatno obravnava debelosti
6. Ginekološka ambulanta
7. Nujna medinska pomoč – NMP v kombinaciji z Nujnim reševalnim vozilom – NRV in triažo
8. Dežurna ambulanta
9. Zobozdravstvo za odrasle
10. Zobozdravstvo za otroke
11. Paradontologija
12. Ortodontija
13. Pedontologija
14. Samostojni programi:
- Center za krepitev zdravja
- Center za duševno zdravje otrok in mladine
- Center za duševno zdravje odraslih
- Skupnostna obravnava
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15. Kurativni programi – Rehabilitacija:
- Fizioterapija
- Delovna terapija
- Patronaža
- Nega na domu
- Center za odvajanje od odvisnosti
16. Medicina dela, prometa in športa – tržna dejavnost
17. Specialistične ambulante:
- Dermatologija
- ORL
- Pulmologija
- Diabetologija
- Ortopedija
- Internistika
- Psihiatrija
- Pediatrija – alergologija
18. Področja diagnostike:
- Laboratorij
- Ultrazvok
- RTG
- RTG zobozdravstvo
19. Podpora medicinskim procesom:
- Sterilizacija
- Nenujni in prevozi s spremstvom, sanitetni in
dializni prevozi
- Informacijska vstopna točka in telefonska
centrala
20. Vse nemedicinske podporne službe:
- Hišniki in vzdrževanje
- Čistilke, pralnica in šivalnica
- Informatika
- Finančno računovodska služba
- Kadri in obračun plač
- Pravna služba
- Oddelek kakovosti
- Kontroling in notranja revizija
- Nabavna služba
- Prodaja – trženje programov, ki lahko ustvarjajo prihodke tudi na trgu
Namerno sem naštel vse programe. Predvsem
zato, da dobite vpogled v pestrost zelo raznolikih programov. Upravljanje resnično postaja
»izziv«, ob poudarku, da je večina kalkulacij
programov zelo netransparentna in je praktično
nemogoče spremljati pravočasno rezultat poslovanja.
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5. ZATEČENO STANJE
IN KJE PRIČETI S SPREMEMBAMI
Kako pričeti in si ob tem ne polomiti vseh zob?
Okvir, ki predpisuje trenutno stanje, je obdan z
množico zakonov. Ne bom jih našteval. Naštel
bom le bistvene odklone v sistemu – ki so očitno mogoči in med prvimi onemogočajo, da se
lotimo sprememb in poenotimo razmišljanja o
prihodnosti:
Pravni in davčni vidiki
1. Imamo:
- Javne zdravstvene ustanove
- Koncesionarje kot del javnega zdravstva
- Zasebne zdravstvene ustanove
2. Poslujemo:
- Javni zavodi v skladu s predpisanimi pravili za
javne zavode
- Koncesionarji (kljub temu da so del javnega)
in zasebniki v skladu pravili poslovanja gospodarskih družb
3. Bistvene ovire:
- Nabava vsega, kar je nad predpisano vrednostjo – razpisi …
- Izplačila dodatnega dela ali gostovanja – račun
ali podjemna pogodba
- Pravila pri razporejanju lastnih zaposlenih na
dodatna dela znotraj zavoda
- Nagrajevanje in kaznovanje zaposlenih – praktično onemogočeno
6. DELEŽNIKI, KI VPLIVAJO NA
FUNKCIONIRANJE (POENOSTAVLJENO)
1. Ministrstvo za zdravje
- Postavlja okvirje in pripravlja zakonodajo
- Omejitev vpletanja v operativni del izvajanja
v sistemu
Negativni primer pogajanj s sindikati in spremembe v plačilu brez uskladitve z zavarovalnicami.
2. NIJZ
Vsebinsko njihova vloga nujna in potrebna
-V času pandemije bi jih videl kot nosilca projekta reševanja situacije – prej kot vlado in njeno ekipo
- Upravljanje preventivnih programov: operativna izvedba in nadzor
- Praktično: prenos njihovih podatkov sistemsko v spremembe zdravstvenega sistema
22
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•

Pozitivno-negativen primer: izkoriščanje
kohezijskih sredstev + in brez uskladitve s
financiranjem zavarovalnic po izteku financiranja – velik minus
• Stroškovno nedodelani projekti, ki v izvedbi
povzročajo negativno poslovanje zavodov
3. Zavarovalnice – mreža in ekonomski vidiki
sistema
- Vloga in odnos – vsebinski in ekonomski
• Kakšna sploh je vloga zasebnih zavarovalnic
v trenutnem sistemu?
- Ali je dodatno zavarovanje potrebno?
• Je, vendar bi moralo biti upravljano centralno, skupaj s sredstvi iz prispevkov.
- Ali je dopolnilno zavarovanje zaželeno?
• Absolutno ja – znižuje fiksne stroške sistema.
• Odnos zavarovanj do čakalnih vrst – je dopolnilno lahko preskok čakalne vrste?
• Ne, bo pa omogočalo, da se bodo čakalne
vrste skrajševale.
- Morajo razumeti potrebo ljudi po zdravstveni
oskrbi in financirati pod nadzorom sistem kot
celoto.
4. Občina
- Njena vloga je trenutno zelo specifična – omejena.
- Ni del sistema, bo pa bogatejša občina očitno
lahko svojim prebivalcem omogočala določene
prednosti pred revnejšimi – če ne bomo kvalitetno definirali sistema in ga tudi upravljali.
- V proračunih postavka »zdravstvo« ne obstaja.
5. Zbornice, združenja in sindikati
- Rezultati njihovih aktivnosti vsaj zaenkrat ne
ustvarjajo pozitivnih sprememb.
6. Povezani in nepovezani zdravstveni zavodi
– drugi primarni zavodi, koncesionarji in bolnišnice
- Upravljanje sistema in mreženje med nivoji in
zavodi
- Dokazovanje potrebnih pogojev – kadrovski,
prostori, oprema, razvoj, izobraževanje
- Povezano upravljanje
• Samostojno – koncesionarji – zakaj ne potrebujejo direktorja?
• Lahko upravljamo sistemsko.
- Enotne pogodbe o zaposlitvi in upravljanje kariere
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- Skupne nabavne poti
- Preglednost in strokovnost investicij – potrebe
in upravljanje objektov
- Širitve programov – nadzorovane v okviru definirane mreže
- Standardizacija medicinske opreme
- Poenotena informacijska podpora in skupen
razvoj
- Indikatorji uspešnosti poslovanja – ekonomski
in zdravstveni
- Programi izobraževanj – poenoteni in financirani
7. Pacienti
- Dostopnost
• Vrsta primarne komunikacije – dostopanje
do zdravnika ali sistema širše
• Medij obravnave – glasovno, vizualno ali
osebno
- Kvaliteta storitve
• Dostopnost
• Obseg obravnave
• Vpliv napotitev – število ali realna potreba
(poenostavitev – napotovanje na MR …)
• Čas obravnave pacienta
7. SPREMEMBA PRILJUBLJENOSTI
Danes je primarni sektor neprivlačen za zdravnike in deloma privlačen za srednji in diplomirani kader. Prvi so preko javnosti informirani
o birokratizaciji ambulante in obsegu dela (nezadostno število zdravnikov, veliko pacientov,
delo na več delovnih mestih – dežurna, nujna
medicinska pomoč …), kar jih odvrača od odločitve, da se specializirajo za področje primarnih
medicinskih poklicev.
Kaj torej storiti?
- Štipendija
• Možnost pridobitve specializacije takoj po
študiju – realna potreba
- Mentorji
• Danes imamo zaposlenega specializanta, ki
pa ima mentorja v drugem zavodu.
• Vloga mentorja ne izpolnjuje poslanstva, ki
ga ima.
- Vloga občine
• Pogoji za življenje, šolanje otrok, prosti čas …
- Svoboda
• V primerjavi z drugimi specializacijami –
nadurno delo, organizacija prisotnosti v odnosu do družine in pacienta …
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- Širina znanja
• Nenehna potreba po nadgradnji znanj, vsebin in razumevanja novih znanj s področij
drugih specializacij
- Biti najboljši
• Odnos pacienta do zdravnika v primerjavi
z dokazovanjem v ozko usmerjenih specializacijah
- Staranje
• Enostavnejše prilagajanje
- Empatija
• Na primaru so ljudje z imeni in priimki,
obrazi in govorico
• Želja po spremljanju pacienta skozi daljše
življenjsko obdobje in z različnimi zdravstvenimi težavami
8. KATERE SPREMEMBE BODO ZNANILKE PRIHODNOSTI (TEMELJI: KATALONIJA IN AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA)
1. Redefinicija mreže
2. Novi okvirji primarja
3. Vloga NMP – SUC
- Umik zdravnikov iz NMP
4. Optimizacija časovnih dostopov in geografskih dostopov do dežurnih ambulant
5. Dejavnosti, ki niso medicinske – nenujni prevozi, upravljanje objektov …
6. Centralizirano upravljanje vseh sistemov
- Tako primara kot bolnišnic in še kaj
7. Opredeliti, kateri podatki so nujni in njihova
uporaba širše in v poenotenem IT sistemu
8. Vloga digitalizacije in telemedicine
9. Davčne ugodnosti za delo preko standardov
– časovnih
-Vračanje sredstev v proračun preko prispevkov
že enkrat obdavčenih sredstev je kraja zdravstvu.
10. Optimalna izraba prostora in sredstev
- Pogoj prejšnja točka
11. Pravice pacientov in tudi zdravstvenih delavcev
- Je vsak obisk nujen?
- Ali naj bi se pacient tudi sam organiziral in
pravočasno prihajal po recepte, zdravila …?
- Je število storitev neomejeno?

27. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Laško 26. in 27. maj 2022

23

mag. Janko Šteharnik

- Če pacient po obisku fizioterapije, delovnega
terapevta … ne sodeluje v programu CKZ, CDZ
ipd. in se mu poslabša stanje, ki bi ga pravilen
način uporabe preventivnih ukrepov lahko preprečil?
- Imajo tudi zdravstveni delavci pravice?
• Kaj jih ščiti?
Varnostniki ali zavarovanja
• Se lahko odrečejo obravnavi pacienta –
osebni zdravnik – izpis pacienta?
9. NEKAJ OPERATIVNIH ODKLONOV!
1. Kaj je ATK?
Nujna definicija in ločitve!
- Znamo razlikovati med administracijo v zdravstvenih procesih in splošno administracijo?
- Je snažilka administracija ali strošek materiala
in storitev?
2. Kako lahko zavodi izobražujejo lasten kader?
- Veste, koliko sredstev je temu namenjenih?
3. Razvoj
- Je razvoj aplikacij za dostopanje pacientov treba
razvijati po zavodih na lastne stroške ali je to področje, ki bi moralo biti organizirano v drugem
okolju in dano na razpolago?
- Morajo zavodi sami plačevati sistemske spremembe (večinoma povezane s storitvami informatike)?
4. Kadri
- Obseg administracije je prešel vse meje razumnega.
• Vsaka sprememba mora biti dokumentirana
in podpisana.
- So letni razgovori v obliki, kot jo izvajamo
zdaj, smiselni?
• Kaj ve strokovni direktor o delu posameznega tima in kako ga lahko realno oceni?
5. Plačila
- Vemo, kakšna je vrednost ure zdravnika – kot
podlaga za podpis podjemne pogodbe.
- Je ta drugačna, kadar je v igri koncesionar ali
lastni zaposleni – kot nadura?
- So mladi zdravniki ustrezno nagrajeni?
- Kakšna je razlika med timom, ki izpolnjuje
predpisane obveznosti – glavarinski količniki –
60 ali 35 let star nosilec tima in oba izpolnjujeta
obveznosti in imata enake odgovornosti?
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6. Kdo podeljuje kompetence?
- Zbornice ali nosilci timov
7. Smo sposobni povezati time in koordinirano
prenašati znanja?
- Tako v interesu tima kot v interesu pacienta
8. Kako se izvajajo procesi dela?
- Kdo pozna vlogo vodje in ali sploh imamo
vodje – hočejo biti vodje?
- Kako doseči enakomerno porazdeljenost del
med različnimi strokami in obstoječimi zahtevami standardov?
- Je delovna terapija metoda in način kurative
ali le nepotreben strošek?
9. Koliko let naj bi delal aparat in ali amortizacija ustreza zahtevam?
10. JE TO LAHKO NOVA SMER?
PREDLOGI.
1. Preoblikovanje javnih zavodov v socialna
podjetja
- Vsak zdravnik z licenco lahko registrira svoj
normirani s. p. v skladu s pravili (licenca in najem prostora). Najem prostora je lahko le prostor v javnem zavodu, kjer potem v skladu s
potrebami izvaja dejavnost za potrebe javnega
zdravstva.
2. ZZZS postane upravljalec zdravstvenega sistema – mreža, kalkulacija, prepoznavanje realnih stroškov in njihova prilagajanja (mogoče
holdingi).
3. V KP (primer zdravnikov) so le še trije plačni
razredi:
- Vstopni 50 – pogoj specializacija
- Produktivni – 54 – izpolnjene zahteve vpisanih pacientov
- Strokovni – 57 – po 12 letih dela v svojem poklicu – po specializaciji brez odsotnosti (bolniška, porodniška)
4. Definiranje ključnih indikatorjev, tako zdravstvenih kot ekonomskih (KPI)
5. Regionalno povezovanje nemedicinske administracije – primer Gorenjske
6. Specialistične ambulante na primarnem nivoju le v primeru tesne povezave z eno od bolnišnic – gostovanje ali pripoznane kompetence
tima
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7. Načrtovanje kadrovskih potreb po specializacijah v upravljanju Združenja za primarno
zdravstvo, ki izvaja tudi procese pridobivanja
zdravnikov iz tujine.
8. Poenotena IT platforma za komunikacijo z
zavarovalnicami in komunikacijo med nivoji
zdravstva; digitalni elementi v zdravstvu
9. Skrajšanje delovnega časa dežurnih ambulant in umik zdravnikov iz NMP – Paramedic
+ VUZ
10. Nova oblika delovanja področja ginekologije
ter otroškega in mladinskega zdravstva – tesnejša povezanost z bolnišnicami
11. Poenotenje delovanja CKZ z delovanjem podobnih aktivnosti v okviru občin in MDDSZ
12. SUC – nadgradnja urgentnih centrov, ne
primarnega zdravstva
13. Izločitev nemedicinskih dejavnosti, ki bi
lahko na trgu prosperirale
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Izzivi bolnišnic v prihodnje
Povzetek

Abstract

Bolnišnice se v zadnjem obdobju soočajo s pomanjkanjem kadra, rastjo cen vseh materialov
in storitev, kakor tudi s pomanjkanjem finančnih
sredstev za razvoj in vpeljavo inovativnih metod
zdravljenja. Nekaterih izzivov bolnišnice ne bodo
mogle rešiti same in bo potrebna intervencija
države. Država mora postaviti strategijo javnega zdravstva, kakor tudi alokacijo razpoložljivih
sredstev po državi. Da bi bolnišnice lahko uspešno poslovale, so potrebne nekatere spremembe
na področju delovne zakonodaje, javnih naročil
in financiranja storitev. Navkljub vsemu pa lahko
vsak izvajalec marsikaj naredi tudi sam z boljšo
organizacijo dela ter vitkimi in učinkovitimi procesi. Slovenske javne bolnišnice so z vidika optimizacije poslovanja premajhne, da bi lahko vsaka imela vse podporne službe samo zase. Mogoče
je prišel čas za razmislek o združevanju nekaterih
služb med bolnišnicami in posledično drugačni
organizaciji poslovanja, predvsem pa logistike na
nivoju regije ali države.

Hospitals have been struggling in recent times
with a shortage of human resources, growing prices of all materials and services along with a lack
of funding to develop and introduce innovative
methods of medical treatment. Certain challenges
cannot be addressed by hospitals alone, which
means state intervention will be required. The government must formulate the public health strategy as well as define how to allocate available funds across the state. To enable hospitals to perform
well, some amendments are needed to the labour
legislation, public procurement, and the financing
of services. Nevertheless, every provider can also
do something on their own, with better work organisation together with lean and effective processes. In terms of business optimisation, Slovenian
public hospitals are too small to each have their
own complete support services. It is perhaps time
to consider merging particular services across hospitals and, thereby, organise business operations
differently, especially logistics on the regional or
national level.
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1. UVOD
Zelo enostavno bi bilo živeti v neki skupnosti
oziroma državi, če bi imeli vsi ljudje enake poglede oziroma bi vsi o vsem enako razmišljali.
Žal oziroma na srečo pa v življenju ni tako. In
prav to nam omogoča, da ljudje za isti problem
najdemo različne rešitve, kar v bistvu pomeni
konkurenčnost in posledično družbeni razvoj.
Mnogokrat je težavo lažje razrešiti, če v zadevo nisi vpleten in jo opazuješ od daleč. Kadar
si preblizu, si lahko preveč obremenjen z odnosi, skritimi povezavami, zgodovino in drugimi nevidnimi dejavniki, ki bistveno vplivajo
na odločitve. Seveda pa to ne pomeni, da lahko
vsak, tudi brez specifičnega znanja in poznavanja dejstev na posameznem področju, odloča in
usmerja procese, saj lahko povzroči ogromno
škodo. Pa ne zato, ker ne bi hotel delati dobro,
temveč zato, ker ne pozna »posla«. Laikom in
nepoznavalcem zdravstvenega sistema se zdi, da
so vse rešitve za zdravstvo jasne in enostavne.
Tako kot se vsi spoznajo na nogomet, se očitno
tudi na področje zdravstva. V resnici so v zdravstvu zadeve prepletene in zelo kompleksne. Ja,
pot v pekel je mnogokrat tlakovana z dobrimi
nameni.
Za začetek je mogoče prav, da vsem tistim, ki
tako zelo kritizirajo obstoječi slovenski zdravstveni sistem in njegove storitve, priporočam,
da vzamejo pot pod noge in si podrobneje ogledajo druge zdravstvene sisteme in bolnišnice v
bližnji ter daljni okolici. Verjemite mi, da potem
ne bodo več tako glasni kritiki.
2 IZZIVI ZDRAVSTVA
Vsi se strinjamo, da so v zdravstvu potrebne
sistemske spremembe, saj naš zdravstveni sistem postaja ekonomsko nevzdržen. Enostavno
nemogoče je imeti kakovostne storitve in brezmejne pravice za malo denarja. Še posebej ne
ob dejstvu, da so potrebe po zdravstvenih delavcih velike, ponudbe tega kadra na trgu delovne
sile pa praktično ni. Hkrati so cene medicinske

Mogoče je prav, da na tem mestu omenim, da morajo javni zavodi zagotavljati neprekinjeno dostopnost medicinskih storitev in imajo zato neprimerno višje stroške obratovanja.
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opreme, potrošnega materiala in vzdrževanja
vsak dan višje.
Na drugi strani pa država, zaradi vse večjih potreb po zdravstvenih storitvah in pomanjkanja
proizvodnih kapacitet, togosti, slabe učinkovitosti ter apatičnosti zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, išče rešitve za čimprejšnjo
oskrbo vseh pacientov. In pri tem vidi hitro rešitev v zasebnem sektorju. Kaj to pomeni? Nič
drugega kot to, da bodo zelo kmalu javni zavodi
in zasebne družbe pod »enakimi pogoji«1 konkurirali za razpoložljiva javna sredstva, namenjena javnemu zdravstvu.
Seveda s tem ni nič narobe. Samo sprenevedati se ne smemo in se moramo kot javni zavodi
čimprej pripraviti na spremenjeno realnost, da
ne bo treba čez nekaj let iskati dežurnega krivca
za zamujene priložnosti.
Javne bolnišnice so veliki javni porabniki in ni
jih tako enostavno premakniti, kaj šele spremeniti. Spremembe se začnejo s spreminjanjem
kulture in procesov v bolnišnici, kar pa seveda
ni lahko in zahteva kar precej naporov, slabe volje in žal tudi časa. So pa rezultati teh sprememb
tako veliki in dolgoročni, da se splača potruditi.
Marsikdo misli, da bo država z velikimi finančnimi vložki, investicijami ter »pravimi in jasnimi« navodili izvajalcem čarobno rešila nastajajoče težave v bolnišnicah. Zadnje čase se
pojavlja tudi prepričanje, da je hitra in enostavna rešitev slovenskega zdravstva »digitalizacija«.
Pri tem se pozablja, da je digitalizacija le orodje
pri organiziranju procesov in izvajanju storitev.
Pred uporabo tako imenovanih novih digitalnih
tehnologij moraš že imeti dobro razvit in delujoč informacijski sistem, kar pa je v tem trenutku največja ovira pri upravljanju in uspešnem
poslovanju bolnišnic.
Vedeti je treba, da je uvajanje digitalizacije draga zadeva in tudi vzdrževanje te opreme ni poceni, zato je nujno vedeti, kje bomo poslovanje
pohitrili, pocenili, prihranili čas, kadre, opremo
…, da bomo lahko ob enakih prihodkih dolgoročno vzdržno poslovali.
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Moje mnenje je, da državne investicije v infrastrukturo, neprestano pokrivanje izgub, kakor
tudi digitalizacija bolnišnic ne bodo dovolj,
temveč bo morala država poseči tudi na področje zakonodaje2 in plačevanja zdravstvenih storitev. V bistvu mora država javnim bolnišnicam
omogočiti, da so bolj konkurenčne pri svojem
poslovanju in da so, kadar morajo določene nedonosne storitve opravljati zaradi zagotavljanja
javnega interesa, za to tudi ustrezno nagrajene.
Povsem jasno je, da če želiš imeti zdravo konkurenco, moraš vsem izvajalcem zagotoviti enake
pogoje, tako v pravicah kakor tudi obveznostih3.
Vsekakor pa mora država sprejeti strategijo
zdravstva na področju bolnišnične dejavnosti
oziroma odločiti, kakšen koncept bolnišnic želi.
Ali želi imeti sistem, kjer bodo vse splošne bolnišnice poleg osnovnega programa izvajale tudi
ostale programe glede na lastne interese, ali pa
bo programe država razdelila glede na potrebe
prebivalstva in usposobljenost posamezne bolnišnice.
Vsekakor se moramo zavedati, da je Slovenija
majhna in je za določeno vrsto medicinskih posegov premalo primerov. Posledično to pomeni
slabo usposobljenost4, neizkoriščeno opremo
ter žal tudi izgubljen denar in čas za usposabljanje izvajalcev za zdravstveno storitev, ki je ne
bodo opravljali. To povzroča tudi nezadovoljstvo izvajalcev, ki so se šolali in svojega znanja
ne morejo uporabiti.
Obstaja tudi sistem, v katerem določeni timi
zdravstvenega osebja krožijo med javnimi bolnišnicami in tako dosežejo zadostno število
opravljenih storitev ter zadovoljstvo pacientov
in bolnišnic, ker je storitev opravljena v lastnem
okolju.
3. KAJ PA MORAJO NAREDITI
BOLNIŠNICE SAME?
Z mojega vidika so najpomembnejši dejavniki za dolgoročno uspešno delo bolnišnic jasna
in vsem razumljiva vizija in strategija, pozitivna podjetniška kultura, timsko delo ter vitki in
učinkoviti procesi. Pri načrtovanju poslovanja je
treba v središče vsega dogajanja v bolnišnicah
postaviti pacienta in okoli njega razviti vse potrebne aktivnosti oz. procese. Preprosto povedano, kupec je kralj in naš kupec je pacient.

Izzivi bolnišnic v prihodnje

Čeprav so za slovenske razmere naše javne bolnišnice velike, so v primerjavi z evropskimi državami majhni igralci in bi na razvitih tujih trgih
le s težavo preživele. Če se ozremo malo po svetu, lahko zelo hitro ugotovimo, da nobena resna
tuja korporacija ne upravlja samo ene bolnišnice,
temveč veliko več. Razlog je v tem, da lahko z optimizacijo podpornih sistemov in dobro logistiko
bistveno znižajo stroške poslovanja.
Tako je skupno vodstvo, računovodstvo, analitika, naročanje, lekarna, laboratorij, vzdrževanje, centralno skladišče, nabava, transport in še
marsikatera druga služba za več bolnišnic povsem normalna stvar in nikomur ne pade na misel, da bi to »fevdaliziral«. Tako so organizirani
zaradi doseganja ekonomije obsega poslovanja,
optimizacije in standardizacije procesov, kar je
edini možen način preživetja na odprtem konkurenčnem trgu.
Da bi bilo usklajevanje vseh teh procesov med
različnimi bolnišnicami sploh mogoče, pa potrebujemo dobro informacijsko podporo ter
standardizacijo vseh elementov poslovanja. In
prav to je izziv slovenskih bolnišnic v prihodnje.
Morda je razumljivo, da si slovenske bolnišnice lahko privoščijo tako razkošje, da ima vsaka
bolnišnica vse podporne službe sama, vendar je
to z vidika ekonomike poslovanja povsem nesprejemljivo. Očitno je v zdravstvenem sistemu
še dovolj finančnih sredstev in zato potrebe po
optimizaciji poslovanja in povečevanju učinkovitosti še ni.
Mogoče pa prihaja čas, da se podoben sistem
preizkusi vsaj regijsko.

Mogoče je prav, da na tem mestu omenim, da morajo javni zavodi zagotavljati neprekinjeno dostopnost medicinskih storitev in imajo zato neprimerno višje stroške obratovanja.
2
Predvsem na področju delovne zakonodaje in javnega naročanja.
3
Neresno je od javnih bolnišnic zahtevati, da so konkurenčne zasebnim,
ko je splošno znano in za večino državljanov povsem družbeno sprejemljivo, da zasebni zavodi izvajajo samo zdravstvene storitve, ki so oziroma
dokler so dobičkonosne. Vse ostale zdravstvene storitve, tudi tiste nedobičkonosne, pa morajo zaradi zagotavljanja javnega interesa opraviti javne
bolnišnice.
4
Izvajalci zdravstvene storitve nimajo zadostne količine posegov, da bi
pridobljeno znanje obdržali ali celo razvijali.
1
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Sodobni modeli plačevanja
zdravstvenih storitev
Povzetek

Summary

Prispevek povzema ključno vsebino projekta Modernizacija ambulantnih modelov plačevanja v
Sloveniji (Modernisation of payment models for
outpatient healthcare in Slovenia), ki ga financira EU v okviru Podpornega programa strukturne
reforme 2017–2020. Namen projekta je na podlagi analize obstoječega stanja procesov, ki se jih
ZZZS poslužuje pri kreiranju novih modelov plačevanja, in primerov dobrih praks iz tujine posodobiti procese, s tem pa tudi modele plačevanja.
Z vidika ZZZS je ključni predlog ta, ki upravljalce zdravstvenega sistema v Sloveniji napotuje k
popolni (ali vsaj bistveno večji) avtonomiji ZZZS
pri upravljanju seznamov storitev, zbiranju stroškov in izračunov cen.

This contribution summarises the main contents
of the “Modernisation of payment models for outpatient healthcare in Slovenia” project, financed
by the EU in the framework of the Structural Reform Support Programme 2017–2020. The aim of
the project was to modernise processes and thereby also payment models based on both analysis
of the current state of the processes with which
the Health Insurance Institute of Slovenia (ZZZS)
creates new payment models and examples of
good practice from abroad. From the ZZZS point
of view, the key proposal refers health system operators in Slovenia to ZZZS’ full (or substantially
greater) autonomy while managing lists of services, gathering costs and calculating prices.
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1. UVOD

•

Projekt Modernizacija ambulantnih modelov plačevanja v Sloveniji (Modernisation of
payment models for outpatient healthcare in
Slovenia) je projekt, ki ga financira EU v okviru Podpornega programa strukturne reforme
2017–2020 (Structural Reform Support Programme 2017–2020; Regulation (EU) 2017/825,
as amended by Regulation (EU) 2018/1671
(SRSP Regulation)). Podlaga projektu predstavlja Prošnja za podporo, v kateri je ZZZS, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, opredelil
vsebino projekta. Predlagana vsebina projekta vključuje analizo trenutnih procesov, ki se
jih ZZZS poslužuje, ko kreira nov ambulantni
model plačevanja, ter opredelitev predlogov
nadgradenj. Z implementacijo le-teh v skladu
s predlogi na ravni EU bodo modeli plačevanja ter z njimi povezani procesi modernizirani oz. posodobljeni. EU (Generalni direktorat
za podporo strukturnim reformam Evropske
komisije ali GD za reformo) je za izvedbo predlaganih aktivnosti izbral podjetje NTT DATA
– del skupine NTT, s sedežem v Tokiu. Gre za
podjetje (letni prihodki okrog 17 milijard EUR),
ki trenutno deluje v več kot 50 državah z okoli
140.000 zaposlenih na področju pomoči strankam pri transformaciji s svetovanjem, industrijskimi rešitvami, storitvami poslovnih procesov
in posodobitvijo IT.
2. CILJI IN VSEBINA PROJEKTA
Splošni cilj projekta, ki se je pričel 17. 7. 2020
(prvotno predvideno trajanje: 17 mesecev),
je prispevati k institucionalnim, upravnim in
razvojnim strukturnim reformam v Sloveniji.
Natančneje, cilj pomeni izboljšati finančno
vzdržnost ambulantne dejavnosti v Sloveniji
preko nadgradnje obstoječih modelov plačevanja, ki so zastareli in niso usklajeni s trenutnimi potrebami.
Pričakovani rezultati projekta so opredeljeni
kot:
• upravljalci zdravstvenega sistema se bolje
zavedajo in razumejo obstoječi ambulantni
model plačevanja in možnosti reforme,
• upravljalci zdravstvenega sistema imajo jasno vizijo glede posodobljenega ambulantnega modela plačevanja,
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povečanje zmogljivosti ZZZS za izvajanje
ustreznih finančnih spodbud pri plačevanju
zdravstvenih storitev v povezavi s kakovostjo in varnostjo.

Izbrano podjetje je moralo pripraviti tako imenovano Začetno poročilo (Inception Report),
kjer se je z naročnikom – uporabnikom projekta
(ZZZS in delno Ministrstvo za zdravje) dokončno opredelila vsebina dela: obveznosti izbranega
podjetja, način dela, časovni roki in aktivnosti v
povezavi z upravljanjem projekta.
Nad uspešnostjo izvajanja projekta bdita Project
Management Board (predstavnik EU, predstavnik ZZZS in predstavnik izbranega podjetja) in
Steering Committee, katerega dodatni član je še
predstavnik Ministrstva za zdravje.
Dodatne ključne obveznosti (izdelki) izbranega
podjetja so bile:
• analiza obstoječega ambulantnega modela
plačevanja,
• pregled mednarodnih dobrih praks na področju ambulantnih modelov plačevanja,
• predlogi za posodobljen ambulantni model
plačevanja in načrt za izvajanje,
• simulacija izračuna cen za dve izbrani specialnosti,
• priporočila za P4P – kako vezati kakovost
in varnost na obstoječa plačila zdravstvenih
storitev,
• izvedbeni načrt in smernice za pilotno izvajanje P4P oz. alternativnega pristopa,
V nadaljevanju prispevka so izpostavljene ugotovitve in predlogi, ki jih je svetovalna ekipa izbranega podjetja opredelila v okviru zgoraj navedenih izdelkov.
3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
Analiza obstoječega stanja je obsegala naslednja področja procesov, ki se jih ZZZS poslužuje, ko kreira nov model plačevanja zdravstvenih storitev:
• upravljanje seznama storitev,
• zbiranje stroškov oz. inputov za izračun cen,
• revizije zbiranja stroškov in izračuna cen,
• obstoječe spodbude in pogodbene obveznosti izvajalcev z namenom izboljšati dostopnost in kakovost.
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Nakupovanje zdravstvenih storitev je del sistema financiranja zdravstva, ki ima različne možnosti za izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti,
kakovosti in varnosti izvajanja zdravstvenih
storitev. V EU je več uspešnih primerov reform
zdravstvenega varstva pri spodbujanju povezovanja in informatizacije, ki vpliva na manjšo produkcijo nepotrebnih storitev in povečanje vloge državljanov v zdravstvenem sistemu.
Kljub temu so glavni cilji še vedno isti: zagotavljanje ustreznega financiranja in opredelitev
pravičnih doplačil, optimizacija zdravstvene
delovne sile, prilagajanje zmogljivosti – delovne
sile in institucij, izboljšanje upravljanja, spodbujanje primarne zdravstvene oskrbe, preusmeritev dejavnosti v ambulantno oskrbo, uvedba
inovativnih načinov plačevanja, razvoj in implementacija kliničnih poti, izboljšanje kakovosti in varnosti, zmanjšanje okoljskih odtisov ter
krepitev informacijskih sistemov.
Pri modelih plačevanja je ključno vprašanje
kupiti čim več kakovostnih in varnih storitev z
razpoložljivimi sredstvi.
V ta namen je treba vzpostaviti model financiranja bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja, ki bo spodbujal prenos bolnišničnega zdravljenja v ambulantno zdravljenje, povečati delež
dnevnih zdravljenj (dnevna kirurgija, dnevna
bolnišnica), povečati delež prvih ambulantnih
pregledov na račun ponovnih, racionalno predpisovati zdravila ter uvesti in uporabiti klinične
poti in indikatorje kot nagrade za kakovostno in
varno zdravstveno oskrbo.
Kako z učinkovitim ambulantnim načinom
plačila v Sloveniji doseči nekatere od glavnih
ciljev? Treba bo nadgraditi strukturo, procese
in rezultate.
3.1 Struktura
Za zagotovitev neodvisnosti v procesu oblikovanja cen je izbrano podjetje priporočilo organizacijo za sistematično spremljanje in vrednotenje produktivnosti, učinkovitosti, uspešnosti,
kakovosti in varnosti vseh zdravstvenih storitev,
dejanskih in vseh novih zdravstvenih tehnologij
v zdravstvenem sistemu v Sloveniji. Potrebna
je pravilna izbira strokovnjakov za spreminjanje modelov plačevanja z vseh vidikov (seznam
storitev, timi, povprečen čas obravnav, podatki o
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stroških – cene) neodvisno od drugih partnerjev v splošnem dogovoru. Zakonsko opredeljen
proces bi moral biti formaliziran s podzakonskim aktom MZ o Nacionalni platformi o oblikovanju cen, pri čemer bi morali natančno definirati vlogo ZZZS, procese in rezultate ter vloge
ostalih deležnikov.
3.2 Procesi
Na podlagi obstoječe zakonodaje je ZZZS glavni
kupec storitev v javni zdravstveni mreži, hkrati
pa ima tudi odgovornost za strateško razporejanje razpoložljivih javnih sredstev. V ta namen je
treba celoten proces zagotavljanja oskrbe ustrezno spremljati in ocenjevati od začetnih simptomov, storitev primarne zdravstvene oskrbe,
ambulantne in bolnišnične oskrbe ter rehabilitacije. Nabor podatkov je treba ustrezno opredeliti za spremljanje učinkovitosti, uspešnosti,
kakovosti in varnosti opravljanja storitev. ZZZS
je usmerjen predvsem v točkovno proizvodnjo
z dvojnim finančnim varovalom v opredeljeni
vrednosti standardiziranega tima z letnim planom števila točk. Spremljanje prvega obiska je
v zadnjem času postalo prednostna naloga, o
kazalcih kakovosti se nikoli resno ne razpravlja.
Prvi rezultati o spodbujanju izvajanja prvih obiskov so obetavni pri izboljšanju dostopnosti,
vse druge dimenzije kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev je treba dodati z vključitvijo
kazalnikov kakovosti in varnosti, predvsem
PROMS.
3.3 Rezultati
Model plačevanja za ambulantne storitve ni
osredotočen na paciente, edino orodje za integracijo je napotnica, diagnoza je potrebna le v
fazi napotitve in ob prvem obisku. V prvi fazi
je treba kodirati napotne diagnoze, delovno in
končno diagnozo kot izhodišče za spremljanje
posameznega bolnika. Z dodajanjem PROMS
kot kazalnikov kakovosti in varnosti bi se lahko
začelo spodbujanje plačila za bolj kakovostno
ambulantno zdravljenje. Novi model plačevanja
za dermatologijo je poenostavil seznam storitev
in spodbudil zagotavljanje celotnega izvajanja
vseh potrebnih storitev v okviru obiska pacienta. Delno bi ga lahko razumeli kot sveženj plačil, pri tem pa integracija z ravnijo primarnega
zdravstvenega varstva ni bila izvedena. Tudi ka-
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zalniki kakovosti in varnosti niso bili vključeni.
Priložnost za izboljšanje upravljanja, promocijo integracije primarne in sekundarne ravni ter
spodbujanje izvajalcev k zbiranju podatkov za
kakovost ni bila izkoriščena. Nadzora nad nepotrebnimi in neustreznimi ambulantnimi storitvami še ni.
4. PRAKSE IZ MEDNARODNEGA OKOLJA
Namen te analize je oblikovati priporočila,
predvsem v povezavi s procesi ZZZS, pri kreiranju novega ambulantnega modela plačevanja.
V ta namen je izbrano podjetje skupaj z ZZZS
opredelilo ožji nabor držav, ki bi jih bilo smiselno analizirati. V pregled oz. analizo so vključene Italija, Hrvaška, Estonija in Španija (delno
še Avstrija in Nizozemska), katerih eksperti so
informacije posredovali v okviru v ta namen
organizirane delavnice, spletnih intervjujev in
vprašalnikov.
Ugotovitve analize so izpostavljene po posameznih vsebinskih sklopih.
4.1 Predlog upravljanja seznama storitev
Za upravljanje plačilnih modelov bi moral biti
odgovoren kupec zdravstvenih storitev. Glavni
kupec storitev v Sloveniji je ZZZS. Med ključnimi dejavnostmi ZZZS bi moral biti razvoj novih
modelov. Primerljive dejavnosti se izvajajo tudi
v državah s sistemom socialnega zdravstvenega
zavarovanja (Hrvaška in Estonija).
Proces upravljanja seznama storitev, ob upoštevanju, da je seznam storitev del modelov plačevanja, bi moral biti v pristojnosti ZZZS (enako
kot na Hrvaškem in v Estoniji). Postopek naj bo
standardiziran: standardizirana oblika spletne
aplikacije, ki temelji na enotnih načelih, smernicah in pisnih navodilih o vsebini. Estonski
primer je izpostavljen kot primer dobre prakse.
Poleg tega gre za primer dobre prakse tudi z vidika transparentnosti. Deležniki, ki imajo možnost sodelovanja v letnem standardiziranem
procesu, so ZZZS, MZ, zdravniška združenja in
združenja izvajalcev. Predlog temelji na estonskem in hrvaškem primeru, ob upoštevanju trenutnih razmer v Sloveniji.
Glavna dilema glede seznama storitev s cenami
je, kdo naj ga odobri. Lahko bi seznam odobri-
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lo Ministrstvo za zdravje ali vlada, kot je to v
Estoniji, ali pa je primerneje, da se odločitev
prepusti zdravstveni blagajni, kot je primer na
Hrvaškem (upravni odbor). Ker je Agencija za
kakovost v političnem načrtu trenutne vlade
v Sloveniji, bi to lahko bila ena od prihodnjih
nalog te agencije. Medtem bi morala biti sprejeta odločitev, da se odobritev seznama storitev
s postopkom dodeli zdravstveni blagajni, kar bi
povečalo njeno avtonomijo in kredibilnost.
V državah z NZS je za upravljanje seznama
storitev odgovorna vlada na nacionalni ravni
(Ministrstvo za zdravje) in regionalne oblasti
na regionalni ravni. Ni dileme glede delitve odgovornosti med vlado in skladi zdravstvenega
zavarovanja, kot je to v državah s sistemi socialnega zdravstvenega zavarovanja.
4.2 Predlog glede zbiranja in analize
podatkov o stroških – osnovi za izračun cen
V vseh izbranih državah so podatki o stroških
pridobljeni s strani izvajalcev. Proces zbiranja
stroškov je še ena podporna dejavnost pri upravljanju modelov plačevanja. Tudi postopek zbiranja stroškov bi moral biti standardiziran pod
okriljem ZZZS (kot je na Hrvaškem in v Estoniji). Estonski primer je dober primer standardizacije s smernicami in navodili za poročanje,
standardiziranim obrazcem in podrobno metodologijo oblikovanja cen.
Predlagani pristop k oblikovanju cen storitev je
ABC (Activity Based Costing), ki omogoča preprosto in pregledno vrednotenje stroškov zdravstvenih storitev.
V obeh državah so cene zdravstvenih storitev
opredeljene neposredno v nacionalni valuti in
ne v točkah.
4.3 Predlogi glede upravljanja podatkov in
izboljšanja kakovosti podatkov
Upravljanje podatkov s strani ZZZS bi bilo treba
nadgraditi s standardizacijo postopka zbiranja
stroškov. Primerjalna analiza podatkovnih baz
ZZZS, zavoda za zdravstveno zavarovanje na
Hrvaškem in centralnega zdravstvenega informacijskega sistema v Estoniji kaže, da je Slovenija primer dobre prakse.
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4.4 Opisi prednosti in omejitev obstoječega
plačevanja na podlagi storitev
Prevladujoči model plačevanja v izbranih državah je plačilo po storitvi (FFS – Fee for Service).
Uporablja se v Estoniji, na Hrvaškem in v Italiji.
Pogodbe med kupcem in izvajalci veljajo eno
leto. Plačilo za opravljanje storitev je omejeno.
V Estoniji v primeru, da je pogodbeni obseg
presežen na nacionalni ravni, estonski zavod za
zdravstveno zavarovanje (EHIF) plača ambulantne storitve z omejitvijo; uvede se znižanje
stopnje povračila. Pri izvajalcih ni razlik med
cenami.
Sam FFS ima potencialne omejitve; največja je
povezana s prekomerno proizvodnjo storitev,
ki ni povezana z zdravstvenimi razlogi. Zato je
treba vsebino vsake storitve natančno opredeliti.
Nadzor je treba čim bolj avtomatizirati. Avtomatske kontrole bi morale izvajalcem preprečiti
zlorabo poročanja o storitvah.
4.5 Predlogi glede finančnih in nefinančnih
spodbud v povezavi s kakovostjo
zdravstvenih storitev
V izbranih državah ni pozitivnih finančnih
spodbud za izboljšanje kakovosti podatkov.
Predlaga se, da bi bili podatki bolj javno dostopni, vsaj do izbranih kazalnikov kakovosti
(estonski primer), ki bi morali biti dostopni
izvajalcem in bolnikom, kar povečuje preglednost, kakovost in varnost.
Novi modeli plačevanja (dermatologija, revmatologija) že vključujejo finančne spodbude za
boljšo kakovost zdravljenja. Razsežnost, ki bi jo
lahko zajeli v naslednji fazi, je uvedba dodatne
finančne spodbude: medstopenjske obravnave
pacienta z obsežnim sodelovanjem med primarnim in sekundarnim nivojem (ambulantni
specialist). Estonija je na primer uvedla e-svetovanja, pri katerih se zdravniki posvetujejo s
specialisti prek zdravstvenega informacijskega
sistema, ne da bi pacienta poslali k izvajalcu
specialistične oskrbe.
Prav tako Hrvaška že začenja z uvajanjem hibridne kombinacije plačilnih sistemov na vsaki
ravni oskrbe, ki je spodbudila povečanje števila
zdravljenih pacientov in povečanje števila storitev na plačilno enoto.
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Plačila brez zgornje meje imajo potencialno
tveganje izvajanja storitev, ki niso potrebne. Po
drugi strani bi takšna finančna spodbuda lahko
pozitivno vplivala na kakovost oskrbe z vidika
boljše dostopnosti. V Estoniji EHIF plača do 70 %
za ambulantno zdravljenje v primeru, da je pogodbeni obseg presežen do 5 %, čez ta prag pa še
naprej plačuje 30 % brez kakršnihkoli nadaljnjih
omejitev. Znižanje stopnje povračil je uvedeno
zato, da se zniža tveganje izvajanja nepotrebnih
storitev ter po drugi strani še vedno omogoči
opravljanje storitev nad planiranim obsegom.
Na podlagi estonskih izkušenj je predlagana
uvedba podobne finančne sheme za slovensko
okolje.
4.6 Zaključki
Med izbranimi državami je več podobnosti.
Ambulantne storitve so del celovitega izvajanja
zdravstvenega sistema in kot take nikoli niso v
središču reform. V glavnem so države spodbujale reforme primarnega zdravstvenega varstva
(Estonija, Italija, Avstrija) kot vir napotitev na
sekundarno raven, ambulantne ali bolnišnične
storitve ter z uvajanjem ustreznih ukrepov za
zdravljenje določenih skupin bolnikov, na primer nenalezljivih bolezni (Estonija) ali s spodbujanjem timskega pristopa z zagotavljanjem
specialističnih storitev na primarni ravni (Italija). Reforme so bile bolj usmerjene v zmanjševanje izdatkov za bolnišnične storitve s spodbujanjem postopnega izvajanja storitev v dnevni
obravnavi. Ambulantne storitve so bile redko
promovirane kot potencialna oskrba, osredotočena na pacienta, blizu skupnosti in z močno
povezavo s primarnim zdravstvenim varstvom.
5. PREDLOGI NADGRADENJ
Na podlagi analize obstoječega stanja v Sloveniji in primerov tujih praks je izbrano podjetje
opredelilo naslednje hitre rešitve:
• Uvedba poročanja napotitvene, delovne in
končne diagnoze za prvi obisk.
• Uvedba poročanja diagnoze za kontrolni
obisk.
• Triletni popravek števila standardiziranih
timov na podlagi demografskih in epidemioloških trendov: letno povečanje števila timov po dejavnostih je treba izračunati tako,
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da se število pacientov, ki čakajo nad najdaljšo dopustno čakalno dobo, deli s povprečnim številom opravljenih prvih obiskov
na tim.
Predlagane kratkoročne in srednjeročne rešitve so opredeljene po posameznih vsebinskih
sklopih.
5.1 Proces upravljanja seznama storitev
1. Proces upravljanja seznama storitev bi moral biti v pristojnosti ZZZS. Postopek naj bo
standardiziran: standardizirana oblika spletne aplikacije na podlagi enotnih standardiziranih pisnih navodil o vsebini predlaganih
sprememb (vsaj za dodajanje novih storitev
z opisom storitev, opredelitvijo ekipe strokovnjakov, ki izvajajo storitev, določitvijo
povprečnega časa obravnave za storitev za
vsak delovni profil; na drugi strani za izključitev trenutnih zastarelih storitev).
2. Standardiziran postopek se izvede enkrat na
leto; omogoča spremembe seznama storitev
od 1. januarja naslednjega leta (predloge je
treba poslati do 31. avgusta v tekočem letu).
3. Deležniki, ki bi morali imeti možnost sodelovanja v letnem standardiziranem procesu,
so ZZZS, MZ, Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) in druga reprezentativna zdravniška združenja ter Združenje izvajalcev
zdravstvenih storitev (ZDRSSZ). Možnost
sodelovanja pomeni tudi možnost predstavitve predlogov v neposrednih pogovorih
z ZZZS (od 1. septembra do 15. oktobra v
tekočem letu).
4. Vsebinsko naj bi vse nove storitve potrdili pristojni Razširjeni strokovni kolegiji
(RSK), sekundarno tudi izvajalci na terciarni ravni.
5. Končno odobritev seznama storitev je treba dodeliti ZZZS in ne vsem deležnikom v
okviru letnega partnerskega procesa pogajanj (niti MZ).
6. Ker je Agencija za kakovost v političnem načrtu trenutne vlade v Sloveniji, bi to lahko
bila ena od njenih prihodnjih nalog.
7. ZZZS naj interni dokument Smernice o
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modelih plačevanja nadgradi s standardi
medicine, podprte z dokazi, z vključitvijo
»Modre knjige« sindikalnih standardov in
standardov združenja medicinskih sester. Ti
standardi naj bodo eden od vhodov za izračun stroškov, pri čemer ni obvezna uporaba
samo teh podatkov.
8. ZZZS bi moral povečati zmogljivosti: število
usposobljenih in izkušenih delavcev, ki delajo na razvoju novih modelov plačevanja,
ni zadostno.
Za izvajanje zgornjih priporočil so potrebne
regulativne spremembe: spremembe letnega
splošnega dogovora, sklepa o evidentiranju in
obračunavanju zdravstvenih storitev ter metodologije upravljanja seznama storitev.
Proces upravljanja seznama storitev bi moral
biti formaliziran s strani MZ.
5.2 Zbiranje in analize podatkov o stroških,
določitev cen in revizija stroškov
1. Za procese zbiranja podatkov o stroških, določanja stroškov in revizije stroškov bi moral biti odgovoren ZZZS. Postopek naj bo
standardiziran: standardizirana oblika spletne aplikacije na podlagi enotnih standardiziranih pisnih navodil o vsebini predlaganih sprememb (metodologija podrobnega
zbiranja podatkov o stroških, metodologija
oblikovanja cen (na podlagi obračunavanja
stroškov po dejavnosti; cene so opredeljene
v EUR in ne v relativnih enotah) in metodologija revizije).
2. Standardiziran postopek naj poteka enkrat
letno, ki omogoča spremembe od 1. januarja
naslednjega leta (predloge je treba poslati do
31. avgusta v tekočem letu).
3. Deležniki, ki bi morali imeti možnost sodelovanja v letnem standardiziranem procesu,
so ZZZS, MZ, ZZS in druga reprezentativna
zdravniška združenja ter ZDRZZS. Možnost
sodelovanja pomeni tudi možnost predstavitve predlogov v neposrednih pogovorih
z ZZZS (od 1. septembra do 15. oktobra v
tekočem letu).
4. Končno odobritev cen je treba dodeliti
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ZZZS in ne vsem deležnikom v okviru letnega partnerskega procesa pogajanj (niti
MZ).
5. Ker je Agencija za kakovost v političnem načrtu trenutne vlade v Sloveniji, bi to lahko
bila ena od njenih prihodnjih nalog.
6. ZZZS naj interni dokument Smernice o
modelih plačevanja nadgradi s standardi
medicine, podprte z dokazi, z vključitvijo
»Modre knjige« sindikalnih standardov in
standardov združenja medicinskih sester. Ti
standardi naj bodo eden od vhodov za izračun stroškov, pri čemer ni obvezna uporaba
samo teh podatkov.
Za izvajanje zgornjih priporočil so potrebne
regulativne spremembe: spremembe letnega
splošnega dogovora, sklepa o evidentiranju in
obračunavanju zdravstvenih storitev, metodologija zbiranja podatkov o stroških, metodologija
izračuna cen in metodologija revizije.
Postopki zbiranja podatkov o stroških, določanja stroškov in revizije stroškov bi morali biti
formalizirani s strani MZ.
5.3 Pogodbene obveznosti in spodbude
izvajalcem
1. Pogodbe med kupcem in izvajalci naj veljajo
eno leto.
2. Za vse izvajalce bi morale veljati enake cene
za enake storitve (brez razlik med sekundarnimi in terciarnimi izvajalci; težje in kompleksne storitve bi morale biti del enotnega
seznama storitev za posamezno dejavnost).
3. Plačil za opravljanje storitev se ne sme več
omejevati, nadaljevati je treba začetni proces ustreznih spodbud: storitve je treba plačati po realizaciji (predlog ZZZS za urologijo) z ustreznimi spodbudami za opravljanje
prvih obiskov (predlog ZZZS iz leta 2016) in
se izogibati čakanju pacientov nad najdaljšimi dopustnimi čakalnimi dobami (predlog
MZ iz leta 2020). Neomejeno plačilo je začetna predlagana rešitev, saj so analize o ambulantnih storitvah, plačanih brez omejitev
(z ustreznimi spodbudami, ki spodbujajo
plačilo prvega obiska in presegajo minimalno število prvih obiskov), pokazale pozitivne rezultate. ZZZS bi lahko pri tem pristo-
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pu vztrajal z namenom, da bi s pozitivnimi
spodbudami vplival na ponudnike k zagotavljanju čim večjega obsega kakovostnih in
varnostnih storitev.
4. Avtomatske kontrole v zvezi s poročanjem o
izvajanju storitev je treba izvajati v čim večjem obsegu.
5. Izbrani kazalniki, tudi kakovosti in varnosti,
bi morali biti javno dostopni.
6. ZZZS naj nadaljuje z vključevanjem finančnih spodbud za boljšo kakovost zdravljenja.
7. ZZZS naj izvede dodatne finančne spodbude: medstopenjska obravnava pacienta
z obsežnim sodelovanjem med primarnim
nivojem (zdravnik splošne medicine) in sekundarnim nivojem (ambulantni specialist).
Treba bi bilo na primer spodbujati e-posvetovanja, ki so bila uvedena v preteklosti, v
katerih se zdravniki posvetujejo s specialisti
prek zdravstvenega informacijskega sistema,
ne da bi pacienta poslali k izvajalcu specialistične oskrbe.
Za izvajanje zgornjih priporočil so potrebne
regulativne spremembe: spremembe letnega
splošnega dogovora, obvestilo ZZZS (okrožnica) o evidentiranju in obračunavanju opravljene storitve.
Vprašanja o tekočih pogodbenih obveznostih in
spodbudah ponudnikov bi morala biti formalizirana s strani MZ.
6. PLAČILA ZDRAVSTVENIH STORITEV
Z VIDIKA KAKOVOSTI IN VARNOSTI
V Sloveniji kakovost zdravstvene obravnave
in varnost pacientov nista povezani s plačilom
zdravstvenih storitev. Alternativni modeli plačevanja izvajalcev skušajo odpraviti razsipavanje
in tako zmanjšati stroške zdravstvenih obravnav
ter izboljšati izide za paciente. Gre za prilagoditev plačevanja izvajalcev zdravstvene obravnave
z vključitvijo specifičnih spodbud za izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov ter drugih
ciljev uspešnosti sistema zdravstva.
Eden takih modelov je plačevanje po uspešnosti – PPU (Pay for Performance – P4P), ki je v
Evropi uveljavljen v nekaterih bolnišnicah in
primarnem zdravstvu, ne pa tudi v specialistič-

27. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Laško 26. in 27. maj 2022

37

mag. Jakob Ceglar

ni ambulantni dejavnosti. Tudi pregled in intervjuji z izbranimi državami niso odkrili plačil
ambulantnih storitev, povezanih s kakovostno
zdravstveno obravnavo in varnostjo pacientov.
6.1 Pri PPU se upoštevajo naslednji
ključni elementi:
1. Področje uspešnosti, kjer gre za kazalnike
procesov in vmesnih izidov, ker je končne
izide za pacienta v specialistični ambulanti
skoraj nemogoče meriti.
a. Določanje osnove za nagrado – absolutna
raven kazalnika, časovna sprememba kazalnika ali relativna razvrstitev med izvajalci.
b. Oblika nagrajevanja – bonus ali malus,
javna objava kazalnikov z razporeditvijo izvajalcev na lestvico uspešnosti.
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treben načrt, ki vsebuje vizijo, poslanstvo, vrednote, upravljanje in politiko, strateški načrt in
akcijski načrt, metode, orodja in integracijo.
Koristi NavTeZa za paciente so: boljši izidi,
boljše zadovoljstvo, večje zaupanje; za izvajalce:
večje zadovoljstvo pacientov, boljša uspešnost,
boljše plačilo; za plačnike: večja kontrola stroškov in manjše razsipavanje; za dobavitelje: obvestilo o uspešnosti produkta in zato izboljšave
ter za družbo: zmanjšani stroški za zdravstvo in
boljše zdravje.

2. Sporočanje in kontrola podatkov s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije in nadzora.
V razvitem svetu se vedno bolj uveljavlja drug
sistem plačevanja izvajalcev, ki temelji na vrednosti zdravstvene obravnave osredotočenja
na pacienta. Na vrednosti temelječo zdravstveno obravnavo (NaVTeZ) lahko definiramo kot
zdravstveno obravnavo, ki je pomembna s stališča pacienta, torej izid obravnave, izkušnje in
partnerstvo pri odločitvah, ulomljeno s potrebnimi stroški (brez prevelike, premajhne in napačne uporabe metod in tehnik ter postopkov
obravnave). Bistvo NaVTeZ je doseganje merljivih izboljšav izidov, ki so pomembni za pacienta
iz njegovega zornega kota v povezavi z uporabljenimi viri za doseganje teh izboljšav. Ne cilja
se samo na eno epizodo zdravstvene obravnave
in ne gre za birokratsko omejevanje stroškov ali
izolirano nagrado. Potrebni sta integracija in
koordinacija celotne poti pacienta skozi zdravstveni sistem.
Od PPU se NaVTeZ razlikuje po tem, da postavlja v ospredje izid in izkušnje pacienta ter stroške, primerne za njegovo obravnavo (z dokazi
podprto zdravstveno obravnavo), in ne nagrado
za proces, kot je to pri PPU.
Za vpeljavo v slovenski zdravstveni sistem je po-
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Abstract

Slovenski zdravstveni sistem v zadnjih desetletjih
glede na starost infrastrukture (nepremičnin in
opreme) zaradi premajhnih investicijskih vlaganj
nujno potrebuje dodatna investicijska vlaganja
za zagotavljanje dostopne in varne zdravstvene
obravnave prebivalcev Slovenije. Temeljni cilj
sprejetega Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od
2021 do 2031 je zagotavljanje finančnih sredstev
v načrtovanem obsegu in dinamiki za vzpostavitev najpomembnejših operativnih zmogljivosti
slovenskega zdravstva (na primarni, sekundarni
in terciarni ravni) in izobraževalnih zavodov zaradi večjega števila vpisnih mest v izobraževalne
programe medicinske in zdravstvene smeri. S tem
se na dolgi rok zagotavljajo dostopnost in vzdržnost slovenskega zdravstvenega sistema, pa tudi
pripravljenost na izzive prihodnosti, na dodatne
obremenitve zdravstvenega sistema po pandemiji covida-19 ob vse slabši demografski sliki in na
morebitne nove izbruhe nalezljivih bolezni.

In recent decades, the Slovenian health care system has required additional investments due to
insufficient investment, the age of infrastructure
and equipment. The basic goal of the adopted
Act on the Provision of Financial Funds for Investments in Slovenian Health Care from 2021 to
2031 is to provide financial resources in the planned scope and according to the planned dynamics for establishing the most important operational
capacities of Slovenian health care (primary, secondary and tertiary) because of an increase in
the number of enrolment places in medical and
health education programmes. In the long run,
this ensures the readiness and resilience of the
Slovenian health care system to the challenges of
the future, additional burdens on the health care
system after the COVID-19 pandemic in the face
of poor demographics and preparedness for potential new infectious diseases.
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1. UVOD
Učinkovit zdravstveni sistem, ki zadovoljuje
potrebe prebivalstva, je eden od temeljev uspešnega delovanja moderne države, kar je še posebej pomembno v primeru izrednih situacij, kot
smo ji bili priča od razglasitve epidemije novega koronavirusa (SARS-CoV-19) dalje, ki je v
zelo kratkem času razgalila pomanjkljivosti in
slabosti (zlasti prostorsko, logistično in kadrovsko podhranjenost) slovenskega zdravstvenega sistema. Zato so nujne strateške investicije v
zdravstveni sistem za zagotavljanje njegove dolgoročne vzdržnosti, operativnosti in učinkovitosti. V primerjavi z ostalimi državami članicami Evropske unije (EU) se Slovenija po številnih
kazalnikih izdatkov in investicij v zdravstveni
sistem uvršča pod povprečje EU kot na primer:
• Po celotni porabi za zdravstvo na prebivalca
tako v Sloveniji dosegamo le 81 % povprečja EU, kar je nižje od ravni, ki bi ustrezala
naši gospodarski razvitosti, merjeno z BDP
na prebivalca, ki je leta 2017 znašala 85 %
povprečja EU1.
• Po podatkih Evropskega statističnega urada
(EUROSTAT)2 se za tekoče izdatke za zdravstvo v Sloveniji v letu 2017 namenja bistveno manj, in sicer 2.060 EUR na prebivalca,
pri čemer povprečje EU znaša 2.887 EUR na
prebivalca. To pomeni, da so zdravstveni izdatki na prebivalca v Sloveniji kar 25 % pod
povprečjem EU.
• Slovenija se pod povprečje EU uvršča tudi v
višini tekočih izdatkov za zdravstvo v deležu
BDP, saj povprečje EU za leto 2017 znaša 9,8
%, v Sloveniji pa je ta delež 8,2 %3.
• Slovenija se tudi pri porabi za preventivo na
področju zdravja uvršča pod povprečje EU,
saj je evropsko povprečje 89 EUR na prebivalca, v Sloveniji pa zgolj 62 EUR4.
• Medtem podatki OECD za leto 2018 kažejo,
da imamo v Sloveniji 3,2 zdravnika na 1.000
prebivalcev, pri tem pa ima kot primer Avstrija kar 5,2 zdravnika na 1.000 prebivalcev.
Kot je razvidno iz Analize zdravstvenega sistema v Sloveniji – Pregled izdatkov v zdravstvu
iz oktobra 2015,5 so se kapitalske naložbe (investicije) kot delež v skupnih izdatkih za zdravstvo v preteklosti spreminjale, saj je bil ta delež
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pred krizo 5,5 %, med krizo pa je padel na okoli
4,5 % skupnih izdatkov za zdravstvo. Po statističnih podatkih za leto 2015 so bruto naložbe
za zdravstveni sistem kot delež državne porabe
v Sloveniji znašale 7,6 %, kar je pod povprečjem
EU, ki znaša 8,1 %. Najvišji delež državnih izdatkov za bruto naložbe v osnovna sredstva za
zdravstvo glede na delež državne porabe je v
Avstriji in znaša okrog 20 %, kar je skoraj trikrat
več kot v Sloveniji.
2. OBSTOJEČE STANJE
INFRASTRUKTURE IN OPREME
V ZDRAVSTVU
Razlogi za dotrajanost obstoječe infrastrukture
in opreme so poleg nezadostnega zagotavljanja
virov financiranja v preteklosti ter nesistematičnega nakupa opreme in investicij glede na strokovne kriterije mreže tudi naslednji:
• Zdravstveni objekti so bili grajeni v različnih časovnih obdobjih.
• Zdravstvena dejavnost se izvaja v objektih,
grajenih od 1889 leta dalje oz. starih 100 in
več let (npr. Gastroenterologija v UKC Ljubljana – 1910, Infekcijska klinika UKC MB
– 1898).
• Zaradi nujnih potreb po širitvi zdravstvene
dejavnosti, omejenosti prostora za novogradnje ipd. je bilo kar nekaj objektov preurejenih v objekte zdravstvene dejavnosti.
• Starejši objekti ne sledijo napredku medicine, so potresno in požarno pomanjkljivi (bolnišnice kot kritična infrastruktura
in zahtevni bolnišnični objekti morajo biti
varni).

Ekonomika zdravstva, Viri in izdatki za zdravstvo v Sloveniji in državah
EU, mag. Eva Helena Zver, 19. oktober 2020, dostopno na URL: https://
www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/ekonomika_zdravstva_viri_
in_izdatki_za_zdravstvo_v_sloveniji_in_eu_eva_zver_19.10.2020.pdf.
2
Statistika izdatkov za zdravstveno oskrbo, april 2020, dostopno na URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics#Healthcare_expenditure.
3
Zdravstveni profil Slovenije za leto 2019, dostopno na URL: https://
ec.europa.eu/health/sites/health/files/sate/docs/2019_chp_sl_slovene.pdf
4
Prav tam.
5
Analize zdravstvenega sistema v Sloveniji – Pregled izdatkov v zdravstvu
iz oktobra 2015, Končno poročilo, oktober 2015, dostopno na URL:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/Analiza-zdravstvenega-sistema-v-Sloveniji/
SLO_Pregled-izdatkov-v-zdravstvu.pdf.
1
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Slika 1: Dejansko stanje zdravstvenih objektov

Slika 2
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Zastarela je osnovna infrastruktura (dvigala,
kotlovnice, hlajenje, prezračevanje, inštalacije). Slika 1
Večina starejših objektov nima centralnega
hlajenja in prezračevanja ter ne zagotavlja
ustreznega ugodja v objektu tako pozimi
kot poleti.
Več kot 85 % medicinske opreme je amortizirane.
Neurejena zunanjost in okolica objektov
(makadam, zelo poškodovan asfalt okoli
bolnišnic ipd.). Slika 2
Bolniške sobe s skupnimi kopalnicami.
Poddimenzionirane bolniške sobe glede na
sodobne tehnične smernice (danes 12 m2,
standard 18–25 m2),
Razdrobljene storitve (fizioterapija, laboratorijska, radiološka in rehabilitacijska
dejavnost).
Največja bolnišnica v Sloveniji Univerzitetni klinični center Ljubljana ima več kot
140.000 m2 površin zdravniških objektov,
starejših od 43 let, kar predstavlja 70 % celotnega zdravstvenega fonda objektov v
bolnišnici.
V preteklosti se je del amortizacije uporabil
za investicije v novo opremo in ne v vzdrževanje obstoječe.
Neracionalna razporeditev klinik in administracije, tudi kot posledica izvajanja manjših
prenov objektov brez strategije in celovitega
delovanja procesa v bolnišnici.
Pri objektih, starih več kot 15 let, se pojavljajo visoki tekoči stroški vzdrževanja in
energentov.
Javni zavodi upravljajo tudi z nezdravstvenimi objekti (službena stanovanja, samski domovi, počitniške kapacitete in ostali
objekti), katerih stanje je zaradi večletnega
pomanjkanja vlaganj zelo slabo.

3. INVESTICIJE V ZDRAVSTVO
V ZADNJIH 15 LETIH
V zdravstveno infrastrukturo in medicinsko
opremo se je v zadnjih 15 letih v povprečju investiralo 37,2 mio EUR letno (Tabela 1), kar je
bilo glede na obseg in starost infrastrukture ter
glede na razvoj in napredek zdravstva bistveno
premalo za ohranjanje in razvoj infrastrukture v
slovenskem zdravstvu.
Za primerjavo, samo za bolnišnico AKH Dunaj
je planirano skupno 1,5 milijarde EUR investicij
v 12 letih oz. 125 mio EUR letno.
Tabela 1: Letna vlaganja MZ v JZZ od 2008 do 2021
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4. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU
FINANČNIH SREDSTEV ZA
INVESTICIJE V SLOVENSKO
ZDRAVSTVO V LETIH 2021 DO 2031
Svet Evropske unije je na podlagi Poročila
Komisije za 2019 na Slovenijo za leti 2019 in
2020 naslovil priporočilo, da sprejme celovito
reformo zdravstva z namenom zagotavljanja
vzdržnosti zdravstvenega sistema in primerne
oskrbe prebivalstva ob neugodnih demografskih trendih. V poročilu za leto 2020 Evropska
komisija ugotavlja, da je bil do tedaj narejen le
delni napredek, saj Slovenija še ni predstavila
zakonodajnega predloga za celovito reformo,
čeprav se izvajajo posamezni ukrepi za izboljšanje delovanja sistema.
V novem zakonu o investicijah v slovensko
zdravstvo so, z namenom izboljšanja osnovne
zdravstvene infrastrukture v Sloveniji, zagotovljena finančna sredstva predvsem za investicije
v nepremičnine – pridobivanje zemljišč, novogradnje in obnova infrastrukture ter investicije
v opremo.
Zaradi kritičnega pomanjkanja zdravnikov in
drugega zdravstvenega osebja pa je za dolgoročno vzdržnost in učinkovitost zdravstvenega
sistema nujno tudi povečati število vpisnih mest
na enovite magistrske študije medicina, dentalna medicina in farmacija ter ostale izobraževalne programe zdravstvenih smeri, s čimer se bo
zdravstveni sistem na dolgi rok kadrovsko okrepil in približal evropskemu povprečju. Izobraževalni zavodi (srednje in višje strokovne šole
ter visokošolski zavodi) s področja zdravstva
se namreč že danes soočajo z veliko prostorsko
in kadrovsko stisko, izobraževalni proces pa se
izvaja v premajhnih, zastarelih in neprimernih
prostorih ter objektih. Za povečanje števila vpisnih mest v navedene izobraževalne programe
je zato nujno predhodno zagotoviti finančna
sredstva za nujne investicije za razvoj sodobne
pedagoške, raziskovalne in strokovne dejavnosti. Investicije v zdravstveni, pedagoški in izobraževalni sistem so prvi v nizu korakov, ki so
potrebni, če želimo na srednji in dolgi rok zagotoviti, da naš zdravstveni sistem v prihodnje
ne bo več kadrovsko podhranjen in bo (tudi v
primeru izrednih dogodkov, ki trajajo dalj časa)
zmožen prenesti večje obremenitve.
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Namen novega zakona o investicijah v slovensko zdravstvo ni samo akutna in takojšnja pomoč slovenskemu zdravstvu, temveč tudi to, da
se slovenski vrhunski medicini, ki na mednarodni strokovni ravni dosega izjemne dosežke in
preboje, omogoči razvojni preboj in ustrezno
mesto v mednarodnem prostoru. Vse navedeno
ustreza tudi cilju, da bi Slovenija postala visokotehnološka družba, z visoko dodano vrednostjo
na prebivalca. Oba univerzitetna klinična centra
sta največji visokotehnološki ustanovi v državi,
ki za nadaljnji strokovni in tehnični razvoj nujno potrebujeta dodatne finančne vire.
Vse navedeno kaže na to, da je sprejeti zakon o
investicijah v slovensko zdravje, s katerim bodo
na sistemski ravni zagotovljena finančna sredstva v načrtovanem obsegu in po načrtovani
dinamiki za vzpostavljanje postopnega povečevanja zmogljivosti slovenskega zdravstvenega
sistema, ki bo kadrovsko, prostorsko in logistično močan ter odporen na obremenitve v prihodnosti.
4.1. Sprejetje zakona
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne
29. septembra 2021 sprejel Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko
zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Veljati je pričel dne 14. 10. 2021. Z Zakonom se je v proračunu zagotovilo skupno 2.093 milijonov EUR do
leta 2031, od tega za:
1. univerzitetna klinična centra Ljubljana in
Maribor 763 milijonov evrov,
2. splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in
negovalne domove 557 milijonov evrov,
3. specialne bolnišnice 214 milijonov evrov,
4. psihiatrične bolnišnice 50 milijonov evrov,
5. porodnišnice 26 milijonov evrov,
6. zdravstveno dejavnost na primarni ravni
200 milijonov evrov,
7. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje
in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 33 milijonov evrov,
8. visokošolske zavode za enovite magistrske
študijske programe medicine, dentalne medicine in farmacije ter pripadajoče študijske
in raziskovalne dejavnosti 200 milijonov
evrov ter
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9. srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode s področja zdravstva, ki
niso navedeni v prejšnji točki, 50 milijonov
evrov.
Tabela 2: Zagotavljanje virov financiranja
po posameznih letih od 2021 do 2031

Neporabljene pravice porabe proračunske postavke ministrstva, pristojnega za zdravje, za izvajanje investicij iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. (če se nanašajo na zdravstveni dom za študente) in 7. točke
prvega odstavka tega člena se v celoti prenesejo
in izločijo na poseben račun – podračun proračunskega sklada pri ministrstvu, pristojnem za
zdravje.
Če se za investicije projektov zagotovijo finančna sredstva iz drugega vira, ki neposredno ne
pomeni črpanja iz državnega proračuna (na primer iz strukturnih skladov ali proračuna Evropske unije), se obveznost Republike Slovenije iz
prvega in drugega odstavka tega člena sorazmerno zmanjša.
4.2. Cilji zakona
Temeljni cilj zakona je zagotavljanje finančnih
sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki za vzpostavljanje najpomembnejših
operativnih zmogljivosti slovenskega zdravstva
(na primarni, sekundarni in terciarni ravni) in
izobraževalnih zavodov (srednje in višje strokovne šole ter visokošolski zavodi) zaradi povečanja števila vpisnih mest v izobraževalne programe medicinske in zdravstvene smeri.
S tem se na dolgi rok zagotavljata tako vzdržnost
kot tudi pripravljenost slovenskega zdravstvenega sistema na izzive prihodnosti, na dodatne
obremenitve zdravstvenega sistema po pande44

miji covida-19 ob vse slabši demografski sliki in
na morebitne nove izbruhe nalezljivih bolezni.
Pomemben cilj predloga zakona je tudi zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje modernizacije in optimizacije delovanja zdravstvenega
sistema ter dostopnosti vseh zdravstvenih ustanov in njihovih storitev za ljudi z invalidnostmi oz. drugimi senzornimi, komunikacijskimi,
gibalnimi in kognitivnimi ovirami. Finančna
sredstva v skladu s tem predlogom zakona so v
veliki meri namenjena investicijam v izgradnjo
nove oz. obnove obstoječe infrastrukture, pri čemer bo ta temeljila na načelu nediskriminacije
in dostopnosti za vse državljane in državljanke
Republike Slovenije. S predvidenimi investicijskimi sredstvi bi tako posodobili zastarelo infrastrukturo in opremo, izboljšali požarno in
statično stabilnost, izboljšali notranje ugodje v
objektih ter znižali tekoče stroške vzdrževanja
objektov in stroškov energije.
S sprejetim zakonom o investicijah v slovensko
zdravstvo se vzpostavlja sistematično planiranje kratkoročnih in srednjeročnih investicij,
predvsem za krepitev že obstoječe mreže javne
zdravstvene službe na način, da se bodo projekti
planirali in izvajali usklajeno, učinkovito in racionalno. S tem bomo lahko dosegli boljše črpanje sredstev iz EU kohezije iz naslova že pripravljene projektne dokumentacije.
Z zakonom se zagotavljajo tudi nujni viri financiranja iz naslova projektov, ki kandidirajo za
EU kohezijska sredstva, RRF in REACT.
4.3. Poglavitne rešitve
Poglavitne rešitve za univerzitetna klinična
centra Ljubljana (UKC LJ) in Maribor (UKC
MB)
• Krepiti vrh slovenske medicine v obeh univerzitetnih kliničnih centrih.
• Na področju sekundarne zdravstvene dejavnosti zagotavljati vse bolnišnične storitve, ki
jih vsebuje javni program.
• Na področju terciarne zdravstvene dejavnosti poskrbeti za enakomeren, mednarodno
primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh bolnišničnih specialnosti, ki
jih Slovenija potrebuje. To pomeni razvoj
kadrov z najsodobnejšimi znanji in veščinami, pri tem pa razvijati in iz tujine prena-
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šati nove načine diagnostike in zdravljenja.
S svojo koncentracijo poglobljenega znanja
in zahtevne opreme ter dostopnostjo terciarnih storitev 24/7, sta centra usposobljena
za obravnavo najbolj zapletenih in redkih
primerov bolezni.
Pomemben izziv za zdravstveni kader in paciente je tudi uvedba telemedicinskih pristopov pri zdravljenju kroničnih bolezni, kar je
ključnega pomena za obvladovanje bremena
kroničnih bolezni in čakalnih dob.
Izboljšati pogoje dela in bivalnih standardov
pacientov ter stremeti k razvoju novih tehnologij.
V okviru strateškega upravljanja nepremičnin se vzpostavlja mehanizem za sistemsko
in načrtno reševanje prostorskih potreb,
preprečitev neracionalnih vlaganj v stare
objekte, ki se bodo po strateškem načrtu
kratkoročno v celoti obnovili ali porušili,
združevanje služb in klinik ter sledenje zastavljenim dolgoročnim ciljem EU in Slovenije do leta 2030 na področju energetske
učinkovitosti javnih stavb in trajnostnega
razvoja.

Poglavitne rešitve za splošne bolnišnice
• Vzpostaviti močne regijske splošne
bolnišnice.
• Krepitev manjših splošnih bolnišnic na
osnovanih dejavnostih, s poudarkom na dejavnostih glede na potrebe prebivalstva.
• Za regije so še posebej pomembne investicije v vzpostavitev urgentnih centrov in s tem
zagotovitev dostopnosti do nujnih obravnav.
• Izgradnja novih kapacitet na področju negovalnih bolnišnic in negovalnih domov.
Poglavitne rešitve za specialne bolnišnice, psihiatrične bolnišnice in porodnišnice
• Krepitev specializiranih bolnišnic na področju pulmologije, rehabilitacije, ortopedije, porodništva, psihiatrije in specifičnega
zdravljenja otrok.
• Širjenje kapacitet z novogradnjami, dograditvami in nakupom nove opreme, med
drugim energetska sanacija in rekonstrukcija prostorov.
• Ureditev prostorov in nabava opreme za izvajanje programa oploditev z biomedicinsko
pomočjo.
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Poglavitne rešitve za primarni nivo
• Krepitev primarnega zdravstvenega varstva
kot najpomembnejše inštitucije »vstopnih
vrat« v slovensko zdravstvo z novogradnjami in obnovami objektov ter nabavo potrebne opreme.
Poglavitne rešitve za NLZOH, NIJZ in ZTM
• Krepitev dejavnosti NIJZ, NLZOH in ZTM.
• Vzpostavitev logističnega centra NIJZ in
prostorov Službe za preskrbo s cepivi, prenova stavb predvsem z vidika energetske
prenove, dozidava stavb na področju območnih enot predvsem z razlogom zagotovitve ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti.
• Zagotovitev prostorov za širjenje dejavnosti
NLZOH, npr. izgradnja trajnostnega laboratorija v Mariboru in energetska sanacija
obstoječih objektov.
• Načrtovanje novogradnje objekta ZTM.
• Poglavitne rešitve za izobraževalne zavode za enoviti magistrski študij medicine in
dentalne medicine na Medicinski fakulteti
Univerze v Ljubljani (MF UL) in Medicinski
fakulteti Univerze v Mariboru (MF UM) ter
Fakultete za farmacijo
• Krepitev izobraževalnih inštitucij na področju medicine in ostalih področjih zdravstva.
• Za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti in
operativnosti slovenskega zdravstvenega
sistema je na področju izobraževalnih zavodov za enovit magistrski študij medicine
in dentalne medicine na MF UL predvideno
povečanje števila vpisnih mest, in sicer na
enovitem magistrskem študijskem programu »Medicina« za 50 mest.
• Za MF UM predvideno povečanje števila
vpisnih mest na magistrskem študijskem
programu »Splošna medicina« za 20 mest (s
86 na 106), prav tako je predvidena uvedba novega študijskega programa »Dentalna
medicina« z 20 vpisnimi mesti.
• Izgradnja novih izobraževalno-raziskovalnih centrov.
• Nove stavbe za razvoj področja farmacije in
biomedicinskega inženirstva.
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5. NAČRT INVESTICIJSKIH PROJEKTOV
5.1. Investicijski projekti v letu 2022
V letu 2022 so v skladu z zakonom načrtovana
sredstva v višini 264.987.583 evrov in zajemajo:
• investicije, zajete v Načrt razvojnih programov 2022−2025, v skupni višini 212.566.082
evrov in
• načrt porabe v letu 2022 v višini 52.421.500
evrov, trenutno na projektu 2711-21-0056
za investicije, ki se bodo šele uvrstile v Načrt

razvojih programov 2022−2025, od tega je:
- 31.921.500 evrov namenjenih še za dodatne investicije za zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni,
- 17.500.000 evrov za investicije za zdravstveno dejavnost na primarni ravni in
- 3.000.000 evrov za investicije Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.

Tabela 3: Letni načrt investicij za 2022, po projektih v NRP in proračunskih postavkah v EUR

Vir: izpis iz MFERAC z dne 10. 4. 2022

5.2. Investicijski projekti,
financirani iz EU skladov
V Tabeli 4 je prikazanih vseh 31 investicijskih
projektov, za katera so prejete odločbe o podpori pridobljenih EU nepovratnih sredstev v skupni višini 397 mio EUR iz:
• Prednostne naložbe 4.1 - energetska sanacija - kohezijski sklad (KS),
• Prednostne naložbe 9.1 - socialna vključenost … - evropski socialni sklad (ESS),
• Prednostne naložbe 9.3 - zdravstvena infrastruktura - evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR),
• Prednostne naložbe 9.3 - zdravstvena infrastruktura - evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR),
• Prednostne naložbe 15.1 - react - EU
(ESRR),
• Izvajanje investicijskih projektov v okviru
mehanizma za okrevanje in odpornost

46

27. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Laško 26. in 27. maj 2022

Jure Dolinar

Investicijska vlaganja v zdravstvo

Tabela 4: Investicije, predvidene iz EU skladov
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6. SOFINANCIRANJE PRIMARNEGA
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Na osnovi sprejetega zakona je ministrstvo za
zdravje 5. 11. 2021 posredovalo poziv vsem
občinam in zdravstvenim zavodom »Poziv za
posredovanje izpolnjene tabele prioritetnih investicij za 10-letno obdobje in podatkov o obstoječem stanju«.
Dne 18. 11. 2021 smo s strani občin in zdravstvenih domov prejeli podatke o prioritetnih
investicijah za 10-letno obdobje in podatke
o obstoječem stanju zdravstvenih domov kot
osnovo za pripravo javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji za leta 2021 do
2023«.
S strani Ministrstva za zdravje RS je bil 19. 1.
2022 objavljen javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v
Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 z rokom
oddaje vlog 18. 2. 2022.

7. INVESTICIJE, KI BODO NASTALE
ZARADI POTREB SLOVENSKEGA
PREBIVALSTVA PO ZDRAVSTVENIH
STORITVAH V NASLEDNJIH 10 LETIH –
MREŽA SEKUNDARNIH BOLNIŠNIC
Ministrstvo za zdravje pripravlja posodobitev
podlag za določitev sekundarne mreže javnega
zdravstva v Sloveniji na osnovi potreb prebivalstva, dostopnosti in zmogljivosti univerzitetnih
kliničnih centrov ter splošnih bolnišnic v Sloveniji, ki bo osnova za določitev prioritetnih investicij do konca leta 2031.
Prva faza elaborata »Analiza in projekcija prostorske dostopnosti univerzitetnih kliničnih
centrov in splošnih bolnišnic v Sloveniji ter
metodološke podlage, usklajevanje, urejanje in
prevod vsebin elaborata Potrebe prebivalstva,
prostorska dostopnost in zmogljivosti univerzitetnih kliničnih centrov in splošnih bolnišnic v
Sloveniji« je že izdelana.

Na Ministrstvo za zdravje je bilo oddanih 52 vlog
s skupno vrednostjo investicij 125 mio EUR. Popolnih in potrjenih vlog je bilo 46 v skupni vrednosti investicij 124 mio EUR in predvidenim
zneskom sofinanciranja 36 mio EUR.
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V okviru prve faze so pripravljene naslednje
analize:
• Analiza 1: Izdelava kart, ki prikazujejo območja v Sloveniji, iz katerih se je do obstoječih bolnišnic mogoče pripeljati z avtomobilom v potovalnem času 25 min, 30 min, 40
min, 60 min in 90 min.
• Analiza 2: Izračun števila prebivalcev znotraj območij, določenih v nalogi 1.
• Analiza 1a: Izdelava kart, ki prikazujejo
20-minutne poligone dostopnosti.
• Analiza 1b: Izračun števila prebivalcev znotraj območij, določenih v nalogi 1a.
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•
•

•

Analiza 2 a: Izdelava kart, ki prikazujejo poligone dostopnosti.
Analiza 2 b: Izračun števila prebivalcev znotraj območij, določenih v nalogi 2a.
Analiza 3: Izdelava kart, ki bodo prikazovale optimalne lokacije bolnišnic, do katerih
bi lahko 80 % prebivalcev Slovenije prišlo z
avtomobilom v 25 min, 30 min, 40 min, 60
min in 90 min.
Analiza 4: Izdelava kart, ki bodo prikazovale gravitacijska območja bolnišnic in število
prebivalstva v njih v posameznih intervalih.

Slika 3: Primer dostopnosti aktualnih bolnišnic po potovalnem času

Slika 4: Primer obolevnosti prebivalstva za primer sladkorne bolezni
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Slika 5: Dostopnost do rehabilitacije

Druga faza elaborata »Potrebe prebivalstva in
zmogljivosti ter dostopnost storitev univerzitetnih kliničnih centrov in splošnih bolnišnic v
Sloveniji« je v pripravi.
V okviru druge faze se pripravljajo naslednje
analize:
• Pregled razpoložljivih podatkov o zdravstvenem stanju slovenskega prebivalstva,
zdravstvenih storitvah in demografiji slovenskega prebivalstva, opredelitev z razpoložljivimi podatki izvedljive analitične metode in priporočilo za prihodnje zajemanje
dodatnih podatkov;
• Analiza trenutnega stanja slovenskega zdravstvenega sistema;
• Razpoložljivost bolnišničnih zdravstvenih
storitev;
• Razpoložljivost diagnostike z velikimi medicinskimi napravami;
• Razpoložljivost zunajbolnišničnih specialističnih ambulantnih storitev;
• Razpoložljivost zdravstvenega osebja;
• Priporočilo za (ponovno) distribucijo bolnišničnih zdravstvenih storitev;
• Priporočilo za (ponovno) distribucijo velikih medicinskih naprav;
• Priporočilo za (ponovno) distribucijo zunajbolnišničnih ambulantnih storitev;
• Priporočilo za zagotavljanje zdravstvenega
osebja;
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Primerjava uspešnosti slovenskega zdravstvenega sistema z drugo evropsko državo
(npr. Avstrija).

Dostopnost bolnišničnih storitev je eden od
najpomembnejših dejavnikov, ki jih je treba
upoštevati pri razvoju mreže in s tem povezanih
investicijah. Še posebej pomemben je dostop
prebivalcev Slovenije do bolnišnic, ki zagotavljajo urgentne storitve oz. storitve, ki so povezane s preživetjem. V to kategorijo sodita oba
klinična centra in 10 splošnih bolnišnic.
Dostopnost do teh bolnišnic je po regijah različna. Dostopnost do 20 min do bolnišnice ima
52 % prebivalcev, 21–40 min 38 % prebivalcev,
41–60 min 8 % prebivalcev in 61–90 min 2 %
prebivalcev.
Svetovna literatura na tem področju določa različne čase, ki naj bi bili primerni za analizo mreže bolnišnic in ustrezne dostopnosti bolnišnic.
Gibljejo se med 20 in 40 min, kar za slovenske
razmere pomeni, da ima 90 % prebivalstva že
sedaj zadovoljiv dostop do bolnišnice, kar je seveda pozitivno.
Omenjene bolnišnice so se z leti različno razvijale glede na velikost regije, ki jo bolnišnica
pokriva, potrebe prebivalstva te regije, v veliki
meri pa tudi glede na proaktivnost vodstev bolnišnic.
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Če analizo dostopnosti razčlenimo in iz mreže
splošnih bolnišnic izvzamemo splošne bolnišnice Ptuj, Brežice in Trbovlje, ugotovimo, da
se dostop slovenskega prebivalstva do splošnih
bolnišnic sicer nekoliko zniža, še vedno pa ima
dostop do 20 min do bolnišnice 45 % prebivalcev, 21–40 min 41 % prebivalcev, 41–60 min 1 %
prebivalcev in 61–90 min 2 % prebivalcev.
Analiza prelivanja pacientov med regijami kaže,
da koristijo tudi storitve v drugih regijah. Vzroki so različni, zagotovo je razlog tudi renome
bolnišnice za posamezne storitve in razvitost
bolnišnice na posameznem področju.
Prikazati grafe za različne diagnoze.
Pacienti se odločajo za bolnišnice, ki imajo dobro razvite programe in vzdržujejo visoko raven
varnosti in kakovosti.
(Vir: https://podatki.nijz.si/temp/MZSPP.html)

Investicijska vlaganja v zdravstvo

8. ZAKLJUČEK
V Sloveniji pričakujemo vse večje povpraševanje po zdravstvenih storitvah zaradi demografskih in družbenih sprememb (daljšanje življenjske dobe, staranje prebivalstva, manjše število
otrok, spremenjen način življenja, vpliv revščine
in večja osveščenost državljanov). Več bo povpraševanja po zdravstvenih storitvah s področja
bolezni srca in ožilja, rakavih bolezni, poškodb
in duševnega zdravja. Za zagotavljanje dostopnosti oz. obvladovanje čakalnih dob bo treba
pravočasno prilagoditi programe zdravstvenih
storitev in prestrukturirati mrežo ter kapacitete.
V slovenskem zdravstvenem prostoru bi morali
razvijati dva tipa bolnišnic, in sicer močne regijske bolnišnice s širokim spektrom zdravstvenih
programov ter splošne bolnišnice s programi, ki
so nujni za hitro oskrbo prebivalstva. Bolnišnice bi morale imeti poenotene programe, njihova
velikost pa bi se razlikovala glede na število in
potrebe prebivalcev, ki jih bolnišnica pokriva.
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Abstract

V prispevku opredelimo pojem digitalne preobrazbe poslovanja in predstavimo njene glavne
značilnosti. Kot ključni dejavnik uspeha projektov digitalne preobrazbe v organizaciji izpostavimo dobro oblikovano digitalno strategijo razvoja
informacijske podpore, ki v največji možni meri
omogoča doseganje njenih strateških ciljev. Poleg
priprave primerne digitalne strategije je treba za
uspešno digitalno preobrazbo načrtovati in izvesti še ustrezne procesne, operativne, kulturne in
organizacijske spremembe.

In this paper, we describe the concept of digital
transformation and characterise its key components. As a key factor for the success of digital
transformation projects in a company, we highlight the well-designed digital strategy for the
development of information support, which will
allow to fully achieve the strategic goals of the
company. In addition to the development of a suitable digital strategy, corresponding procedural,
operational, cultural and organizational changes
must also be planned and implemented for a successful digital transformation.
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1. UVOD
Kljub temu da je v sodobnem svetu digitalna
preobrazba poslovanja široko uveljavljen, splošno uporabljan in vsaj na videz dobro definiran
pojem (Westerman in sod., 2014; Oswald in
Kleinemeier, 2016), pri konkretnih projektih
digitalizacije in digitalne preobrazbe pogosto
prihaja do različnih pojmovanj in interpretacij, ki posledično znatno povečajo tveganja za
neuspeh pri realizaciji tovrstnih projektov (Saldanha, 2019). Namen tega prispevka je osvetliti
glavne razloge za različno razumevanje digitalne preobrazbe in identificirati ključne dejavnike
njene (ne)uspešne implementacije.
Najprej bomo v kontekstu razvoja in izgradnje
informacijskih sistemov na kratko povzeli glavne značilnosti digitalne preobrazbe. Digitalna
preobrazba v splošnem pomeni uporabo katerekoli sodobne tehnologije za izboljšanje produktivnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja
(Schmarzo, 2020). Izpostavili bomo pomen
ustrezno pripravljene digitalne strategije za doseganje dolgoročnih učinkov informatizacije, ki
vključuje tudi primerno obravnavo kadrovskih
virov in procesnih značilnosti organizacije.
Opredelili bomo glavne trende na področju digitalne preobrazbe in našteli nekaj najpomembnejših tveganj, ki nas čakajo na poti njene uspešne implementacije.
2. PRILOŽNOSTI DIGITALNE
PREOBRAZBE V POSLOVANJU
Poslovni sistemi za učinkovito delovanje potrebujejo pravočasne in točne informacije, ki
izhajajo iz njihovih notranjih procesov in njihovega okolja. Običajno se te informacije na
organiziran in urejen način zbirajo in obdelujejo v poslovnih informacijskih sistemih, ki so
zasnovani za shranjevanje in uporabo poslovnih
informacij za podporo učinkovitemu izvajanju
poslovnih procesov. Področje poslovne informatike in poslovnih informacijskih sistemov je
obširno obravnavano v domači in tuji literaturi
(npr. Cestnik in Fröhlich, 2019; Belanger in Van
Slyke, 2019). Namen poslovnih informacijskih
sistemov je podpora in izboljšanje vsakodnevnega poslovanja ter zadovoljevanje informacijskih potreb zaposlenih, ki z njihovo pomočjo
opravljajo svoje naloge in dolžnosti, odločajo o
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posameznih zadevah in rešujejo poslovne probleme.
V sodobnih poslovnih sistemih informatizacija zajema vse ali vsaj večino ključnih poslovnih
procesov. Ker informatizacija neučinkovitih
poslovnih procesov organizacijam običajno ne
pomaga dolgoročno izboljšati rezultatov poslovanja, je pred tem treba izvesti preobrazbo
poslovanja, ki vključuje ustrezne kulturne in
organizacijske spremembe ter prilagoditve v
načinu izvajanja poslovnih procesov. V povezavi s konceptom informatizacije, ki pomeni, da
s pomočjo IT bolje informiramo vključene zaposlene, običajno naletimo še na dva sorodna
pojma: avtomatizacija, ki pomeni, da s tehnologijo izvajamo proces učinkoviteje, in preobrazba
(transformacija), ki pomeni, da najprej spremenimo in izboljšamo izvedbo procesa in šele nato
izboljšani proces avtomatiziramo. Poudariti
velja, da je načrtovanje preobrazbe zahteven in
ustvarjalen proces, v katerem je poleg dobrega
poznavanja kadrovskih in procesnih značilnosti
poslovanja organizacije dobrodošlo tudi poznavanje celotne palete možnosti, ki nam jih ponuja sodobna informacijska tehnologija. Kot primer zahtevne in uspešne digitalne preobrazbe
področja poslovanja v modernih podjetjih lahko navedemo digitalni marketing (Kotler, 2020;
Rogers, 2021).
V današnjem času pogosto ugotavljamo, da so
edina stalnica spremembe. Zato je povsem običajno, da tudi informacijske sisteme vseskozi prilagajamo novim poslovnim zahtevam in tehnološkim spremembam. Informatizacija poslovnih
sistemov postaja tako vse bolj stalna in nenehna
dejavnost, ki je običajno podrobneje opredeljena
z digitalno strategijo razvoja informacijske podpore organizacije. Pri tem ni odveč omeniti, da
mora biti digitalna strategija razvoja informacijske podpore v organizaciji uglašena z njenim
strateškim načrtom, ki določa usmeritve in postopke za doseganje njene vizije in poslanstva.
Prenova poslovnih procesov je zahtevna in
ustvarjalna naloga, ki se je organizacije običajno lotijo takrat, ko so na obzorju velike poslovne spremembe (Dyché, 2015). Poslovni procesi
opredeljujejo zaporedje aktivnosti in odgovornosti, skozi katere podjetje deluje v skladu s
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svojimi cilji, poslanstvom in vizijo. Najpogosteje lahko izvedbo posameznih poslovnih procesov razumemo kot neustrezno, ko ugotovimo
nezadovoljstvo med strankami in zaposlenimi,
šablonsko izvajanje in ponavljanje posameznih
aktivnosti, nedefinirane ali slabo opredeljene
vloge, naloge in odgovornosti zaposlenih ter
neustrezna nadzorstva. Poslovna preobrazba
zahteva ponoven premislek, kaj je treba narediti v poslovnem procesu in kako to narediti. Cilj
prenove poslovnih procesov je izboljšati organizacijo znotraj podjetja, pri čemer zaposleni s
svojim znanjem in izkušnjami ter sodelovanjem
prispevajo k hitrejšemu razvoju in večji konkurenčnosti podjetja. Za učinkovit pristop k prenovi poslovnih procesov moramo poznati in
razumeti vzroke sprememb, proces upravljanja
sprememb in posledice sprememb, ki bodo vplivale na organizacijo. Vnaprej je treba pregledati
trenutno stanje v organizaciji in opredeliti aktivnosti, ki sestavljajo obstoječe poslovne procese,
ter odgovornosti in vloge. Za uspešno preobrazbo poslovnih procesov je potreben temeljit pregled poslovnih procesov. Ta pregled vključuje
nabor vlog, nalog in odgovornosti deležnikov
ter analizo komunikacije in vključenosti zaposlenih pri načrtovanju in izvajanju prenove poslovnih procesov. Vse te dejavnosti zahtevajo
svoj čas in ustrezno vodstveno podporo.
Ključni dejavnik uspešnega uvajanja digitalne
preobrazbe za organizacijo je dobro pripravljena digitalna strategija, ki v največji možni meri
omogoča doseganje njenih strateških ciljev. Cilj
digitalne strategije razvoja informacijske podpore je zagotoviti, da so investicije v IT skladne s trenutnimi in pričakovanimi potrebami
organizacije ter da se pri izdelavi informacijske
podpore uporablja najprimernejša sodobna tehnologija. Namen digitalne strategije, izhajajoč iz
funkcionalnega delovanja organizacije, je določiti, katere strateške razvojne cilje naj podprejo
informacijske rešitve. Običajno se izkaže, da je
proces strateškega načrtovanja informacijske
podpore lahko uspešen le s tesnim sodelovanjem vodstvenih kadrov organizacije z zunanjimi svetovalci in tehničnimi strokovnjaki.
Brez jasno oblikovane digitalne strategije se
pogosto dogaja, da organizacija investira v sisteme, ki ne podpirajo njene poslovne politike.
Informacijski sistemi niso integrirani, prihaja
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do podvajanja naporov in prekrivanja podatkov.
Posamezni projekti nimajo določenih prioritet,
zato se lahko usmeritve pogosto spreminjajo.
Ena od posledic je tudi slabo upravljanje informacij, ki so pogosto nedostopne ali nedosledne,
netočne, ali zapoznele. Projekti informacijske
tehnologije se običajno ocenjujejo samo s finančnega vidika, kar pogosto vodi do težav z
združljivostjo in povezljivostjo. Težave z naložbami v informacijsko tehnologijo vodijo v konflikte med različnimi oddelki znotraj organizacije. Sistemi imajo običajno krajšo življenjsko
dobo in jih je treba pogosteje nadgrajevati, kar
ima za posledico lahko še višje skupne stroške
vzdrževanja informacijske podpore (Cestnik in
Fröhlich, 2019).

Eden od glavnih kriterijev za ocenjevanje
uspešnosti digitalne preobrazbe v podjetjih v
poslovnem svetu je izboljšanje izkušnje njihovih strank. Če naj bo stranka »kralj«, katerega
navade si podjetje želi razumeti in se jim ustrezno prilagoditi, potem je za podjetje smiselno
ugotoviti, kako spremembe v procesih, tehnologiji in kadrih vplivajo na izkušnje njegovih
strank. Razlike v pristopih posameznih podjetij
so se najbolj pokazale v obdobju pandemije covida-19, kjer so se najuspešnejša podjetja hitro
prilagodila in poiskala vsestransko ugodne rešitve za svoje stranke (Rogers, 2021).
3. TVEGANJA DIGITALNE PREOBRAZBE
Podjetja so pri izvedbi načrtov digitalne preobrazbe izpostavljena precejšnjim tveganjem,
saj je bilo po raziskavi podjetja Boston Consulting Group več kot dve tretjini pregledanih in
dokončanih projektov za digitalno preobrazbo
neuspešnih pri doseganju zastavljenih ciljev
(Saldanha, 2019; Roy, 2022). Kot glavna razloga navajajo (1) prevladujoče prepričanje med
vodstvenimi kadri, da digitalna preobrazba v
prvi vrsti temelji na prenovljeni infrastrukturi
in uporabi sodobne informacijske tehnologije,
ter (2) pomanjkanje discipline pri planiranju in
izvajanju pravih korakov za pravilno izvedbo digitalne preobrazbe.
Neuspešnost podjetij pri uvajanju digitalne preobrazbe se lahko pokaže na več načinov. Nekatera podjetja se preobrazbe lotevajo omejeno
in se osredotočijo le na nekatere nove digitalno
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podprte izdelke, ki sicer prinašajo dodano vrednost, vendar v manjšem obsegu. Marsikatero
podjetje pa je bilo tudi tovrstne poskuse primorano opustiti, saj njegovi izdelki niso dosegali
pričakovane stopnje donosnosti. Večini pa je
skupno to, da pri digitalni preobrazbi spregledajo pomembnost procesnih, operativnih, kulturnih in organizacijskih sprememb v podjetju.
V nadaljevanju povzemamo sedem ključnih
tveganj, ki so po navedbi virov (Saldanha, 2019;
Roy, 2022; Forbes Expert Panel, 2021; EIBIS,
2022) botrovala neuspehu digitalne preobrazbe
na mnogih preteklih primerih.
3.1 Pomanjkanje jasne zaveze in odločenosti
za digitalno preobrazbo
Ljudje običajno nismo naklonjeni spremembam,
zato mora vodstvo podjetja odigrati ključno vlogo pri spremembi miselnosti, ki je potrebna za
izpeljavo uspešne preobrazbe. Mnogi zaposleni
lahko gledajo na informacijsko podporo kot na
»nujno zlo«, zato imajo raje »status quo« in se
upirajo spremembam. Podpora vodstva za projekt digitalne preobrazbe je ključnega pomena
tudi za zagotovitev ustreznega proračuna. Digitalna preobrazba zahteva spremembe, zlasti pri
zaposlenih, ki so vključeni v proces. Pogosto se
dogaja, da celotna organizacija potrebuje kulturni premik, v katerem so nekateri zmagovalci
in drugi poraženci.
Podjetja lahko ne uspejo pri digitalni preobrazbi, ker ne razlikujejo med informatizacijo (avtomatizacijo), ki pomeni le pretvorbo izdelkov
ali procesov v digitalno obliko, in digitalizacijo,
ki pomeni kar najboljšo izkoriščenost priložnosti digitaliziranih izdelkov in procesov ter s tem
spreminja organizacijo. Tudi nenehno precenjevanje koristi in podcenjevanje stroškov je lahko
eden izmed razlogov, zakaj digitalna preobrazba
ne uspe. Čeprav vodstvo organizacije deluje vsaj
na videz usklajeno, lahko njegova dejanja temeljijo na netočnih ali neustreznih informacijah.

skupin znotraj oddelkov, da sodelujejo na bolj
usklajen in učinkovit način, ne glede na to, ali
gre za spreminjanje izdelkov, notranjega delovanja ali načina sodelovanja podjetja s strankami. Ustrezno upravljanje sprememb je ključna
sestavina za uspešno spremembo kulture, saj
lahko prepozna ljudi, ki se spremembam najbolj
upirajo, ter jim nato zagotovi ustrezno usposabljanje in izobraževanje, da jih spremeni v »prvake« digitalne preobrazbe.
Med razlogi za neuspešne projekte digitalne
preobrazbe lahko najdemo tudi slabo definirane
procese vključevanja zaposlenih in pomanjkanje namenskih sistemov za podporo projektom
vključevanja in izvajanja. Prav tako lahko pride
do neusklajenih ciljev med različnimi ekipami.
Uspešna digitalna preobrazba zahteva celosten
pristop z resnično sinhronizacijo in usklajevanjem v celotni organizaciji.
3.3 Pomanjkanje ustreznih talentov
in veščin zaposlenih
Podjetja pogosto ne uspejo pritegniti ljudi, ki
imajo digitalno razumevanje in izkušnje z izvajanjem digitalnih preobrazb. Neuspeh najema
ustreznih talentov za spodbujanje pobud za preobrazbo je še en dejavnik, zakaj prihaja do neuspehov. Iskanje kadrov s pravimi veščinami za
digitalno preobrazbo je lahko izziv. Na področjih z velikim povpraševanjem, kot sta umetna
inteligenca in kibernetska varnost, je pomanjkanje talentov še bolj opazno.

3.2 Pomanjkanje ustrezne organizacijske
kulture

Pomembna sestavina digitalne preobrazbe je zavezanost, da se organizacija nauči narediti kaj
novega. Digitalno preoblikovati lahko pomeni
premakniti svoje poslovne procese v računalniški oblak, da ustvarimo boljšo izkušnjo za
stranke in omogočimo zaposlenim, da v procesu dela sodelujejo ne glede na njihovo trenutno
lokacijo. Za prenos delovnih obremenitev v računalniški oblak sta potrebna trud in ustrezno
vzpostavljeno upravljanje sprememb, po znanjih za delo v oblaku pa je še vedno zelo veliko
povpraševanje in jih je razmeroma težko najti.

Organizacijska kultura je pogosto v središču
digitalne preobrazbe; z digitalno preobrazbo
so uspešnejši tisti, ki sprejemajo spremembe
in sodelovanje. Digitalna preobrazba vključuje pridobivanje različnih oddelkov in različnih

V organizacijah, ki si prizadevajo za digitalno
preobrazbo brez jasno postavljenih ciljev, takšne
pobude mnogokrat ne uspejo. Če vodstvo nima
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3.4. Pomanjkanje jasno določenih ciljev
digitalne preobrazbe
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jasne vizije, organizacije na koncu ostanejo s
premalo financiranim in napačno razumljenim
konceptom, kaj takšna prizadevanja za preoblikovanje vključujejo. Rečemo lahko, da je uporaba tehnologije zaradi tehnologije vedno slaba
ideja.
Prav tako ni priporočljiva uvedba rešitev z novimi tehnologijami, ki »prekrijejo« starejše sisteme z okrnjenim delovanjem. Take rešitve lahko
sicer navzven delujejo navidezno dobro (nova
tehnologija), njihovo vzdrževanje pa je nesorazmerno drago in lahko dolgoročno povzroči
nepremostljive posledice.
Nekatera podjetja si ne zastavijo jasnih ciljev v
smislu izboljšanja izkušenj končnih uporabnikov in ne preverijo uporabniške izkušnje pred
in med preobrazbo ter po njej. Ena od pogostih
napak, ki praktično zagotavlja neuspeh, je napačna komunikacija, ki vodi v nerazumevanje
organizacijskih potreb v primerjavi z izdelano
rešitvijo. Če so cilji projekta dvoumni ali niso
pravilno sporočeni, bo končni rezultat neusklajenost in s tem neuspeh v očeh deležnikov.
3.5 Neustrezna opredelitev vloge
novih tehnologij
Pri izvajanju projektov digitalne preobrazbe
lahko preveliko osredotočanje na nove tehnologije privede do neuspeha, če pri tem pozabimo
na druge pomembne dejavnike, kot je kulturna
in organizacijska preobrazba kadrovskih virov
in procesnih značilnosti organizacije. Prav tako
do težav lahko privede zastarel tehnološki nabor. Zato velja priporočilo, da naj bo izbor tehnologije usklajen med različnimi deležniki v
organizaciji.
3.6 Neustrezen odnos do neuspehov
Sprejetje miselnosti »hitrega neuspeha« (angl.
»fail-fast«) pogosto pomeni, da organizacije
projektom ne dajo dovolj prostora za uspeh.
S tem ko hitro sprejmejo neuspeh, lahko sicer
zmanjšajo stroške, ni pa nujno, da svoja dejanja
res premislijo. Digitalna preobrazba je zamudno
opravilo in zahteva svoj čas.
Po drugi strani pa je lahko tudi prevelik strah
organizacije pred neuspehom pogosto ovira za
uspešno izpeljavo digitalne preobrazbe. Napak,
tudi samo začasnih, se ekipe lahko bojijo tudi
zaradi negativnih konotacij, ki jih povzročajo
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pri ostalih deležnikih v organizaciji. Skrb za redno in sprotno odpravo napak pa lahko upočasni tempo izvajanja preobrazbe.
3.7 Premajhna izkoriščenost že zbranih
podatkov
Epidemija covida-19 je dramatično spremenila
poslovne modele in prisilila podjetja, da pospešijo svoje digitalne pobude, s čimer so mnogi
pilotne programe hitro preselili v produkcijo.
Za preživetje v tej novi digitalni ekonomiji morajo tako podjetja kot njihove stranke izkoristiti rast obsega svojih podatkov ter na tej osnovi
ponuditi nove rešitve. Zbiranje pravih in točnih
podatkov na pravem mestu je lahko problematično, saj so različne podatkovne zbirke porazdeljene po oblakih, lokalnih strežnikih in drugih osebnih napravah.
Da pa ne bomo govorili samo s perspektive
ocenjevanja tveganj in njihovega obvladovanja,
navedimo še primer pozitivnega priporočila za
izvedbo načrtovane digitalne preobrazbe. Petstopenjski model »Digital Transformation 5.0« (Saldanha, 2019) na osnovi analize zbranih preteklih
izkušenj priporoča izvedbo v petih korakih:
1. Prvi korak (temelj, angl. »foundation«):
informacijsko tehnologijo nadgrajujemo z
uporabo najnovejših digitalnih platform,
vključno z oblakom in umetno inteligenco.
2. Drugi korak (niša, angl. »siloed«): na avtomatiziranih procesih po zaključenem prvem
koraku v omejenem obsegu preizkušamo in
vpeljujemo transformacijske poslovne modele in izdelke.
3. Tretji korak (delno sinhronizirano, angl.
»partially synchronised«): prisotna je mešanica starejših in novih digitalnih poslovnih modelov, procesov in izdelkov, ki skupaj
udejanjajo strategijo celotnega podjetja.
4. Četrti korak (popolnoma sinhronizirano,
angl. »fully synchronised«): zagotavljamo
najboljše rezultate za svoje stranke, inovativne digitalne izdelke in najboljšo učinkovitost delovanja.
5. Peti korak (živeča DNK, angl. »living DNK«):
digitalno delovanje je zapisano v DNK našega podjetja, ki deluje popolnoma digitalizirano; naš preobražen poslovni model je inovativen, vedno korak pred konkurenco.
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V okviru vsakega koraka ta model priporoča
upoštevanje kontrolnih seznamov za ocenjevanje izpostavljenosti in obvladovanje nekaj ključnih tveganj, vse s ciljem zagotoviti čim uspešnejšo izpeljavo načrtovane digitalne preobrazbe.
4. ZAKLJUČEK
Uspešna digitalna preobrazba vključuje mnogo
dejavnikov. Zanimivo je, da je pri tem digitalna
tehnologija še najmanj pomembna. Morda bi
bilo digitalno preobrazbo ustrezneje poimenovati preobrazba poslovanja, saj njeno uspešnost
ocenjujemo po tem, v kolikšni meri vpliva na izboljšanje produktivnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Analiza neuspešnih projektov
vpeljave digitalne preobrazbe v organizacijah
razkriva, da je bilo v preteklosti, kljub nesporni
uporabi modernih digitalnih tehnologij, za neuspeh največkrat krivo zanemarjanje kulturne in
organizacijske preobrazbe kadrovskih virov in
procesnih značilnosti organizacije (Roy, 2022).
Za zmanjšanje tveganja neuspeha digitalne preobrazbe priporočamo sledenje petstopenjskemu modelu digitalne preobrazbe 5.0 (Saldanha,
2019) in upoštevanje predlaganih kontrolnih
seznamov na vsakem koraku.
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Zdravstveno stanje celjske regije
Povzetek

Summary

Zdravje je v večini sodobnih družb spoznano kot
največja vrednota, saj je predpogoj za povečanje
splošne blaginje. V celjski regiji, ki predstavlja večji del savinjske statistične regije, je stopnja delovne aktivnosti v letu 2020 za 1 odstotno točko višja od slovenskega povprečja. Regija ima najnižji
delež prebivalcev, starih 80 ali več let (5 %). V
regiji je bilo v primerjavi s slovenskim povprečjem
manj primerov smrti zaradi možgansko-žilnih
bolezni, zabeleženih pa je več primerov smrti zaradi koronarne bolezni od slovenskega povprečja.
Beleži se tudi porast odstotka prebivalcev s povišanim krvnim tlakom in povišanim holesterolom.
Po številu novih primerov raka je regija pod slovenskim povprečjem, prav tako tudi umrljivost
zaradi rakavih obolenj.

Health is recognized as the greatest value in most
modern societies, as it is a prerequisite for increasing overall well-being. In the Celje region, which
represents the largest part of the Savinjska statistical region, the employment rate in 2020 was
1 percentage point higher than the Slovenian
average.

Na dobro zdravstveno stanje vplivajo številni
med seboj prepleteni dejavniki. Veliko prispeva
učinkovit in vsem dostopen zdravstveni sistem,
ki upošteva geografsko razporeditev zdravstvenih
dejavnosti in ustrezno časovno dostopnost zdravstvene službe. Krepitev in varovanje zdravja posameznika tako zahtevata celovit pogled in sodelovanje vseh deležnikov, torej tako posameznika
kot celotne družbe. Zdravje in socialni ter gospodarski razvoj pa so medsebojno odvisni.

The region has the lowest share of the population
aged 80 or over (5%). Compared to the Slovenian
average, there were fewer deaths due to cerebrovascular diseases in the region, and more deaths
due to coronary heart disease than the Slovenian
average. There is also an increase in the percentage of the population with high blood pressure and
high cholesterol. According to the number of new
cases of cancer, the region is below the Slovenian
average, as is the mortality rate due to cancer.
Good health is influenced by many intertwined
factors. An efficient and generally accessible health system contributes a lot, which takes into
consideration both geographical allocation and
timely access to the health service.
Strengthening and protecting the health of the
individual thus requires a comprehensive view
and cooperation of all participants, i.e. both an
individual and a society as a whole. However,
health and social and economic development are
interdependent.
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1. STATISTIČNI PODATKI ZA REGIJO
Uvodoma velja opozoriti na razliko med celjsko zdravstveno in savinjsko statistično regijo.
Celjsko »zdravstveno« regijo pokriva Območna
enota Celje Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in obsega izpostave Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur,
Šmarje pri Jelšah in Žalec, torej skupaj 6 upravnih enot in 21 občin. Savinjska statistična regija
pa vključuje še izpostavi Mozirje in Velenje, ki
ju pokriva Območna enota Ravne na Koroškem
ZZZS (dodatnih 10 občin). Kratek oris in podatki v nadaljevanju te točke se nanašajo na savinjsko statistično regijo.
Nekdanja dežela celjskih grofov ima izjemno
strateško lego. Umeščena je v središče Slovenije, skoznjo potekajo pomembne mednarodne
cestne in železniške povezave. Središče regije
je Celje, ki skozi svojo bogato zgodovino ohranja pomembno poselitveno, gospodarsko in
prometno vlogo. Regija je naravnogeografsko
zelo raznolika, razprostira se od severozahoda
proti jugovzhodu, vse od mogočnih Kamniško-Savinjskih Alp ter čudovitih dolin in gozdov
Zgornje Savinjske doline, Šaleškega in s hmeljem rodovitne Spodnje Savinjske doline pa vse
do Osrednje Celjskega in Dravinjskega z bogatim Pohorjem ter gričevnatega Kozjanskega in
Obsotelja.
Savinjska regija je ena izmed dvanajstih regij Slovenije, po velikosti pa je tretja izmed vseh. Velikost regije je 2.301 km2, kar predstavlja 11,4 %
površine Slovenije. V savinjski statistični regiji
je v letu 2020 živelo 12 % prebivalcev Slovenije.
Največji urbani in gospodarski središči v regiji
sta Celje in Velenje. Ta regija je v letu 2020 izstopala po najnižjem deležu prebivalcev, starih 80
ali več let (5 %). Povprečna starost prebivalcev
regije je bila enaka povprečni starosti prebivalcev celotne Slovenije: 43,6 leta. Naravni prirast
je bil tudi v tej regiji – tako kot v večini drugih
– negativen (–2,7 na 1.000 prebivalcev), skupni
selitveni prirast na 1000 prebivalcev pa je bil
pozitiven in je znašal 4,2 na 1.000 prebivalcev.
Skupno se je število prebivalcev v letu 2020 povečalo za 1.073.
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Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo
21 % prebivalcev (25–64 let), kar je manj od slovenskega povprečja (24,5 %). Stopnja tveganja
revščine je bila v tej regiji enaka kot na ravni
Slovenije (12,4-odstotna). Prebivalci Savinjske
regije so bili v letu 2020 med povprečno zadovoljnimi, splošno zadovoljstvo so ocenili z oceno 7,3 (od 10).
Stopnja delovne aktivnosti je bila v savinjski
regiji v letu 2020 za 1 odstotno točko višja od
slovenskega povprečja. Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je
bil v tej regiji med nižjimi (20 %). V letu 2020
je tukaj delovalo nekaj več kot 22.600 podjetij;
vsako je zaposlovalo povprečno 4,6 osebe. Povprečna mesečna neto plača v savinjski regiji je
v 2020 znašala 1.105 EUR, kar je bilo približno
104 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji.
Savinjska regija je ustvarila približno 11 % nacionalnega BDP in se tako uvrstila na 3. mesto
med statističnimi regijami za osrednjeslovensko
regijo (38,1 %) in podravsko statistično regijo
(12,7 %).1
Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti
v regiji v letu 2021 je bila 8,1, kar je nekoliko
nad slovenskim povprečjem (7,6), vendar se je v
primerjavi z letom 2020 znižala za 1,4 odstotne
točke.2 (Tabela 1)
2. ZDRAVSTVENO STANJE
PREBIVALSTVA
Konec leta 2021 je bilo v Območni enoti Celje
210.392 zavarovanih oseb, kar predstavlja 9,8 %
vseh zavarovanih oseb v Sloveniji. Delež zaposlenih in njihovih družinskih članov je znašal
60,1 %, samostojnih podjetnikov 5,1 %, upokojencev 25,9 %, kmetov 1,0 %, brezposelnih
0,9 %, ostalo pa predstavljajo upravičenci iz proračuna, občani brez prihodkov ter osebe, ki si
same plačujejo prispevek iz OZZ. (Tabela 2)

Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine
v številkah.
2
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, trg dela v števikah – stopnja
registrirane brezposelnosti.
1
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Tabela 1: Statistični podatki za savinjsko regijo in primerjava na ravni države

Vir: Zdravje v občini 2020, NIJZ

Tabela 2: Zavarovane osebe po kategorijah zavarovanja v OE Celje na dan 31. 12. 2021

Vir: Podatki ZZZS, Evidence OZZ

27. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Laško 26. in 27. maj 2022

61

Tatjana Kolenc

Zdravstveno stanje celjske regije

V strukturi zavarovanih oseb po starostnih skupinah je delež prebivalcev v starosti 0–19 let
malo pod slovenskim povprečjem in znaša 19,4
% (v Sloveniji 19,6 %), 20–64 let znaša 60,4 %
(v Sloveniji 59,3 %), 65 let ali več znaša delež

20,2 % (v Sloveniji 21,2 %), znotraj te starostne
skupine je 4.830 zavarovanih oseb starejših od
85 let (kar predstavlja 2,7 % zavarovanih oseb
območne enote Celje; v Sloveniji je delež 2,7 %).

Tabela 3: Število in struktura zavarovanih oseb po starostnih skupinah po izpostavah OE
glede na občino prebivališča na dan 31. 12. 2021

Vir: Podatki ZZZS, Evidence OZZ

Iz podatkov Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ) so razvidni ključni kazalniki
zdravja prebivalstva v savinjski regiji. Ker so
ekonomski, kulturni in okoljski dejavniki med
občinami različni, se ključni kazalniki med posameznimi občinami lahko bistveno razlikujejo.
Eden najzanesljivejših pokazateljev zdravstvenega stanja prebivalstva je umrljivost. V letu
2020 je v savinjski regiji število umrlih na
100.000 prebivalcev upadlo, a še vedno ostaja
nad slovenskim povprečjem. Umrljivost pred
65. letom – t. i. prezgodnja umrljivost – je v regiji med najnižjimi v Sloveniji in prav tako upada. Po drugi strani pa je umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja nad državnim povprečjem, a je
spodbudno, da tudi tu upada. V regiji je bilo v
primerjavi s slovenskim povprečjem manj primerov smrti zaradi možgansko-žilnih bolezni
(npr. možganske kapi). Ob tem narašča delež
prebivalcev, ki so preboleli možgansko kap. Na
drugi strani pa v regiji beležimo več primerov
smrti zaradi koronarne bolezni, ki povzroča srč-
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no kap, in srčnega popuščanja od slovenskega
povprečja. Beleži se tudi porast odstotka prebivalcev s povišanim krvnim tlakom in povišanim
holesterolom. Po številu novih primerov raka je
regija pod slovenskim povprečjem. Prav tako
pod slovenskim povprečjem je regijska umrljivost zaradi rakavih obolenj.
V regiji značilno narašča delež debelih oseb,
starih od 25 do 64 let. Debelost zelo vpliva na
zdravje, saj lahko poveča tveganje za mnoge bolezni, kot so rak, povišan krvni tlak, bolezni srca
in ožilja, vpliva pa tudi na samopodobo posameznika in njegovo psihično zdravje. Povzroča
tudi nastanek sladkorne bolezni, katere stopnja
je v savinjski regiji ena višjih v Sloveniji, v porastu pa je tudi delež prebivalstva s to boleznijo.3

3

Povzeto po poročilu NIJZ Celje.
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Podatki o absentizmu v breme ZZZS za obdobje
januar–december 2021 kažejo, da se je število
izgubljenih delovnih dni v primerjavi z enakim
obdobjem leta 2020 povečalo za 1.368.813 dni
oz. za 19,36 %.
Odsotnost z dela zaradi bolniškega staleža se
v savinjski regiji vsako leto povečuje in je tako
znatno višja od povprečja. Začasna odsotnost z
dela v savinjski regiji je bila največkrat posledica bolezni kostnomišičnega sistema in veziva,
poškodb izven dela ter duševnih in vedenjskih
motenj.

Zdravstveno stanje celjske regije

V Tabeli 4 so podani podrobnejši podatki o absentizmu po območnih enotah ZZZS. Število
koledarskih dni bolniške odsotnosti na zaposlenega je sicer eden glavnih pokazateljev zdravstvenega stanja delovno aktivnih prebivalcev.
Iz tabele je razvidno, da je odstotek absentizma
v Območni enoti Celje precej nad povprečjem
Slovenije, tako v breme delodajalcev kot tudi v
breme ZZZS. Še višji absentizem je v Območni
enoti Ravne, kamor sodita tudi izpostavi Velenje in Mozirje, ki sicer spadata v savinjsko statistično regijo. Zaskrbljujoči pa so indeksi rasti
po vseh kazalnikih.

Tabela 4: Izgubljeni delovni dnevi v obdobju januar–december 2021

Vir: Podatki ZZZS

Število izgubljenih delovnih dni na aktivnega
zavarovanca je v letu 2021 za Območno enoto
Celje znašalo 10,4 dneva, kar je 15,1 % več kot v
preteklem letu in 0,6 dneva več, kot je povprečje v Sloveniji (9,8 dneva). Povprečna dolžina
trajanja odsotnosti z dela je bila 19 dni, kar je
sicer 16 % manj kot v letu 2020 (22,7 dneva),
vendar je še vedno nad slovenskim povprečjem
(15,3 dneva). Odstotek izgubljenih delovnih dni
je bil v Območni enoti Celje 3,56 %, kar je 16,3
% več kot v letu 2020 in tudi več od povprečja
Slovenije (3,04 %).
Posledično skokovito naraščajo odhodki ZZZS
za povračila nadomestila plače zaposlenim, ki
so bili začasno zadržani od dela. V letu 2021
so tako odhodki OE Celje iz naslova refundacije nadomestila plače za čas zadržanosti od
dela znašali 49.671.656 EUR (povečanje za
18,2 % glede na leto 2020), na ravni ZZZS pa
497.703.784 EUR (povečanje za 12 % glede na
leto 2020).

Tabela 5: Izplačana nadomestila za začasno
zadržanost od dela, v letih 2020 in 2021

Vir: Podatki ZZZS
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Zdravstveni absentizem ne izhaja le iz zdravstvenega stanja zaposlenega, temveč je posledica delovnih, socialnih, ekonomskih, ekoloških
in drugih dejavnikov, ki so jim izpostavljeni delavci. Zaradi tega ni samo zdravstveni, temveč
tudi ekonomski, socialni in družbeni problem.

Tabela 6: Izvajalci v javni zdravstveni mreži OE Celje
na dan 1. 1. 2022

3. PRESKRBLJENOST PREBIVALSTVA
IN DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH
STORITEV
Območna enota Celje ima trenutno sklenjenih
157 pogodb, od tega 20 pogodb z javnimi zdravstvenimi zavodi, kar predstavlja 12,7 % izvajalcev, in 137 z zasebnimi izvajalci zdravstvenih
storitev, kar predstavlja 87,3 % izvajalcev.
(Tabela 6)
Med javnimi zavodi sta dve bolnišnici, in sicer
Splošna bolnišnica Celje in Psihiatrična bolnišnica Vojnik, sedem zdravstvenih domov, dve
lekarni in devet socialno varstvenih zavodov.
Med zasebnimi izvajalci s koncesijo je 31 splošnih zdravnikov, 49 zobozdravnikov, 21 zdravnikov specialistov, 7 lekarn, 5 socialno varstvenih zavodov, 6 zdravilišč, 9 izvajalcev nege in
patronaže, 7 izvajalcev fizioterapije in 2 izvajalca
nenujnih reševalnih prevozov.
Zaradi reorganizacije dela ZZZS smo v skrbništvo z julijem 2021 prevzeli še 8 izvajalcev
izpostave Hrastnik, ki niso vključeni v zgornji
pregled.
Pogodbe sklepamo tudi z dobavitelji medicinskih pripomočkov. Skupno imamo 39 pogodbenih dobaviteljev medicinskih pripomočkov, od
tega 9 pogodb z lekarnami, 20 z optiki in 10 s
specializiranimi prodajalnami.
Največji izvajalec zdravstvenih storitev v Območni enoti Celje je Splošna bolnišnica Celje,
ki je tretja največja bolnišnica v državi. Njeno
gravitacijsko območje obsega od 180 do 280 tisoč prebivalcev ter zaposluje 2.110 delavcev (31.
12. 2021).
Epidemija covida-19 je v veliki meri zaznamovala delovanje bolnišnice tudi v letu 2021, saj je
bilo v bolnišnici realiziranih kar 12,04 % vseh
covid storitev, s čimer se je uvrstila na 3. mesto
po covid obravnavah v Sloveniji. To pa je pomembno vplivalo na realizacijo izvajanja storitev na rednih programih. (Tabela 7)
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Vir: Podatki ZZZS

Največji upad rednega programa je bil zabeležen na operativnih programih, pomanjkanje
prostorskih kapacitet za izvajanje operativnih
programov in zasedenosti intenzivnih terapij
zaradi covida-19. Višja realizacija je izkazana na
programih, ki so urgentne narave, nižja pa na
elektivnih programih. Realizacija programa je
bila zelo različna tudi na področju specialistično ambulantne dejavnosti; od preseganja programov (ginekologija, maksilofacialna kirurgija,
UZ diagnostika, urgenca) do nedoseganja pogodbenih programov (infektologija, kardiologija, ortopedija). Realizacija v okviru pogodbe ali
nad pogodbo pa je bila izkazana še na področju
preventivnih programov (DORA, SVIT) ter na
programih preiskav CT in MR, ki so se opravljale tudi izven rednega delovnega časa. Število
realiziranih uteži na primer je tako v letu 2021 v
Splošni bolnišnici Celje znašal 1,8111, kar je več
od slovenskega povprečja (1,749) in tudi glede
na leto 2020 (1,6898). (Tabela 8)
Delež zasebnih izvajalcev, ki na podlagi podeljene koncesije s strani občine delujejo v javni
zdravstveni mreži, se je v letu 2021 nekoliko
zmanjšal.
Preskrbljenost s programi v primarni zdravstveni dejavnosti je v primerjavi z ostalimi regijami
slabša na področju zobozdravstva in ginekologi-

27. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Laško 26. in 27. maj 2022

Tatjana Kolenc

Zdravstveno stanje celjske regije

Tabela 7: Realizacija covid storitev 2021 – akutna bolnišnična obravnava SPP – po izvajalcih

Vir: Podatki ZZZS

Tabela 8: Gibanje povprečne realizirane uteži na primer za Splošno bolnišnico Celje
in Slovenijo v obdobju od 2015 do 2021

Vir: Podatki ZZZS

je. Prav tako je slabša preskrbljenost s programi
splošnih ambulant, otroškega in šolskega dispanzerja.
Z realizacijo širitev iz Splošnega dogovora 2021
je bilo za Območno enoto Celje na voljo 5,32
tima splošne ambulante in 2,60 tima otroško-šolskega dispanzerja. Kljub temu je preskrbljenost prebivalstva v Območni enoti Celje v
letu 2021 v dejavnosti otroških in šolskih dispanzerjev ter splošnih ambulant za 1,63 % nižja

od državnega povprečja, do izrazitih odstopanj
pa prihaja med izpostavami znotraj OE Celje.
Najnižja preskrbljenost je v izpostavi Slovenske
Konjice, ki je od državnega povprečja nižja za
11,15 %, in v izpostavi Žalec, ki je nižja za 7,95
%, medtem ko je preskrbljenost v teh dejavnostih v izpostavi Laško višja od državnega povprečja za 21,86 %. (Tabela 9)
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Tabela 9: Preskrbljenost prebivalstva OE Celje s programom splošnih ambulant, otroškega
in šolskega dispanzerja na dan 31. 12. 2021 in v primerjavi z letom 2017

Vir: Podatki ZZZS

Preskrbljenost v dejavnosti zobozdravstva je od
slovenskega povprečja nižja za 1,16 %, pri treh
izpostavah (Žalec, Šentjur in Šmarje) je preskrbljenost bistveno pod povprečjem, medtem ko
je v treh izpostavah (Celje, Laško in Slovenske
Konjice) nad povprečjem. Tudi v dejavnosti dispanzerja za ženske je preskrbljenost pod slo-

venskim povprečjem, in sicer za 5,26 %. Kaže se
tudi veliko odstopanje v preskrbljenosti znotraj
OE Celje (v izpostavi Laško je preskrbljenost
za 23,6 % nad povprečjem, najslabša pa je preskrbljenost v izpostavi Šentjur, ki je 15,5 % pod
povprečjem).

Tabela 10: Preskrbljenost v dejavnosti zobozdravstva v
Območni enoti Celje na dan 31. 12. 2021

Tabela 11: Preskrbljenost v dejavnosti dispanzerja za
ženske v OE Celje na dan 31. 12. 2021

Vir: Podatki ZZZS
Vir: Podatki ZZZS

Za OE Celje je značilna dobra preskrbljenost z
nego in patronažo ter visoka preskrbljenost s
storitvami ambulantne fizioterapije. Na našem
področju je poleg ostalih izvajalcev fizioterapije
šest naravnih zdravilišč, kar predstavlja tretjino
vseh zdravilišč v Sloveniji. (Tabela 12, Tabela 13)
Na sekundarni ravni je preskrbljenost zavarovanih oseb nad slovenskim povprečjem v gastroenterologinji, dermatologiji, kardiologiji, maksilofacialni kirurgiji, nevrologiji, pediatriji, ORL
in infektologiji, medtem ko je pod slovenskim
povprečjem v ortodontiji, ginekologiji, interni66

stiki in okulistiki. Ostale dejavnosti so približno
ali povsem na ravni povprečja Slovenije.
Na področju zagotavljanja specialističnih zdravstvenih storitev se kaže dolgoletna specifika regije, da zavarovanci OE Celje kar 27,7 %
obravnav opravijo pri izvajalcih izven OE Celje.
Večino, torej 11 %, opravijo pri izvajalcih na območju Ljubljane (s področja onkologije, okulistike, pediatrije, ortopedije), 8 % pa pri izvajalcih na območju Maribora (izvajanje magnetne
resonance, okulistike in splošne kirurgije).
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Tabela 12: Preskrbljenost prebivalstva s programom nege in patronaže po stanju na dan 31. 12. 2021
in 31. 12. 2017

Vir: Podatki ZZZS

Tabela 13: Preskrbljenost prebivalstva z ambulantno fizioterapijo v letu 2021 glede na leto 2017

Vir: Podatki ZZZS

Ker je vedno več dejavnosti plačanih po realizaciji in plansko število timov ni več tako pomemben podatek, so se izvajalci zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni v letu 2021 usmerili
v izvajanje zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS
plačuje po dejanski realizaciji, v povečanje prvih pregledov v specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti, v storitve slikovne diagnostike in v
prospektivne programe.
Vendar so kljub plačilu po realizaciji čakalne dobe nad dopustnimi praviloma pri javnih
zavodih4, s stopnjo nujnosti redno, kjer je dopustna čakalna doba 6 mesecev, in sicer v dejavnostih kardiologije, nevrologije, urologije,
ortopedije, MR cervikalne hrbtenice in CT cervikalne hrbtenice.
V letu 2021 so se v zdravstvu še bolj okrepile
elektronske storitve in storitve na daljavo, ki so
jih izvajalci opravljali z namenom, da se v času
epidemije zagotovi manj stikov med pacienti in
da se pacientom olajša zdravljenje tako, da jim
ni treba hoditi v ambulanto, če se lahko zdravstvena obravnava opravi na daljavo. Te storitve zagotavlja ZZZS v zdravstvenih dejavnostih
tako na primarni kot na specialistični ravni. Nekatere storitve na daljavo so bile uvedene že septembra 2020, predvsem v družinski medicini,
pediatriji in referenčnih ambulantah. Decembra
2020 se je nabor razširil, da so zdravniki lahko

delali tudi v času epidemije, ko je bilo treba zagotoviti manj stikov s pacienti.
Med letom 2021 je bilo uvedenih še več storitev
na daljavo. Praktično ni dejavnosti, kjer ne bi
bilo mogoče beleženje teh storitev, so pa nekatere zdravstvene stroke, v katerih to ni mogoče.
V splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti je bilo v Sloveniji v letu 2021 obračunano
2.926.752 obravnav na daljavo, kar je za vse dejavnosti skupaj 16,6 % vseh obravnav. Največji
delež obravnav na daljavo glede na vse obravnave je bil v pediatriji (25,8 %) ter v splošni in
družinski medicini (18,7 %), v vseh preostalih
dejavnostih pa je bilo obravnav na daljavo znatno manj. Iz podatkov v Tabeli 14 je razvidno,
da je bil prav v OE Celje delež opravljenih storitev na daljavo najnižji in znaša 9,2 %.
V prvih treh mesecih leta 2022 je bil v Sloveniji
obračunan dober milijon obravnav na daljavo,
kar predstavlja 20,7 % vseh obravnav v tem obdobju. Je nekoliko več oziroma odstotek opravljenega dela na daljavo počasi, a stalno narašča.
Največ jih je bilo obračunanih v OE Nova Gorica, najmanj pa še vedno v OE Celje (11,2 %, kar
je sicer za 2 odstotni točki več kot v letu 2021).
(Tabela 14)

4

Stanje dne 17. 11. 2021, podatki iz eNaročanja.
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Tabela 14: Število vseh obravnav, število in odstotek obravnav na daljavo po OE
v letu 2021 v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti

Vir: ZAS SPLZUBOL

Za celotno specialistično zunajbolnišnično dejavnost je bilo do konca leta 2021 na voljo skupno 48 različnih šifer storitev, ki so v opisih
pomenile obravnave na daljavo. V dejavnostih,
v katerih je bilo mogoče obračunati obravnave
na daljavo, so jih izvajalci v letu 2021 obračunali skupaj 143.617 ali 3 % vseh specialističnih
obravnav.

Največ obravnav na daljavo je bilo v OE Koper
in Maribor, najmanj pa v OE Murska Sobota
(0,8 %), OE Ravne na Koroškem (0,6 %) in OE
Celje (1 %).

Tabela 15: Število vseh obravnav, število in odstotek obravnav na daljavo po OE ZZZS v letu 2021
v specialističnih zunajbolnišničnih zdravstvenih dejavnostih

Vir: ZAS SPLZUBOL
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Za celotno specialistično zunajbolnišnično dejavnost je bilo v obdobju prvih treh mesecev leta
2022 na daljavo obračunanih 3,1 odstotka vseh
opravljenih obravnav.
Največ obravnav na daljavo je bilo še vedno
opravljenih v OE Koper (6,3) in Maribor (4,2),
najmanj pa v OE Murska Sobota (1 %), Ravne
na Koroškem (1,2 %) in Celje (1,5 %), kar je za
0,5 odstotne točke več kot v letu 2021.
Pregled celoletnih podatkov za leto 2021 kaže,
da je bilo na primarni ravni okoli 16 % obravnav
na daljavo, na sekundarni pa okrog 3 %. Pregled
trimesečnih podatkov letošnjega leta kaže, da je
bilo na primarni ravni okoli 20 % obravnav na
daljavo, na sekundarni pa malo več kot 3 %. Na
sekundarni ravni delež ostaja enak kot v preteklih opazovanih obdobjih, na primarni pa prihaja do porasta kljub umiritvi epidemioloških
razmer.

Zdravstveno stanje celjske regije
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Janez Poklukar, minister za zdravje
Ministrstvo za zdravje

Aktualno v zdravstvu z odprtimi temami
1. UVOD
Vodenje ministrstva za zdravje sem prevzel med
drugim in tretjim valom pandemije. Sledil je četrti val, ki je bil z vidika obremenitve zdravstva
najbolj zahteven. Prioritetno smo bili primorani
usmeriti moči v obvladovanje krizne situacije. Z
javnimi zdravstvenimi zavodi smo, s sodelovanjem tudi koncesionarjev in zasebnikov, aktivno
koordinirali organizacijo izvajanja zdravstvenih
obravnav z glavnim ciljem čim večje dostopnosti zdravstvenih obravnav tako za paciente s covidom-19 kot ostale. Pred epidemijo smo imeli v vseh javnih zdravstvenih zavodih 223 IT3
postelj, v četrtem valu smo pripravili 325 IT3
covid-19 postelj in 285 belih (ne-covid-19) IT3
postelj, torej skupaj 610. To je zahtevalo tudi velike premike v organizaciji dela: premestili smo
300 zdravnikov, 220 zdravnikov specializantov,
1.600 medicinskih sester in 170 ostalih delavcev. Vsem direktorjem zdravstvenih zavodov in
njihovim sodelavcem izrekam zahvalo za požrtvovalnost, pripadnost in sodelovanje pri obvladovanju epidemije covida-19. Ponosni smo lahko, da smo vsem, ki so v tem času potrebovali
zdravniško oskrbo, to tudi nudili.
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva
je bil objavljen julija 2021, da bi omilil posledice
covida-19 na področju zdravstva in delovnopravnem področju ter omogočil učinkovitejše
delo v zdravstvu, povečano dostopnost zdravstvenih storitev in varnost pri uporabi medicinskih pripomočkov.
Velik izziv je predstavljalo tudi cepljenje in testiranje prebivalstva pod zelo spremenljivimi in
negotovimi pogoji, ki so zahtevali usklajevanje
aktivnosti, tako z vidika nabave cepiv in testov

kot tudi organizacije izvajanja ter informiranja
prebivalcev o smotrnosti cepljenja in testiranja.
V petem valu je bilo dnevno opravljenih skoraj toliko PCR testov, kot sta jih NLZOH in IMI
pred epidemijo opravila v celem letu. Zato je
bilo treba dvakrat spremeniti strategijo testiranj.
Največje dnevno število testiranj je bilo izvedeno
28. marca 2022, ko je bilo opravljenih 2.020 PCR
testov (14 % je bilo pozitivnih) in 19.066 hitrih
antigenskih testov (22 % je bilo pozitivnih).
Tudi v času covida-19 smo sledili Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
2016–2025, ki zdravstvo naslavlja v štirih ključnih točkah: krepitev in varovanje zdravja ter
preprečevanje bolezni, optimizacija zdravstvene
oskrbe, povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva ter pravično, solidarno in vzdržno
financiranje zdravstvenega varstva. Skrbeli smo,
da so sprejeti ukrepi iz naslova obvladovanja
pandemije čim manj negativno vplivali na izvajanje Resolucije.
Mandat, ki je za nami, ni bil enostaven. Epidemija nas je dodatno opozorila na dolgoletne sistemske težave zdravstvenega sektorja. V zdravstvu je veliko zaposlenih, ki so preobremenjeni
in katerih plača pogosto ne odraža njihovega
doprinosa k učinkovitemu in kakovostnemu
zdravstvenemu sistemu.
Zavedamo se, da so organizacija, vodenje in
upravljanje javnih zdravstvenih zavodov zastareli, saj temeljijo na Zakonu o zavodih iz leta
1991. Z namenom ohranitve dostopnega in
učinkovitega javnega zdravstvenega sistema, ki
zaposlenim nudi dobre delovne pogoje, bo nuj-
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no oblikovati nov sistem vodenja, upravljanja
in organizacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vključno s plačnim sistemom v zdravstvu, z
večjo avtonomijo in odgovornostjo vodstvenih,
upravljavskih in nadzornih organov.
2. PRIPRAVE IN SPREJEMI
STRATEŠKIH DOKUMENTOV
2.1 Nacionalna strategija cepljenja
Osnovni cilj Nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19 je zmanjšati umrljivost zaradi covida-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni
pri posameznikih in razbremeniti zdravstveni
sistem. S strategijo smo zasledovali cilj omogočiti ponoven zagon gospodarstva, ponovno
vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v
kulturi in socialno življenje ter ostale aktivnosti,
ki so bile zaradi krize omejene. Cilj je bil najprej cepiti skupine prebivalstva, ki imajo večje
tveganje za težji potek bolezni in smrt zaradi
covida-19, in nato v čim krajšem času doseči
čim boljšo precepljenost prebivalstva. Z vsemi
odmerki je bilo do maja 2022 cepljenih 68,3 %
prebivalcev, starejših od 18 let.
2.2 Načrt dejavnosti zdravstva v primeru
izbruha nalezljive bolezni
Z načrtom dejavnosti zdravstva v primeru izbruha nalezljive bolezni iz oktobra 2021 se urejajo vsebine, pomembne za priprave, odzivanje
in vračanje v normalno delovanje zdravstva oziroma njihovih ključnih deležnikov ob pojavu
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni
pri ljudeh. Cilji načrtovanja delovanja zdravstva
v primeru nalezljive bolezni so: hitro aktiviranje
sistema obveščanja in takojšnje ukrepanje ob
pojavu epidemije/pandemije nalezljive bolezni,
omejitev širjenja okužbe z ustreznimi ukrepi,
zagotovitev preskrbe s cepivom (izvedbe cepljenja) in preskrbe z zdravili, zagotovitev zdravljenja obolelih z nalezljivo boleznijo in morebitnih
zapletov, zagotovitev ustreznih zaščitnih ukrepov in sredstev, uskladitev delovanja z drugimi resorji in službami, zagotovitev ustreznih
kapacitet in virov za odzivanje na tveganje za
nalezljivo bolezen ter zagotovitev stalnega preverjanja sistema pripravljenosti in izobraževa-
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nja (priprava programov usposabljanja za zdravstvene delavce).
2.3 Državni program obvladovanja raka
do leta 2026
Vlada RS je decembra 2021 sprejela Državni
program obvladovanja raka 2022−2026, katerega cilji in aktivnosti v DPOR so povezani tudi z
drugimi pomembnimi zdravstvenimi področji
v Sloveniji ter usmeritvami na evropski ravni.
Namen programa je zagotavljanje enakosti v dostopu do kakovostnih zdravstvenih storitev na
vseh ravneh (preventiva, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba,
raziskovanje in izobraževanje). To želimo doseči
z zastavljenimi cilji do leta 2026: upočasniti povečanje števila novih bolnikov, povečati preživetje in izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom, povečati pomen preventive, razširiti obseg
preventivnih dejavnosti, zagotoviti dostopnost
presejalnih programov za vse ciljne skupine,
izboljšati celostno organizacijo onkološke zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in
terciarni ravni zdravstvenega varstva, povečati
kadrovsko zasedbo ter opremo za diagnostiko
in zdravljenje, zagotoviti celostno rehabilitacijo
bolnikom z rakom na ravni države, zagotoviti
kakovostno paliativno oskrbo bolnikov z rakom
na ravni države, izboljšati raziskovanje in izobraževanje na vseh treh ravneh zdravstvenega
varstva, zagotoviti povezljivost informacijske
tehnologije izvajalcev onkološke obravnave vseh
ravni zdravstvenega varstva z e-zdravjem, zagotoviti sprotno spremljanje podatkov o bremenu
raka in kakovosti obravnave enotno za celotno
državo ter zagotoviti stabilno strukturo in vire
vodenja državnega programa, vključno s pripravo strokovnih smernic in preverjanjem kazalnikov kakovosti ter celovitim informiranjem
in ozaveščenostjo vseh javnosti.
2.4 Strategija obvladovanja demence
do leta 2030
Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z delovno skupino pripravilo osnutek Strategije
obvladovanja demence do leta 2030. Strategija
je temeljni dokument, ki omogoča usklajen in
celosten pristop vseh deležnikov pri reševanju
problema demence in podobnih stanj. Namen
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strategije je zagotovitev preventivnih ukrepov
(izobraževanje in spodbujanje prebivalstva k
zdravemu načinu življenja, uravnoteženi prehrani, redni fizični in mentalni dejavnosti),
zgodnjega odkrivanja bolezni, ustrezne celostne postdiagnostične obravnave oseb z demenco (pri čemer se spoštujejo osnovne človekove
pravice v skladu z Glasgowsko deklaracijo),
podpore svojcem in neformalnim skrbnikom
in destigmatizacije bolezni ter razvoj demenci
prijaznega okolja in spodbujanje raziskovalne
dejavnosti. Strategija določa ukrepe, ki bodo
zagotavljali dostopnost do informiranosti prebivalstva o demenci, kar najbolje zadovoljevali
potrebe oseb z demenco in njihovih svojcev ter
zagotovili zadostno podporo v vseh okoljih. Posebna pozornost je namenjena ženskam in drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Namen
Strategije je tudi izboljšati slovenske podatke o
demenci in vzpostaviti nacionalni register, kar je
v skladu z Akcijskim načrtom SZO 2017–2025,
da naj bi do leta 2025 polovica držav v sklopu
nacionalnega informacijskega sistema zdravstvenega varstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe redno zbirala podatke na osnovi
temeljnega nabora kazalnikov za epidemiološko
spremljanje demence.
Naslednja koraka sta medresorsko usklajevanje
in javna obravnava.
2.5 Akcijski načrt aktivnosti na področju
duševnega zdravja
Akcijski načrt na področju duševnega zdravja
2022–2023 za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028,
ki ga je Vlada sprejela marca 2022, je odgovor
na spremenjene razmere, ki jih je povzročila
pandemija covida-19. Njegov namen je zagotavljanje čim lažjega dostopa do kakovostnih virov pomoči na področju duševnega zdravja in
predvideva načine za preprečevanje duševnih
motenj, varovanje človekovih pravic in celostno
skrb za ljudi s težavami v duševnem zdravju.
Akcijski načrt uresničuje cilje na področju skupnostnega pristopa in zmanjševanja stigme duševnih težav, razvoja preventivnih dejavnosti in
mreže centrov za duševno zdravje. Zaradi več
razlogov se posebna pozornost namenja dušev-
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nemu zdravju otrok in mladostnikov, izobraževanju in usposabljanju strokovnjakov, osveščanju in destigmatizaciji področja duševnega
zdravja.
Na podlagi Strategije o duševnem zdravju, ki je
bila sprejeta leta 2018, je bil ustanovljen Svet za
duševno zdravje Vlade RS.
2.6 Nacionalna strategija kakovosti
in varnosti
V Sloveniji že od leta 2015 nimamo strateškega
dokumenta na področju kakovosti in varnosti
v zdravstvu. Pripravili smo osnutek Nacionalne
strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu do
leta 2031, ki promovira vizijo stalnega izboljševanja integriranega sistema vodenja kakovosti
in doseganja visoke varnosti zdravstvenih storitev z izvajanjem kulture nenehnega izboljševanja in sistematičnega vključevanja vseh partnerjev zdravstvenega sistema. Naslednja koraka sta
medresorsko usklajevanje in javna obravnava.
Ministrstvo za zdravje je v letu 2022 izdalo tudi
prvi priročnik o kakovosti in varnosti v zdravstvu, katerega namen je posredovati temeljna
znanja z omenjenega področja vsem zaposlenim
v zdravstvu.
2.7 Strategija za zmanjševanje posledic
rabe tobaka
Vlada RS je maja 2022 sprejela Strategijo za
zmanjševanje posledic rabe tobaka za obdobje
2022–2030. Dolgoročna vizija strategije je, da bi
do leta 2040 Slovenija postala družba brez tobaka. To pomeni, da delež prebivalcev, starih 15
let in več, ki bo uporabljal tobačne izdelke, ne
bo presegal 5 %. Med cilji, ki jih zastavlja do leta
2030, pa je zmanjšati delež kadilcev med prebivalci, starimi 15 let in več, s 23,2 % na 15 % ter
zmanjšati delež dnevnih kadilcev s 17,4 % na 12
%. Med ostale ključne cilje spadajo zmanjševanje razširjenosti kajenja, uporabe povezanih in
drugih nikotinskih izdelkov, neenakosti v kajenju in izpostavljenosti tobačnemu dimu ter izboljšanje izvajanja zakonodaje.
2.8 Priprava Strategije razvoja osnovne
zdravstvene dejavnosti
V okviru aktivnosti za nadaljnji razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji je v teku
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priprava Strategije razvoja osnovne zdravstvene
dejavnosti do leta 2031. Izhodišča za pripravo
strategije, ki so bila pripravljena v dialogu s pomembnimi deležniki in ob strokovni podpori
Svetovne zdravstvene organizacije, je Zdravstveni svet potrdil aprila 2022. V izhodiščih so
opredeljeni naslednji strateški cilji: enaka dostopnost do celovite oskrbe čim bližje prebivalcem,
usmerjenost v uporabnika in njegovo opolnomočenje, celovita in integrirana obravnava pacienta, kakovostna in varna obravnava ter usmerjenost v preventivno zdravstveno varstvo.
Predvidene aktivnosti in ukrepi vključujejo posodobitev mreže izvajalcev na primarni ravni
zdravstvenega varstva, aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti za bolj aktivno in odgovorno vlogo posameznikov do lastnega zdravja in
zdravljenja, nadgradnjo timskega dela v primarnem zdravstvenem varstvu in vzpostavitvijo sistema učinkovitih mehanizmov sodelovanja med
različnimi ravnmi zdravstvene dejavnosti, uvedbo sistematičnega načina spremljanja in izboljševanja kakovosti ter varnosti, okrepitev strateške vloge MZ za vodenje zdravstvene politike
na primarni ravni in natančnejšo opredelitvijo
vlog ostalih deležnikov za koordiniran razvoj
primarnega zdravstvenega varstva, spremembe načina razporejanja sredstev za primarno
zdravstveno varstvo, posodobitev infrastrukture za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, aktivnosti za povečanje zanimanja
za zaposlitev v osnovni zdravstveni dejavnosti,
aktivnosti za izboljšanje delovnih pogojev za
zaposlene v osnovni zdravstveni dejavnosti ter
digitalizacijo, ki bo podpirala procese v PZV in
prispevala k zmanjšanju administrativnih bremen za izvajalce zdravstvene dejavnosti.
2.9 Nacionalni načrt o ukrepih za postopno
opustitev uporabe amalgama
v zobozdravstvu do 2030
Junija 2021 smo sprejeli Nacionalni načrt o
ukrepih za postopno opustitev uporabe amalgama v zobozdravstvu do 2030. Načrt o ukrepih za
postopno opustitev uporabe amalgama v zobozdravstvu do leta 2030 vključuje pet temeljnih
ukrepov: ukrep zmanjševanja uporabe amalgama v zobozdravstvu, ukrep preprečevanja zob-
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nega kariesa in spodbujanja ustnega zdravja,
ukrep spodbujanja uporabe učinkovitih nadomestnih rešitev brez živega srebra in omejevanja
uporabe amalgama v inkapsulirani obliki, ukrep
spodbujanja raziskav in razvoja kakovostnih
materialov brez živega srebra, ukrep izobraževanja in usposabljanja zobozdravstvenih delavcev
in študentov o uporabi nadomestnih materialov
ter spodbujanje najboljše upravljavske prakse
in uporabe najboljših okoljskih praks v zobozdravstvenih ustanovah za zmanjšanje izpustov
živega srebra in živosrebrovih spojin v vodo in
zemljo.
2.10 Strategija ustnega zdravja v Republiki
Sloveniji za obdobje 2020–2030
Namen strategije ustnega zdravja v Sloveniji je
ohranjanje in krepitev ustnega zdravja vseh populacijskih skupin skozi vsa življenjska obdobja.
Strateški cilji so: posodobitev ključne zakonodaje na področju varovanja ustnega zdravja prebivalcev, upoštevanje vidikov ustnega zdravja pri
sprejemanju drugih zakonskih in podzakonskih
aktov, posodobitev pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva in vzpostavitev zagovorništva ustnega zdravja. Zdravstveni
svet je strategijo obravnaval in potrdil na seji
maja 2022. Naslednja koraka sta medresorsko
usklajevanje in javna obravnava strategije.
2.11 Strategija digitalizacije
Na Ministrstvu za zdravje je že v pripravi strategija digitalizacije zdravstva, v sodelovanju s tehnično pomočjo Evropske komisije in skupino
deležnikov iz zdravstva. Strategija bo prispevala
k optimizaciji, integraciji in povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov in baz podatkov,
učinkovitosti procesov upravljanja in nadzora
ter varnosti podatkov. Dolgoročno bo projekt
prispeval k večji učinkovitosti zdravstvenega
sistema ter boljšemu upravljanju in nadzoru nad
procesi. Strategija bo predstavljena jeseni 2022.
3. PRIPRAVA IN SPREJEM NAČRTA
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Načrt za okrevanje in odpornost, potrjen 1. 7.
2021 s strani Evropske komisije, na področju
zdravstva predvideva reformo zdravstvenega
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sistema, ki je usmerjena v solidarno, pravično
in univerzalno zdravstveno varstvo, ki bo vsem
pacientom zagotavljalo varno in kakovostno
obravnavo s stabilnim financiranjem ter dolgoročno vzdržnostjo javnih financ.
Navedeno bomo dosegli s spremembami ključne zakonodaje, predvsem Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter z
investicijami na naslednjih področjih:
- področje krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe (9 mio
evrov): integracija geriatrične oskrbe (razvoj obračunskih modelov, ki bodo ob večji kakovosti
obravnave stroškovno optimizirani, razvoj orodij
za identificiranje geriatrične ocene multimorbidnih pacientov), posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni (razvoj
in implementacija strokovnih in organizacijskih
sprememb ter dopolnitev zdravstvene obravnave
mišično-skeletnih bolečinskih stanj), implementacija nacionalnega programa duševnega zdravja
in strateško upravljanje (povečanje dostopnosti
do služb za duševno zdravje za otroke in mladostnike) in paliativni mobilni timi;
- področje digitalne preobrazbe zdravstva (83
mio evrov): zdravje na daljavo (vzpostavitev
oskrbe na daljavo (pregledi, spremljanje preko
senzorjev, konzultacije)), celovit zdravstveni e-karton in enotni podatkovni model (poenotenje in razširitev kliničnih in administrativnih
podatkov o pacientu (pristop od rojstva do smrti), terapevtski list (uvedba enotnega modula za
predpisovanje zdravil in beleženje nege v bolnišnični dejavnosti, orodje za prepoznavo govora
(uvedba pri družinskih zdravnikih), IT za dispečersko službo (zanesljivo delovanje, optimizacija virov (kadrov, reševalnih vozil, razporejanja), IT za načrtovanje, upravljanje in evalvacijo
sistema (sistem za podporo upravljanju in odločanju na nivoju odločevalcev in vodstev JZZ),
brezpapirno poslovanje, robotizirana priprava
in shranjevanje zdravil, certifikacija, enotni podatkovni admin. model, centralni PACS sistem
ter nabava dodatne opreme pri izvajalcih;
- področje dostopnosti zdravstvenega sistema
(23 mio evrov): nujna medicinska pomoč (vozila in oprema za satelitske urgentne centre), rehabilitacija (izgradnja rehabilitacijskega centra,
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oprema za rehabilitacijske centre v sklopu zdravstvenih domov, izobraževanje zdravstvenih delavcev za delo v rehabilitacijskih centrih);
- področje obravnave nalezljivih bolezni (110
mio EUR): izgradnja infekcijskih klinik Ljubljana in Maribor.
Skupaj smo za zdravstvo pridobili 225 mio EUR
do 2026.
Načrt za okrevanje in odpornost na področju
dolgotrajne oskrbe vključuje vzpostavitev kakovostnega, finančno vzdržnega in dostopnega
sistema integrirane dolgotrajne oskrbe, ki bo
združeval zdravstvene in socialne storitve, namenjene ciljnim skupinam, starejšim od 18 let,
ki so pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih
dnevnih opravil odvisne od pomoči druge osebe. To smo dosegli s sprejetjem Zakona o dolgotrajni oskrbi, zagotovitvijo dodatnih javnih
sredstev za izvajanje vsebine zakona, krepitvijo kompetenc zaposlenih za izvajanje storitev
dolgotrajne oskrbe, zagotovitvijo ustrezne in
zadostne infrastrukture (izgradnja negovalnega
doma – 20 mio EUR) ter vzpostavitvijo novih
oblik usposabljanja kadrov za delo na področju
dolgotrajne oskrbe.
Pogoj za črpanje sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost je doseganje mejnikov. Ključni
mejniki so:
- v 2022: sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi,
operativni načrt za povezovanje JZZ in vzpostavitev mreže mikrobioloških laboratorijev,
implementacija predlogov za optimizacijo obračunskih modelov, strategija obvladovanja
bolniških odsotnosti (absentizma), pripravljen
osnutek spremembe ZZVZZ;
- v 2023: sprejeta strategija digitalizacije zdravstva, pripravljen operativni načrt za upravljanje sistema duševnega zdravja, začetek izvedbe
izobraževanj za pridobitev specialnih znanj v
zdravstveni negi, ustanovljen neodvisni organ
za obvladovanje in spremljanje kakovosti v
zdravstvu;
- v 2024: sprejetje novega zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, predlog prilagoditev učnih načrtov za izobraževanje za poklice v zdravstvu, sprejete strateške
podlage za ureditev dostopnosti nujne medi-
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cinske pomoči, vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti
zdravstvenega sistema, začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev ZZVZZ;
- v 2025: sprejem Zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Na ministrstvu po načrtu potekajo aktivnosti
za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost s
ciljem doseganja mejnikov.
4. AKTIVNOSTI NA PODROČJU
INVESTICIJ
Jeseni 2021 sprejet Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo
do leta 2031 omogoča dolgoročno strateško načrtovanje in razvoj slovenskega zdravstva v vseh
slovenskih regijah in ustanovah. V primarno, sekundarno in terciarno raven bomo lahko v naslednjih 10 letih vložili kar 2 milijardi evrov. Na
dolgi rok bodo predvidene investicije omogočile
pogoje za soočanje s prihodnjimi izzivi zdravstvenega sistema in predvidenimi dodatnimi
obremenitvami ter modernizacijo in optimizacijo infrastrukture. Za zaposlene bo to pomenilo
boljše delovno okolje, za paciente pa še bolj dostopno, kakovostno in varno obravnavo.
Na podlagi tega zakona je bil 19. 1. 2022 objavljen prvi razpis za sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvenega varstva, in sicer za
letos in prihodnje leto. Z infrastrukturnimi izzivi se primarno zdravstvo spopada že leta. Prvič
v zgodovini je država namenila znatna sredstva
za infrastrukturo na primarni ravni, in to po celotni Sloveniji, v večletnem obdobju.
Med naložbe iz pobude React-EU so v okviru
Instrumenta NextGeneration EU (instrumenta
za okrevanje po epidemiji), ki jih je treba zaključiti do leta 2023, uvrščene naslednje investicije:
UKC Maribor (negovalna bolnišnica), SB Murska Sobota (negovalna bolnišnica), SB Novo
mesto (negovalna bolnišnica), UKC Ljubljana
(negovalna bolnišnica), UK Golnik (izolacijski
oddelek), UKC Ljubljana (siva cona), UKC Maribor (oddelek za pljučne bolezni) ter energetske sanacije za UKC Ljubljana (glavna stavba),
UKC Ljubljana (Infekcijska in gastroenterološka
klinika), SB Nova Gorica, BGP Kranj, URI Soča
in UKC Maribor (funkcionalni trakt).
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Sredstva za investicije v zdravstvo so zagotovljena, sedaj je potrebno aktivno in sistematično
izvajanje, ki vključuje pripravo projektnih dokumentacij ter gradbeno-obrtniška dela. To je
naloga vseh javnih zdravstvenih zavodov; namreč na ministrstvu brez aktivnega sodelovanja posameznih javnih zavodov investicij ne bo
mogoče izvesti.
Poleg zgoraj navedenih investicij izpostavljam
še naslednje že zaključene projekte v zadnjih
dveh letih:
• UKC Ljubljana – centralni laboratoriji v vrednosti 14 mio EUR,
• SB Celje – energetska sanacija v vrednosti
7,4 mio EUR,
• SB Jesenice – energetska sanacija v vrednosti 7,1 mio EUR,
• UKC Maribor – požarna sanacija in požarna
dvigala v vrednosti 6,7 mio EUR,
• UKC Ljubljana – širitev EINT Ginekološke
klinike v vrednosti 2,4 mio EUR,
• Zdravstveni dom Slovenske Konjice – prizidek v vrednosti 1,7 mio EUR,
• SB Brežice – ureditev več oddelkov v vrednosti 1,6 mio EUR,
• SB Jesenice – prenova bolnišnične lekarne v
vrednosti 1,3 mio EUR,
• UKC Ljubljana – center za slepe in slabovidne v vrednosti 1,2 mio EUR,
• UKC Maribor – širitev EPINT Klinike za
pediatrijo v vrednosti 1 mio EUR,
• UKC Maribor – nakup koronarografa v vrednosti 0,9 mio EUR,
• SB Celje – prenova bolnišnične lekarne v
vrednosti 0,8 mio EUR,
• SB Trbovlje – prenova bolnišnične lekarne v
vrednosti 0,8 mio EUR,
• SB Ptuj – transformatorska postaja in agregat v vrednosti 0,3 mio EUR.
5. AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE
DOSTOPNOSTI
Zaradi sprejetih preventivnih ukrepov za obvladovanje covida-19 se je zdravstvena dejavnost v
letih 2020, 2021 in začetku 2022 izvajala v omejenem obsegu, kljub temu smo se intenzivno in
celovito lotili skrajševanja čakalnih vrst.
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5.1 Nacionalni razpis za zmanjševanje
čakalnih dob
Na podlagi interventne zakonodaje smo 23. 7.
2021 objavili Nacionalni razpis za leti 2021 in
2022 za izboljšanja dostopnosti zdravstvenih
storitev. Predmet nacionalnega razpisa je izvedba izbranega nabora dodatnih storitev za
paciente, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo
oz. čakajo najdlje. Izbranih je bilo 31 storitev za
skupno 20.578 čakajočih. Namen nacionalnega
razpisa je zmanjšanje števila čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo, ki je
tudi posledica ukrepov omejevanja in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2.
Sredstva za izvedbo nacionalnega razpisa predstavljajo sredstva dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja in proračuna Republike Slovenije
za zavarovance, ki dopolnilnega zavarovanja
nimajo.
Razpisanih je bilo 20.018 storitev, glede na odziv je bilo izbranih 18.963 storitev. Med njimi
so: operacija hrbtenice – spondilodeza, operacija krčnih žil, posegi na mandljih pri odraslih
v splošni anesteziji, druge ortopedske operacije
gležnja in stopala, endoskopske operacije obnosnih votlin v splošni anesteziji, endoproteza
kolena, endoproteza kolka delna (pep)/totalna
(tep), ultrazvok (UZ) dojk obojestransko, drugi
oralni operativni posegi, operacija sive mrene
(katarakte), ptca (koronarna angiografija), operacije na ščitnici in obščitnici, keratoplastika
(vključuje transplantacijo roženice), posegi v
grlu, druge žilne operacije (razen arterije), katetrska ablacija aritmij, prostata – transuretralna
resekcija (tur), ortopedska operacija rame, druge ušesne operacije, operacija nosnega pretina,
nevromišična elektrodiagnostika (tudi elektromiografija EMG), usmerjen UZ srca, ezofagogastroduodenoskopija (EGDS), cistoskopija,
elektroencefalografija (EEG), holter srca, obremenitveno testiranje (cikloergometrija), kolonoskopija (razen v okviru SVIT), UZ vratnih žil,
UZ abdomna in UZ srca.
Skupni delež dodeljenih storitev po tipu izvajalca je bil: javni zdravstveni zavodi 34 %, zasebni
izvajalci s koncesijo 37 % in zasebni izvajalci
28 %.
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Storitve v okviru nacionalnega razpisa so se začele izvajati v oktobru 2021, a je bilo v sredini
novembra 2021 zaradi preventivnih ukrepov,
povezanih s covidom-19, in mobilizacijo kadra
v slovenskem zdravstvenem sistemu začasno
ustavljeno naročanje pacientov na izvedbo storitve v okviru nacionalnega razpisa.
Med prvim nacionalnim razpisom (oktober
2021–november 2021) so klicni centri preverili
15.803 čakajočih, vpisanih na čakalne sezname,
ki so na dan 23. 7. 2021 čakali nad najdaljšo dopustno dobo. Pri tem je prišlo do ugotovitve,
da je na čakalnih seznamih: 39 % pacientov takšnih, ki so na čakalnem seznamu, kljub temu
da jim je bila storitev že opravljena, 29 % pacientov takšnih, ki ne želijo novega termina, in 7
% pacientov takšnih, ki so poseg odklonili, ker
jim ponujena možnost ni ustrezala, kar skupaj
predstavlja 75 % vseh čakajočih nad najdaljšo
dopustno dobo.
Omenjeno nakazuje, da je poleg aktivnega nadaljevanja izvajanja nacionalnega razpisa treba
vzpostaviti ustreznejše sisteme evidentiranja in
beleženja čakalnih seznamov.
Pripravili smo že izhodišča za izvedbo novega
nacionalnega razpisa in podaljšanje izvajanja
nacionalnega razpisa, ki je v teku, še v naslednje leto. Pogoj je zagotovitev sprejema ustrezne pravne podlage, ki bo omogočala podaljšanje izvajanja nacionalnega razpisa v leto 2023.
Veljavna zakonodaja omogoča izvajanje nacionalnega razpisa namreč le do konca leta 2022.
Objava drugega nacionalnega razpisa je odvisna
tudi od nadaljnjih podatkov o uspešno naročenih pacientih.
5.2 Organizacija nujne medicinske pomoči
Področje NMP in delovanje zdravstva v izrednih razmerah je eno najbolj izpostavljenih področij, kar je bilo posebej izraženo v času najhujših obremenitev ob epidemiji. Nujno je treba
pristopiti k bolj sistematičnemu načrtovanju resursov v zdravstvu in dodatni krepitvi področja
NMP, tako v predbolnišničnem delu kot tudi v
urgentnih centrih v bolnišnicah. Letno namreč
pride na naše urgence kar tretjina prebivalstva
RS, na terenu pa se opravi več kot 50.000 posredovanj ekip NMP.
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Izzivi, s katerimi se soočamo, so predvsem pomanjkanje zdravnikov za delo na urgenci, kar
pomeni dodatne obremenitve obstoječega kadra. Potrebna bo redefinicija mreže NMP in
prenova pravil glede zagotavljanja 24-urne
oskrbe na način, ki bo razpoložljivim zdravnikom zagotavljal normalno obremenitev ob
rednem delu, hkrati pa pacientom ustrezno neprekinjeno oskrbo nujnih stanj. Na ministrstvu
smo že pripravili določena izhodišča prenove
mreže na terenu, ki temeljijo na enotnih kriterijih, upoštevajoč predvsem potrebe prebivalstva,
kadrovske zmožnosti sistema, pa tudi specifične
dejavnike okolja.
Kot pomoč pri razbremenitvi urgentnih centrov
v bolnišnicah smo definirali satelitske urgentne centre, kjer bodo lahko prebivalci ustrezno
oskrbljeni in se bo tako zmanjšalo število napotovanj na sekundarni nivo. Satelitski urgentni centri bodo delovali predvsem na strateških
lokacijah, kjer gre za večje razdalje do UC, saj
bomo s tem zagotovili bolj enakovredno dostopnost prebivalcev.
5.3 Dnevni center za otroško psihiatrijo
Z otvoritvijo dnevnega centra za otroško psihiatrijo oktobra 2021 otrokom in mladostnikom
zagotavljamo prijetnejšo zdravstveno obravnavo.
Center na Pediatrični kliniki ima v trenutnem
obsegu kapaciteto sprejeti 6 do 8 otrok, kar v veliki meri razbremenjuje oddelek službe za otroško psihiatrijo, ki zagotavlja prostor otrokom za
nujne hospitalizacije. Službi za otroško psihiatrijo sta bila v splošnem dogovoru dodeljena dva
dodatna tima. Prav tako smo v splošnem dogovoru zagotovili sredstva za vzpostavitev novih
centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in v interventnem zakonu zagotovili plačilo
specializacij za 30 kliničnih psihologov.

sledic degenerativnih in kognitivnih starostnih
sprememb. Namen je doseči čim višjo stopnjo
zdravja, dobrega počutja, sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in
družbenem življenju. Projektne aktivnosti so
namenjene populaciji starejših, ki so slabše pomični oziroma kognitivno oškodovani, kar pomeni, da zaradi težav v pomičnosti, odsotnosti
socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži. Javni razpis
financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada.
5.5 Posodobitev pravilnika in uvajanje
programa ZDAJ – Zdravje danes in jutri
Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva z dne 17. 4. 2021 prinaša novosti
na področju preventivnih pregledov, vzgoje za
zdravje in na novo tudi za otroke in mladostnike, kot je že uveljavljeno za odrasle – obravnave
za krepitev zdravja. Zajema preventivno varstvo
novorojenčkov v porodnišnici in potem vseh
starostnih skupin: dojenčkov, predšolskih otrok,
šolarjev, dijakov in študentov na primarni ravni. Posebna pozornost je namenjena otrokom
z motnjo v razvoju. Pravilnik opredeljuje tudi
preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov s statusom registriranih športnikov.
5.6 Zdravstvene storitve na daljavo
V času epidemije je bilo na vseh nivojih zdravstvenega sistema uvedenih kar nekaj sistemskih sprememb v procesih obravnave, ki so
omogočili izvedbo določenih storitev na daljavo in posledično zmanjšali neposredno obremenitev pri izvajalcih ter istočasno olajšali težave
pacientov z logistiko. Posebno dobre rezultate
beležimo z uporabo telemedicine pri covid pacientih.

5.4 Javni razpis za izbor operacije
»Mobilni timi za rehabilitacijo«

5.7 Informacijska podpora za naročanje
pacientov na primarno raven

Namen javnega razpisa z dne 12. 4. 2021 je zagotavljanje rehabilitacije na domu posameznika s ciljem višje dostopnosti do storitev, ki jih
izvajajo fizioterapevt, delovni terapevt in magister kineziologije za populacijo starejših ljudi
s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja
po bolezni, operaciji oz. poškodbi ali zaradi po-

Do jeseni 2022 bo na voljo informacijska podpora za naročanje pacientov na primarno raven.
Ta bo preko portala zVEM omogočala varno
komunikacijo pacientov z zdravstvenimi delavci (pošiljanje obvestil, napotnic, terminov in
podobno), obveščanje pacientov o terminih pregledov in vpogled pacientov v podatke o termi-
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nih na primarni in ostalih ravneh. Ob tem naj
omenim, da se je število uporabnikov portala
zVEM povečalo z dobrih 44.000 v letu 2019 na
450.000 v letu 2022. Poleg portala zVEM pa bo
za paciente in zdravstveno osebje informacijska
podpora zagotovljena tudi preko že obstoječih
sistemov za naročanje, ki bodo posodobljeni na
nacionalnem nivoju, tako da bo orodje vsakemu
pacientu omogočalo stik z vsakim izvajalcem
zdravstvene dejavnosti.
5.8 Dodatne zdravstvene obravnave v
Zakonu o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju
Z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju septembra 2021 se
pomembno širi nabor pravic, da bodo naši prebivalci, predvsem mlajši, deležni še boljše zdravstvene obravnave. V 23. členu zakona se pri
pravicah do zdravstvenih storitev dodajo:
• skupinski zdravstveni programi zaradi krepitve zdravstvenega stanja otrok do 18. leta
starosti, ki so v koledarskem letu večkrat hospitalizirani ali vsaj dvakrat bolni,
• skupinski zdravstveni programi zaradi
usposabljanja za obvladovanje zdravstvenega stanja otrok do 18. leta starosti s cerebralno paralizo, živčno-mišičnimi boleznimi ali
drugo vrsto gibalne oviranosti, poškodbo
glave, otrok z juvenilnim revmatoidnim
artritisom, s sladkorno boleznijo, fenilketonurijo, celiakijo ali prekomerno telesno
težo ter otrok z motnjo avtističnega spektra, razvojnim zaostankom ali intelektualno
manjzmožnostjo,
• skupinski zdravstveni programi za izboljševanje, ohranjevanje ali preprečevanje
poslabšanja zdravstvenega stanja oseb z
mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi,
s paraplegijo, tetraplegijo, cerebralno paralizo, poškodbo glave, z najtežjo obliko hemiplegije ali generalizirane psoriaze, multiplo
sklerozo, poliomelitisom, Parkinsovo boleznijo ali težjo oz. težko motnjo v duševnem
razvoju ob določeni funkcionalni okvari.

Aktualno v zdravstvu z odprtimi temami

5.9 Odredba o določitvi vrst in stopenj
telesnih okvar
V veljavo je 16. 10. 2021 stopila Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar. Spremembo in posodobitev skoraj trideset let starega seznama telesnih okvar (iz leta 1989) je pripravila
strokovna skupina, ki sta jo imenovala minister
za zdravje in minister za delo, družino in socialne zadeve.
5.10 Sofinanciranje osebne varovalne opreme
Objavljen je bil Javni poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost v mreži javne zdravstvene službe –
koncesionarjem za oddajo prijave za sofinanciranje enkratne vzpostavitve obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme za
izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni covid-19.
6. AKTIVNOSTI NA PODROČJU
DOLGOTRAJNE OSKRBE
6.1 Zakon o dolgotrajni oskrbi
Državni zbor je 9. 12. 2021 sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: ZDO), ki bo v
Republiki Sloveniji uredil področje dolgotrajne
oskrbe, z zagotavljanjem pogojev za dostopno,
kakovostno in varno obravnavo odraslih oseb, ki
zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti
ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase.
Dolgotrajna oskrba je področje, ki se dotika
vseh nas, zato smo s sprejetjem zakona omogočili, da tisti, ki dolgotrajno oskrbo (v nadaljevanju: DO) potrebujejo, to tudi prejmejo, in da
takrat, ko posameznik ne zmore več samostojno
poskrbeti zase, ne ostane prezrt. Ključno je, da
bodo upravičenci s primerljivimi potrebami dostopali do primerljivih pravic, ne glede na to, kje
živijo in ali bodo storitve koristili v instituciji ali
na domu.
Posameznik bo v okviru ZDO dejaven partner,
ki se sam odloča o načinu uveljavljanja in koriščenja pravic iz zakona. Poudarek je približati
storitve njegovemu domu, tako da bo lahko tudi
kot upravičenec do dolgotrajne oskrbe čim dlje
ostal v svojem domačem okolju.
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Zakon opredeljuje javno mrežo, ki jo država in
lokalne skupnosti razvijata skupaj. Omogoča
formalno oskrbo v instituciji ali na domu, uvaja
pravico do oskrbovalca družinskega člana, storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter
možnost, da se upravičenec pravico odloči koristiti v obliki denarnega prejemka.
Zakon definira pravice, ki se uvajajo postopoma
do leta 2024, ko se izvajajo vse oblike dolgotrajne oskrbe po tem zakonu. Potrebna finančna
sredstva za izvajanje ZDO in s tem zagotavljanje
pravic upravičencem se do uveljavitve posebnega zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo zagotavlja s prenosom sredstev,
zbranih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, v delu pa iz Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju. Gre za sredstva, ki
se že danes namenjajo za pravice oziroma storitve s področja dolgotrajne oskrbe. Manjkajoča
sredstva se zagotovijo iz državnega proračuna.
Zakon prinaša pomembno boljše pogoje za
uporabnike, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo,
saj se pravice oz. storitve, ki jih potrebujejo, financirajo iz javnih virov, kar predstavlja veliko
finančno razbremenitev. Vsem zavarovancem se
od uveljavitve ZDO dalje zagotavljajo vse zdravstvene pravice, ki izhajajo iz pravic iz OZZ.
Na podlagi ZDO je bilo treba pripraviti in uskladiti devet podzakonskih aktov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za socialno varstvo. Šest (Pravilnik o
vpisu v register izvajalcev, Pravilnik o Strokovnem svetu za DO, Pravilnik o oceni upravičenosti do, Pravilnik o kadrovskih pogojih, Pravilnik
o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti in
Pravilnik o metodologiji nadzora) jih je bilo objavljenih v Uradnem listu RS aprila 2022. Pravilnik o spremljanju in načinu poročanja o zmogljivostih pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe je bil
objavljen maja 2022. Še dva podzakonska akta
sta v usklajevanju: Pravilnik o minimalnih prostorskih, tehničnih in varnostnih pogojih, obsegu posteljnih zmogljivosti in ceni standardne
nastanitve ter prehrane pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v instituciji v javni mreži dolgotrajne
oskrbe ter Pravilnik o storitvah.
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6.2 Javni razpis za e-oskrbo
V Uradnem listu št. 11/2022 je bil objavljen Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu«.
Na razpisu so lahko sodelovali ponudniki e-storitev v konzorciju s partnerji. Na te storitve se
lahko prijavijo osebe (končni uporabniki), za
katere bodo storitve brezplačne. Javni razpis je
sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in virov React-EU.
Namen »e-oskrbe na domu« je krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja
oseb, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti
zmožnost samooskrbe omejena, ne zmorejo v
celoti samostojno poskrbeti zase oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem
domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik
institucionalne oskrbe. Trajanje operacije je od
aprila 2022 do septembra 2023, vrednost projekta pa je 3 milijone EUR.
Študije so pokazale, da uporaba storitev e-oskrbe pozitivno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov, njihov občutek povezanosti in občutek varnosti v domačem okolju. Prav tako zmanjšujejo
potrebe po vključevanju izvajalcev formalne in
neformalne oskrbe, kar je prepoznano kot pozitivno, saj nekateri uporabniki odvisnost od
pomoči druge osebe doživljajo kot veliko obremenitev. Večina študij je prav tako pokazala, da
uporaba digitalne tehnologije spodbuja socialno
interakcijo.
7. AKTIVNOSTI NA PODROČJU
KADROVSKIH IZZIVOV
7.1 Nacionalna strategija za trajnostno
upravljanje zdravstvenih delavcev in
sodelavcev za delo v mreži javne zdravstvene
službe 2022–2035
Ministrstvo je v letu 2021 pristopilo k pripravi
Nacionalne strategije za trajnostno upravljanje
zdravstvenih delavcev in sodelavcev za delo
v mreži javne zdravstvene službe 2022–2035.
Priloga strategije bo Akcijski načrt za izvajanje
nacionalne strategije za trajnostno upravljanje
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razpoložljivosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev za delo v mreži javne zdravstvene službe za obdobje 2022–2025. V osnutku strategije
so prepoznana naslednja prednostna področja:
razvoj kadrovske politike, strateško in institucionalno upravljanje, osredotočenost na zdravstvene (so)delavce, zagotavljanje in upravljanje
podatkov/zbirk podatkov, odziv sistema izobraževanja in usposabljanja na razmere na trgu
dela in potrebe pacientov ter krepitev partnerstva znotraj in med različnimi sektorji ter z uporabniki storitev za osredotočenost na pacienta.
Predvideni cilji strategije so:
- dostopna, kakovostna in varna zdravstvena
obravnava ter dolgotrajna oskrba,
- celovito integrirano upravljanje in trajnostno
zagotavljanje zadostnega števila zdravstvenih
(so)delavcev, ki so potrebni za zagotavljanje
univerzalne pokritosti prizadevanj za zdravje
ljudi, dostopnosti zdravstvenih storitev in kakovosti zdravstvene obravnave ter dolgotrajne
oskrbe v Sloveniji,
- zadostno število ustrezno izobraženih zdravstvenih (so)delavcev za optimalno delovanje
vseh delov zdravstvenega sistema, ki so motivirani za delo v okviru javne zdravstvene mreže, z
visoko stopnjo etike dela, so zadovoljni s svojo
poklicno izbiro in se na delovnem mestu dobro
počutijo,
- vzpodbudno delovno okolje za vse zaposlene,
udeležence na kliničnem usposabljanju in druge, ki se vključujejo v delovni proces pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene mreže, in
- partnersko sodelovanje pri odločitvah v povezavi z zagotavljanjem in uveljavljanjem pravic za
zdravstvene (so)delavce iz naslova delovnopravne in druge zakonodaje.
V Sloveniji si prizadevamo tudi s pomočjo tega
dokumenta doseči, da se bodo mladi še naprej
v zadostnem deležu odločali za zdravstvene poklice, se zaposlovali v okviru mreže javne zdravstvene službe in vztrajali v poklicu, kjer bodo
zagotovljeni dobri delovni pogoji, vključno z
informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter
podporo za kakovostno in varno delo.

Aktualno v zdravstvu z odprtimi temami

7.2 Kratkoročni ukrepi za reševanje
kadrovskih izzivov
Za kratkoročno oz. takojšnjo ureditev kadrovskih izzivov so bili sprejeti naslednji ukrepi:
• zdravniki z odobreno specializacijo iz družinske medicine v letih 2021 in 2022 so
upravičeni do 20-odstotnega dodatka,
• spodbude v izobraževanju (razpis za sofinanciranje 30 štipendij za študente medicine in 70 za študente zdravstvene nege, povečan vpis na medicinsko fakulteto v Ljubljani
in Mariboru, nov odsek za stomatologijo v
Mariboru, povečanje števila razpisnih mest
za specializacijo iz družinske medicine),
• nagrajevanje, širjenje in razbremenitev timov ambulant družinske medicine za boljše
delovanje, učinkovitost in dostopnost zdravstvenega sistema (poseben vladni projekt
za nagrajevanje timov ambulant, kjer so
nagrajeni tisti, ki imajo opredeljenih več
kot 1895 glavarinskih količnikov, razširitev
za 64,6 tima ambulant družinske medicine,
uvedba zdravstvenega administratorja),
• hitrejše zaposlovanje zdravnikov in drugih
zdravstvenih (so)delavcev iz tujine (novela
Zakona o zdravniški službi in sprememba
Zakona o zdravstveni dejavnosti urejata, da
se zahteva znanje slovenskega jezika na ravni C1 ter pisanje na ravni B2, pri čemer se to
lahko dokazuje tudi s potrdilom zbornice),
• sekundarij, ki še ni pridobil specializacije,
prve tri mesece opravi na področju družinske oz. urgentne medicine (s tem bodo vsi
bodoči zdravniki dobili vpogled v delo na
področju družinske medicine in v primarno
zdravstveno varstvo ter se tako lažje odločali
za delo na tem področju),
• osnovna licenca (z novelo Zakona o zdravniški službi se uvaja nova licenca, ki se
zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podeli po uradni dolžnosti z namenom
takojšnje vključitve zdravnikov v samostojno opravljanje zdravniške službe),
• kompetence medicinske sestre (8. 7. 2021 je
minister podal soglasje k dokumentu »Razlaga poklicnih aktivnosti, opredeljenih v dokumentu Poklicne kompetence in aktivnosti
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege«;
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v dokumentu so podane natančne razlage
razmejitve kompetenc glede na stopnjo izobrazbe izvajalcev zdravstvene nege).
7.3 Javni razpis za financiranje specializacij
iz klinične psihologije v letu 2021
Namen razpisanih specializacij je okrepitev
mreže centrov za duševno zdravje na primarni
ravni zdravstvenega varstva, ki se bo na podlagi
Resolucije o nacionalnem programu duševnega
zdravja od leta 2018 do 2028 širila in kadrovsko
okrepila. Razpisanih je deset specializacij, od
tega:
• osem za javne zdravstvene zavode na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki imajo vzpostavljen center za duševno zdravje
otrok in mladostnikov ali predvideno vzpostavitev tega centra v letu 2021, in
• dve za javne zdravstvene zavode na terciarni
ravni zdravstvene dejavnosti, ki zagotavljajo
24-urno dostopnost sprejema in obravnave
otrok in mladostnikov.
7.4 Dogovor o nujnih ukrepih
na področju plač
Z Dogovorom o nujnih ukrepih na področju
plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva smo dvignili plače in sistematizirali nova
delovna mesta 28.000 zaposlenim v zdravstvu in
12.000 zaposlenim v javnih socialno varstvenih
zavodih. S tem smo omejili odhajanje zaposlenih, zlasti iz delovnih okolij z največjimi obremenitvami na lažja delovna mesta oz. iz zdravstvenega sistema, kar kažejo tudi prve številke
o gibanju zaposlenih v bolnišnicah. Vendar pa
so se s tem odprla nova plačna nesorazmerja,
ki smo jih začeli urejati in jih bo v nadaljevanju
nujno urediti.
8. AKTIVNOSTI NA PODROČJU
STANDARDOV IN NORMATIVOV
Na Ministrstvu za zdravje smo aktivno pristopili k pripravi standardov in normativov za vse
skupine zdravstvenih delavcev in sodelavcev.
Imenovane so bile delovne skupine s predstavniki stroke, sindikatov ter strokovnimi sodelavci
ministrstva z namenom, da preučijo obstoječe
kadrovske kapacitete, dejanske obremenitve kadrov ter razpoložljive finančne vire, s čimer se

82

prepreči tveganje, da uveljavljeni normativi in
standardi niso objektivni in da ne predstavljajo
realne osnove za optimizacijo javne mreže zdravstvene službe.
Ob pripravi standardov so bile izdelane tudi
projekcije doseženega števila kadrov po posameznih skupinah za naslednjih 10 let, ob upoštevanju števila oseb, ki zaključijo šolanje, se
upokojijo, naknadno vstopijo v javni zdravstveni sistem (npr. iz tujine) ali iz njega izstopijo
(npr. v tujino), ter potrebnega kadra ob upoštevanju novih standardov in normativov. S tem
je bila preverjena uresničljivost standardov in
normativov z vidika sposobnosti zagotavljanja
potrebnega števila kadrov.
Standardi in normativi za socialne delavce so
bili objavljeni v Uradnem listu maja 2022, z
ostalimi skupinami zdravstvenih delavcev in
sodelavcev (na področju zdravstvene nege, lekarniške dejavnosti, laboratorijske dejavnosti fizioterapije, delovne terapije, zobotehnike ter na
področju dela radioloških inženirjev) pa usklajevanja standardov in normativov še potekajo.
9. Sprejem Splošnega dogovora za 2021
in Aneks 1
Vlada RS je 27. 5. 2021 sprejela Splošni dogovor
za pogodbeno leto 2021, v katerem smo na ministrstvu posebno pozornost namenili področjem, ki so bila že pred epidemijo podhranjena.
Skupni finančni učinki Splošnega dogovora za
leto 2021 znašajo dobrih 25 milijonov EUR v
deležu Obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Med pomembnejšimi vsebinami sprejetega
Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 so:
• dodatna 2,2 milijona EUR v deležu obveznega zdravstvenega zavarovanja za področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov (povečanje število timov specialistične
pedopsihiatrije v Pediatrični kliniki UKC
Ljubljana za dva tima in zagotavljanje 120
dodatnih primerov Psihiatrični kliniki
Ljubljana (dodatne posteljne kapacitete) z
namenom povečanja dostopnosti urgentnih obravnav otrok in mladostnikov; širitev programa v centrih za duševno zdravje
otrok in mladostnikov (dodatnih 6 timov)
in v Zavod Dornava (za dodatnih 6 prime-
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rov); uvedba plačila po realizaciji v dejavnosti pedopsihiatrije),
2,1 milijona EUR za širitve na primarni
ravni (vključitev vseh nerealiziranih širitev
timov splošne ambulante ter otroških in šolskih dispanzerjev, ki so bile dogovorjene v
Splošnem dogovoru 2020, v Splošni dogovor 2021; uvedba obveznosti opredeljevanja
splošnih zdravnikov v ambulantah družinske medicine do obremenitve glavarinskih
količnikov iz Priloge ZD ZAS, tako da nobena zavarovana oseba ne ostane brez izbranega osebnega zdravnika),
vzpostavitev novih pet mobilnih paliativnih
timov (v petih bolnišnicah, za zagotavljanje
lajšanja težje obvladljivih simptomov napredovale bolezni in izvajanje invazivnih posegov v domačem okolju; finančne posledice
1,8 mio EUR),
določitev novih cen storitev zdravljenja covida-19 (določitev novih, nižjih cen za storitve zdravljenja bolezni covid-19),
določitev novega normativa na področju
Nege III (z namenom zaposlitve nujno potrebnih tehnikov zdravstvene nege oziroma
bolničarjev; finančni učinek 4,4 mio EUR),
upoštevanje višine regresa za letni dopust za
javne uslužbence (3,8 mio EUR),
upoštevanje višine premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja (1,2
mio EUR),
upoštevanje dodatka za dvojezičnost (0,85
mio EUR),
širitev cepljenja s cepljenjem dečkov v 6. razredu proti HPV (223.000 EUR),
nov model plačevanja izvajalcev specialistične zunajbolnišnične otorinolaringološke
storitve, ki jih stimulira k skrajševanju čakalnih dob in števila čakajočih za prve preglede (brez finančnega učinka v 2021),
prilagoditev standardov skladno z dokumentom Poklicne kompetence in aktivnosti
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege iz
maja 2019 (1,98 mio EUR),
sprememba načina financiranja referenčnih
ambulant.

Z vidika novosti, ki pomembno razširjajo obseg
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarova-

Aktualno v zdravstvu z odprtimi temami

nja zlasti pri medicinskih pripomočkih, so bile
marca 2021 sprejete Spremembe in dopolnitve
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
(širitev pravice do medicinskih pripomočkov
za kompresijsko zdravljenje; nova medicinska pripomočka: ortopedski čevlji in spone po
Ponsetijevi metodi; pravica do novega pogona
za voziček na ročni pogon; sočasni pravici do
sobnega dvigala in dvigala za kopalnico, brez
medsebojnega izključevanja; širitev pogojev za
zaščitno čelado tudi na odrasle osebe; nov medicinski pripomoček: testni trakovi za določanje
beljakovin v urinu; nov medicinski pripomoček
za hranjenje ter dajanje olja in zdravil; nov medicinski pripomoček: izkašljevalnik in potrošni
material za izkašljevalnik; senzorji za pulzni
oksimeter za lepljenje na kožo; ušesni vložki
za slušni aparat; določena je nova vrsta medicinskega pripomočka: sodobnejša, inzulinska
črpalka z zaprto zanko; spremenjeni so pogoji
za senzor in oddajnik za kontinuirano merjenje
glukoze; širitev pravice do medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje).
Vlada RS je 9. 12. 2022 sprejela tudi Sklepe o
spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k
Splošnemu dogovoru (v nadaljevanju: A1SD) za
pogodbeno leto 2021. Sprejet A1SD za leto 2021
in Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov
družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev bosta pripomogla k boljšemu delovanju, učinkovitosti in dostopnosti zdravstvenega
sistema.
Skupni finančni učinki A1SD za leto 2021 znašajo 24,8 milijona EUR v letu 2021 in 55 milijonov EUR v letu 2022. Bistveni poudarek A1SD
je urejanje razmer na primarni ravni, predvsem
večja dostopnost izbranega osebnega zdravnika.
Aneks tako določa in ureja:
• razširitev mreže ambulant družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja za
64,6 tima z namenom zagotovitve izbranega
osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam,
• umestitev 0,3 zdravstvenega administratorja za administrativno razbremenitev zdravstvenega kadra v obstoječe time splošne
medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja,
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širitev programa na območjih, kjer je slabša
preskrbljenost in obstajajo kadrovske možnosti za širitev,
nagrajevanje timov družinske medicine ter
otroških in šolskih dispanzerjev, ki imajo
opredeljenih več zavarovancev, kot je meja,
pri kateri lahko odklanjajo nove opredelitve,
t. j. 1.895 glavarinskih količnikov (nagrade
bolj obremenjenih zdravstvenih delavcev za
več opravljenega dela, tako da bo nagrada
dejansko prišla do tistih zaposlenih, ki so
bolj obremenjeni). 1895 glavarinskih količnikov pomeni 100-odstotno plačilo programa. Od tu naprej je postavljena lestvica od
5 % pa vse do 30 % izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega glede na višino glavarinskih količnikov,
področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter odraslih (širitve centrov za
duševno zdravje otrok in mladostnikov ter
odraslih; uvedba dodatnega psihologa, s katerim se povečuje dostopnost za otroke, ki
potrebujejo takojšnje nadaljnje zdravljenje
po nujni hospitalizaciji; zagotovitev dveh
terminov na teden za obravnavo pacientov
s stopnjo nujnosti »zelo hitro«),
določa tudi nove cene za storitve zdravljenja
bolezni covid-19 na podlagi analiz stroškov
obravnave pacientov, obolelih za nalezljivo
boleznijo covid-19,
od 1. 12. 2021 se v cene zdravstvenih storitev
vkalkulirajo dogovorjeni višji plačni razredi
na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi – tarifni del in
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost
socialnega varstva – tarifni del,
uvaja rešitve na področju zobozdravstva (širitev programa zobozdravstva za mladino
in odrasle za 15,5 tima, in sicer v območnih
enotah, ki so po preskrbljenosti pod slovenskim povprečjem in obstajajo kadrovske
možnosti; uvedba plačila po realizaciji v ortodontiji),
uvaja kazalnike kakovosti zdravstvene
obravnave v socialno varstvenih zavodih.

10. SPREJEM SPLOŠNEGA DOGOVORA
ZA 2022 IN ANEKS 1
Partnerji splošnega dogovora so že 16. 12. 2021
določili tudi besedilo Splošnega dogovora za
pogodbeno leto 2022, ki je enako Splošnemu
dogovoru 2021 z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021. Od leta 2005 je bil splošni
dogovor samo petkrat sprejet do januarja.
Aneks k Splošnemu dogovoru 2021 je bil v veliki meri namenjen krepitvi primarne zdravstvene ravni. V letošnjem aneksu k SD 2022 pa je
poudarek na bolnišnični dejavnosti. Dokaj ugodne poslovne izide javnih zdravstvenih zavodov
v lanskem letu smo na sekundarni in terciarni
ravni dosegli tudi s pomočjo interventne zakonodaje. Naša želja je vzpostaviti pogoje poslovanja, ki bodo javnim zdravstvenim zavodom
omogočili primerno poslovno okolje, neodvisno od interventne zakonodaje. Naloga je tudi
na strani izvajalcev, da preverjajo svoje procese,
vzpostavljajo in izboljšujejo procese, ki pomenijo optimalno pot med vrednostjo za pacienta
in svojim poslovanjem, ter obvladujejo kakovost
in tveganja.
12. 5. 2022 je bil sklenjen Aneks 1 k splošnemu
dogovoru z naslednjimi pomembnejšimi sklepi:
• fizioterapija: korekcija obračunskega modela na podlagi spremenjene strukture realiziranih fizioterapevtskih obravnav;
• centri za duševno zdravje – plačilo po realizaciji;
• program otroškega in šolskega dispanzerja
(kurativa v delu, ki se nanaša na plačilo količnikov iz obiskov) – Zavod izvajalcem tega
programa plača realizirano število količnikov iz obiskov, če izvajalec preseže pogodbeno dogovorjeni plan količnikov iz obiskov
ali če ne realizira najmanj 13.000 količnikov
iz obiskov na tim;
• delovna terapija – znižanje letnega normativa točk delovnega terapevta v kalkulaciji
delovne terapije in povišanje vkalkuliranih
materialnih stroškov v kalkulaciji funkcionalne delovne terapije z izdelavo opornic;
• ambulanta družinske medicine – izvajalcem
splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih se je skladno z A1SS21 povečal obseg
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programa, hkrati pa se je znižal obseg programa ambulante družinske medicine oziroma splošne ambulante. A1SD22 širi program na prejšnjo raven;
center za duševno zdravje otrok in mladostnikov – črtanje točkovnega normativa pri
DMS;
specialistična zunajbolnišnična dejavnost
– plačilo po realizaciji: revmatologija, operacije kile, operacije karpalnega kanala, ortopedske operacije rame, storitve iz Priloge
I/b za program nevromodulacije in računalniško podprta vadba hoje;
nacionalna stroškovna analiza – izvajalci
akutne bolnišnične obravnave, ki sodelujejo
v projektu »Vzpostavitev celovitega upravljanja sistema SPP«, pričnejo v letu 2022
zagotavljati podatke za izvedbo nacionalne
stroškovne analize SPP, na podlagi katere
bo določena realna višina uteži posameznih
SPP. Za ta namen so upravičeni do dodatnih
sredstev;
razvojne ambulante z vključenim centrom
za zgodnjo obravnavo otrok – s 1. 1. 2023
plačilo na podlagi storitev (ukinitev pavšalnega plačevanja) in črtanje števila točk za
tehnika zdravstvene nege in za diplomirano
medicinsko sestro, tako da skupno število
točk na tim znaša 226.631;
združitev kalkulacije za ambulanto družinske/splošne medicine in kalkulacije za dodatek za referenčno ambulanto (storitve in
laboratorij);
širitev Parodontologij/zobnih bolezni in endodontije v OE Koper za 1 tim;
radiologija v specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti – izvajanje PET CT – širitev UKC
Ljubljana in UKC Maribor;
covid pacienti – izvajalcu se v skladu z zadnjo alinejo 4. točke drugega odstavka Priloge III priznajo vsi realizirani primeri in
uteži covid obravnav, ovrednotenih po ceni
uteži za obračunsko obdobje;
otroški in šolski dispanzer – program kurative se od 1. 7. 2022 načrtuje v obsegu najmanj 75 %, od 1. 1. 2023 dalje pa je delež kurative 75 %. Delež je vezan na posameznega
zdravnika in na izvajalčev obračunski model
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za pulmologijo – boljše vrednotenje storitev, dodatno plačilo alergenov za podkožno
imunoterapijo, širitve javne zdravstvene
mreže za 6 timov;
črtanje minimalnega števila prvih pregledov
za kardiologijo in vaskularno medicino ter
alergologijo;
35,6 mio evrov za dodatne uteži za 9 bolnišnic;
dodatek za poseg katetrske ablacije;
obveznost vključitve v e-Prijavo NPD;
pedopsihiatrija – odprava določb iz Aneksa št. 1 k SD22, ki so bile izpostavljene kot
sporne s strani izvajalcev; predlog še vedno
sledi boljši dostopnosti zdravstvenih storitev tistih otrok, ki so napoteni na prvo
obravnavo na primarni ravni po odpustu iz
bolnišnic zaradi nujne hospitalizacije;
lekarniška dejavnost – financiranje brezšivne skrbi in vrednost dodatkov za posebne
pogoje dela v lekarniški dejavnosti se vrne
na raven pred varčevalnimi ukrepi;
zobozdravstvo – prenovljen model plačevanja RTG storitve na način, da se uskladijo
cene storitev slikanja ter da se ločijo storitve
slikanja in odčitavanja; širitev za 11,8 tima
zobozdravstva za mladino, 17,5 tima zobozdravstva za odrasle in 2,4 tima endodontije;
fizioterapija – širitev javne zdravstvene mreže za 26 timov;
UK Golnik – zdravljenje bolnikov s težko
astmo s pomočjo bronhialne termoplastike (10 primerov) in multidisciplinarni tim
(MDT) za težko obliko obstruktivne bolezni
pljuč – bolnik s problematičnim potekom
dihalne poti (167 primerov);
OB Valdoltra – zdravljenje s HB komoro (70
primerov);
vzpostavitev Pediatričnega urgentnega centra (PUC), kamor bi se vključevali tudi pediatri primernega nivoja (ZD Novo mesto,
ZD Metlika, ZD Trebnje, ZD Črnomelj);
UKC Ljubljana – financiranje programov, ki
jih je potrdil Zdravstveni svet iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja:
genetsko presejalno odkrivanje ter celostna
obravnava otrok in mladostnikov z družinsko hiperholesterolemijo,
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eozinofilne bolezni prebavil: diagnostika in
zdravljenje pri otrocih in mladostnikih,
humana mlečna banka,
CAR-T celična terapija za zdravljenje akutne limfoblastne levkemije in ne-Hodgkinovih limfomov,
program presejanja novorojencev za spinalno mišično atrofijo, težke prirojene okvare
imunosti, cistično fibrozo in kongenitalno
adrenalno hiperplazijo,
celostna obravnava otrok in mladostnikov s
cistično fibrozo,
specializirani multidisciplinarni timi za
obravnavo redkih bolezni,
center za nediagnosticirane redke bolezni,
ERM vozlišče;
UKC Ljubljana – širitev programa dispečerske službe v skladu s programom in številom vključevanja vseh enot NMP v DSZ;
programi za preprečevanje odvisnosti od
drog – vzpostavitev mobilnih timov v okviru ZD Kranj, ZD Nova Gorica, ZD Izola,
ZD Celje, ZD Maribor;
avansiranje izvajalcev – od 1. 7. 2022 kot
pred epidemijo;
Bolnišnica Sežana – nov standard za geriatrično medicinsko rehabilitacijo na sekundarnem nivoju B;
uskladitev plačnih razredov zdravnika specialista v dejavnosti NMP s plačnimi razredi
v ostalih zdravstvenih dejavnostih;
plačilo UC – Zavod plača do 20 % preseganja pogodbenega plana storitev v UC – enota za bolezni in UC – enota za poškodbe, če
izvajalec preseže pogodbeno dogovorjeni
plan. V primeru, da je realizacija izvajalca
manjša od plana, pa plača plan v deležu za
OZZ;
dispanzer za žene – prenovljen model plačevanja, ki omogoča plačilo količnikov iz
storitev po realizaciji in širitev javne zdravstvene mreže za 7,9 tima.

Brezšivna skrb pomeni zagotavljanje neprekinjene preskrbe pacienta z zdravili in farmacevtske obravnave pri prehajanju med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva: usklajevanje
zdravljenja z zdravili ob sprejemu, usklajevanje
zdravljenja z zdravili ob odpustu, izdaja OKZ in
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izdaja na novo predpisanih zdravil. Obračuna se
celotna storitev, ki obsega 60 minut. Sama vročitev (izdaja) zdravila se obračuna enako kot lekarnam na primarni ravni. Bolnišnice bi začele
postopoma, glede na zmožnosti: v letu 2023 10
% odpuščenih bolnikov, v letu 2024 20 % odpuščenih bolnikov itd. IT podpora se pripravlja.
11. MEDNARODNA DEJAVNOST
Slovenija je bila 21. 4. 2021 v New Yorku izvoljena za članico Komisije Organizacije združenih narodov (OZN) za droge za obdobje
2022–2025. Izvolitev Slovenije pomeni priznanje njenemu dosedanjemu delovanju pri reševanju problematike drog ter hkrati pričakovanje,
da bo Slovenija v CND igrala tvorno in dejavno
vlogo. Slovenija bo kot članica Komisije poudarjala svojo zavezanost mednarodnemu pravnemu
okviru glede drog, ki ga določajo tri konvencije
OZN. Zagovarjala bo krepitev prevencije in nujnost spoštovanja človekovih pravic pri naslavljanju globalne situacije na področju drog.
Evropska komisija je v odzivu na izredne razmere zaradi pandemije pripravila predloge za
spremembo zakonodaje, z namenom boljše pripravljenosti in odzivnosti na pandemije, s tem
pa več zdravstvene varnosti za evropske državljane. Predlogi so bili poimenovani »Zakonodajni trojček« in so vsebovali uredbo o čezmejnih zdravstvenih grožnjah, uredbo o krepitvi
Evropskega centra za preprečevanje in nadzor
nalezljivih bolezni (ECDC) ter uredbo o krepitvi Evropske agencije za zdravila (EMA). V času
slovenskega predsedovanja je Evropska komisija predstavila še en zakonodajni akt, imenovan
uredba HERA, ki ureja okvir za pripravljenost
in odzivanje na zdravstvene krize, skupaj s farmacevtsko strategijo in evropskim načrtom boja
proti raku pa vsi podani predlogi tvorijo tako
imenovano okrepljeno evropsko zdravstveno
unijo. Trdo delo in številne aktivnosti so pripeljali do rezultatov, saj je Slovenija dosegla zaključek kar štirih zakonodajnih aktov, in sicer
okrepitev vloge EMA in ECDC ter vzpostavitev
pravnega okvira po imenu HERA, ki se bo bolje
odzval na zdravstvene krize. Prav tako pa je bila
zaključena tudi uredba, ki ureja motnje in pomanjkanje »in vitro diagnostičnih medicinskih
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pripomočkov« na trgu EU. Eden izmed stebrov
odporne evropske zdravstvene unije, Uredba o
čezmejnih zdravstvenih grožnjah, pa je bil pripeljan do skorajšnjega sprejetja.
28. 10. 2021 smo dosegli dogovor pri prvem
zakonodajnem predlogu, in sicer smo okrepili
vlogo Evropske agencije za zdravila (EMA) pri
pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju
na področju zdravil ter medicinskih pripomočkov. Z dogovorom smo omogočili, da bo EU
lahko natančneje določila, kaj pomeni kritičen
dogodek za javno zdravje v zvezi z zdravili, in
se bo tako bolje pripravila na morebitno novo
tveganje, še posebej s pravočasnim sprejemom
seznama kritičnih zdravil in njihovo nabavo.
V nadaljevanju je predsedstvo konec novembra
doseglo dogovor o okrepljeni vlogi Evropskega centra za preprečevanje in širjenje bolezni
(ECDC). Novoustanovljena zdravstvena projektna skupina za pomoč bo državam svetovala pri
pripravi, preučevanju in posodabljanju načrtov
pripravljenosti ter morebitnih lokalnih izbruhih bolezni. ECDC bo zadolžen tudi za razvoj
digitalnih platform za epidemiološko spremljanje, kar bo državam članicam prihranilo čas in
denar.
Svet je decembra 2021 v Bruslju potrdil tudi štiri
sklepe Sveta, ki jih je pripravilo slovensko predsedstvo in dodatno krepijo evropsko zdravstveno unijo. Vključujejo pa izvajanje inovativnih
rešitev za odporne zdravstvene sisteme, izboljšanje dostopnosti in razpoložljivosti zdravil ter
boj proti raku in vlogo EU na področju zdravja
na svetovni ravni.
Dosežki slovenskega predsedstva na področju
zdravja so pomembni koraki k okrepitvi sistema
zdravstvenega varstva EU. S tem bomo evropski
državljani in državljanke varnejši, če pride do
novih pandemij v prihodnje, saj bo poskrbljeno za enotnejši odziv EU, skupne nabave nujnih
medicinskih pripomočkov in izmenjavo nujnih
informacij.

Aktualno v zdravstvu z odprtimi temami

12. NENAZADNJE, AKTIVNOSTI
NA PODROČJU PODATKOV
– POGOJ ZA PRAVE ODLOČITVE
Podatki so temelj za odločanje na vseh nivojih,
tako operativnem kot strateškem, tudi v zvezi
z ukrepi za učinkovit odziv na epidemije, dostopnost in odpornost zdravstvenega sistema,
zadostno oskrbo s kritično medicinsko opremo,
načrtovanje kadrovskih virov ter sprejem standardov in normativov, ki so osnova za optimizacijo javne mreže zdravstvene službe in vzdržnost zdravstvenega sistema.
Vse odločitve v zvezi s koordinacijo izvajanja
zdravstvenih obravnav za paciente covid-19
so temeljile na ažurnih (dnevnih) in preverjenih podatkih neposredno od izvajalcev, poročil
NIJZ, ki so bili primerjani s covid-19 sledilnikom. Ob začetku epidemije 2020 so se npr.
prijave pacientov, okuženih z virusom SARS-CoV-2, zbirale na papirju, danes pa je na voljo
pregleden sistem z vsemi pomembnimi podatki
tako za izvajalce kot paciente.
V zadnjem letu smo, tudi v sodelovanju z NIJZ,
naredili pomembne korake na področju podatkov za postavitev:
• mreže zdravstvenih izvajalcev na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju,
• mreže izvajalcev nujne medicinske pomoči,
• mreže laboratorijev, rehabilitacijskih centrov in paliativnih timov,
• mreže centrov za duševno zdravje,
• mreže vstopnih točk za vstop v dolgotrajno
oskrbo,
• če jih naštejem le nekaj.
Podatki so pomembni tudi za pacienta, kajti s
podatki in informacijami opolnomočen posameznik lahko pomembno prispeva k svojemu
lastnemu zdravju in obvladovanju bolezenskih
stanj.
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13. SKLEP
Ključni izziv ministrstva v prihodnje bo prav
doseganje mejnikov, h katerim smo se zavezali
tudi v Načrtu za okrevanje in odpornost – izvedba reforme zdravstvenega sistema, ki vključuje sistemske ukrepe na področju njegovega
financiranja, kot so opredelitev nabora pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ukrepe
za zdravljenje dolgotrajnih bolezni, prestrukturiranje sistema dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja, prestrukturiranje plačnega sistema
za zdravstvene poklice za povečanje privlačnosti delovnih mest v zdravstvenem sistemu,
zagotovitev virov financiranja za dolgoročno
finančno vzdržno in stabilno financiranje, posodobitev obračunskih modelov financiranja
zdravstvenih dejavnosti, razvoj sistema upravljanja varnostnih odklonov in obvladovanja
varnostnih tveganj v zdravstvu, sistema integriranega upravljanja kakovosti in varnosti ter
nenazadnje digitalno preobrazbo zdravstvenega sistema, ki bo zagotovila kakovostno in
enakovredno obravnavo pacientov z digitalnimi orodji, boljše delovne pogoje zdravstvenega
osebja ter zmanjšanje administrativne obremenitve zaposlenih in pacientov.

strani oblikovalcev politik in drugih odgovornih za trajnostno upravljanje razpoložljivosti
zdravstvenih delavcev.
Z namenom ohranitve dostopnega in učinkovitega javnega zdravstvenega sistema za vse prebivalce, ki zaposlenim nudi dobre delovne pogoje,
vključno s prepoznavanjem razlik v kakovosti
opravljenega dela in tako zagotavljanjem stimulativnega delovnega okolja, bo treba oblikovati
nov sistem vodenja, upravljanja in organizacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vključno s
plačnim sistemom v zdravstvu ter z večjo avtonomijo in odgovornostjo vodstvenih, upravljavskih in nadzornih organov.

Pri reformi dolgotrajne oskrbe bosta pomembna izziva uveljavitev Zakona o dolgotrajni oskrbi ter do leta 2025 zagotovitev dolgoročnega
vira za njegovo financiranje.
Izziva bosta tudi izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo
in poraba povečanih virov financiranja za investicije, tudi iz naslova EU projektov in programov, kjer bo treba vzpostaviti organizacijsko
strukturo, ki bo usposobljena voditi in izvesti
planirane investicijske projekte: tehnično strokovno, v okviru predvidenih finančnih virov in
časovnic, racionalno in transparentno.
Zmožnost zdravstvenega sistema za zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev, osredotočenih na pacienta, je močno odvisna od razpoložljivosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev
s pravimi znanji. Zaposlovanje in zadrževanje
zdravstvenih delavcev v okviru javne zdravstvene mreže je eden od ključnih izzivov, s katerimi
se srečujemo danes, in mora biti naslovljen s
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Povzetek

Abstract

Razpoložljiva sredstva za zdravstvo v zadnjih
letih ne ustrezajo več zahtevam za financiranje
v zdravstvu. V času treh mesecev sta Vlada RS
in Državni zbor RS naložila zdravstveni blagajni
dodatne finančne obveznosti brez zagotovitve finančnih virov zanje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije se zavzema za zakonsko trajno
proračunsko varovalko, s katero bi državni proračun zagotavljal sredstva za nemoteno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma za kritje primanjkljaja prihodkov
nad odhodki, tako kot je zakonsko zagotovljena
finančna vzdržnost pokojninske blagajne. S tem
bi Slovenija povečala delež proračunskih sredstev
v vseh izdatkih za zdravstvo, saj po mednarodnih
primerjavah Slovenija izkazuje nizek delež proračunskih virov.

The funds available for health care in recent years
no longer meet the requirements for funding in health care. Within three months, the Government
of the Republic of Slovenia and the National Assembly imposed additional financial obligations
on the health fund without providing financial
resources for them. The Health Insurance Institute of Slovenia advocates a legally permanent budgetary safeguard, which would provide the state
budget with funds for uninterrupted financing
of rights from compulsory health insurance or to
cover the deficit of revenues over expenditures,
just as the financial sustainability of the pension
fund is legally guaranteed. This would increase
Slovenia's share of budget funds in all expenditures for health care, as according to international
comparisons, Slovenia shows a low share of budget resources.

Pojavljajo pa se tudi ovire pri določanju zgornje
meje izdatkov za zdravstvo, ki jo sprejema državni zbor.

However, there are also obstacles to determining
the ceiling on health care expenditure adopted by
the National Assembly.
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1. UVOD
V skladu s tretjim odstavkom člena 9. c Zakona
o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) mora
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju: ZZZS) pripraviti okvirne finančne
projekcije prejemkov in izdatkov za tekoče leto
in naslednja tri leta ter jih do 15. marca tekočega leta posredovati ministrstvu, pristojnemu
za finance. Na tej podlagi in na osnovi pomladanske makroekonomske napovedi UMAR za
obdobje 2022–2025 je ZZZS pripravil finančno
projekcijo poslovanja za navedeno obdobje.
Vlada nato skladno s členom 9. č ZJF do 1. maja
tekočega leta sprejme srednjeročno fiskalno
strategijo. Vlada je 28. 4. 2022 sprejela Program
stabilnosti 2022, ki v luči državnozborskih volitev in izrednih makroekonomskih negotovosti
zaradi humanitarnih in ekonomskih posledic
vojne v Ukrajini ter vzpostavitve gospodarskih
ravnotežij po obdobju epidemije vključuje zgolj
scenarij nespremenjenih oziroma spontanih
politik, t. i. »no policy change«, kar je skladno
s preteklo prakso, ko so države v primeru bližajočih se volitev ali v času opravljanja tekočih
poslov vlad pripravile programe brez opredelitve prihodnjih ukrepov. Projekcija poslovanja
ZZZS zato upošteva veljavne pravne podlage
in ne vključuje predvidenih finančnih učinkov
Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022, morebitnih širitev ter boljšega
vrednotenja zdravstvenih programov in ocene
učinkov prihodnjih pogajanj o plačah za področje zdravstva in javnega sektorja. Prav tako projekcija – po usmeritvah Ministrstva za finance iz
februarja 2022 – ne vključuje učinkov dolgotrajne oskrbe na poslovanje ZZZS.
Skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu vlada
predlog okvira za pripravo proračunov sektorja
država (ki temelji na projekcijah blagajn javnega financiranja) posreduje državnemu zboru in
fiskalnemu svetu najkasneje 20 dni pred rokom
za posredovanje Programa stabilnosti Evropski
komisiji, skupaj z osnutkom Programa stabilnosti. V okviru se določi tudi najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno. Ker veljavni Odlok
o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (v nadaljevanju:
Odlok) že opredeljuje pot do postopne odpra-
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ve javnofinančnega primanjkljaja, vlada hkrati
s programom stabilnosti državnemu zboru v
potrditev ni posredovala novega predloga Odloka – v katerem bi glede na spremenjene makroekonomske okoliščine postavila prilagojene
cilje javnofinančne politike – kljub temu da iz
projekcije ZZZS nedvoumno izhaja, da so nujno potrebne spremembe Odloka za zdravstveno
blagajno že za leto 2022 in proračunska sredstva
za nemoteno financiranje javnega zdravstva.
ZZZS namreč lahko skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu načrtuje najmanj izravnano finančno poslovanje oziroma primanjkljaj, če ga
lahko pokrije iz lastnih virov in le v okviru najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno
po Odloku. Sprejem sprememb Odloka šele v
jesenskem času je tvegan z vidika zagotavljanja
ustreznega financiranja sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v zadnji tretjini leta 2022.
V tako kratkem času po »poznem« sprejetju
Odloka je težko (ali nemogoče) izvesti celoten
postopek sprejema rebalansa Finančnega načrta
na organih upravljanja ZZZS, vključno s pridobitvijo soglasja vlade nanj, ter zagotoviti poravnavo obveznosti, saj ZZZS načrtuje in ugotavlja
poslovni rezultat po načelu plačane realizacije.
Glede na predstavljene okoliščine mora ZZZS
poslovati v okviru sprejetega Odloka in Finančnega načrta ZZZS za leto 2022 (najvišji obseg
odhodkov v okviru 3.720 milijonov evrov). Četudi bi dodatni proračunski viri v letu 2022 za
financiranje zdravstvenih storitev in pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja po Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (v nadaljevanju: PKP 10)
omogočili plačilo vseh obveznosti, ZZZS zaradi
veljavne omejene porabe po Odloku ne more
povečati odhodkov nad določenim najvišjim
obsegom izdatkov po Odloku. Posledično to
pomeni, da bi lahko ZZZS dosegel mejo odhodkov iz Odloka že v prvi polovici decembra in do
konca leta ne bi mogel več poravnati nobenih
zapadlih obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, četudi bi imel prosta denarna
sredstva.
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V obdobju 2023–2025 po projekciji znaša povprečni letni primanjkljaj okoli 170 milijonov
evrov, za pokritje katerega še niso določeni finančni viri in je predvsem posledica odločitev
Vlade RS in Državnega zbora RS glede dviga
plač v zdravstveni negi (90 milijonov evrov) ter
prenosa bolniških odsotnosti z delodajalcev na
ZZZS na podlagi sprejetega Zakona o spremembah Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (90 milijonov evrov).
2. FINANČNI NAČRT ZZZS 2022
Skupščina ZZZS je 28. 12. 2021 sprejela Finančni načrt ZZZS za leto 2022, nanj pa je Vlada RS
dala soglasje 16. 2. 2022. Obseg načrtovanih
prihodkov znaša 3.571,1 milijona evrov, odhodkov 3.720,0 milijona evrov, načrtovani primanjkljaj prihodkov nad odhodki pa 148,9 milijona
evrov, ki ga bo ZZZS pokril iz prostih sredstev
na računu, ustvarjenih s presežki prihodkov nad
odhodki v preteklih letih (kot je bilo ocenjeno
decembra 2021). Za zagotovitev načrtovanih
odhodkov v okviru najvišjega obsega izdatkov
zdravstvene blagajne za leto 2022 po Odloku1
finančni načrt vključuje tudi zamik plačil predvidenih zapadlih obveznosti iz leta 2022 v leto
2023 v višini 44,3 milijona evrov.
Na osnovi zahtev in aktivnosti organov upravljanja, službe ZZZS in Ministrstva za zdravje
je bil decembra 2021 sprejet 80. člen PKP 10
(vsebina je primerljiva tisti, ki je za ZZZS veljala za leto 2021), ki določa, da se v letu 2022 iz
proračuna Republike Slovenije ZZZS – če ta ne
razpolaga z lastnimi viri – zagotovijo sredstva
za financiranje:
- nadomestil med začasno zadržanostjo od dela
zaradi covida-19 za zaposlene pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti2, ki v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno dejavnost, opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene
službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci);
- stroškov, nastalih izvajalcem zaradi obvladovanja covida-19,
- če nastanejo višje obveznosti iz naslova dviga
plač posameznim poklicnim skupinam v dejavnosti zdravstva.

PKP 10 ne rešuje dolgoročne finančne vzdržnosti zdravstvene blagajne, temveč le začasno
in delno, za leto 2022 in ob pogoju spremembe
Odloka za leto 2022 ter na njegovi podlagi sprejetega rebalansa finančnega načrta ZZZS 2022.
Že danes so znane spremembe pogojev poslovanja glede na tiste, ki so bili upoštevani ob pripravi in sprejemu Finančnega načrta ZZZS za
leto 2022.
Vlada RS in Državni zbor RS sta v samo treh
mesecih zdravstveni blagajni naložila dodatne finančne obveznosti v višini več kot 240
milijonov evrov letno (dvig plač v zdravstveni
negi, prenos nadomestil za bolniške odsotnosti z delodajalcev na ZZZS, boljše vrednotenje
zdravstvenih storitev in širitve obsega programov zdravstvenih storitev po Splošnem dogovoru za leto 2022), kar resno ogroža vzdržnost
zdravstvene blagajne in zahteva takojšen pristop k pripravi kratkoročnega in srednjeročnega načrta uravnoteženja zdravstvene blagajne.
Napovedani dodatni dvigi plač zdravnikom in
drugim poklicem v zdravstvu pa bi te finančne
obveznosti ZZZS lahko povišali na več kot 350
milijonov evrov letno, kar samo iz tega naslova
pomeni okoli 10-odstotno povečanje odhodkov
ZZZS na letni ravni, brez sredstev, namenjenih
za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev.
Na dejstvo, da že sprejeti ukrepi in morebitni
dodatni ukrepi ogrožajo že kratkoročno vzdržnost zdravstvene blagajne ob odsotnosti reform, opozarja tudi Fiskalni svet RS.

Najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2022 je bil prvič določen aprila 2019 in se do danes ni spremenil, spreminjali pa so se
najvišji izdatki za vse ostale blagajne javnega financiranja, in sicer maja,
septembra in novembra 2020 ter aprila in novembra 2021.
2
V letu 2021 so bila iz državnega proračuna na osnovi 73. člena ZIPRS2122 zagotovljena sredstva za financiranje vseh nadomestil zaradi
bolezni covid-19, v letu 2022 pa je vsebina zožena, in sicer le za zaposlene
pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, kar predstavlja okoli 10 milijonov
evrov letno.
1
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3. FINANČNA PROJEKCIJA ZZZS ZA OBDOBJE 2022–2025
Finančna projekcija ZZZS je pripravljena na naslednjih izhodiščih:
1. Pomladanska napoved UMAR o gospodarskih gibanjih (marec 2022) – Tabela 1.
Tabela1: Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za obdobje 2022–2025

2. Realizacija prihodkov in odhodkov za leto
2021, kar predstavlja osnovo za načrtovanje prihodkov in odhodkov za leto 2022 in prihodnja
leta.
3. V letu 2022 je vključen transferni prihodek iz
državnega proračuna na podlagi 80. člena PKP
10 v višini 150 milijonov evrov, in sicer za namene financiranja dviga plač posameznim poklicnim skupinam v dejavnosti zdravstva, kar je
že sprejeto v Aneksu 1 k SD 2021 (90 milijonov
evrov), za nadomestila boleznin iz razloga izolacij zaradi bolezni covid-19 (10 milijonov evrov)
in za plačilo zdravstvenih storitev za zdravljenje
pacientov, obolelih za covidom-19 (50 milijonov evrov).
4. V letu 2022 je upoštevano plačilo končnega
obračuna zdravstvenih storitev za preteklo leto
v višini 55,3 milijona evrov, v naslednjih letih pa
25 milijonov evrov letno.
5. Vključeni so finančni učinki Splošnega dogovora za leto 20223, ki povečujejo odhodke za
zdravstvene storitve v letu 2022 v višini 128,6
milijona evrov (od tega 120,4 milijona evrov z
učinki Aneksa 1 k SD 2021).
6. Vključena so dodatna sredstva za draga zdravila zaradi porasta porabe in uvajanja novih
zdravil v letu 2022 v višini 24,5 milijona evrov,
v letu 2023 dodatno v višini 25,6 milijona evrov,
v letu 2024 v višini 27,4 milijona evrov in v letu
2025 v višini 29,2 milijona evrov.
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7. Odhodki za zdravstvene storitve vključujejo
valorizacijo materialnih stroškov v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin, amortizacije, regresa in dodatnega pokojninskega zavarovanja v obdobju 2022–2025, kar znaša 65,3
milijona evrov v letu 2022, 36,3 milijona evrov v
letu 2023, 27,3 milijona evrov v letu 2024 in 24,8
milijona evrov v letu 2025.
8. Vključena je rast storitev, plačanih po realizaciji (CT, MR, RTG, UZ, proktoskopija, rektoskopija, sklerozacija, ligature, HIV pregledi, onkologija, revmatologija, kardiologija, ortopedija,
pedopsihiatrija, zdravila iz plazme, pregledi klinične psihologije in CDZOM, preventivni pregledi športnikov, cepljenje odraslih proti gripi v
ambulantah NIJZ in drugo) v znesku 10,7 milijona evrov v letu 2022, 3,8 milijona evrov v letu
2023 in 3,5 milijona evrov v letih 2024 in 2025.
9. Odhodki za zdravila, predpisana na recept, so
v letih 2022–2025 ocenjeni s 6,4-odstotno rastjo potrošnje zdravil na podlagi porasta predpisane količine zdravil, spremembe v strukturi
predpisovanja in uvedbe novih zdravil. Pri razlagi izdatkov za zdravila je treba upoštevati tudi
prihodke na osnovi dogovorov s farmacevtskimi družbami, ki so v letu 2022 ocenjeni v višini
63,6 milijona evrov.
10. Odhodki za medicinske pripomočke so v
letu 2022 ocenjeni s 16,6-odstotno, v letu 2023
z 11,2-odstotno, v letih 2024 in 2025 pa z okoli 7,4-odstotno rastjo. Rast odhodkov za medicinske pripomočke v letu 2022 je predvsem
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posledica načrtovane širitve pravic do medicinskih pripomočkov na podlagi spremembe Pravil OZZ in s Sklepom o zdravstvenih stanjih in
drugih pogojih za upravičenost do medicinskih
pripomočkov v letu 2021, ki imajo vpliv na odhodke v letu 2022.
11. Izdatki za cepiva so v letu 2022 ocenjeni s
13-odstotno rastjo, v obdobju 2023–2025 pa z
okoli 27-odstotno rastjo.
12. Odhodki za zdravljenje v tujini so v letu
2022 ocenjeni s 37,5-odstotno rastjo (zaradi epidemije in omejitve širjenja bolezni je bilo v letu
2021 manjše število napotenih na zdravljene v
tujino), v obdobju 2023–2025 pa s 5-odstotno
letno rastjo zaradi rasti števila napotenih zavarovanih oseb na zdravljenje v tujino zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji.
13. Odhodki za mednarodne sporazume so v
letu 2022 ocenjeni z 9,1-odstotno rastjo, v obdobju 2023–2025 pa s 3-odstotno letno rastjo.
14. Odhodki za nadomestila plač za čas začasne

odsotnosti z dela upoštevajo rast plač preteklega
leta in rast zaposlenosti, v letu 2022 pa tudi povečanje odhodkov iz naslova:
a) izolacije zaradi covida-19 za 74 milijonov
evrov – ocena odhodkov iz razloga izolacije na
letni ravni znaša 172 milijonov evrov4 (slika 1);
b) zaradi spremembe Zakona o delovnih razmerjih in ZZVZZ (skrajšanje števila dni nadomestila boleznin s 30 na 20 dni od 1. 3. 2022
dalje) v znesku 52,5 milijona evrov;
c) za nego 23,5 milijona evrov;
d) iz naslova dviga minimalne plače 8 milijonov
evrov in
e) za sobivanje v višini 2 milijonov evrov.
V letu 2023 je upoštevano povečanje odhodkov
zaradi dviga osnov (minimalne plače) in skrajšanje števila dni v breme OZZ s 30 na 20 dni
(prenos učinkov na letno raven) v skupni višini
53 milijonov evrov ter zmanjšanje odhodkov za
izolacijo za 144 milijonov evrov (ocena na letni
ravni znaša 28,8 milijona evrov). V letu 2022 je
vključena tudi 1,2-odstotna rast teh odhodkov
iz drugih razlogov, v obdobju 2023–2025 pa
3-odstotna.

Graf 1: Odstotek vseh izgubljenih delovnih dni

Splošni dogovor za leto 2021 z Aneksom št. 1 predstavlja Splošni dogovor za leto 2022.
Ocenjujemo, da bodo odhodki za nadomestila plač iz razloga izolacije v letu 2022 bistveno večji kot v letu 2021, ko so znašali 98 milijonov evrov. Samo
v januarju 2022 je bilo več kot 1,4 milijona izgubljenih delovnih dni v breme ZZZS (največ 1,2 milijona dni iz razloga izolacije), kar predstavlja enormen
porast v primerjavi z istim mesecem v preteklih letih oziroma okoli 100 milijonov evrov v enem mesecu oziroma toliko kot v celem letu 2021.
3
4
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Iz Tabele 2 izhaja, da znaša ocenjeni primanjkljaj v letu 2022 184 milijonov evrov. Ta primanjkljaj je mogoče v celoti pokriti z lastnimi
viri ZZZS (po stanju konec leta 2021 znašajo
194 milijonov evrov) ob zagotovitvi sprememb
najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno po Odloku. V obdobju januar–april 2022

ZZZS izkazuje že 105 milijonov evrov primanjkljaja, predvsem iz naslova plačil po končnem
letnem obračunu zdravstvenih storitev za leto
2021 in visokih nadomestil iz razloga izolacij,
kar zmanjšuje lastne vire ZZZS in konec aprila
tako znašajo 89 milijonov evrov.

Tabela 2: Skrajšani pregled finančnega poslovanja ZZZS za obdobje 2022–2025

Najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno
po denarnem toku za leta 2022, 2023 in 2024
je določen z Odlokom. Iz projekcije izhaja, da
so ocenjeni odhodki ZZZS večji od najvišjega
obsega izdatkov po Odloku – Tabela 3, hkrati
pa je treba zagotoviti tudi dodatna proračunska
sredstva za zdravstvo vsaj v višini ocenjenih primanjkljajev ZZZS.
Tabela 3: Prikaz vrednosti iz sedanjega Odloka in predlagane vrednosti po projekciji

ZZZS bi po projekciji v letu 2022 porabil skoraj
vsa lastna prosta sredstva, zato je za financiranje
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
v obdobju 2023–2025 ob sedanjih pogojih koriščenja in obsegu pravic treba povečati proračunske vire za okoli 170 milijonov evrov letno5 .
ZZZS se zavzema za zakonsko trajno proračunsko varovalko, s katero bi državni proračun
zagotavljal ZZZS sredstva za nemoteno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oz. za kritje primanjkljaja prihodkov
nad odhodki v posameznem letu (tako kot je
zakonsko zagotovljena finančna vzdržnost pokojninske blagajne). S tem bi Republika Slovenija povečala tudi delež proračunskih sredstev v
vseh izdatkih za zdravstvo, saj po mednarodnih
94

primerjavah izkazuje nizek delež proračunskih
virov. Hkrati je treba takoj pristopiti k srednjeročnemu načrtu vzdržnosti.
Mednarodne primerjave kažejo, da Republika Slovenija zaostaja na področju financiranja
zdravstva6:
- celotni izdatki za zdravstvo na prebivalca zaostajajo za povprečjem EU (okoli 80 % povprečja
EU),
- delež neposrednih izdatkov za zdravstvo iz
državnega in občinskih proračunov je med najmanjšimi v primerjavi z državami z Bismarckovim modelom socialnega zdravstvenega zavarovanja (okoli 4 %), ta sredstva pa so namenjena
le za upravljanje sistema, preventivo in javno
zdravje,
- posredno financiranje iz državnega proračuna
v obliki transferjev ZZZS je prav tako med najnižjimi v primerjavi z državami z Bismarckovim
modelom socialnega zdravstvenega zavarovanja
(Slovenija okoli 7 %, primerljive države EU okoli 12 %),
- delež javnih izdatkov za zdravstvo v BDP upada in je pod 6 %, kar je manj kot v državah EU.

Transferni prihodek ZZZS iz državnega proračuna v letu 2021 je znašal 179 milijonov evrov, v letu 2022 naj bi po oceni znašal 150 milijonov
evrov.
6
Podatki se nanašajo na obdobje pred epidemijo.
5
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4. ZAKLJUČEK
Področje zdravstva v Sloveniji še nima ustrezne
prioritete, kar se odraža v načrtovanju politik na
vseh ravneh, ki so povezane z zdravstvom, brez
ugotavljanja finančnih učinkov politik in zagotavljanja nevtralizirajočih ukrepov za finančno
vzdržnost javnega zdravstva. Naložba v zdravje
in v zdravstveni sistem je ključna za napredek
družbe in gospodarsko rast. Zdravstveni sistem
je poleg pokojninskega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe bistveno determiniran z neugodnimi demografskimi gibanji, saj se delež prebivalstva, starejšega od 65 let, povečuje in hkrati
zmanjšuje delež delovno aktivnega prebivalstva.
Oboje ima negativen vpliv tako na prihodke kot
na 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.
V Republiki Sloveniji nimamo srednjeročnih
projekcij za področje zdravstva, ob upoštevanju finančnih učinkov različnih dejavnikov
tveganja, ki v glavnem niso ovrednoteni (demografija, podaljševanje življenjske dobe, analiza
zdravstvenega stanja prebivalstva, načrtovanje
kadrovskih in materialnih virov, uvajanje novih tehnologij ipd.). Zato tudi še ni vzpostavljen proces oblikovanja uravnoteženih ciljev,
ki upoštevajo tako finančno vzdržnost kot tudi
kakovost in dostopnost zdravstva – koliko smo
pripravljeni nameniti za zdravstvo, določiti razmerje med javnimi in zasebnimi sredstvi ter v
tej povezavi določiti tudi obseg pravic iz OZZ.
Potreben je dogovor, za koliko naj se sredstva
povečajo, s kakšno časovno dinamiko in s katerimi viri (javni, zasebni, proračunski ipd.).
Kljub temu da so se v obdobju 2013–2021 izdatki OZZ povečali za 1,2 milijarde evrov, je
bil le manjši delež teh sredstev lahko namenjen
povečanju programov in razvojnim možnostim.
Javni izdatki za zdravstvo so tesno povezani s
prispevki iz dela delovno aktivnega prebivalstva, zato so prihodki močno izpostavljeni cikličnim nihanjem in trendom na področju delovne sile – posledično prihaja do nestabilnega
financiranja zdravstva, sredstva ne zadoščajo za

pokritje naraščajočih potreb, ZZZS pa mora na
letni ravni poslovati uravnoteženo in se skladno
z Zakonom o fiskalnem pravilu ne sme zadolževati ter ne more prilagajati svojih prihodkov.
Če želimo slediti kakovosti in dostopnosti v
razvitih evropskih državah, je treba povečati finančne vire za zdravstvo in jih širiti na vire, ki
niso odvisni od gospodarskega cikla (neaktivna
populacija, proračunski viri – neposredno za
konkretne storitve ali posredno v deležu, novi
namenski davki, vključitev zasebnih virov, demografski sklad tudi za zdravstvo idr.), ne glede na stalne ukrepe za povečanje učinkovitosti
sistema.
Zgornja meja porabe zdravstvene blagajne je
določena z Odlokom za triletno obdobje; težave
se kažejo v neustreznem financiranju zdravstva
tudi zaradi tega, ker se finančni pogoji poslovanja zdravstvene blagajne spreminjajo, Odlok pa
se ne prilagaja spremenjenim okoliščinam.
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Izzivi lekarn v času COVID-19
in po epidemiji
Povzetek

Abstract

Lekarniška dejavnost na primarni, sekundarni
in terciarni ravni zdravstvenega varstva je bila
močno vpeta v obvladovanje epidemije covida-19. Farmacevtski strokovni delavci so skrbeli
za nemoteno oskrbo z zdravili in izdelki za preprečevanje širjenja bolezni, izdelki za ohranjanje
zdravja in podporo zdravljenju ter medicinskimi pripomočki. V bolnišničnih lekarnah so ob
rednem delu pripravljali cepiva. V lekarnah na
primarni ravni so pomagali premagovati stiske
pacientov pri preskrbi z zdravili ter izdajali teste
HAG za samotestiranje. Epidemija je pokazala
potrebe po dodatnih storitvah in prilagojeni organizaciji dela.

Pharmacy practice at all levels of health care has
been involved in management of the COVID-19
epidemic. Pharmaceutical professionals took care
of uninterrupted supply of medicines, products to
prevent spreading of infection, products for health
maintenance and medical devices. Vaccines were
prepared in hospital pharmacies during regular
work. Primary-level pharmacies helped patients
to overcome the difficulties in the supply of medicines and provided HAG tests for self-testing. The
epidemic showed the need for additional services
and adjusted work organization.
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1. UVOD
Začetek epidemije je ujel lekarne, tako kot vse
druge zdravstvene institucije, slabo pripravljene. Ko zdaj pogledamo nazaj, lahko s ponosom
izjavimo, da smo se hitro prilagodili, uporabili
vse razpoložljive vire, motivirali sodelavce in
z odliko opravili s prvim valom epidemije. Še
pred njeno razglasitvijo smo v lekarnah poskrbeli, kolikor je bilo to sploh izvedljivo, za maksimalne možne zaloge osebne zaščitne opreme:
zaščitne maske, razkužila, rokavice, zaščitna
očala in plašče. Povečali smo tudi zaloge zdravil, predvsem tistih, za katera smo pričakovali
povečano povpraševanje.
2. OBDOBJE EPIDEMIJE
Ob razglasitvi epidemije sta pričakovano med
prebivalci zavladala strah in panika. Hiteli so z
dvigi zdravil na recept za zdravljenje kroničnih
bolezni in z nakupi zdravil brez recepta za simptomatsko zdravljenje takrat še neznane okužbe
z novim koronavirusom. Nelagodje in strah
sta se pojavila tudi med zaposlenimi, tako med
strokovnim kadrom kot med zaposlenimi v t. i.
podpornih službah. Nujno in takoj je bilo treba
vzpostaviti delovno okolje, v katerem se bodo
sodelavci počutili dovolj varne, da bodo opravljali svoje delo. Lahko rečem, da je odgovornim osebam (direktorji zavodov, koncesionarji,
vodje bolnišničnih lekarn) to uspelo v rekordno
kratkem času.
V lekarne so namestili zaščitna stekla, v nekaterih lekarnah pa so začasno vzpostavili sistem
izdaje zdravil preko dežurnega okenca. Izvajalci lekarniške dejavnosti so na podlagi navodil
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje ter v sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom medicine dela oblikovali
interne dokumente, ki so vsebovali navodila
delavcem, in sicer prihod na delo, ravnanje v
prostoru za paciente in zaledju lekarne, ravnanje z osebno zaščitno opremo, postopki razkuževanja ipd. Navodila so posodabljali skladno z
novimi navodili NIJZ ter objavljenimi ukrepi v
Uradnem listu. Lekarniška zbornica Slovenije
je sodelovala s pristojnimi institucijami (Ministrstvo za zdravje (MZ), Nacionalni inštitut za
javno zdravje (NIJZ), Javna agencija Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
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(JAZMP), Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Ministrstvo za finance, Urad za kemikalije, Zavod RS za blagovne rezerve, Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
izobraževalne inštitucije) pri organiziranju lekarniške dejavnosti v času epidemije in povečanega tveganja za prenos okužb ter v okviru svojih nalog redno obveščala svoje člane o novih
navodilih in objavah v Uradnem listu.
Največjo zadrego v prvem mesecu epidemije je
predstavljalo pomanjkanje zaščitne opreme in
razkužil. Izvajalci lekarniške dejavnosti, zlasti
tisti, ki imajo organizirane galenske laboratorije, so izdelovali razkužila za roke in površine.
Med seboj so si pomagali pri preskrbi z razkužili, izmenjevali so tudi informacije o dostopnosti
zaščitnih mask in druge zaščitne opreme.
Delo v lekarnah na primarni ravni je bilo organizirano tako, da je bila zagotovljena čim boljša dostopnost vsem prebivalcem. Ukrepi so bili
različni, od zaprtja najmanjših lekarniških enot,
če to ni predstavljalo prevelike oddaljenosti do
najbližje lekarne, do skrajševanja odpiralnega
časa in časa dežurstva. Vse z namenom, da so
se zaposleni čim bolj zaprli v svoj »mehurček«,
saj je bilo tako tveganje za prenos okužbe med
zaposlenimi minimalno. Organizacija dela v lekarnah na sekundarni in terciarni ravni je bila
odvisna od velikosti bolnišnice ali klinike. Izdelava razkužil, preskrba z osebno zaščitno opremo, priprava cepiv in skrb za nemoteno oskrbo
hospitaliziranih pacientov pa so bile prioritete.
Zakaj vsi ti ukrepi? Zaradi zavedanja, da ljudje
potrebujejo zdravila in vse druge izdelke za preprečevanje širjenja okužbe, za samozdravljenje
in za ohranitev zdravja. Z vsemi naštetimi ukrepi so v lekarnah zagotovili nemoteno oskrbo. V
prvih dveh tednih se je izdaja zdravil na recept
in brez recepta najmanj podvojila. S skrajšanim
odpiralnim časom so si zaposleni v lekarni pomagali, da so lahko zdravila naročili in jih prevzeli ter izdelali magistralna zdravila. Zaščitne
maske in razkužila so prihajali v lekarne skoraj
dobesedno »po kosih«. Po najboljših močeh
smo se v lekarnah trudili, ob skrbi za zaščito zaposlenih, oskrbeti čim večje število oseb, predvsem tistih, ki so to potrebovali zaradi narave
svojega dela. Tako smo pripadnikom civilne
zaščite, različnim servisnim službam, centru za
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socialno delo, prehrambni industriji ipd. izdajali maske po kosih, razkužila pa v količinah, kot
smo jih sproti uspeli izdelati. V obdobju prvega
vala so mnogi (ne na delovnem mestu!) uporabljali tudi zaščitne maske iz blaga.
Lahko se pohvalimo, da nam je uspelo. Z osebno zaščitno opremo smo oskrbeli širok krog
uporabnikov. In kar je najbolj pomembno, ljudje so dobili zdravila, ki so jih potrebovali, pravočasno. Do pomanjkanja zdravil, za razliko od
drugih evropskih držav, v Sloveniji ni prihajalo
v nič večji meri, kot je to sicer prisotno. Tako je
bil tudi vmesni ukrep ministra za zdravje nepotreben, ko je bila izdaja zdravila na recept omejena na en mesec, izdaja zdravila brez recepta
pa na največ eno pakiranje. Ukrep je bil kmalu
umaknjen, verjamemo, da tudi na pobudo LZS.
Namreč zaradi tega ukrepa so osebe z največjim
tveganjem za težek potek bolezni prihajale v
lekarne še pogosteje. Vendar nas je pandemija,
njene razsežnosti in število obolelih in umrlih
zelo presenetila in verjamem, da smo v začetku
vsi iskali najboljše možne poti.
Okrnjen dostop do drugih zdravstvenih storitev je pritisk na lekarniške farmacevte še povečal. Delno sta nas v Sloveniji reševala eRecept
in obnovljivi recept, vseeno pa so imeli pacienti
velike težave. Težko so priklicali svojega zdravnika. Mnogi niso vešči uporabe računalnika in
pametnega telefona (ali ga sploh nimajo) in velikokrat niso pravočasno dobili recepta za zdravljenje svojih kroničnih bolezni. Magistri farmacije v lekarnah so velikokrat posredovali pri
zdravniku in, priznamo, pomagali tudi na način
»izposoje zdravila«. Obe poletji, v 2020 in 2021,
sta prinesli majhno olajšanje in skrb, kaj bo v
jesenskih mesecih. Že po prvem valu smo znali
poskrbeti za varnost zaposlenih in uporabnikov
lekarniških storitev. Jesen 2020 je prinesla nove
skrbi, saj je število obolelih močno preseglo številke, ki smo jim bili priča v prvem valu. Sledili
so novi ukrepi, vključno z omejevanjem števila
oseb, ki so bile lahko sočasno prisotne v lekarni,
omejitvijo gibanja, uporabo zaščitnih mask tudi
na prostem ipd.
Cepljenje je prineslo občutek varnosti, a žal v
Sloveniji nikakor nismo uspeli doseči želene
precepljenosti. V mnogih državah EU so cepili
tudi magistri farmacije v lekarnah in v teh dr-
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žavah imajo bolj pozitiven odnos do cepljenja
in višjo precepljenost. Uveljavil se je pogoj PCT:
P – prebolel, C – cepljen in T – testiran. Pogoj
je omogočil gibanje in dostop do mnogih storitev in aktivnosti. V lekarnah smo na pobudo
Ministrstva za zdravje pred poletnimi počitnicami omogočil ljudem dostop do digitalnih
potrdil. Predhodno je bila vzpostavljena ustrezna zakonska podlaga za dostop do podatka o
cepljenju, testiranju ali prebolelosti. Potrdila so
ljudje lahko pridobili tudi na cepilnem mestu in
pri osebnem zdravniku, lahko pa so do podatkov dostopali tudi sami. Slednje je bilo za veliko
ljudi prezahtevno (vstop z geslom, izpis na računalnik), zato se jih je zelo veliko za potrdilo
obrnilo na strokovne delavce v lekarnah.
Ministrstvo in vlada sta v prizadevanjih, da
pouk v šolah poteka v živo, uvedla samotestiranje. Teste HAG za samotestiranje smo uporabnikom izdajali v lekarnah. Pred pričetkom izdajanja je bilo kar precej zapletov; tudi do sistema
kontrol smo prišli, na pobudo LZS in z veliko
vloženega truda, šele ob koncu leta 2021. Testi
v breme proračuna pa so pripadali šolarjem, dijakom in študentom ter odraslim osebam, ki so
v programu pridobivanja veljavne (certificirane)
izobrazbe. Testiranje je bilo sprva prostovoljno.
Testirali so se tudi zaposleni, ki niso bili cepljeni. Dinamika testiranja se je spreminjala. V februarju 2022 smo dosegli rekordno število potrjenih primerov okužbe, potem pa se je krivulja
obrnila navzdol. Sledila je ukinitev testiranja, in
to »čez noč«, konkretno s sobote na ponedeljek
(uradni list z novim odlokom je bil objavljen v
soboto zvečer, veljavnost ukrepa v ponedeljek).
Priskrbeti teste HAG vsem upravičencem pravočasno je bilo težaško in zahtevno delo. Enake ukrepe so namreč izvajale mnoge evropske
države, zato so bile težave z dobavo testov res
velike. Ob tem je treba upoštevati še dejstvo, da
so morali javni lekarniški zavodi izvesti javne
razpise za njihovo nabavo. Do začetka leta 2022
se je stanje stabiliziralo, preskrba je bila stabilna,
tudi zato, ker so lekarne ustvarile zaloge HAG
testov. Ukinitev samotestiranja čez noč je pomenila nekurantno zalogo v vrednosti preko 2
milijonov testov. Ministrstvo smo pozivali, da
lekarnam stopi naproti, npr. z odkupom testov,
ki bi bili ob novem valu lahko takoj na razpolago vsem, ki jih bodo potrebovali. Žal je ostalo
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pri tem, da so testi v skladiščih lekarn, enako
tudi večje količine zaščitnih mask in razkužil.
Veseli nas, da se je epidemija umirila, da so šolarji v šolah ter zaposleni spet v večji meri na
delovnih mestih, da lahko vstopamo v različne
prostore in na prireditve ter da se lahko ukvarjamo spet z vsemi športi. Želeli pa bi si več pozivov k odgovornemu ravnanju in seveda pomoč
ministrstva pri razreševanju bremena zalog
HAG testov.
3. POGLED V PRIHODNOST
Novi koronavirus je še vedno prisoten. Ne vemo,
kaj bo jeseni, ko so za širjenje virusa ugodnejši pogoji. Ne moremo napovedati, ali bo virus
mutiral in kakšna bo ta mutacija, bolj ali manj
virulentna. Vprašanj je veliko, odgovorov malo.
Zato moramo biti pripravljeni, da se na vsako
situacijo ustrezno odzovemo – bolje organizirani, bolje opremljeni in bolje pripravljeni. V lekarniški dejavnosti pa, v dogovoru z odločevalci
in plačniki, ponuditi pacientom nove storitve za
varno in učinkovito uporabo zdravil ter obvladovanje nalezljivih bolezni tudi v izrednih razmerah. Z ukrepi, ki bodo usklajeni z Evropsko
unijo, bo treba bolje obvladovati pomanjkanje
zdravil. Lekarniško dejavnost je treba močneje
integrirati v obvladovanje nalezljivih bolezni
in kroničnih nenalezljivih bolezni. Cepljenje,
sodelovanje pri racionalni uporabi antibiotikov ter pravilno rokovanje z razkužili in osebno zaščitno opremo so področja, kjer je lahko
dodana vrednost magistrov farmacije izjemno
velika. To dokazujejo prakse držav članic. Zdravila so bistvena pri podaljševanju kakovostnih
let življenja. Lahko pa predstavljajo tudi težavo
in tveganje, če se ne uporabljajo skladno z navodili, če je njihova uporaba kontraindicirana
ali če jih pacienti, zaradi nepoznavanja namena
uporabe, sploh ne jemljejo. Nove storitve lekarniških farmacevtov izboljšajo izide zdravljenja
z zdravili ter povečajo kakovost življenja bolnikov in njihovih svojcev. Ne pozabimo na vidik
okolja. Farmacevtska industrija si prizadeva za
»zeleno« proizvodnjo, lekarniška dejavnost si
mora prizadevati za osveščanje ljudi o pravilnem rokovanju z zdravili, vključno z odpadnimi
zdravili.
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3.1 Pomanjkanje zdravil
Pomanjkanje zdravil je globalni problem in njegovo reševanje mora potekati usklajeno med
vsemi deležniki v dobavni verigi, v Sloveniji
in v povezavi z Evropsko unijo (EU). Večina
proizvodnje zdravilnih učinkovin in zdravil je
v Aziji. Pandemija je ozavestila s tem dejstvom
povezana tveganja. Mnoge države, članice EU,
so že uvedle nacionalne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje motenj v preskrbi z zdravili, kot npr. obvezne zaloge zdravil, obvezno
poročanje o zalogah, omejitve izvoza ipd. Ministrstvo za zdravje je ustanovilo delovno skupino, ki pripravlja nujne spremembe Zakona o
zdravilih (ZZdr-2), s katerimi vključuje uredbe
in direktive Evropske komisije, ki se nanašajo
na klinično preizkušanje, veterinarska zdravila,
zagotavljanje in financiranje zdravil v izjemnih
razmerah ter preprečevanje in obvladovanje
motenj v preskrbi z zdravili. V lekarniški dejavnosti opozarjamo, da predstavlja zakon, ki
ureja javno naročanje, pri nemoteni preskrbi z
zdravili veliko oviro. Države članice bomo lahko
motnje premagovale z medsebojnim sodelovanjem, ki vključuje tudi olajšan prehod zdravil
med državami. Bolnišnice, klinike in javni lekarniški zavodi so zavezanci za javna naročila.
Bistvo zakona o javnem naročanju je, da z razpisom izvajalec izbere enega, najugodnejšega
ponudnika, praksa pa kaže, da en ponudnik ne
zagotavlja vseh zdravil v potrebnih količinah.
Ministrstvu smo predlagali t. i. švedski model.
Švedska pozna lekarne v javni lasti, ki so seveda
zavezanci za javno naročanje. Nabavo zdravil so
razrešili tako, da imajo enotne cene, določene
na državni ravni, ki jih spreminjajo enkrat letno.
Ta sistem bi brez težav implementirali v Slovenijo. V Sloveniji so veleprodajne cene določene na
državni ravni (Pravilnik o določanju cen zdravil
za uporabo v humani medicini), fiksni sta tudi
veletrgovska marža in lekarniška storitev.
3.2 Obvladovanje nalezljivih bolezni
Cepljenje je glavno orodje za primarno preprečevanje nalezljivih bolezni in nedvomno med
stroškovno najbolj učinkovitimi javnozdravstvenimi ukrepi, s katerimi razpolagamo. Imunizacija s cepljenjem je naša najboljša obramba
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pred hudimi in včasih smrtno nevarnimi nalezljivimi boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti.
Pogled javnosti na cepljenje se je v zadnjih desetletjih v Sloveniji močno spremenil. Hkrati se
znova povečuje pojavnost nalezljivih bolezni,
kot so ošpice, tuberkuloza in gripa. Zaskrbljujoči so podatki o številu smrti zaradi gripe.
Izvajanje cepljenja v lekarnah sledi dvema ciljema. Prvi je izboljšati precepljenost in drugi
dvigniti ozaveščenost o pomenu cepljenja. Precepljenost v Sloveniji je izjemno nizka. V letu
2020 se je cepilo proti gripi 6,8 % prebivalcev, v
letu 2019 samo 4,5 %. Izkušnje držav EU kažejo,
da se z možnostjo cepljenja v lekarni precepljenost močno izboljša. Razlogov je več. V državah
EU so lekarne zelo dobro dostopne – dve tretjini
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prebivalcev EU je oddaljenih od najbližje lekarne manj kot pet minut. V lekarnah zaposleni
magistri farmacije so visoko usposobljeni zdravstveni strokovnjaki, zavezani etičnim načelom
in vseživljenjskemu učenju. V lekarni se cepijo
osebe, ki se sicer ne bi, saj se ne želijo naročati
pri zdravniku oziroma v cepilnem centru. Lekarne torej dopolnjujejo ostale zdravstvene delavce v cepljenju, zlasti proti gripi. Bolniki ter
starejše osebe lekarne obiskujejo sorazmerno
pogosto. Z izvajanjem cepljenja v lekarnah te
skupine doseže informacija o pomenu cepljenja,
z informacijo se srečajo večkrat, imajo pa tudi
možnost pogovora z magistrom farmacije.

Slika 1: Cepljenje v lekarnah v državah EU

Lekarniška zbornica Slovenije je pripravila protokol (Standardni operativni postopek, SOP) za
varno izvajanje cepljenja v lekarnah ter izobraževalni program, s katerim bo magister farmacije pridobil kompetenco za cepljenje. Manjšo
oviro predstavljajo potrebne sprememb zakonodaje, med drugim Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (15. a člen), Pravilnik o določitvi programa cepljenja, navodila in
priporočila za izvajalce cepljenja ter Pravilnik o
potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju.

3.3 Storitve za izboljšanje kliničnih,
ekonomskih in humanističnih izidov
zdravljenja z zdravili
Elektronski in obnovljivi recept sta med naprednejšimi rešitvami na področju predpisovanja
in izdajanja zdravil. Komunikacija z izbranim
osebnim zdravnikom poteka v zelo velikem
obsegu na daljavo. Povečuje se število oseb, ki
imajo sočasno več bolezni ter 10 in več predpisanih zdravil. Farmakoterapijski pregled (FTP)
je umeščen v zdravstveni sistem, izvajajo ga farmacevti svetovalci v ambulantah, kamor pacienta napoti osebni zdravnik z delovnim nalogom.
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Vsi skupaj si moramo prizadevati, da bo opravljenih pregledov več, saj izvid pomaga zdravniku pri optimizaciji pacientove terapije. Pregled
uporabe zdravil (PUZ) pa je storitev, ki je namenjena opolnomočenju pacientov. Za pacientovo sodelovanje pri zdravljenju je pomembno,
da ta pozna svoja zdravila in namen njihove
uporabe ter da jih uporablja pravilno. Še vedno
si prizadevamo, da bi bila storitev umeščena v
zdravstveni sistem, in sicer prednostno za kronične bolnike, ki imajo večje število predpisanih
zdravil in slabo sodelujejo pri zdravljenju. Pri
sprejemanju Splošnega dogovora za leto 2022
in Aneksa 1 predlog ni dobil soglasja partnerjev. Potrjena pa je bila, vendar samo na ravni
bolnišnic, brezšivna skrb. Definicija brezšivne
skrbi v ZLD-1: »Brezšivna skrb je zagotavljanje
neprekinjene preskrbe pacienta z zdravili in farmacevtske obravnave pri prehajanju med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva. V okviru
brezšivne skrbi izvajalci lekarniške dejavnosti
na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti zagotovijo medsebojno izmenjavo informacij o zdravljenju z zdravili pri
posameznem pacientu, ki omogočajo hitro in
učinkovito usklajevanje zdravljenja z zdravili in
so pomembne za varno nadaljevanje zdravljenja z zdravili ob sprejemu pacienta v bolnišnico
in ob odpustu iz nje.« Lekarniška stroka meni,
da bi morali v koncept brezšivne skrbi vključiti
tudi primarno raven, in sicer v večjem obsegu,
kot je samo posodobitev osebne kartice zdravil
(OKZ).
Katere storitve izvajajo lekarniški farmacevti v
državah EU in Veliki Britaniji? Poleg cepljenja
proti covidu-19, gripi in mnogih drugih nalezljivih boleznih izvajajo oz. zagotavljajo tudi
testiranje na novi koronavirus, z uradno veljavnim izidom. Izvajajo storitve, ki pacientom
omogočajo lažji in nemoten dostop do zdravil
in svetovanja ter zagotavljajo varnost uporabe
zdravil in drugih izdelkov (prehranska dopolnila, medicinski pripomočki). Naj naštejemo
samo nekatere:
• podaljševanje veljavnosti receptov za
kronično terapijo, praviloma za en mesec,
• drugi ukrepi za obvladovanje pomanjkanja
zdravil,
• dostava zdravil na dom, svetovanje na
daljavo (telefarmacija),
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zdravila, ki se sicer izdajajo samo v
bolnišnicah, so izdajale tudi lekarne na
primarni ravni,
izdaja/prodaja osebne zaščitne opreme in
razkužil,
dodatno usposobljeni farmacevti
predpisujejo zdravila za akutno in kronično
terapijo (VB, Škotska – pilotni projekt),
pomoč pri nasilju v družini.

Preskrba z zdravili, v smislu logistike, je v Sloveniji zelo dobra. Imamo kakovostna zdravila,
kar nam zagotavljajo slovenska zakonodaja, zakonodaja EU in nadzorni organi. V nadaljevanju je treba pristopiti k avtomatizaciji oziroma
robotizaciji sistemov za shranjevanje zdravil in
pripravo zdravil (npr. v onkologiji) ter se osredotočiti na izvajanje storitev za naše paciente
(farmacevtska skrb v najširšem pomenu). Tudi
na tem področju se veliko dogaja – razvoj lahko
pospešimo s potrebni sredstvi, tudi iz Načrta za
okrevanje in odpornost. Sem sodi tudi priprava
»Unit Dose Dispensing«. V sosednjih državah
storitev poznajo in jo večinoma izvajajo za stanovalce socialno varstvenih zavodov. Je pa to
prihodnost, saj si vsi prizadevamo, da starostniki čim dlje ostanejo v domačem okolju. Takšne
storitve jim pri tem lahko pomagajo.
4. ZAKLJUČEK
V slovenskem zdravstvenem sistemu se moramo
bolj aktivno povezati in vključiti vsi deležniki,
ki sodelujemo v sistemu upravljanja in preskrbe
z zdravili, vključno z lekarnami in veletrgovci,
da bomo zmanjšali težave zaradi pomankanja
zdravil. Na tem področju je nujno sodelovanje
znotraj EU. Demografska slika, polimorbidnost
in polifarmakoterapija dobesedno zahtevajo storitve lekarniških farmacevtov za zagotavljanje
varne uporabe zdravil in boljšega sodelovanja
pacientov pri zdravljenju. Tako se zmanjša število intervencij zaradi neželenih učinkov zdravil
in zaradi neuporabe zdravil. Procese, kjer je to
izvedljivo, je smiselno avtomatizirati ter čas in
skrb posvetiti pacientom.
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Abstract

Gospodarskemu upadu zaradi epidemije covida-19 v letu 2020 je v letu 2021 sledil močan odboj gospodarske aktivnosti, na kar so pomembno
vplivali vladni ukrepi za blažitev posledic krize, ki
so v dveh letih znašali okoli 10 % BDP. Po močnem lanskem odboju je bilo še pred začetkom vojne v Ukrajini za leto 2022 pričakovano umirjanje
rasti, na kar so poleg visoke lanske osnove vplivali naraščajoči cenovni pritiski zaradi visokih cen
energentov in surovin ter ozkih grl v dobavnih
verigah. Z invazijo so se ti pritiski še okrepili, z
njo pa tudi negativna tveganja ob morebitnem
zaostrovanju razmer.

The economic downturn due to the COVID-19
epidemic in 2020 was followed by a sharp rebound in economic activity in 2021, which was
significantly influenced by government measures
to mitigate the effects of the crisis, amounting to
around 10% of GDP in two years. After last year's
strong rebound, growth was expected to moderate
in 2022 even before the start of the war in Ukraine, driven not only by last year's high base but
also by rising price pressures due to high energy
and raw material prices and bottlenecks in supply
chains. With the invasion of Ukraine, these pressures intensified, and with it the negative risks of
a possible aggravation of the situation.
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1. PRIPRAVA NAPOVEDI
Napoved gospodarskih gibanj v kateremkoli
trenutku odraža informacije, dostopne v času
njene priprave. Kadarkoli jo pripravimo, je z
njo povezana negotovost glede spremembe okoliščin v prihodnje, ki lahko izhaja iz spremembe vhodnih podatkov glede preteklih gibanj,
spremembe politik oz. dogajanja, na katerega
nimamo vpliva, ter odziva nanje, kar je bilo v
zadnjih dveh letih v času epidemije covida-19
in trenutne vojne v Ukrajini še posebej izrazito. Izziv kvantifikacije ene pravilne točkovne
napovedi v takšnih nepredvidljivih okoliščinah
je velik, zato se je za pripravo pravočasnega in
ustreznega odziva vredno osredotočiti na zgodbo v ozadju napovedi in tveganja.
2. POMLADANSKA NAPOVED
GOSPODARSKIH GIBANJ UMAR
Napoved UMAR1 je bila pripravljena v razmerah visoke negotovosti zaradi vojne v Ukrajini, ki lahko v primeru zaostrovanja poslabša
predpostavke in obete osrednjega scenarija. Pri
pripravi predpostavk so bile upoštevane do 11.
marca 2022 sprejete oziroma napovedane sankcije zahodnih držav ter scenariji mednarodnih
institucij in bank glede vpliva sankcij na gospodarsko aktivnost, ki pa so bili v tem času še
maloštevilni. Evropsko gospodarstvo je do Rusije in Ukrajine izpostavljeno predvsem preko
uvoza energentov, sta pa državi tudi pomembni
dobaviteljici nekaterih kovin in prehranskih surovin. Že prej visoke cene surovin so se po ruski invaziji na Ukrajino močno povišale, zato je
bilo predpostavljeno, da bodo negativni učinki
gospodarskih sankcij na gospodarsko rast evrskega območja vplivali predvsem preko višjih
cen energentov in ostalih surovin. Pomembno
bodo na gospodarstvo vplivali tudi zmanjšanje
zaupanja, finančni stres in okrnjena blagovna
menjava. Predvideno je bilo, da bodo cene energentov in surovin ostale visoke dalj časa, zaradi
česar se bodo stopnjevali inflacijski pritiski. To
bo zmanjšalo realne prihodke gospodinjstev in
dobičke podjetij ter skupaj z zmanjšanim zaupa-

1

Prispevek povzema Pomladansko napoved gospodarskih gibanj
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njem zaviralo potrošnjo in investicije. Sankcije
bodo vplivale na nadaljevanje oziroma poglabljanje težav v dobavnih verigah, saj podjetja,
ki trgujejo z Rusijo, po izključitvi pomembnih
ruskih bank iz sistema SWIFT težko najdejo
finančne kanale za trgovanje z Rusijo, menjavo
pa ovirajo tudi okrnjene prometne povezave.
Za evrsko območje je bila upoštevana predpostavka upočasnitve gospodarske rasti na 3,4 %
v letu 2022 (s 5,3 % v letu 2021), v letu 2023 pa
na 2,6 %. Predpostavke gospodarske rasti za vse
pomembnejše trgovinske partnerice spremljajo
izrazita negotovost in močna negativna tveganja, ki se lahko uresničijo ob nadaljevanju (zaostrovanja) vojnih razmer in sankcij proti Rusiji.
Pomladanska napoved za letos predvideva
4,2-odstotno rast BDP, ki se bo naslednje leto
umirila na 3,0 %, leta 2023 pa na 2,8 %. Gospodarska aktivnost se je po globokem padcu leta
2020 lani povečala za 8,1 % in s tem presegla
raven iz leta 2019. Za leto 2022 pričakovana
4,2-odstotna rast BDP je za 0,5 o. t. nižja kot v
Jesenski napovedi. Po močnem lanskem odboju
gospodarske aktivnosti je bila že pred začetkom
vojne v Ukrajini pričakovana umiritev rasti, na
kar so poleg visoke lanske osnove vplivali predvsem naraščajoči cenovni pritiski zaradi visokih
cen energentov in surovin ter ozkih grl v dobavnih verigah. Invazija Rusije na Ukrajino in sprejete sankcije so te pritiske še povečale, povečala
pa se je (oziroma se še bo) tudi prizadetost industrij, ki so najbolj vpete v menjavo z Rusijo in
Ukrajino, kar bo zmanjšalo izvoz na to območje.
Poleg tega bo na nižjo rast BDP kot lani vplival
tudi manjši obseg podpornih ukrepov, ki imajo
pozitiven vpliv na gospodarsko rast, upoštevaje tudi ukrepe, sprejete do sredine marca 2022.
Gospodarska rast bo letos izhajala predvsem iz
rasti domače potrošnje. Rast zasebne potrošnje
se bo po lanskem močnem odboju, ki je bil ob
nadaljnji rasti razpoložljivega dohodka (podprti z vladnimi ukrepi in hitrim okrevanjem trga
dela) tudi posledica realizacije zadržanih nakupov iz leta 2020, letos umirila. Pričakovati je, da
se bo ob sproščanju omejitvenih ukrepov močneje okrepila predvsem potrošnja storitev, ki je
lani zaradi omejitev v povezavi z epidemičnimi
razmerami še precej zaostajala za ravnjo iz leta
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2019. Na nižjo rast zasebne potrošnje od lanske
pa bo vplivala povišana inflacija, ki bo vplivala
na realno stagniranje razpoložljivega dohodka,
zato je pričakovano tudi znižanje med epidemijo močno okrepljene stopnje varčevanja. Visoka
investicijska aktivnost se bo letos nadaljevala.
Ob visoki izkoriščenosti proizvodnih kapacitet,
lanskih ugodnih poslovnih rezultatih in nizki
zadolženosti podjetij je pričakovana nadaljnja
rast investicij v opremo in stroje. Nadaljevala se
bo njihova rast v industriji, ob sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije pa se bodo povečale
tudi investicije v storitvenih sektorjih, ki so bili
v času epidemije najbolj omejevani. Na podlagi podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih je
pričakovana še okrepitev stanovanjskih investicij, glede na veljavne proračunske dokumente pa
tudi nadaljevanje rasti investicij sektorja države.
Te bodo spodbujene tudi s sredstvi EU, saj se
zaključuje financiranje iz finančne perspektive
2014–2020, ko se običajno črpanje teh sredstev
pospeši, krepi pa se tudi prispevek sredstev iz
Sklada za okrevanje in odpornost. V izvoznem
delu gospodarstva je pričakovana nadaljnja rast,
ki pa bo nižja kot lani zaradi upočasnitve rasti
blagovnega izvoza, na katerega bodo opazno
vplivale posledice vojne v Ukrajini in močan
upad izvoza v Rusijo, preko vplivov na gospodarsko aktivnost najpomembnejših trgovinskih
partneric pa tudi umiritev rasti celotnega tujega
povpraševanja. V negotovih razmerah se bodo
med letošnjim letom motnje v dobavnih verigah
postopoma le zmanjšale in bodo v nekaterih
panogah ostale visoke. Pozitiven vpliv bi lahko
imel trend približevanja dobavnih verig evropskim trgom, kjer bodo slovenska podjetja v večji
meri iskala svoje priložnosti. V naslednjih dveh
letih naj bi se rast BDP nadalje umirila, najprej
na 3,0 % in nato na 2,8 %. Ob umiritvi tujega
povpraševanja bodo na to vplivali tudi še naprej
prisotni cenovni pritiski, ki bodo vplivali na
stroške podjetij in omejevali kupno moč gospodinjstev.
Naraščanje zaposlenosti in upadanje brezposelnosti se bosta letos in z manjšo intenzivnostjo tudi v prihodnjih dveh letih nadaljevala,
zaradi demografskih gibanj se bo krepil vpliv
omejitev, povezanih z razpoložljivostjo delovne sile. Razmere na trgu dela so se s postopnim
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odpravljanjem omejitvenih ukrepov in ponovnim zagonom večine dejavnosti začele pospešeno izboljševati že sredi leta 2020, zaposlenost
je lani zrasla na najvišjo raven doslej, močan je
bil prispevek zaposlovanja tujih delavcev, tudi v
povezavi s pomanjkanjem delovne sile. Ob naraščajočem povpraševanju po delovni sili je lani
močno upadlo tudi število registriranih brezposelnih (na 74,3 tisoč v povprečju leta). Zaposlenost naj bi se letos povečala za 1,7 %, število
registriranih brezposelnih pa nadalje znižalo in
bo v povprečju leta znašalo okoli 61 tisoč. Tudi
v prihodnjih dveh letih je pričakovano nadaljnje
izboljševanje razmer na trgu dela, vendar manj
intenzivno kot letos, ob nekoliko nižji rasti gospodarske aktivnosti in demografskih gibanjih,
ki zmanjšujejo obseg delovno sposobnega prebivalstva v starosti 20–64 let.
V zasebnem sektorju bo letos rast nominalnih
plač podobna lanski, povprečna nominalna
bruto plača v javnem sektorju pa se bo znižala
zaradi prenehanja izplačevanja dodatkov in visoke lanske osnove: rast realnih plač bo zavirala
povišana inflacija. V zasebnem sektorju bo rast
plač letos še naprej razmeroma visoka, v povezavi z naraščajočimi pritiski zaradi pomanjkanja delovne sile, povečanjem minimalne plače
januarja letos in drugimi pritiski s trga dela za
ohranjanje rasti dohodka v okolju visoke inflacije. V javnem sektorju bo po visoki lanski rasti ta
letos negativna, kar je posledica neizplačevanja
dodatkov, povezanih z epidemijo. To bo vplivalo na razmeroma nizko skupno rast nominalnih
plač (2,4 %) oziroma znižanje realnih ob povišani inflaciji (–3,7 %; zasebni sektor –0,5 %, javni
sektor –8,6 %) v letu 2022. V naslednjem letu
pričakujemo ponovno okrepitev rasti nominalnih plač na 4,0 % oziroma realnih na 0,7 %.
Cene življenjskih potrebščin so se konec lanskega leta precej okrepile, razmeroma visoka
inflacija se bo predvidoma ohranjala večino
letošnjega leta in se ob predpostavki umirjanja
cenovnih pritiskov šele leta 2024 približala dvema odstotkoma. V začetku letošnjega leta se je
inflacija ob rasti cen energentov, hrane, storitev
in neenergetskega industrijskega blaga še okrepila. Pričakovati je, da se bo v večini letošnjega
leta ohranila okrog doseženih ravni, še višjo rast
bodo omejili ukrepi za blažitev posledic visokih
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cen energentov (trošarinska politika, znižanje
prispevka za OVE in URE). Ob ukinjanju omejitev za zajezitev širjenja okužb je pričakovati,
da se bo z letošnjim letom del povpraševanja z
blaga preusmeril na storitve, kjer se bo rast cen
krepila. Vse to bo v povprečju letošnjega leta
vplivalo na skupno 6,4-odstotno rast cen življenjskih potrebščin, ki se bo v letu 2023 umirila na 3,2 % in v letu 2024 na 2,3 %, ob vsaj
delnemu prelivanju višjih plač v rast končnih
cen, zlasti pri storitvah, ki so manj izpostavljene
mednarodni konkurenci.
Od ruske invazije na Ukrajino so največja tveganja za uresničitev napovedi povezana s potekom vojne in cenami energentov. Ob višjih
cenah energentov bi bile države EU prisiljene v
racionalizacijo energije in iskanje alternativnih
virov, kar bi, glede na visoko odvisnost EU od
uvoza ruskega plina, kratkoročno dodatno negativno vplivalo na gospodarsko aktivnost. Že
zdaj močno oslabljeni trgovinski tokovi z Rusijo
bi se zmanjšali, kar bi vsaj kratkoročno negativno vplivalo na izvoz. Hkrati bi inflacija ob povišanju in verjetnem vztrajanju višjih cen nafte in
zemeljskega plina ostala visoka dlje časa (tudi
še naslednje leto). Potrebni bi bili obsežnejši fiskalni ukrepi za pomoč gospodarstvom, da bi
omilili večje negativne učinke na finančne trge
in padec zaupanja potrošnikov in podjetij, kar
bi upočasnilo javnofinančno konsolidacijo.

kar bi vplivalo predvsem na izvozni sektor, povečala pa bi se tudi tveganja za večje stroškovne
pritiske. Gospodarska rast bi bila lahko tudi višja od osrednje napovedi za Slovenijo in predpostavk za trgovinske partnerice, kar bo odvisno
predvsem od razmer v Ukrajini in prilagoditve
gospodarskih subjektov na razmere, vključno z
večjo investicijsko aktivnostjo zaradi pospešenega zmanjševanja odvisnosti od ruskih energentov, pa tudi globalnega obvladovanja pandemije in uspešnosti črpanja sredstev EU.
3. VIRI IN LITERATURA
•

UMAR (2022). Pomladanska napoved gospodarskih
gibanj 2022. Ljubljana: Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj. Dostopno na: https://www.umar.si/
fileadmin/user_upload/napovedi/pomlad/pomladanska_2022/PNGG_2022.pdf

Negativno tveganje za uresničitev Pomladanske
napovedi je še vedno povezano tudi z epidemičnimi razmerami, vedno bolj pa tudi z motnjami
v dobavnih verigah; nekaj je tudi možnosti za
višjo rast od pričakovane v osrednjem scenariju. Strožji omejitveni ukrepi ob morebitnih
novih valovih okužb, tudi kot posledica novih
in bolj nalezljivih mutacij koronavirusa in/ali
nezadostne precepljenosti, ostajajo pomembno tveganje za stabilnejše okrevanje v nekaterih
dejavnostih. Krepi se tudi tveganje v povezavi z
morebitnim daljšim vztrajanjem težav v dobavnih verigah, zlasti pomanjkanje nekaterih surovin in polizdelkov, tudi kot posledica nadaljnjih
izpadov zaradi rusko-ukrajinskega konflikta,
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Abstract

Področje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ni bilo enotno in sistemsko urejeno, zato so bile nujno potrebne strukturne spremembe. Prispevek povzema
ključne usmeritve Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki
ga je Državni zbor RS sprejel decembra 2021. Po
skoraj 20 letih številnih razprav in poskusov ureditve sistema dolgotrajne oskrbe se v Sloveniji v
letu 2022 končno vzpostavlja nov steber socialne
varnosti, ki bo v povezavi s spremembami drugih
sistemov socialne varnosti omogočal in dolgoročno
zagotavljal izvajanje dolgotrajne oskrbe kot integrirane dejavnosti vseh storitev na način, da bo
dolgotrajna oskrba vsem upravičencem dostopna
pod enakimi pogoji. Trenutno zaradi različnih
pravnih podlag, vstopnih mehanizmov in ocenjevalnih lestvic upravičenci kljub primerljivim potrebam ne dostopajo do primerljivih pravic. Zakon
o dolgotrajni oskrbi prinaša pričakovano in nujno
integracijo sistemov zdravstva, socialnega varstva
in dolgotrajne oskrbe s ciljem neprekinjene in celostne obravnave posameznikov, ki omogoča, da
državljani s primerljivimi potrebami končno dostopajo do primerljivih pravic. Rešitve, predlagane
v zakonu, upravičencem prinašajo možnost izbire, kje in v kakšni obliki želijo storitve dolgotrajne
oskrbe koristiti, omogočajo aktivno vlogo upravičencev, predvsem pa krepijo podporo izvajalcem
neformalne oskrbe. Sistem dolgotrajne oskrbe
mora prožno odgovarjali na potrebe uporabnikov
in biti hkrati dolgoročno stabilen, finančno vzdržen, predvsem pa mora podpirati razvoj skupnostnih oblik obravnav.

In Slovenia, the area of long-term care has yet to be
uniformly and systemically regulated, which explains why structural changes were needed urgently.
This contribution summarises the key guidelines
from the Long-term Care Act adopted by the National Assembly of the Republic of Slovenia in December 2021. After nearly 20 years of discussions
and attempts to regulate the system of long-term
care in Slovenia, a new pillar of social security is
finally being set up in 2022. In relation to changes
in other social security systems, it will enable and
provide in the long run the implementation of long-term care via the integration of all services so that
long-term care becomes equally available to all beneficiaries. Currently, as a result of the different legal bases, entry mechanisms and rating scales, not
all beneficiaries, despite having comparable needs,
have access to comparable rights. The Long-term
Care Act introduces the expected and necessary
integration of healthcare, social security and long-term care systems, aimed at providing individuals
with uninterrupted and comprehensive treatment
that will ensure citizens with comparable needs finally have comparable rights. The solutions proposed in the law give beneficiaries a choice of where
and in which form they wish to use long-term care
services, while facilitating beneficiaries’ active role
and, primarily, strengthening the support given to
informal care providers. The long-term care system
must respond flexibly to user needs, while ensuring
long-term stability and financial sustainability but,
most of all, it must support the development of community care services.
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1. UVOD
Slovenija postaja ena najhitreje starajočih se
družb. Projekcije Eurostata kažejo, da se bo
do leta 2050 število starejših od 65 let skoraj
podvojilo, število starih 80 in več let pa se bo
povečalo za štirikrat, medtem ko se bo število
prebivalcev med 15. in 65. letom starosti zmanjšalo. S povečevanjem deleža starejših se povečuje tudi potreba po storitvah s področja dolgotrajne oskrbe. Dolgotrajna oskrba predstavlja
niz ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih
osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne
oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja
ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem
časovnem obdobju ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. V evropskih državah
kar tretjina starejših od 80 let potrebuje večji
ali manjši obseg redne pomoči za samostojno
življenje. Potreba po dolgotrajni oskrbi sicer ni
omejena s konkretnim starostnim obdobjem,
je pa tveganje odvisnosti od pomoči druge osebe pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih
dnevnih opravil pri mlajši populaciji bistveno
manjše.
Pričakovana življenjska doba v starosti 65 let se
je v zadnjih desetletjih za oba spola pomembno
podaljšala, kar je odraz boljše dostopnosti zdravstvenih storitev in izboljšanih življenjskih pogojev. Podaljševanje življenjske dobe ne pomeni
nujno tudi podaljšanja let zdravega življenja.
Slovenija se po kazalniku let zdravega življenja
še vedno uvršča na sam rep držav EU. S podaljševanjem življenjske dobe se običajno povečuje
tudi obseg zdravstvenih težav in omejitev, ki so
značilne za starejše (npr. krhkost in padci, sindrom demence, inkontinenca itd.), kar vpliva
na sposobnost samostojnega življenja, ima pa
lahko tudi širše posledice, saj lahko stanje osebe, ki potrebuje dolgotrajno oskrbo, vpliva tudi
na svojce in širšo družbo.1 Slovenija se že danes
uvršča med države, v katerih je delež prebivalstva, ki so izpostavljeni dejavnikom tveganja za
zdravje, nadpovprečen, kar dolgoročno prispeva k višanju izdatkov za zdravstvene storitve v
zdravstvu in dolgotrajni oskrbi.2 Zaskrbljujoče
visok ostaja tudi delež socialno izključenih starejših, ki je v Sloveniji večji, kot je povprečje
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EU. Na nizko socialno vključenost starejših v
Sloveniji kaže tudi raziskava SHARE, kjer je socialna vključenost starejših od 50 let merjena z
dodatnimi kazalniki o stanovanjski prikrajšanosti, zdravju, civilni participaciji in medosebnih
odnosih. Delež izključenih s treh ali več področij hkrati znaša 15 %, kar nas uvršča na drugo
mesto med državami, vključenimi v raziskavo.
Višje povprečje od EU v Sloveniji dosega tudi
stopnja tveganja revščine pri osebah, starejših
od 65 let.
2. FINANCIRANJE DOLGOTRAJNE
OSKRBE
Rast izdatkov za dolgotrajno oskrbo se povečuje hitreje kakor rast zdravstvenih izdatkov, pri
čemer se pričakuje, da se bodo izdatki za dolgotrajno oskrbo zaradi vpliva demografskih sprememb do leta 2035 podvojili. Slovenija po javnih
finančnih virih, ki jih namenja za dolgotrajno
oskrbo, pomembno zaostaja za povprečjem, ki
ga za dolgotrajno oskrbo namenjajo druge države OECD3. Trenutno ključni vir financiranja
storitev dolgotrajne oskrbe predstavljajo skladi
socialne varnosti (v letu 2018 so ti financirali
48,7 odstotka izdatkov za dolgotrajno oskrbo).
Z vidika mednarodne primerjave je Slovenija
ena izmed držav, ki ima nižji delež financiranja
dolgotrajne oskrbe iz javnih virov v odstotnem
deležu od BDP, in sicer je bil v letu 2017 ta 1,3
odstotka, medtem ko je bilo povprečje držav
OECD 1,6 odstotka. Razmerje med izdatki za
zdravstveni del dolgotrajne oskrbe in izdatki za
socialni del se po letih bistveno ne spreminja; v
letu 2018 je bilo razmerje 66 : 34. Mednarodno
primerljiva metodologija zdravstvenih računov

Strategija dolgožive družbe, Urad RS za makroekonomske analize in
razvoj (UMAR), dostopno na URL: http://www.umar.gov.si/fileadmin/
user_upload/publikacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/
Strategija_dolgozive_druzbe.pdf.
2
Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems & Fiscal Sustainability, Evropska komisija, dostopno na URL: https://ec.europa.eu/
malta/sites/malta/files/health_systems_and_fiscal_sustainability_vol1_
en.pdf.
3
Long-term Care, OECD, 2020, dostopno na URL: https://www.oecd.org/
els/health-systems/long-term-care.htm.
1
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opredeljuje, da v socialni del dolgotrajne oskrbe
spadajo storitve podpornih dnevnih opravil (t.
i. storitve IADL – npr. pomoč pri nakupovanju,
pranju perila itd.), ki posamezniku omogočajo,
da samostojno živi v lastni hiši ali stanovanju.
V zdravstveni del dolgotrajne oskrbe pa spadajo
medicinska oskrba ali zdravstvena nega in storitve osnovnih dnevnih opravil (t. i. storitve ADL,
npr. pomoč pri oblačenju, umivanju, hranjenju
itd.), kar se izvaja bodisi v institucionalni oskrbi
kot del storitev dnevnega varstva ali pa kot del
storitev na domu, vključno z denarnimi prejemki za ta namen. V letu 2018 je bil največji del
izdatkov za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe
v Sloveniji namenjen za izvajanje te oskrbe v institucijah, in sicer skoraj tri četrtine. Malo več
kot četrtina teh izdatkov pa je bila namenjena
za izvajanje oskrbe na domu in približno pol
odstotka za izvajanje oskrbe v okviru storitev
dnevnega varstva. V strukturi celotnih izdatkov
za dolgotrajno oskrbo so bili deleži izdatkov za
zdravstveni del dolgotrajne oskrbe glede na način njenega izvajanja v letu 2018 razporejeni v
institucijah, in sicer 77,9 odstotka, od tega kar
58,1 odstotka za izvajanje dolgotrajne oskrbe v
domovih za starejše, 15,6 odstotka za izvajanje
dolgotrajne oskrbe v različnih socialnih zavodih in 4,2 odstotka v bolnišnicah. Preostali del
teh izdatkov, in sicer 22,1 odstotka, pa je bil
namenjen za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe
na domu. Te oskrbe so bili lahko prejemniki
deležni v obliki storitve oziroma oskrbe, ki so
jo nudili predvsem izvajalci patronažne službe, izvajalci socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu, osebne asistence ter družinski
pomočniki, ali pa v obliki denarnega prejemka.
Za zagotovitev stabilnosti financiranja Zakon o
dolgotrajni oskrbi predvideva financiranje pravic iz dolgotrajne oskrbe iz več virov. Določeno
je obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo,
pri čemer bo poseben zakon glede obveznega
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo določil pogoje obveznega zavarovanja, osnovo za plačilo prispevkov in prispevno stopnjo, način obračuna
in plačevanja prispevkov, zavezance in prispevke za posebne primere. Zakon se mora uveljaviti
do 30. 6. 2025. Do uveljavitve posebnega zakona
pa se pravice iz dolgotrajne oskrbe financirajo iz
prenesenih sredstev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in in-

validskega zavarovanja, manjkajoča sredstva pa
bo zagotavljal proračun Republike Slovenije.
Pregled podatkov drugih držav v zvezi s strukturo javnega financiranja področja dolgotrajne
oskrbe kaže, da v skoraj dveh tretjinah držav
OECD več kot 50-odstotni javni delež v strukturi financiranja dolgotrajne oskrbe predstavljajo proračunski viri. V samem vrhu najdemo
skandinavske države s 100-odstotnim javnim
financiranjem iz proračuna. Na kakšen način
se ta sredstva zbirajo oziroma zagotavljajo v
proračunih držav, pa je v državah urejeno različno. Države, ki imajo podobno ureditev socialnih zavarovanj kot Slovenija oz. temeljijo na
Bismarckovem modelu socialne varnosti (npr.
Nemčija in Luksemburg), imajo ravno obratno
javnofinančno strukturo financiranja področja dolgotrajne oskrbe, in sicer prevladujoč vir
predstavljajo socialna zavarovanja za določene rizike oziroma tveganja – v tem primeru za
dolgotrajno oskrbo. Ta oblika kot samostojna
oblika financiranja pa dolgoročno ni vzdržna,
saj bo v primeru upadanja delovno sposobnih
oz. aktivnih prebivalcev financiranje dolgotrajne oskrbe zahtevalo dodatne vire. Ne glede na
izbiro sistema financiranja je vsem državam
skupno, da se pri vzpostavljanju in nadgradnji
sistema dolgotrajne oskrbe soočajo s problemi
financiranja in organizacije dolgotrajne oskrbe
z vidika prekrivanja med storitvami in prejemki, nepreglednosti sistema, prekrivanja storitev
z zdravstvenim sistemom in stroškov upravljanja. Z vidika učinkovitosti sistemov socialne zaščite je zato pomembno pravice iz javnih virov
za dolgotrajno oskrbo usklajevati z rešitvami v
zdravstvenem in pokojninskem sistemu. Pristopi k uvajanju sprememb v financiranju dolgotrajne oskrbe so v vseh državah dolgotrajni in
povezani tudi z iskanjem novih javnih virov.
Razlike v pristopu k spremembam obstoječih
sistemov dolgotrajne oskrbe pa so v veliki meri
povezane z razlikami v organizaciji in razvitosti
sedanjih sistemov dolgotrajne oskrbe, sistemov
socialne zaščite na splošno, gospodarsko razvitostjo in tradicionalno vlogo družine.
4
Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems & Fiscal Sustainability, Evropska komisija, dostopno na URL: https://ec.europa.eu/
malta/sites/malta/files/health_systems_and_fiscal_sustainability_vol1_
en.pdf.
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3. POGLAVITNI PROBLEMI NA
PODROČJU UREJANJA DO
Področje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ni enotno in sistemsko urejeno, zato so bile potrebne strukturne spremembe, ki bodo podlaga za
nove storitve. Dolgotrajna oskrba bo osebam,
ki ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase,
ob njihovem aktivnem sodelovanju, omogočila
kakovostno in varno življenje. Trenutno so namreč pravice, ki se vežejo na področje dolgotrajne oskrbe, v Sloveniji razdrobljeno urejene
v številnih predpisih, zato je ureditev zlasti za
upravičence, njihove svojce, pogosto pa tudi za
strokovne delavce, ki odločajo o pravicah, nepregledna in administrativno obremenjujoča.
Po oceni Evropske komisije je kakovost koordinacije med sistemi zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji šibka.4
Del storitev, ki po mednarodni metodologiji
zdravstvenih računov spada na področje dolgotrajne oskrbe, se v Sloveniji trenutno zagotavlja
v okviru zdravstvenega sistema, del pa v okviru
sistema socialnega varstva, pri čemer so izvajalci v pristojnosti različnih resorjev, zato so v
praksi pogosto med seboj nepovezani. V praksi
se soočamo tudi s spektrom nezadovoljenih potreb, saj se v skupnosti oziroma na domu kljub
primerljivim potrebam oskrbovancem ne zagotavlja primerljiv nabor storitev kot v institucijah. Zaradi različnih pravnih podlag, vstopnih
mehanizmov in ocenjevalnih lestvic upravičenci
kljub primerljivim potrebam ne dostopajo nujno do primerljivih pravic. Posledično se povečujejo tako zasebni kakor tudi javni izdatki na
področju dolgotrajne oskrbe, kar zmanjšuje dostopnost in dosegljivost storitev v obdobjih, ko
posameznik zaradi posledic bolezni, starostne
oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja
ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem
časovnem obdobju ne more v celoti samostojno skrbeti zase. V Republiki Sloveniji tudi ni
zadovoljivo poskrbljeno za osebe, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih, saj ni zagotovljena enaka
ali primerljiva obravnava posameznikov glede
dostopnosti storitev, ne glede na to, ali bi se ti
odločili za institucionalno ali skupnostno obliko obravnave. Enaka ali primerljiva obravnava
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ni zagotovljena niti uporabnikom v domovih za
starejše, saj kriteriji in merila za sprejem v institucije niso opredeljeni enotno, določeni niso
niti standardi storitev. Pri storitvah v skupnosti
se višina sofinanciranja iz javnih virov po občinah močno razlikuje, kar posledično vodi do
neenakega položaja uporabnikov, ki te storitve
koristijo.
4. KAJ PRINAŠA ZAKON
O DOLGOTRAJNI OSKRBI
Vse sodobne in odgovorne družbe se soočajo z
izzivi urejanja sistemov dolgotrajne oskrbe, ki bi
prožno odgovarjali na potrebe uporabnikov in
bili hkrati dolgoročno stabilni, finančno vzdržni
in bi krepili razvoj skupnostnih oblik obravnave. Ministrstvo za zdravje je v letu 2017 prevzelo
nalogo priprave predloga Zakona o dolgotrajni
oskrbi in izvedbe pilotnih projektov na področju dolgotrajne oskrbe. Zakon o dolgotrajni
oskrbi je Državni zbor RS sprejel v decembru
leta 2021, uporabljati pa se je začel z 18. januarjem 2022.
Rešitve, predlagane v Zakonu o dolgotrajni
oskrbi, so bile preverjene v okviru projektnih
aktivnosti, ki jih je koordiniralo Ministrstvo za
zdravje, in prinašajo možnost izbire upravičencev, kje in v kakšni obliki želijo storitve koristiti, omogočajo aktivno vlogo upravičencev ter
krepijo podporo izvajalcem neformalne oskrbe.
Zakon prinaša pričakovano in nujno integracijo
sistemov zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe s ciljem neprekinjene in celostne
obravnave posameznikov, ki omogoča, da državljani s primerljivimi potrebami končno dostopajo do primerljivih pravic. Dolgotrajna oskrba
se zagotavlja v okviru javne mreže na način, da
uporabniki kljub različnim oviranostim tudi v
obdobju življenja, ko ne zmorejo več v celoti samostojno poskrbeti zase, ob izbranih storitvah
dolgotrajne oskrbe ostanejo dlje časa na svojem
domu v krogu socialne mreže, ki so jo zgradili v
svojem življenju. Do storitev dolgotrajne oskrbe
lahko po novem vstopajo tudi mlajši od 65 let.
Ta populacija je danes pogosto prezrta, saj smo
razvoj institucionalnih oblik oskrbe v preteklosti razvijali predvsem za populacijo, starejšo od
65 let.
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Zakon omogoča, da se vse storitve iz dolgotrajne oskrbe izvajajo pri vseh tipih izvajalcev, ki pa
se na različen način dopolnjujejo glede načinov
zagotavljanja zdravstvene oskrbe. Nova ureditev
torej omogoča dostop do primerljivih storitev
tako na domu kot v instituciji. Če oseba potrebuje višji obseg dolgotrajne oskrbe, ne pomeni,
da bo morala zamenjati tip izvajalca, saj bodo
vsi izvajalci dolgotrajne oskrbe zagotavljali primerljive storitve s področja dolgotrajne oskrbe.
Z večjim obsegom potreb po dolgotrajni oskrbi bo lahko upravičenec pri istem uporabniku
prehajal v višje kategorije dolgotrajne oskrbe in
obratno. Upravičenec bo lahko samostojno izbiral tudi, na kakšen način želi pravice iz dolgotrajne oskrbe koristiti: kot oskrbo na domu,
v instituciji, v obliki oskrbovalca družinskega
člana ali v obliki denarnega prejemka. Prilagajanje potrebam je v novem sistemu bistveno izboljšano. Upravičenci bodo upravičeni tudi do
novih storitev e-oskrbe ter storitev za krepitev
in ohranjanje samostojnosti, ki pomagajo k višji
samostojnosti uporabnikov oziroma omogočijo,
da so uporabniki kljub oviranosti lahko čim bolj
samostojni. Pomemben doprinos h kakovosti in
varnosti obravnave prinaša tudi ureditev področja oskrbovalcev družinskega člana, ki se v zagotavljanje dolgotrajne oskrbe po novem lahko
vključujejo ob preverjanju psihofizičnih sposobnosti za opravljanje dolgotrajne oskrbe in usposabljanju, katerega namen je tudi zaščita zdravja
oskrbovalcev družinskega člana. Oskrbovalcem
družinskega člana (večinoma so to ženske) se
bo zagotovilo boljše nadomestilo za izpadli dohodek, kar zmanjšuje tveganje revščine v lastni
starosti. Zakon vzpostavlja tudi nov tip izvajalca
dolgotrajne oskrbe – t. i. negovalni dom, ki bo
ključen predvsem z vidika naslavljanja potreb
tistih uporabnikov, ki po zaključenem bolnišničnem zdravljenju potrebujejo zahtevnejše
medicinsko-tehnične postopke in posege. V letu
2022 se bodo v okviru mreže območnih enot
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
vzpostavile enotne vstopne točke, preko katerih
bodo osebe lahko vstopale v sistem dolgotrajne oskrbe. Vstopne točke bodo izvajale oceno
upravičenosti do dolgotrajne oskrbe z uporabo
enotne ocenjevalne lestvice.

Zakon o dolgotrajni oskrbi vzpostavlja nov steber socialne varnosti, ki bo v povezavi s spremembami drugih sistemov socialne varnosti
omogočal in zagotavljal izvajanje dolgotrajne
oskrbe kot integrirane dejavnosti vseh storitev
na način, da bo dolgotrajna oskrba v prihodnje
vsem upravičencem dostopna pod enakimi pogoji ter da bo kakovostna in varna.
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