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»Pacient v središču, kako in kdaj?«

Bogdan Tušar Helena Ulčar Šumčić
Društvo ekonomistov v zdravstvu

Vodilo letošnjega 23. jesenskega srečanja eko-
nomistov v zdravstvu »Pacient v središču, kako 
in kdaj?« ni bilo izbrano naključno. Je odziv na 
številne načrtovane spremembe, ki naj bi zdra-
vstveni sistem približale uporabniku in ga »po-
novno« postavile v njegovo središče. Osredo-
točenost na pacienta je osrednja »nit« številnih 
strategij, politik in ukrepov. Kljub temu ostaja v 
praksi bolj ali manj le črka na papirju. Pacienti, 
ki vstopajo v sistem zdravstvenega varstva, kma-
lu ugotovijo, da sistem, v katerega kot davkopla-
čevalci in zavarovanci vplačujejo svoja sredstva, 
ni zmožen optimalno uresničiti njihovih potreb 
in pričakovanj po hitri in učinkoviti oskrbi. Nji-
hova vloga pri odločanju o zdravstveni oskrbi 
zato ni takšna, kot jim jo na načelni ravni sistem 
pripisuje. Povečevanje deleža pacientov, ki ča-
kajo nad dopustno čakalno dobo, nezmožnost 
izbire osebnega zdravnika ter zmanjšana dosto-
pnost storitev na primarni ravni kot posledica 
težav v delovanju primarnega zdravstva pacien-
ta oddaljujejo od središča sistema, njegove po-
trebe pa, kot opozarja zlasti medicinska stroka, 
pogosto ostajajo prezrte. 

V ta namen želimo v ospredje tokratnega sreča-
nja postaviti bodočega uporabnika zdravstvenih 
storitev, in to na vseh ravneh zdravstvenega var-
stva, njegove potrebe in pričakovanja, še preden 
kot pacient vstopi v zdravstveni sistem, vse do 
trenutka, ko ga zapusti. V luči načrtovanih spre-
memb želimo spregovoriti o izzivih slovenske-
ga zdravstvenega sistema za boljšo dostopnost 
zdravstvenih storitev in krajše čakalne vrste. 

Spremembe v demografskih trendih, razvoj 
novih medicinskih tehnologij in oblik zdra-
vljenja bolezni, dvig zdravstvene pismenosti 
pacientov ter spremembe njihovega življenjske-
ga sloga vplivajo tudi na spremenjene zahteve 
in potrebe v družbi, kar pomembno vpliva na 
delovanje sistema zdravstvenega varstva, njego-
vo organizacijo in način financiranja. Recept, 
kako ohraniti pacienta v središču sistema, zato 
ni preprost. Biti osredotočen na pacienta po-
meni načrtovati in izvajati zdravstvene storitve 
na način, da uspešno izpolnjujejo pacientove 
zdravstvene potrebe, ko in kadar jih ta potre-
buje. Pri tem je pomembno, da ima pacient mo-
žnost pravočasnega dostopa do kakovostnih in 
varnih zdravstvenih storitev, ko jih potrebuje in 
ne šele, ko so te na voljo, da mu je zagotovljena 
aktivna vključenost v odločanje o zdravstveni 
oskrbi, predvsem pa da mu je glede na njegove 
zdravstvene potrebe zagotovljena enakopravna 
obravnava. Pomembno je tudi, da mu sistem 
zaradi nujnosti prehajanja med različnimi ravn-
mi zdravstvenega varstva omogoča zdravstveno 
oskrbo, ki ostaja neprekinjena od napotitve do 
zdravljenja in rehabilitacije, ter da so mu glede 
na izkazane potrebe pravočasno na razpolago 
ustrezni diagnostični in terapevtski postopki ter 
je o njih tudi ustrezno informiran.
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Izkušnje s pandemijo so dodatno razgalile šte-
vilne vrzeli v slovenskem zdravstvu, njegove 
sistemske in organizacijske pomanjkljivosti, ki 
se odražajo na področju nezmožnosti pravo-
časnega načrtovanja in zagotavljanja ustreznih 
kadrovskih virov ter primernih delovnih pogo-
jev, iztrošenosti medicinske opreme, zastarele 
infrastrukture itd. Problemi seveda niso nastali 
včeraj, vztrajno se kopičijo že vrsto let in zara-
di kompleksnosti brez jasne vizije in skupnega 
konsenza, v katero smer želimo peljati razvoj 
zdravstva, ne bodo rešeni jutri. Razmere v zdra-
vstvu bi se sicer morale postopoma normalizi-
rati, vendar se težave z dostopnostjo tudi po ob-
dobju pandemije vztrajno nadaljujejo. Podatki 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
kažejo, da še vedno narašča število zavarovanih 
oseb, ki so vključene v obvezno zdravstveno za-
varovanje in imajo pravico do izbire osebnega 
zdravnika, dejansko pa nimajo opredeljenega 
izbranega osebnega zdravnika. Posledično se 
je dostopnost zdravstvenih storitev na primar-
ni ravni v prvi polovici leta 2022 znižala za 
33,6 odstotka. Vsaka šesta zavarovana oseba 
tako ostaja brez svojega osebnega zdravnika, 
kljub temu da ji zakon pri uveljavljanju pravic 
iz zdravstvenega zavarovanja daje pravico do 
proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavo-
da. Nezmožnost uveljavljanja te pravice v pra-
ksi pomeni neposredno kršitev 50. in 51. člena 
Ustave RS, ki državljanom zagotavljata pravico 
do ustrezne socialne varnosti in zdravstvenega 
varstva. Pacient mora imeti pravico, da samo-
stojno izbira in samostojno odloča. Naloga dr-
žave pa je, da mu s primernimi ukrepi to omo-
goči. Glede na podatke Eurostata neizpolnjene 
potrebe po zdravstveni obravnavi v Sloveniji 
ostajajo relativno visoke tudi zaradi čakalnih 
dob. O neizpolnjenih potrebah po zdravstveni 
obravnavi v Sloveniji je v letu 2019 poročalo  
2,3 %, v povprečju držav EU pa 1,7 % prebi-
valcev1. Iz Smernic zdravstvene politike za leto 
2023 z dne 12. 9. 2022 je razvidno, da se je sku-
pno število vseh čakajočih pacientov na dan 25. 8. 
2022 v primerjavi s skupnim številom vseh čaka-
jočih na dan 1. 2. 2021 povečalo za 88.691 oseb 
oz. za 59,2 %. Pri prvih pregledih se je skupno 
število vseh čakajočih v enakem obdobju poveča-
lo za 43.261 oseb oziroma za 75,7 %. Pri ostalih 

zdravstvenih storitvah se je skupno število vseh 
čakajočih v enakem obdobju povečalo za 45.430 
pacientov oziroma za 49,0 %. Skupno število ča-
kajočih nad dopustno čakalno dobo se je na dan 
25. 8. 2022 v primerjavi s skupnim številom ča-
kajočih nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 2. 
2021 povečalo za 59.756 oseb oziroma za 103,4 
%. Pri prvih pregledih se je skupno število čaka-
jočih nad dopustno čakalno dobo v enakem ob-
dobju povečalo za 32.036 oseb oziroma za 149 
%. Pri ostalih zdravstvenih storitvah se je število 
vseh čakajočih nad dopustno čakalno dobo v ena-
kem obdobju povečalo za 27.720 oseb oziroma za 
76,4 %.2

Obdobje pandemije je posebej izpostavilo tudi 
pomen in nujnost digitalne preobrazbe sloven-
skega zdravstvenega sistema, saj kljub napred-
ku pri digitalni konkurenčnosti v Sloveniji še 
vedno zaostajamo za povprečjem EU, s čimer 
se oddaljujemo od želene in celovite digitalne 
preobrazbe zdravstvenega sektorja. Stopnje di-
gitalizacije javnih zavodov kot glavnih nosilcev 
izvajanja zdravstvene dejavnosti se med seboj 
zelo razlikujejo, pri večini pa so vlaganja v IT 
zaradi omejenih sredstev prenizka. Poseben 
problem predstavljata nepovezanost različnih 
informacijskih sistemov in nezmožnost izme-
njave podatkov zaradi neusklajenih standardov 
za izmenjavo, šifrantov in samega podatkovne-
ga modela. Potreba po sistemski ureditvi učin-
kovite (integrirane) informacijske podpore za 
izvajanje storitev – tudi na daljavo – in s tem 
optimalnega izkoriščanja razpoložljivih virov 
je zato nujna. Uvedba novih tehnologij in digi-
talna transformacija sta lahko učinkoviti orod-
ji za boljše in hitrejše doseganje ciljev reform  
zdravstvenega sistema. 

Za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev 
in skrajšanje čakalnih dob so bile že v letu 2021 
uvedene številne spodbude za zmanjšanje obre-

1 OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), 
Slovenija: Zdravstveni profil države 2021, State of Health in the EU, 
OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and 
Policies, Brussels.
2 Smernice zdravstvene politike 2023, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana 
2022.
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menitev in ohranitev dostopnosti storitev zla-
sti na primarni ravni. Nova vlada je na začetku 
poletja 2022 napovedala nadaljevanje boja proti 
čakalnim vrstam in obljubila potrebno zdra-
vstveno reformo. Oblikovan je bil akcijski načrt 
za skrajševanje čakalnih dob in izboljšanje iz-
menjave podatkov v sistemu eNaročanje, ki naj 
bi bil osnova za vodenje čakalnih seznamov in 
skrajševanje čakalnih dob pri izvajalcih. Sprejet 
je bil Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev sta-
bilnosti zdravstvenega sistema, ki je z namenom 
stabilizacije zdravstvenega sistema posegel v 
posamezne zakone s področja zdravstva. Zakon 
med drugim naslavlja prav dolge čakalne dobe v 
zdravstvu oziroma zmanjšano dostopnost zdra-
vstvenih storitev. Pričakovanja Ministrstva za 
zdravje so, da se bodo na podlagi zakona čakal-
ne vrste v letu dni skrajšale za polovico. 

Na podlagi interventnega zakona je Vlada RS 
nato sprejela Uredbo o določitvi programov 
storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo 
izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 
2022. Uredba temelji na Poročilu o finančnem 
poslovanju javnih zdravstvenih zavodov v prvih 
šestih mesecih leta 2022, ki izpostavlja »resne 
motnje«, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega 
sistema, zlasti negativno finančno stanje javnih 
zdravstvenih zavodov. Skladno z uredbo lah-
ko Vlada RS sama, brez pogajanj z izvajalci in 
plačnikom, določi vsebino programa storitev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredeli 
zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in 
določi obseg sredstev. Sprejemu uredbe je sledila 
izdaja Smernic zdravstvene politike v letu 2023, 
ki predstavljajo izhodišča Zavodu za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije za pripravo predloga 
programa storitev obveznega zdravstvenega za-
varovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebne za 
njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev 
za leto 2023. Ključni cilji smernic so povečanje 
dostopnosti zdravstvenih storitev, optimizacija 
zdravstvene oskrbe in izboljšanje učinkovitosti 
sistema zdravstvenega varstva. 

Pred nami so že načrti o reformi zdravstvenega 
sistema. V ta namen je bil oblikovan Strateški 
svet za prenovo zdravstvenega sistema, čigar na-
loga bo priprava okvirnega predloga potrebnih 

sistemskih sprememb za prenovo zdravstvenega 
sistema za prihodnjih 20 let ter predloga modela 
mreže izvajanja javnih zdravstvenih storitev. Žal 
ugotavljamo, da v strateškem svetu ni predstav-
nika organizacij, ki zastopajo interese pacientov. 
Če želimo nekoč resnično postaviti pacienta v 
središče, je ključnega pomena tudi, da so paci-
enti oz. njihovi predstavniki vključeni v postop-
ke snovanja, oblikovanja in izvajanja zdravstve-
nih ter drugih z zdravstvom povezanih politik.

V kakšni meri bodo predvideni ukrepi dejansko 
vplivali na izboljšanje dostopnosti zdravstvenih 
storitev in kje so še priložnosti za sistemske iz-
boljšave, so v svojih predstavitvah nakazali tudi 
govorniki na letošnjem jesenskem srečanju. 
Njihove ugotovitve so povzete v tem zborniku. 
V splošnem lahko sklenemo, da za izboljšanje 
dostopa do zdravstvenih storitev, ki bo omogo-
čil, da bomo pacienta lahko dejansko umestili 
v središče sistema, ne bodo dovolj samo ukrepi 
na področju upravljanja čakalnih vrst in drugi 
»ad hoc« ukrepi, potrebna bo premišljena in ce-
lovita reforma, v okviru katere bo treba določiti 
družbeno sprejemljiv obseg javno financiranih 
pravic in zdravstvenih storitev ter opredeliti od-
nos med javnim in zasebnim, oblikovati temu 
ustrezen model financiranja in način vredno-
tenja storitev, postaviti mrežo izvajalcev, ki bo 
sledila izkazanim potrebam, digitalizirati proce-
se dela, implementirati objektivne in finančno 
vzdržne standarde in normative dela, vezati pla-
čilo storitev na izkazane učinke uspešnost in ka-
kovosti opravljenega dela, bolje ovrednotiti delo 
zaposlenih v zdravstvu, predvsem pa vzpostaviti 
orodja za učinkovitejše načrtovanje in upravlja-
nje človeških virov v zdravstvu – vse to na način, 
ki bo omogočal dolgotrajno finančno vzdržnost 
zdravstvenega sistema. Za to bodo potrebni do-
datni finančni viri in odločne spremembe v or-
ganizaciji njegovega delovanja. Samo tako bomo 
glede na izzive časa zmogli ohraniti javno, so-
lidarno in vsem dostopno zdravstveno varstvo, 
predvsem pa zagotoviti stabilnost delovanja 
primarne ravni kot osnovnega stebra zdravstve-
nega sistema ter omogočiti zdravstveno oskrbo 
vsem državljanom pod enakimi pogoji. 
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Ortopedska bolnišnica Valdoltra kot speciali-
stična bolnišnica za ortopedijo na nacionalnem 
nivoju, z več kot 110-letno tradicijo, ima pose-
ben pomen za Slovenijo in je ponos slovenske 
medicine v domačih in tujih strokovnih krogih. 

Bolnišnica se že od nastanka vse do danes ve-
dno prilagaja razvoju medicinske doktrine za 
zdravljenje predvsem kostnih obolenj. Začela je 
kot sanatorij za kostno-sklepno tuberkulozo, saj 
so lega ob morju, blago podnebje in rodovitna 
zemlja omogočali za takratne razmere najbolj-
še pogoje za zdravljenje skrofuloznih bolnikov, 
predvsem otrok. Kljubovala je svetovnim voj-
nam in pestrim političnim situacijam pod av-
stro-ogrsko monarhijo, Kraljevino Italijo, SFRJ 
in nazadnje v samostojni Republiki Sloveniji.

Danes smo največja tovrstna ustanova v Slo-
veniji, ki pokriva okrog 30 % zmogljivosti slo-
venske ortopedije: letno izvedemo več kot 2.100 
primarnih in revizijskih protez kolka in kolena, 
več kot 50 operacij na hrbtenici, več kot 1.500 
artroskopij in drugih operacij kolena in ramena, 
več kot 800 operacij gležnja in stopala ter več 
kot 100 kirurških zdravljenj kostnih okužb. 

Poleg zagotavljanja velikega obsega zdravstvenih 
storitev ostajamo vodilni v Sloveniji na področju 
zahtevnejših storitev ortopedske kirurgije:
• POSEGI NA KOLKU: opravimo največ re-

vizij in zamenjav kolka s katastrofalnimi ali 
resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji 
ali zapleti (več kot 40 % revizij);

• POSEGI NA KOLENU: največ zamenjav 
kolenskega sklepa in ponovnih namestitev s 
katastrofalnimi spremljajočimi bolezenski-
mi stanji ali zapleti (skoraj 50 %);

• POSEGI NA STOPALU: največ primerov 
med vsemi slovenskimi bolnišnicami;

• POSEGI NA HRBTENICI: vodilni pri 
učvrstitvi hrbtenice pri deformacijah (sko-
raj 80 %).

Kontinuiran je trend zmanjševanja obsega 
»manj kompleksnih« posegov, saj se število iz-
vajalcev tovrstnih posegov povečuje, prav tako 
so ti posegi cenovno dostopni tudi samoplačni-
kom oziroma bolnikom z urejenim dodatnim 
zavarovanjem pri komercialnih zdravstvenih 
zavarovalnicah. Po drugi strani pa se povečuje 

delež »težjih« primerov, kot so zahtevnejši po- 
segi na hrbtenici, revizije in zamenjave s kata-
strofalnimi ali spremljajočimi bolezenskimi sta-
nji, zahtevnejše operacije križnih vezi in posegi 
na ramenu ter osteotomije. Ti so cenovno manj 
zanimivi za zasebne izvajalce zdravstvenih stori-
tev, prav tako je število usposobljenih izvajalcev 
manjše. Poleg tega izvajamo tudi zahtevnejšo 
obravnavo bolnikov z resnimi komplikacijami 
po ortopedskih posegih (okužbe), ki pridejo v 
našo bolnišnico iz drugih bolnišnic in zasebnih 
centrov. To zdravljenje je izredno kompleksno, 
saj zahteva izčrpno diagnostiko in sodelovanje 
specializiranega tima strokovnjakov (poleg or-
topedov še kliničnega farmacevta, mikrobiolo-
ga, patologov idr.) ter v času hospitalizacije tudi 
večinoma drage antibiotike. Od leta 2002 vodi-
mo lasten register artroplastike, od leta 2019 pa 
smo upravljavec nacionalnega registra endopro-
tetike – zbirke RES. RES omogoča povezovanje 
z ortopedskimi klinikami in oddelki v Sloveni-
ji in tujini. Poleg tega omogoča povezovanje v 
mreži registrov EU, s tem pa našemu delu daje 
kredibilnost in prepoznavnost. Registri predsta-
vljajo pomembno osnovo za delo naše razisko-
valne skupine.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra sodeluje z vse-
mi domačimi in s številnimi tujimi zdravstve-
nimi centri v Evropi in ZDA, večkrat tudi v 
skupnih projektih pri uvajanju najsodobnejših 
operativnih in terapevtskih metod. Smo tudi 
učni center za dodiplomsko in podiplomsko 
izobraževanje zdravstvenega kadra ter številnih 
zdravnikov iz tujine. 

V letu 2021 je bilo v bolnišnici zaposlenih 450 
oseb, od tega 45 zdravnikov specialistov, 170 
izvajalcev zdravstvene nege ter 57 drugih zdra-
vstvenih delavcev in sodelavcev. Razpolagamo 
s 190 bolniškimi posteljami, 6 operacijskimi 
dvoranami, sodobnimi aparati MR, CT in RTG 
ter lastnim medicinskim laboratorijem. Letno 
opravimo preko 5.000 operativnih posegov, 
30.000 ambulantnih pregledov in več kot 9.000 
preiskav z MR in CT. Po obsegu storitev, številu 
specialistov in številu znanstvenih objav se uvr-
ščamo med velike ortopedske centre v svetov-
nem merilu.
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Od leta 2011 je bolnišnica akreditirana po med-
narodnem standardu za bolnišnice, od leta 2015 
pa tudi certificirana za sistem vodenja kakovosti 
po standardu ISO 9001. 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra se ponaša tudi 
z izjemno lokacijo v mirnem mediteranskem 
okolju, na čudovitem območju tik ob Jadran-
skem morju in v neposredni bližini meje z Ita-
lijo. Bolnišnični kompleks je urejen, znameniti 
pavi in rožni vrt z bogato zbirko vrtnic, ki je 
posebno darilo priznanega profesorja iz Klinike 
Gemelli iz Rima, pa ustvarjajo dodaten občutek 
urejenosti in odličnosti. 

Najvišji prioriteti naše bolnišnice sta kakovo-
stno in varno zdravljenje naših pacientov ter 
hitro odzivanje na izzive in zahteve okolja. Po-
stavljamo si visoke cilje, saj se zavedamo pred-
nosti, ki jih imamo kot specializirana ustanova, 
tj. ozka specializiranost, velik obseg podobnih 
primerov, bogate izkušnje in znanje specialistov, 
interdisciplinarna povezanost in sodelovanje 
ter predvsem razvojna naravnanost. Zaposleni 
so motivirani k izboljšavam, ki slonijo na razi-
skovalnem delu, strokovnem izpopolnjevanju in 
prenosu znanja ter na podlagi ukrepov po za-
znanih tveganjih. Veliko pozornosti namenjamo 
tudi varnosti v najširšem smislu z zagotavlja-
njem varne zdravstvene obravnave pacientov, 
varnega okolja, ustrezne delovne opreme in pro-
storov ter nabave ustreznega blaga in storitev.

Tako se je tudi v preteklem obdobju, ki ga je za-
znamovala epidemija okužbe z virusom SARS-
-CoV-2, z nenehnimi prilagajanji veljavnim 
ukrepom, spremljanjem epidemiološke situ-
acije in ob izjemni predanosti zaposlenih naš 
sistem izkazal za učinkovitega in fleksibilnega. 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra je ves čas osta-
jala odprta in je poleg lastnih sprejemala tudi 
vse nujno napotene paciente iz drugih centrov. 
Kljub izrednim razmeram smo s sprotnimi pri-
lagajanji organizacije dela in nadpovprečnimi 
obremenitvami realizirali zastavljene cilje skoraj 
na vseh področjih poslovanja. 

Za zaključek:
Ortopedija je hitro razvijajoče se področje me-
dicine tako v smislu razvoja novih tehnik po-
segov, tehnologij in računalniško vodenih po-
stopkov kot tudi kakovostnejših materialov 
– implantatov. Izrazit je tudi napredek na po-
dročju slikovne diagnostike (MR, CT, RTG) in 
druge diagnostike ter rehabilitacije.

Predolge čakalne vrste pomembno vplivajo na 
izide zdravljenja. Gre za posledico organizira-
nosti sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji 
in selektivno usmerjenost državnih programov 
skrajševanja čakalnih vrst (npr. fokus na patolo-
gijo palca na nogi, medtem ko za nekatera dru-
ga področja čakalne dobe ostajajo enako dolge 
oziroma se zaradi preobremenjenosti sistema 
celo podaljšujejo).

Določene storitve ostajajo podcenjene s strani 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
saj so pri vrednotenju premalo upoštevani: na-
predek v medicini, vrednost novih tehnologij 
in postopkov, naraščajoče zahteve zakonoda-
je, standardov in druge regulative na različnih 
področjih (npr. ravnanje z odpadki, varstvo pri 
delu, obvladovanje opreme, informacijska var-
nost, varovanje, digitalizacija, akreditacija idr.). 
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prim. Simona Repar Bornšek
Zdravstveni dom Ljubljana

Ali smo z ukrepi na primarni ravni 
dosegli boljšo dostopnost 

do družinskega zdravnika?

Povzetek
V prispevku so opredeljeni deležniki, ki opredelju-
jejo in vplivajo na dostopnost pacientov do pri-
marne zdravstvene oskrbe, ukrepi, ki so bili im-
plementirani, in možne rešitve za celovito ureditev 
tega problema. Dejstvo je, da v Sloveniji primanj-
kuje družinskih zdravnikov, da se za specializacijo 
odloča vse manj mladih in da so potrebe zaradi 
prenosa storitev in kompetenc, večjih možnosti di-
agnostike in zdravljenja ter staranja prebivalstva 
na primarni ravni zdravstvenega sistema vse ve-
čje. Dosedanji ukrepi, kot so spremembe plačnega 
sistema, nagrajevanje timov, povečanje deleža ad-
ministrativno-tehničnega kadra za razbremenitev 
administrativnega dela, uvajanje novih načinov 
komunikacije s pacienti, uvedba ambulant za ne-
opredeljene ipd., ne kažejo na izboljšanje dosto-
pnosti, razbremenitev dela in izboljšane pogoje 
dela, saj zdravniki še vedno zapuščajo ambulante, 
vse več oseb pa ostaja brez zagotovljene oskrbe. 
Za izzive, ki spremljajo današnji čas, potrebuje-
mo drugačne rešitve, da bomo zmogli ohraniti 
solidarno in vsem dostopno zdravstveno varstvo, 
predvsem pa zagotovili stabilnost delovanja pri-
marne ravni kot osnovnega stebra zdravstvenega 
sistema, ki ima tudi ugodne posledice za finančno 
vzdržnost zdravstva v celoti. 

Abstract 
The paper defines the stakeholders who define 
and influence the accessibility of patients to pri-
mary health care, the measures implemented and 
possible solutions for a comprehensive regulation 
of this problem. The fact is that there is a shortage 
of primary care physicians in Slovenia, fewer and 
fewer young people are choosing to specialise, and 
the need at the primary level of the health care 
system is increasing due to the transfer of servi-
ces and competencies, greater diagnostic and tre-
atment options, and the aging of the population. 
Current measures, such as changes to the salary 
system, rewarding teams, increasing the proporti-
on of administrative and technical staff to relieve 
administrative workload, introducing new ways 
of communication with patients, introducing clini-
cs for the undefined, etc., do not indicate any im-
provement in accessibility, workload relief, wor-
king conditions, as physicians continue to leave 
clinics and more and more people remain without 
assured healthcare. We need other solutions to the 
challenges of today in order to maintain solidarity 
and accessibility of healthcare for all and, above 
all, to ensure the stability of the functioning of the 
primary level as the cornerstone of the healthcare 
system, which also has a positive impact on the 
financial sustainability of healthcare as a whole.
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1. DOSTOPNOST V ZDRAVSTVU

Pravica do kakovostne in varne zdravstve-
ne oskrbe je ena izmed osnovnih pacientovih 
pravic (1). Univerzalno dostopnost zdravstve-
ne oskrbe je Svetovna zdravstvena organizaci-
ja (SZO) opredelila kot pomembno človekovo 
pravico, čeprav je v številnih državah sveta niso 
deležni niti v manjšem obsegu. Dostopnost za-
jema dovoljšne število zdravstvenih ustanov, 
ki so pacientu dovolj geografsko blizu, hkrati 
pa tudi družbeno solidarnost, na kateri temelji 
slovensko zdravstveno varstvo (2). Odločevalci 
(MZ, ZZZS, NIJZ in občine) financirajo obseg 
zdravstvenih storitev, upoštevaje razpoložljive 
vire, ter načrtujejo dolgoročne sistemske ukre-
pe in aktivnosti za dvig kakovosti nacionalnih 
podatkov. 

2. DOSTOPNOST 
V DRUŽINSKI MEDICINI

V družinski medicini lahko govorimo o dosto-
pnosti prvega stika (angl. first-contact accessibi-
lity) ter dostopnosti v kontekstu prilagojenosti 
(angl. accessibility-accommodation) (3). Do-
stopnost prvega stika je enostavnost, s katero 
lahko oseba pridobi potrebno oskrbo (vključno 
z nasveti in podporo) od izbranega zdravnika 
v časovnem okviru, ki ustreza nujnosti težave. 
Prilagojenost zdravstvenega sistema se kaže v 
organizaciji primarne zdravstvene oskrbe, ki 
omogoča bolnikom stik z zdravstveno ustanovo 
in zdravnikom (npr. dostopnost preko telefona, 
prilagodljivi sistemi naročanja, delovni čas in 
termini brez naročanja itd.).

Sedem dejavnikov sestavlja dostopnost v dru-
žinski medicini (4): 
1. razpoložljivost (obseg in vrsta storitev, po-

vezanih s potrebami, kot je število zdravni-
kov na prebivalstvo),

2. geografski dostop (razdalja, ki jo je treba 
prepotovati do oskrbe),

3. prilagojenost pacientovim potrebam (or-
ganizacija sistemov naročanja, neposredni 
dostop brez naročanja, oskrba izven ordina-
cijskega časa),

4. cenovna dostopnost (ev. finančne ovire, do-
plačila),

5. sprejemljivost (zadovoljstvo pacientov),
6. izkoriščenost virov (koliko oskrbe pacienti 

uporabijo) in 
7. enakost. 

Vsak od teh dejavnikov lahko spodbuja ali za-
vira dostopnost in s tem vpliva na rezultat oskr-
be. Boljša dostopnost je povezana z večjo kon-
tinuiteto oskrbe, celovito in kakovostno oskrbo, 
pravičnostjo, povečanjem zdravja prebivalstva, 
povečanim zadovoljstvom pacientov, nižjimi 
stroški in povečanjem moči družinske medicine. 

Dodatni dejavniki dostopnosti na strani paci-
enta so spol, starost, izobrazba, socialna stigma, 
slaba podpora družine, delovne ali druge obve-
znosti, jezikovne bariere, dostopnost tolmačev, 
kulturne razlike, večja naklonjenost tradicio-
nalni ali alternativni medicini, odnos do zdravja 
nasploh, pomanjkanje zaupanja do zdravstvene-
ga sistema in zdravstvenih delavcev, razdalja do 
zdravstvene ustanove, organiziranost javnega 
prevoza, možnost lastnega prevoza in invali-
dnost (5). 

3. DOSTOPNOST PRIMARNEGA 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
V SLOVENIJI

Slovenija se po podatkih Eurostata uvršča na rep 
lestvice števila zdravnikov družinske medicine 
na 100.000 prebivalcev (6). V Sloveniji je trenu-
tno brez zdravnika cca 100.000 oseb; dodatno 
pa je 55.000 oseb opredeljenih pri zdravnikih, 
ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj (npr. 
zaradi upokojitve, menjave delovnega mesta 
ipd.) (7). Pri številu zavarovanih oseb je treba 
upoštevati, da imajo zavarovanje in pravico do 
izbire tudi številni tujci, ki niso prebivalci Slo-
venije, poleg tega številni državljani RS nimajo 
urejenega zdravstvenega zavarovanja, kar doka-
zujejo obiski pro-bono ambulant. Realno število 
oseb brez zdravnika je tako verjetno še večje. 

Geografski dostop se precej razlikuje po državi 
in je odvisen predvsem od usmeritev in priori-
tet občin. Mreža izvajalcev je slabo geografsko 
razporejena in nedoločena, s tem pa dostopnost 
pacientov ne le do družinskega zdravnika, am-
pak tudi do drugih zdravstvenih storitev. Naj-
daljša sprejemljiva razdalja do primarne oskrbe 
prav tako ni definirana. 
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Organizacija sistemov naročanja je na plečih 
zdravstvenih domov in izvajalcev, ki ponujajo 
zelo različne načine naročanja. 

Sistem zdravstvenega varstva omogoča pacien-
tom dostop do širokega spektra storitev, kritih 
s strani osnovnega in prostovoljnega zdravstve-
nega zavarovanja. Kljub temu dejstvu so čakalne 
dobe za te storitve dolge, kar vse več pacientov 
sili v samoplačništvo, pri čemer pride do izraza 
neenakost pacientov zaradi njihovega gmotnega 
stanja. 

Sistem vodenja kakovosti terja stalno spremlja-
nje zadovoljstva uporabnikov, ki je urejeno tudi 
na državnem nivoju (8).

4. UKREPI ZA POVEČANJE 
DOSTOPNOSTI DO ZDRAVSTVENIH 
STORITEV

4.1. Ukrepi na nivoju odločevalcev 
(MZ, ZZZS, NIJZ in lokalne skupnosti)
V zadnjih letih je bilo na nivoju odločevalcev 
narejenih kar nekaj ukrepov, ki naj bi omogo-
čili večjo dostopnost do primarne oskrbe oziro-
ma do družinskega zdravnika. Uvedene so bile 
spremembe za administrativno razbremenitev 
ambulant, uveden je bil sistem e-zdravje idr.  
Državni zbor je 14. 7. 2022 sprejel Zakon o nuj-
nih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstve-
nega sistema (ZNUZSZS), ki med drugim ureja 
posebne dodatke za poklice v zdravstveni de-
javnosti, prenos pooblastil izbranega osebnega 
zdravnika, izvajanje zdravstvenih storitev nad 
rednim obsegom programa zdravstvene dejav-
nosti (in ustrezno plačilo zanje) ter samostojno 
delo zdravstvenega administrativnega sodelavca 
(9). 

Zanimanje za specializacijo iz družinske medi-
cine upada, čeprav so bili sprejeti ukrepi, ki naj 
bi zanimanje povečali (10). Med drugim Zakon 
o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNU-
PZ), ki zdravnikom, ki jim je bila odobrena 
specializacija iz družinske medicine na podlagi 
nacionalnega razpisa ali na podlagi razpisa za 
izvajalca v letih 2021 in 2022, daje dodatek za 
izbiro specializacije iz družinske medicine v vi-
šini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače 
specializanta (11). Anketa med študenti medi-
cine je pokazala, da sta najpogostejša razloga 

za nizek interes nezanimanje za to področje in 
negotovost dela v primarnem zdravstvu (12). 
Med najpomembnejšimi težavami na podro-
čju družinske medicine so študenti izpostavili 
preobremenjenost in pomanjkanje družinskih 
zdravnikov, slabe delovne pogoje ter pomanjka-
nje ugleda te specializacije.

4.2. Ukrepi na nivoju izvajalcev primarnega 
zdravstvenega varstva (ZD in ambulante 
družinske medicine)
Izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni 
so glede organizacije dostopnosti bolj ali manj 
prepuščeni samim sebi. Glede na to, da je orga-
nizacija primarnega zdravstva domena lokalnih 
skupnosti, je tudi organiziranost in dostopnost 
med regijami in občinami različna. Pacienti so 
odvisni od prostorskih zmogljivosti zdravstve-
nih ustanov, števila programov/koncesij, ki jih 
občina podeli izvajalcem, in sodelovanja lokal-
ne skupnosti z izvajalci zdravstvenih storitev. 
Posamezne ambulante družinske medicine in 
zdravstveni domovi so pri soočanju s temi izzivi 
različno spretni in inovativni.

Pacientom je omogočeno, da stopijo v stik z 
družinskim zdravnikom preko elektronske po-
šte, portalov za paciente (Portal, dozdravnika.
si, prizdravniku.si, Gospodar zdravja itd.), tele-
fona, navadne pošte ali osebno. Ambulante ima-
jo za telefonske kontakte in posvete namenjen 
del ordinacijskega časa, veliko ambulant pa z 
uvedbo IP telefonije vrača neodgovorjene klice. 
Pacienti se sicer lahko na pregled pri zdravniku 
naročijo sami, v kolikor to omogoča ambulan-
ta družinske medicine (ADM). Timi ambulant 
se večkrat odločajo, da terminov ne odprejo za 
prosto naročanje, saj to omogoča optimalnejšo 
organizacijo dela v ambulanti. 

Več zdravstvenih domov ima na voljo tudi klic-
ne centre oz. info točke, kjer izvajajo pomoč pri 
naročanju na preglede in laboratorijske preiska-
ve, naročanje receptov, napotnic, izdajo listin 
idr. (13–15). 

Zdravstveni domovi so organizirali delo tudi v 
obliki akutnih oz. administrativnih ambulant, 
kjer nudijo zdravstveno oskrbo pacientom brez 
osebnega zdravnika (16). 
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4.3. Ukrepi na nivoju pacienta 
V zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC) in cen-
trih za krepitev zdravja se izvajajo različni pro-
grami in svetovanja za krepitev zdravja. Namen 
teh svetovanj je spodbujanje posameznikov in 
skupin prebivalcev, da bi začeli aktivno skrbeti 
za lastno zdravje, ga krepiti in ohranjati. V pro-
gramih posamezniki oblikujejo znanja, stališča 
in vedenjske vzorce za zdrav način življenja (17, 
18).

Za lažje komuniciranje s pacienti je na voljo 
Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v 
zdravstvu (19). Izkušnje migrantov, beguncev, 
turistov, tujih študentov in zaposlenih v sloven-
skem zdravstvu pričajo o težavah pri sporazu-
mevanju z osebami, ki govorijo zdravstvenim 
delavcem nepoznane jezike. Izdaja priročnika 
je naslovila težavo dostopnosti zdravstvenih 
storitev zaradi jezikovnih in kulturnih nespo-
razumov, do katerih prihaja med zdravstvenimi 
delavci in osebami, ki ne razumejo slovensko. 

5. POTREBNI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE 
DOSTOPNOSTI IN RAZBREMENITEV 
DRUŽINSKIH ZDRAVNIKOV

Vse dokler bo organizacija primarnega zdra-
vstvenega varstva v domeni lokalnih skupnosti, 
velikih sistemskih rezultatov ne moremo priča-
kovati. Epidemija je pokazala, kako ranljivi smo, 
če nimamo enotnega vodenja in organizacije 
prvega stika pacienta s sistemom zdravstvene 
oskrbe. Ministrstvu za zdravje (MZ) je SZO že 
večkrat svetovala, da bi bilo nujno organizira-
ti organ v okviru MZ, ki bi skrbel za celotno 
primarno zdravstvo, a politika za tovrstne od-
ločitve nima posluha. Prav tako velikokrat niso 
upoštevana mnenja stroke, razširjenih strokov-
nih kolegijev (RSK) in drugih deležnikov, ki 
podajajo predloge za ustrezne rešitve. Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) spre-
jema odločitve samovoljno, brez velikega vpliva 
ministrstva ali izvajalcev, predlogi izvajalcev so 
le redko slišani in upoštevani. Za večjo dosto-
pnost bi v dobro pacientov morali sodelovati 
vsi, ne samo na papirju, ampak z iskrenim osre-
dotočenjem na pacienta in njegovo dobrobit. 
Tudi zakoni, napisani še tako dobronamerno, 
nimajo nobenega pozitivnega vpliva, če v praksi 
niso izvedljivi. Prenos kompetenc z zdravnika 

na druge zdravstvene sodelavce npr. ostaja le 
zapis, če stroka diplomiranim sestram in zdra-
vstvenim tehnikom teh kompetenc ne priznava. 

Smiselno bi bilo zagotoviti prenos urejanja bol-
niškega staleža nad 30 dni na specialiste medici-
ne dela prometa in športa, poenostavitev napo-
tovanja, digitalizacijo obrazcev in listin (DN za 
FTH, DN, predlogi IZ, potni nalogi, MTP) ter 
izdajanje trajnih obrazcev in listin (20, 21). K 
izboljšanju privlačnosti specializacije družinske 
medicine bi pripomogla razširitev kompetenc in 
znanj družinskega zdravnika (22, 23). 

Ministrstvo za zdravje v prihodnje načrtuje šte-
vilne aktivnosti na področju digitalizacije in in-
formacijsko-tehnične podpore v zdravstveni de-
javnosti (24). Načrt za okrevanje in odpornost 
(NOO), ki ga je v letu 2021 potrdila Evropska 
komisija, naslavlja številna področja družinske 
medicine, ki bodo financirana v NOO. Ta po-
dročja so: zdravje na daljavo, certifikacija infor-
macijskih sistemov za povezovanje z eZdrav-
jem, enotni zdravstveni karton in podatkovni 
administrativni model, prehod na brezpapirno 
poslovanje pri izvajalcih in prepoznava govora. 
MZ načrtuje, da bo do sredine leta 2023 na voljo 
informacijska podpora za naročanje pacientov 
na primarno raven. 

Digitalizacija zdravstva ponuja možnosti izbolj-
šanja razmer, vendar morajo biti rešitve eZdravja 
uporabne in prijazne do končnega uporabnika. 
Tehnologija, ki je trenutno v uporabi, namreč ne 
zagotavlja dovolj dobre podpore zdravstvenemu 
sistemu, zdravnikom in pacientom pri zdravlje-
nju ter večkrat predstavlja dodatno administra-
tivno oviro (25). Treba se je zazreti tudi v tujino, 
kjer so na voljo številne rešitve. Klinični sistemi 
za podporo odločanju (angl. computerised clini-
cal decision support systems) so del elektronske 
kartoteke in zmanjšujejo tveganje za napake pri 
zdravljenju in predpisovanju zdravil ter prispe-
vajo k večji učinkovitosti (26). Npr. EbMEDS 
CDSS uporabljajo na Finskem, v Belgiji, Estoniji 
in Italiji. Ponuja povezave do smernic bolezni, 
ki jih obravnavani pacient ima, analizira pacien-
tove podatke ter podaja opozorila in opomnike, 
prilagojene na pacienta, preverja interakcije in 
kontraindikacije zdravil, prilagodi odmerjanje 
glede na pacientovo ledvično delovanje, more-
bitno nosečnost in dojenje ter predlaga vrsto in 
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potek zdravljenja. Na voljo so povezave do elek-
tronskih vprašalnikov, ki jih sistem avtomatično 
predizpolni s pacientovimi podatki. Zdravstve-
ne aplikacije na recept paciente opolnomočijo, 
izboljšajo kakovost življenja in omogočijo spre-
mljanje simptomov (27).

Financiranje informacijskih rešitev, prijaznih do 
zdravstvenih delavcev, ne sme ostajati na plečih 
zdravstvenih zavodov in koncesionarjev. 

5.1. Potrebni ukrepi na nivoju izvajalcev
Dostopnost do zdravnika oziroma ambulante 
družinske medicine je v največji meri odvisna 
od organizacije in načina dela posameznega 
tima. Pravila ZZZS in Zakon o pacientovih pra-
vicah določajo osnovo za dostopnost (določen 
ordinacijski čas, določen čas, ko mora biti am-
bulanta dostopna za telefonske klice, določeni 
načini vzpostavljanja komunikacije), a ta je od-
visna še od številnih drugih dejavnikov (število 
opredeljenih oseb in njihova starostna struktu-
ra pri določenem izvajalcu, urejenost nadome-
ščanja v času odsotnosti, delež oseb, ki lahko 
uporabljajo elektronske načine komunikacije, 
dostopnost ambulante itd.). Tako pacientu prav 
nič ne koristi, da ima urejene vse poti naročanja 
in komunikacije, če na drugi strani ni nikogar, 
ki bi na klice ali sporočila odgovarjal zaradi od-
sotnosti zdravstvenega delavca ali preobreme-
njenosti telefonskih linij in ni npr. vklopljenega 
odzivnika, ki bi ga usmeril do ustrezne pomoči. 
Na tem področju imamo še veliko manevrskega 
prostora, saj zdravstveni delavci praviloma o or-
ganizaciji dela ne vemo prav dosti. Uporaba oz. 
implementacija vseh že omogočenih izboljšav bi 
marsikateremu timu in pacientom pomagala, a 
se jih še vedno ne poslužujemo dovolj (pisanje 
letnih receptov, trajnih napotnic, uporaba e-po-
sveta ipd.). Prav tako je treba opredeljene paci-
ente nenehno vzpodbujati k lastni odgovornosti 
za zdravje in njegovo ohranjanje ter na racio-
nalno rabo virov, saj je Slovenija pred epidemijo 
kljub pomanjkanju zdravnikov veljala za državo, 
kjer pacienti na oskrbo na primarnem nivoju 
čakajo najmanj časa.

5.2. Potrebni ukrepi na nivoju uporabnikov 
zdravstvenih storitev 
Na večjo dostopnost do zdravstvenih storitev 
lahko vplivajo tudi pacienti sami, tako z lastno 
skrbjo za zdravje kot z bolj racionalno rabo 
zdravstvenih storitev ter uporabo rešitev, ki so že 
na voljo (uporaba portala zVem in s tem poveza-
nih storitev). Trenutno lahko pacient v Sloveniji 
obišče svojega izbranega zdravnika vsak dan ali 
celo večkrat dnevno, saj količina plačanih sto-
ritev ni omejena. Dvig zdravstvene pismenosti 
je pomemben prispevek k opolnomočenju pa-
cientov, pri tem pa ne gre zgolj za vključevanje 
deležnikov v zdravstveni sistem, temveč za širšo 
družbeno odgovornost in sodelovanje. 

6. ZAKLJUČEK

Družinska medicina predstavlja temeljni ste-
ber našega zdravstvenega sistema in družinski 
zdravniki so najštevilčnejši predstavniki vseh 
zdravnikov. Kljub temu v organigramu MZ ni 
organa, ki bi se ukvarjal z organizacijo in razvo-
jem primarnega zdravstvenega varstva, kjer je 
obravnavanih 80 % vseh zdravstvenih težav bol-
nikov. Če želimo uspešno rešiti krizo in omo-
gočiti zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem, je 
nujna sprememba vodenja in organizacije pri-
marne zdravstvene ravni. Težave z dostopnostjo 
ima okrog 150.000 prebivalcev, ki bodisi osebne-
ga zdravnika nimajo ali pa je ta trajno odsoten 
(bolezen, porodniški dopust ipd.). Dodatno ne-
kateri niso vključeni v zdravstveno zavarovanje, 
kar pomeni bistveno slabšo dostopnost do zdra-
vstvenih storitev. Težave pa imajo celo oprede-
ljene osebe, katerih zdravnik sicer opravlja delo, 
a je zaradi velikih obremenitev nedosegljiv. Ker 
pomanjkanja zdravnikov ne bomo mogli kmalu 
rešiti, je treba razmišljati povsem drugače – ne 
o znižanju glavarinskih količnikov, temveč po-
večanju, ob tem pa mora zdravnik v ambulanti 
početi le to, za kar je usposobljen in ga je naj-
bolj racionalno plačevati. To sta diagnostika in 
zdravljenje pacientov, ne pa opravljanje številnih 
nepotrebnih administrativnih opravil, ki razen 
statistiki in obračunu storitev ne služijo niče-
mur, ter izvajanje postopkov, ki jih kompetentno 
lahko izvedejo drugi zdravstveni in nezdravstve-
ni delavci, ki morajo biti za svoje delo prav tako 
ustrezno nagrajeni. Osredotočenost na pacienta 
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in obravnava vseh njegovih zdravstvenih proble-
mov je temeljno poslanstvo družinskega zdrav-
nika, zato bodo vsi ukrepi, ki mu bodo omogo-
čili, da to počne, povečali dostopnost, kakovost 
dela in zadovoljstvo uporabnikov.
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Špela Tevžič 

 Zdravstveni dom Ljubljana

Uvedba portala za izboljšanje 
komunikacije med pacientom 

in zdravnikom

Abstract 
The patient portal is a secure online application 
that provides patients with convenient and easy 
24-hour access to personal health data and com-
munication with the clinic via an Internet con-
nection. The Community Health Centre Ljubljana 
introduced the “Portal” that primarily replaces 
electronic communication (e-mail). It provides pa-
tients with a tool for a better and faster communi-
cation with medical staff and greater accessibility 
to health services and information when needed. 
It improves communication between the patient 
and the team of their primary care physician. It 
enables healthcare teams to organise their work 
better and faster.

Povzetek
Portal za paciente je varna spletna aplikacija, ki 
pacientom nudi priročen in enostaven 24-urni 
dostop do osebnih zdravstvenih podatkov ter ko-
municiranje z ambulanto preko internetne pove-
zave. V Zdravstvenem domu Ljubljana smo uve-
dli »Portal«, ki v prvi vrsti nadomešča elektronsko 
komunikacijo. Pacientom nudi orodje za boljšo in 
hitrejšo komunikacijo z medicinskim osebjem ter 
večjo dostopnost do zdravstvenih storitev in in-
formacij, ko jih potrebuje. Izboljšuje komunikaci-
jo med pacientom in timom njegovega osebnega 
zdravnika. Zdravstvenim timom omogoča boljšo 
in hitrejšo organizacijo dela.  
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1. PORTALI ZA PACIENTE

Portali za paciente so varne spletne aplikacije, ki 
pacientom nudijo priročen in enostaven 24-urni 
dostop do osebnih zdravstvenih podatkov ter 
komunikacijo z ambulanto preko varne inter-
netne povezave (1). Portali so lahko samostojni 
ali povezani z obstoječo elektronsko kartoteko 
(2). Pacienti lahko dostopajo do že obstoječih 
zdravstvenih podatkov (npr. zdravniški zapiski, 
odpustna pisma, seznam zdravil, cepljenj, aler-
gij, laboratorijski izvidi itd.) oz. imajo možnost 
vnosa podatkov iz naprav (npr. vnos meritev 
tlaka, teže, krvnega sladkorja ipd.) ali osebnih 
podatkov (npr. razvade, izobrazba, delovno me-
sto ipd.) (1). Nadalje portali pacientom nudijo 
možnost rezervacije terminov in opomnike, iz-
polnjevanje vprašalnikov in obrazcev ter ogled 
izobraževalnih vsebin. 

Uporaba portalov za paciente je razširjena v 
Kanadi, Združenih državah Amerike, Veliki 
Britaniji in drugod po Evropski uniji (3–6). V 
Sloveniji je prisotnih pet rešitev, ki omogočajo 
elektronsko povezavo pacienta z zdravnikom 
ali drugim zdravstvenim delavcem. Razvili 
so jih ponudniki informacijskih rešitev pri iz-
vajalcih zdravstvene dejavnosti (7). Portal je 
razvilo podjetje Endava in je integriran z zdra-
vstveno informacijskim sistemom (ZIS) IRIS;  
doZdravnika.si so razvili v podjetju SRC Info-
net, PriZdravniku so razvili v podjetju Nova 
Vizija. Gospodar zdravja deluje samostojno ali 
pa je integriran z ZIS Hipokrat. V Hipokratu je 
integrirana tudi rešitev Hipokrat – eSodelovanje.

2. RAZVOJ PORTALA 

V zadnjih nekaj letih, dodatno pa med epide-
mijo covida-19, se je obseg komunikacije pre-
ko elektronske pošte povečal. Interna analiza 
števila elektronskih sporočil na opredeljenega 
pacienta je pokazala enkraten porast števila 
elektronskih sporočil v obdobju od marca 2020 
do marca 2022. Ob povečanju števila in dolžine 
sporočil se je dodatno pojavila težava identifi-
kacije pacientov oz. njihovih pooblaščenih oseb. 
Ti so pošiljali elektronsko pošto brez podpisa, 
z napačnimi osebnimi podatki in brez kontak-
tnih podatkov, kar je podaljšalo čas obravnave 
elektronskih sporočil. Pacienti so potrebovali 

podatke o zdravilih, ki jih redno prejemajo, in 
njihovem režimu jemanja, izdanih zdravilih, da-
tumu predpisa, obnovljivosti receptov, izdanih 
napotnicah in njihovi veljavnosti. 

Poleg tega klasična elektronska pošta ne zago-
tavlja ustrezne varnosti za prenos izvidov in 
drugih zdravstvenih podatkov. Ambulanta dru-
žinske medicine zaradi varnostnih zadržkov iz-
vidov praviloma ne sme pošiljati po elektronski 
pošti (14. člen Zakona o varstvu osebnih podat-
kov, mnenje Informacijskega pooblaščenca št: 
0712-1/2015/686).

Eden izmed glavnih projektov zadnjega leta je 
bil razvoj portala za paciente. Gre za nadgra-
dnjo zdravstveno informacijskega sistema IRIS, 
ki ga pri svojem delu uporabljamo v Zdravstve-
nem domu Ljubljana (ZDL). Razvit je bil kot 
odgovor na številne prej naštete izzive zadnjih 
nekaj let.  

ZDL opravlja osnovno zdravstveno dejavnost 
na območju Mestne občine Ljubljana, v nekate-
rih dejavnostih pa tudi za širše območje Ljublja-
ne. Zdravstvena dejavnost se opravlja v organi-
zacijskih enotah Bežigrad, Center, Moste - Polje, 
Šiška, Vič - Rudnik, Šentvid, SNMP in Inšti-
tutu za raziskave in razvoj osnovnega zdrav- 
stva (IRROZ). ZDL ima v ambulantah družin-
ske medicine in pediatrije opredeljenih 205.604 
pacientov (stanje 31. 8. 2022). 

Portal za paciente ZDL (v nadaljevanju Portal) 
je spletni portal, ki pacientu omogoča varno ko-
munikacijo z ambulanto družinske medicine. 
Razvit je bil za dejavnosti Zdravstvenega varstva 
odraslih (ZVO), Zdravstvenega varstva predšol-
skih otrok, Zdravstvenega varstva šolskih otrok 
in mladine, Zdravstvenega varstva žensk in Zo-
bozdravstvenega varstva odraslih ter otrok in 
mladine. Pri razvoju sta sodelovali ekipi ZDL in 
podjetja Endava. Portal poleg ZDL uporabljajo 
še ZD Koper, ZD Ormož in ZD Trbovlje. 

Na spletni strani Portala so na voljo navodila za 
registracijo in prijavo, pogosto zastavljena vpra-
šanja in kontakt podpore. Na podstraneh sple-
tne aplikacije so na voljo video vsebine, ki paci-
ente izobražujejo, kako Portal uporabljati. Video 
vsebine so na voljo v slovenskem in angleškem 
jeziku, opremljene s podnapisi in zvočnim po-
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snetkom. Spletna aplikacija ima vtičnik za do-
stopnost, kjer lahko slabovidni izbirajo barvne 
sheme, nastavijo izpis besedila v krepki pisavi 
ali povečajo pisavo za več stopenj z uporabo 
CTRL+ za povečavo in CTRL- za pomanjšavo. 
Uporabniki z disleksijo imajo na voljo možnost 
preklopa pisave med serifno in neserifno pisavo.

Portal je varen in enostaven za uporabo ter in-
tegriran z zdravstveno-informacijskim siste-
mom IRIS. Podporo uporabnikom in izvajalcem 
(zdravstveni delavci in sodelavci) zagotavlja 
Služba za inštruktažo ZDL.

Z uvedbo Portala smo pričeli v marcu 2022 v 
ZVO enote Šentvid. Od marca do junija 2022 
je sledilo prehodno obdobje, ko so ambulante 
komunicirale tako preko elektronske pošte kot 
tudi preko Portala. Od junija 2022 dalje ZVO 
v enoti Šentvid komunicira s pacienti izključno 
preko Portala. 

Postopoma razširjamo uporabo Portala tudi na 
ostale enote ZDL. Na dan 3. 10. 2022 je bilo v 
Portalu registriranih 13.380 uporabnikov.

3. PREDNOSTI ZA PACIENTE

Pacienti ZDL se preko spletnega portala za paci-
ente registrirajo kot uporabniki portala, kar jim 
omogoča varno komunikacijo z Zdravstvenim 
domom Ljubljana kot izvajalcem zdravstvenih 
storitev oziroma z zdravstvenimi delavci in 
zdravstvenimi sodelavci Zdravstvenega doma 
Ljubljana.

Pacientom omogoča 24-urni dostop do oseb-
nih zdravstvenih podatkov in komuniciranje z 
ambulanto od koderkoli preko internetne po-
vezave. Registracija je mogoča osebno v ambu-
lantah, kjer Portal uporabljajo, na info točkah 
zdravstvenega doma ter preko SI-PASS, ki med 
drugim podpira številna digitalna potrdila (Si-
genCa, SigovCa, PostarCa, Halcom CA, NLB 
CA). Vpis v Portal s podatki poteka v dveh ko-
rakih (angl. two-factor authentification), kar 
dodatno prispeva k varnosti. Pacienti v spletno 
aplikacijo vpišejo svoj elektronski naslov in ge-
slo, nato pa v elektronskem sporočilu prejmejo 
kodo, ki je veljavna pet minut. Pacienti lahko za 
prijavo uporabljajo tudi SI-PASS. 

Portal omogoča pošiljanje sporočil, priponk in 
naročil. Vsebuje zgodovino poslanih sporočil 
ter podatke o stalni terapiji, izdanih zdravilih 
in izdanih napotnicah. Nadalje Portal omogo-
ča naročanje izdaje elektronskih receptov in 
napotnic. 

Pacienti, ki niso vešči uporabe informacijskih 
rešitev, lahko pooblastijo drugo osebo, s čimer 
ji dovoljujejo vpogled v svojo zdravstveno do-
kumentacijo, komunikacijo z zdravstvenimi  
(so)delavci preko portala IRIS ter naročila re-
ceptov, napotnic in medicinsko tehničnih pri-
pomočkov. 

Pacientu in njegovim pooblaščencem so na 
voljo informacije o nadomeščanju. V primeru 
odsotnosti zdravnika so sporočila avtomatično 
preusmerjena v nadomestno ambulanto in tako 
pacientu ni treba iskati elektronskih naslovov 
nadomestnih ambulant. 

Ob implementaciji smo se sprva soočali z od-
porom pacientov do uporabe Portala, predvsem 
zaradi napačnega razumevanja delovanja. Skr-
belo jih je, da bodo ob implementaciji ukinjene 
druge poti dostopa do ambulante. Pacientom 
največ težav pri uporabi predstavlja vpis v dveh 
korakih. 

4. PREDNOSTI ZA ZDRAVSTVENE 
DELAVCE IN SODELAVCE ZDL

Portal je integriran z obstoječo elektronsko kar-
toteko, kar omogoča boljšo podporo in organi-
zacijo dela zdravstvenemu osebju pri njihovem 
delu v ambulanti. 

Uporabniški vmesnik je pregleden in enostaven 
za uporabo. Vsebuje vse informacije, ki so po-
trebne za lažjo organizacijo dela in triažo spo-
ročil (ime, priimek in ZZZS št. pacienta, datum 
prejema sporočila, datum odgovora, prisotnost 
priponk in naročil, zadevo, podatek o obisku in 
stanju zapiska, podatek o delovišču zdravnika). 
Omogoča filtriranje po podatkih, dodatno pa 
tudi filtriranje po neprebranih sporočilih ter 
sporočilih drugih delovišč, ki jih ambulanta na-
domešča. Neodgovorjena sporočila so označe-
na krepko in vizualno ločena od odgovorjenih 
sporočil. Omogočen je avtomatičen vnos pa- 
cienta v dnevno čakalno vrsto in preverjanje za-
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varovanja z enim klikom. Predogled sporočila 
je mogoč v namigu (angl. tool-tip), kar pohitri 
obdelavo večjega števila sporočil. Na sporočila 
je mogoče odgovarjati že v vmesniku in pri tem 
uporabljati predloge odgovorov. 

V sklopu Portala deluje v ZIS IRIS modul za 
podporo administrativnim procesom, ki pred-
pripravi vsebino receptov in napotnic ter tako 
skrajša čas in zmanjša število klikov do predpisa. 

Nastavitve v ZIS IRIS omogočajo omejitev števi-
la znakov, dnevno poslanih sporočil in poslanih 
priponk na pacienta. 

ZIS IRIS omogoča naročanje pacienta na pre-
gled, pacient pa je o terminu obveščen avtoma-
tično na Portal. Vsebino besedila je mogoče z 
enim klikom prenesti v vsebino obravnave. 

Portal omogoča varno izmenjavo datotek, in 
sicer preprosto pripenjanje in pošiljanje labo-
ratorijskih izvidov ter dokumentov obravnave. 
Dodatno omogoča pripenjanje dokumentov, 
shranjenih v računalniku (npr. navodila o pre-
hrani itd.).

Portal je bil med zdravstvenimi delavci do-
bro sprejet kot administrativna razbremenitev. 
Zdravstveni delavci namreč ocenjujejo, da pri-
hrani petino dnevnih klikov.  

5. NAČRTI ZA V PRIHODNJE

V bližnji prihodnosti načrtujemo vklop mo-
dulov za bolniške staleže in medicinske pripo-
močke ter virtualne naročilne knjige. Pacientom 
želimo ponuditi dostop do osebnega zdravstve-
nega kartona ter omogočiti komuniciranje in 
obravnavo na daljavo pri diplomirani medicin-
ski sestri, ki je del tima družinske medicine. 

6. ZAKLJUČEK

Portal za paciente je pomemba pridobitev za 
ZDL, ki izboljšuje stik in komunikacijo med pa-
cientom in zdravstvenim osebjem ter organiza-
cijo dela v ambulanti. Ponuja tudi številne mo-
žnosti nadaljnjega razvoja in uporabe v praksi. 
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mag. Ema Grošelj Lavtar
GM svetovanje in GM revizija, d.o.o.

Revidiranje javnih zdravstvenih zavodov, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, 

na podlagi interventnega zakona 

Z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev 
zdravstvenega sistema (ZNUZSZS), ki je pričel 
veljati 26. 7. 2022, so bila spremenjena določi-
la Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), 
ki po vsebini pomembno spreminjajo obstoječ 
koncept in vlogo notranjega revizorja v javnih 
zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je 
Republika Slovenija (v nadaljevanju JZZ). Pred-
pisujejo tudi obvezno revidiranje računovod-
skih izkazov JZZ, ki se je doslej izvajalo zgolj na 
podlagi prostovoljnih odločitev direktorjev oz. 
svetov JZZ. Notranje revizije so predstavljale 
podporo posameznim JZZ, saj so se priporočila 
za odpravo neskladij in pomanjkljivosti, ugoto-
vljenih v okviru pregledov, nalagala direktorjem 
JZZ, z novo postavljenimi kompetencami in ob-
veznostmi poročanja pa bodo lahko notranji re-
vizorji, predvsem s sistemskimi pomanjkljivost-
mi in priporočili za odpravo le-teh, neposredno 
seznanjali tudi druge pristojne, npr. resorno 
ministrstvo. Zunanje revizije računovodskih 
izkazov bodo organizacijam navzven zagotovo 
prinesle dodatno zaupanje uporabnikov poročil, 
pri čemer pa neposredno ne bodo izboljševale 
kvalitete poslovanja JZZ. 

V tem prispevku bodo izpostavljena nekatera 
še nedorečena področja, povezana z uvedbo 
dodatnega obsega revidiranja v JZZ, in podani 
predlogi resornemu ministrstvu z namenom, 
da tako notranje revidiranje kot tudi revidiranje 
računovodskih izkazov doprineseta k čim večji 

dodani vrednosti posameznega JZZ in zdra-
vstvenega sistema v Sloveniji nasploh.

1. NOTRANJA REVIZIJA

Notranje revidiranje1 je neodvisna in nepri-
stranska dejavnost predstavitve zagotovil, ki 
temelji na preveritvi delovanja vzpostavljenih 
sistemov finančnega poslovodenja in kontrol 
ter svetovanja poslovodstvu JZZ za izboljšanje 
učinkovitosti delovanja organizacije. S siste-
matičnim in metodičnim ocenjevanjem orga-
nizaciji pomaga izboljšati upravljanje tveganj, 
kontrolnih postopkov in delovanja na podlagi 
zagotavljanja načela zakonitosti, preglednosti 
in smotrnosti (učinkovitosti, uspešnosti in go-
spodarnosti). Notranjo revizijo v JZZ izvajajo 
državni notranji revizorji oz. preizkušeni dr-
žavni notranji revizorji (v nadaljevanju notra-
nji revizorji), ki svoje delo opravljajo skladno z 
Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja 
pri notranjem revidiranju in drugo relevantno 
doktrino, pri čemer je ključnega pomena, da so 
pri svojem delu, kot določa kodeks etike, neo-
porečni, nepristranski, ustrezno usposobljeni, 
zaupanja vredni in strokovni, predvsem pa tudi 
samostojni in neodvisni. Praksa je pokazala, da 
zagotavljanju navedenih načel notranji revizor 

1 V skladu z določili ZJF/100.
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najlažje sledi, kadar ni zaposlen v organizaciji, 
v kateri izvaja notranje revidiranje, temveč delo 
opravlja kontinuirano po civilnopravni pogodbi 
kot zunanji izvajalec notranje revizije.

V skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF) so 
bili doslej direktorji JZZ odgovorni za vzpostavi-
tev in delovanje notranjega revidiranja, z ZNU-
ZSZS in spremembo ZZDej, ki napram ZJF velja 
kot lex specialis, pa je opredeljeno, da notranjega 
revizorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Šesti 
odstavek 30.a člena ZZDej določa, da postopek 
izbire notranjega revizorja izvede svet zavoda, 
pogodbo o zaposlitvi z notranjim revizorjem ali 
civilnopravno pogodbo z zunanjim izvajalcem 
notranje revizije pa sklene predsednik sveta za-
voda. Ob tem se pojavljajo števila pravna vpra-
šanja glede ustrezne formalne ureditve načina 
izbora, imenovanja in kasneje tudi razrešitve 
notranjega revizorja. Ker na tem področju še ni 
vzpostavljenih jasnih smernic, je vsekakor smi-
selno proučiti možnost za formalno ureditev 
zadevnega področja v okviru resornega ministr-
stva. Ker je področje izvajanje notranje revizije 
v JZZ izjemno obsežno in zahteva poglobljeno 
poznavanje načina financiranja dejavnosti se-
kundarne in terciarne ravni ter razumevanja in 
sprotnega spoznavanja načina delovanja orga-
nizacije, še posebej delovanja posameznih po-
slovnih procesov, so tudi kompetence notranjih 
revizorjev s tem v zvezi ključnega pomena. Da 
bi notranje revidiranje doprineslo k čim boljšem 
delovanju posameznega JZZ, bi bilo smiselno, 
da resorno ministrstvo: 
• izvede poziv vsem preizkušenim državnim 

notranjim revizorjem in državnim notra-
njim revizorjem, da izrazijo svoj interes za 
izvajanje notranjega revidiranja v JZZ, in na 
teh podlagah pripravi izbor notranjih revi-
zorjev, katerih imenovanje/razrešitev je nato 
v pristojnosti sveta JZZ;

• prouči možnosti za opredelitev navodil za 
izvajalce notranjega revidiranja glede zahtev 
po dodatnem poročanju letnega poročila o 
delu notranje revizije, ki obsegajo preveritev 
upravljanja javnih sredstev, revizijo upra-
vljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, 
vzrokov zanje in predlogov za njihovo od-
pravo ter revizijo izkoriščenosti zmogljivosti 
(prostorov, opreme in kadrov);

• nujno opredeli tudi smernice za oblikovanje 
cen storitev notranjega revidiranja2. Ker se 
obseg notranjega revidiranja običajno ne 
meri v urah, je smiselno, da se formalno do-
loči enotna (fiksna) tarifa za dnevno postav-
ko notranjega revidiranja, za vsa dodatna 
svetovanja pa enotna urna postavka. Zakon 
o javnem naročanju (ZJN-3) za storitve no-
tranjega revidiranja, za razliko od revidira-
nja računovodskih izkazov, v 27. členu na-
mreč ne določa izjeme od njegove uporabe, 
zato je merilo za izbor notranjega revizorja 
še vedno najugodnejša cena, kar pa je, glede 
na spremenjene zahteve in način dela po-
polnoma neprimerno merilo.

Notranji revizor je dolžan izvajati naloge v skla-
du z letnim načrtom notranje revizije, ki ga di-
rektor in svet JZZ sprejmeta do konca marca za 
tekoče leto. V praksi nemalokrat ugotavljamo, 
da javni zdravstveni zavodi nimajo sprejetega 
dolgoročnega načrta notranje revizije, ki mora 
podpirati strategijo in cilje proračunskega upo-
rabnika, iz njega pa mora biti razviden prispe-
vek notranje revizije k upravljanju organizacije, 
upravljanju tveganj in izboljšanju kontrolnih 
postopkov. Dolgoročni načrt notranje revizije 
obsega vsa relevantna področja revidiranja po 
posameznih letih ter je kot tak podlaga za do-
ločitev obsega letnega revidiranja, pri čemer se 
na podlagi vsakoletno izdelane ocene tveganj 
posodobi in podaljša za enoletno obdobje. Tako 
se ohranja dolgoročna izrazna vrednost doku-
menta ter se zagotavlja podlaga za kontinuiteto 
dela notranje revizije. 

Letni načrt mora, poleg navedenega, na podlagi 
zahtev ZNUZSZS obvezno vsebovati tudi revi-
zijo smotrne rabe javnih sredstev, upravljanja 
čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov za-
nje in predlogov za njihovo odpravo ter revizijo 
izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme 
in kadrov). Pri tem je ključnega pomena dobro 
poznavanje poslovnih procesov JZZ. Temeljna 
naloga notranjega revizorja pri tem je, da od-

2 Po vzoru že obstoječih smernic, ki so opredeljene za podobna delovna 
mesta (pooblaščeni revizor, preizkušeni davčnik).
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kriva vzroke za nastanek čakalnih dob, navede-
no pa lahko ugotovi zgolj in samo na način, da 
podrobno pregleda vzpostavitev in delovanje 
notranjih kontrol. Razlogi zanje so največkrat v 
nedoslednosti upoštevanja zakonodaje, ki ureja 
področje pacientovih pravic, predvsem pa tudi 
v neučinkovitosti kadrovskih kapacitet ter izko-
riščenosti medicinske opreme. 

V letnem načrtu morajo JZZ opredeliti tudi 
revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, 
opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji iz-
koriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavlja-
jo odmiki glede na standarde Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije.

2. REVIZIJA 
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Namen revizije računovodskih izkazov3 je, da 
se v zvezi s predstavljenimi računovodskimi 
informacijami pridobi neodvisno mnenje po-
oblaščenega revizorja, na podlagi katerega se 
poveča zaupanje uporabnikov v računovodske 
izkaze. Revidiranje računovodskih izkazov je po 
definiciji neodvisno preiskovanje, preizkušanje 
in ocenjevanje računovodskih informacij in po-
datkov. Zakon o revidiranju določa, da revidira-
nje računovodskih izkazov poteka na način, do-
ločen z zakonom, Mednarodnimi revizijskimi 
standardi (MSR) in drugimi pravili revidiranja. 
Revizorjev cilj, kot je določeno v MSR 700, je 
izdaja revizorjevega poročila o računovodskih 
izkazih, ki vključujejo mnenje oz. zagotovilo, 
ali računovodske informacije predstavljajo re-
sničen in pošten prikaz poslovanja organizacije 
v skladu s standardi računovodskega poroča-
nja. Revizor mora pridobiti sprejemljivo zago-
tovilo, da je celota računovodskih izkazov brez 
pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali 
napake, na podlagi katerega izda revizorjevo po-
ročilo, ki vključuje neprilagojeno mnenje. Kadar 
revizor pri oblikovanju mnenja4 ugotovi, da je 
potrebna prilagoditev revizorjevega mnenja o 
računovodskih izkazih (kadar ne more prido-
biti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov, 
da celota računovodskih izkazov ni brez po-
membno napačne navedbe), izrazi prilagojeno  
mnenje5 (mnenje s pridržki, odklonilno mnenje, 
zavrnitev mnenja).

Revizija računovodskih izkazov v JZZ se je do-
slej opravljala na podlagi prostovoljne odloči-
tve poslovodstva, spremenjeni ZZDej pa v 30.a 
členu določa obvezno revizijo računovodskih 
izkazov JZZ, pri čemer pa jasno ne določa tudi 
rokov za izdajo revizorjevega poročila. Revizi-
jo računovodskih izkazov v skladu z zahtevami 
zakona, ki ureja revidiranje, opravi revizijska 
družba vsako drugo leto, vsako leto pa v tistih 
JZZ, ki imajo skupno vrednost aktive v bilan-
ci stanja višjo od 40 milijonov evrov ali več kot 
1000 zaposlenih. Ker so roki za oddajo letnih 
poročil razmeroma kratki (do 28. 2. za preteklo 
leto), so se revizije računovodskih izkazov JZZ 
za preteklo leto v dosedanji praksi običajno za-
ključile do navedenega datuma, saj so člani sve-
tov JZZ na sejah pred oddajo letnih poročil že-
leli obravnavati revidirane računovodske izkaze. 

Z revizijo računovodskih izkazov se torej ugo-
tavlja, ali so izkazani bilančni podatki skladni z 
izvornimi knjigovodskimi listinami. Na ta način 
uporabniki prejmejo zagotovilo o skladnosti iz-
kazanih računovodskih izkazov in informacij na 
podlagi pridobljenih računovodskih ter drugih 
notranjih informacij in dokazov. Ilustrativno si 
poglejmo primer, kako bosta na nakup drage 
medicinske opreme v JZZ gledala pooblaščeni 
revizor, ki bo revidiral računovodske izkaze, in 
notranji revizor. Revizor računovodskih izkazov 
bo presojal, ali je investicija v računovodskih 
izkazih na podlagi pogodbe in knjigovodske li-
stine (prejetega računa) pravilno računovodsko 
izkazana, na teh podlagah bo proučil skladnost 
knjigovodskega evidentiranja, pri tem pa bo 
proučil morebiten obstoj možnosti prevare oz. 
napake. Notranjega revizorja na drugi strani za-
nima predvsem način poslovanja in zagotavlja-
nja smotrnosti ravnanja z javnimi sredstvi pred 
izvedeno realizacijo (pred podpisom pogodbe 
in prejemom knjigovodske listine). Na tem me-
stu je s spremenjeno interventno zakonodajo še 
bolj pomembno izpostavljena vloga notranje-
ga revizorja, saj je z novimi kompetencami na 

3 V skladu z določili MSR 200. 
4 V skladu z MSR 700.
5 V skladu z MSR 705.
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svoja opažanja pri poslovanju dolžan opozoriti 
nadzornike in ustanovitelja. Dober notranji re-
vizor naj bi bil prisoten že pri planiranju ključ-
nih investicij, strategiji JZZ in v fazi sprejemanja 
ključnih odločitev (ko se pripravlja dokument 
identifikacije investicijskega projekta in pro-
učuje smotrnost investicije, takrat je določene 
zadeve še možno spremeniti). V praksi se ne-
malokrat zgodi, da so postopki naročanja sicer 
skladni z zakonsko podlago, vendar pred izved-
bo niso bili ustrezno proučeni tudi finančni in 
dolgoročni vsebinski vidiki. Ko je pogodba pod-
pisana oz. knjigovodska listina že evidentirana, 
je izvedba notranjega revidiranja post festum 
lahko včasih že nesmiselna. 

Živimo v zelo zanimivih časih, ko na trgu dela 
drastično primanjkuje kvalitetnega kadra s spe-
cifičnimi računovodskimi in drugimi znanji, ki 
jih je treba vsakodnevno utrjevati in nadgraje-
vati tako pri revidiranju računovodskih izka-
zov kot tudi pri notranjemu revidiranju JZZ. 
Navkljub vsem še nedorečenim zadevam naj  
pristopi pri vseh oblikah revidiranja v JZZ pote-
kajo na način, da bodo dela revizorjev soobliko-
vala skupno dobro javnega zdravstva.
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mag. Nevenka Romih
Splošna bolnišnica Izola

Pogled izvajalcev na financiranje 
zdravstvenih storitev 

in obvladovanje stroškov 

Povzetek
V prispevku poskušam osvetliti določene pro-
grame, ki vplivajo na poslovanje bolnišnic. 
Predvsem me zanima, katere dejavnosti izvaja-
jo javni zdravstveni zavodi in katere dejavnosti 
izvajajo ostali, po podatkih o realizaciji, ki jih 
prikazuje Zavoda za zdravstveno zavarovanje  
Slovenije (ZZZS). V skladu z Zakonom o zdra-
vstveni dejavnosti je »splošna bolnišnica zdra-
vstveni zavod za zdravljenje več vrst bolezni, ki 
ima specialistično ambulantno dejavnost in po-
steljne zmogljivosti najmanj za področje interne 
medicine, kirurgije, pediatrije in ginekologije ali 
porodniške dejavnosti«. V prispevku se osredoto-
čam na poslovanje dveh oddelkov, in sicer pedia-
trije in ginekologije s porodništvom. Vse splošne 
bolnišnice izvajajo navedene programe z izgubo. 
Prav tako so v težavah specializirane bolnišnice 
za ginekologijo in porodništvo. Kaj lahko nare-
dimo? Zakaj je temu tako? Koliko časa lahko še 
javni zdravstveni zavodi (JZZ) pokrivajo negativ-
no poslovanje (teh oddelkov)? Iz katerega vira? So 
otroci res naše bogastvo?

Abstract
This contribution aims to shed some light on certa-
in programmes that affect the business operations 
of hospitals. My main interest is to establish whi-
ch activities are performed by public healthcare 
institutions and which by other institutions, accor-
ding to the data on realisation published by the 
Health Insurance Institute of Slovenia (ZZZS). 
Pursuant to the Health Services Act a “general 
hospital is a healthcare institution dedicated to 
providing treatment for several types of diseases, 
operating a specialist outpatient activity and with 
capacities for in-patients at least in the areas of 
internal medicine, surgery, paediatrics and gyna-
ecology/obstetrics”. In this contribution I focus on 
the business operations of two departments, na-
mely paediatrics and gynaecology with obstetrics. 
All general hospitals operate the abovementioned 
programmes at a loss. Moreover, specialised hospi-
tals for gynaecology and obstetrics are also facing 
difficulties. What can we do about this? Why is 
this so? For how long can public healthcare insti-
tutions continue to cover negative business results 
(of these departments)? From which source? Do 
we really value our children?



mag. Nevenka Romih Pogled izvajalcev na financiranje zdravstvenih storitev in obvladovanje stroškov

23. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ankaran 20. in 21. oktober 202238

1. UVOD

Izvajalci zdravstvenih storitev so se v zadnjih 
letih znašli pred velikimi preizkušnjami. Vsi 
udeleženci so namenili veliko energije prepreče-
vanju zloma zdravstvenega sistema v epidemiji 
covida-19. Poslovanje bolnišnic je za trenutek 
postalo postranska tema, kljub temu smo si vsi 
izvajalci želeli pravično povračilo stroškov in iz-
gube prihodkov zaradi epidemije. Danes je bo-
lezen covid-19 med nami kot speči zmaj ali kot 
navadna infekcijska bolezen. Zdravstveni sistem 
se srečuje s posledicami, ki so vidne predvsem 
v daljših čakalnih dobah za večino zdravstvenih 
storitev. Prispevek ne podaja odgovorov na od-
prta vprašanja, kako zagotoviti pravično finan-

ciranje in kako obvladovati stroške poslovanja. 
Osvetljuje določena področja, ki so že dalj časa 
zanemarjena. 

2. OKVIRI POSLOVANJA 

Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2020 
znašajo tekoči izdatki za zdravstvo 4.424 mio 
EUR, kar predstavlja 9,4 % BDP. Izdatki za sto-
ritve so bili višji kot v letu 2019 za 7,2 %. Najve-
čji delež izdatkov predstavljajo bolnišnice (39,2 
%), izvajalci ambulantnih storitev (23,7 %) in 
lekarne ter drugi ponudniki medicinskega bla-
ga (20,8 %). Značilno za leto 2020 je, da so bila 
izplačila iz državnega proračuna višja kot v letu 
2019. 

Slika 1: Izdatki za zdravstvo

Vir: SURS

Slika 2: Struktura odhodkov ZZZS v letu 2021
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V letu 2020 so bili prihodki Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 3.255 mio 
EUR ali 7,08 % BDP, odhodki pa 3.342 mio EUR 
ali 7,27 % BDP. V letu 2021 so prihodki znašali 
3.639 mio EUR, kar predstavlja 11,8-odstotno 
povečanje glede na leto 2021. Največ sredstev 
je namenjenih za specialistično ambulantno in 
bolnišnično zdravljenje, in sicer 1.612 mio EUR.

(Slika 2) Poslovanje zdravstvenih zavodov je 
bilo tudi leta 2021 zelo raznoliko. Od 27 bolni-
šnic jih je 9 poslovalo s presežkom odhodkov 
nad prihodki. Poslovanje zdravstvenih domov 
je bilo v letu 2021 zelo uspešno, saj noben ni 
posloval s presežkom odhodkov nad prihodki. 
Od ostalih zavodov so trije poslovali pozitivno, 
eden pa negativno.

Poslovanje pa se je bistveno poslabšalo v letu 
2022, ko 17 bolnišnic izkazuje presežek odhod-
kov in le 10 presežek prihodkov. Prav tako se po-
slabšuje likvidnost nekaterih bolnišnic. Poslova-
nje zdravstvenih domov (ZD) je boljše, saj ima 
48 zavodov pozitiven rezultat, negativen pa 11.

Zaskrbljujoč je trend naraščanja stroškov bla-
ga, materiala in storitev, katerih rast je 12,6 % 
glede na enako obdobje lani. Pričakujemo pa še 
dodatna povišanja cen v jesenskem in zimskem 
obdobju. 

Zaradi covid dodatkov so stroški plač v letu 
2021 in 2022 neprimerljivi. Nesporno pa je dej-
stvo, da bo v jesenskem obdobju prišlo do dviga 
stroškov dela, kar se mora preleviti tudi v cene 
storitev.

3. REALIZACIJA V AKUTNI 
BOLNIŠNIČNI OBRAVNAVI

Poleg vseh zgoraj naštetih dejavnikov na poslo-
vanje bolnišnic vplivajo še drugi dejavniki, tudi 
taki, ki so značilni za vsako bolnišnico posebej. 
Notranja organizacija dela, digitalizacija in ure-
jenost procesov vplivajo tudi na realizacijo pro-
grama. V nadaljevanju se osredotočam na reali-
zacijo programa akutne bolnišnične obravnave 
skozi leta ter primerjavo med javnimi zdra-
vstvenimi zavodi (JZZ) in ostalimi.

Tabela 1: Primerjava realizacije primerov in uteži za JZZ in ostale od 2015 do 2021 in ocena 2022

Vir: podatki o realizaciji ZZZS – lastni izračuni

Kot lahko vidimo, je realizacija uteži akutne bol-
nišnične obravnave v JZZ od leta 2015 do ocene 
2022 ostala skoraj na enaki ravni. V tem času pa 
so se uteži ostalih povečale za 50 %. Ko pogle-
damo posamezne prospektivne programe, pa je 
zanimivo dejstvo, da obstajajo prospektivni pro-
grami, ki jih izvajamo samo v bolnišnicah. Taki 
so endoproteza gležnja, operacija morbidne de-
belosti, operacija prostate, operacija ušes, nosu, 

ust in grla, operacije ženske inkontinence, po-
rod, splav, postopki oploditve z biomedicinsko 
pomočjo in zdravljenje možganske kapi. Za 19 
prospektivnih posegov pa velja, da jih izvajajo 
tako JZZ kot tudi ostali. Med temi so najbolj 
pogosti programi: koronarografija, artroskop-
ska operacija, operacija hrbtenice in operaci-
ja kile. Na naslednji strani je primer operacije 
hrbtenice (Slika 3).



mag. Nevenka Romih Pogled izvajalcev na financiranje zdravstvenih storitev in obvladovanje stroškov

23. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ankaran 20. in 21. oktober 202240

Slika 3: Realizirane uteži za prospektivni program operacija hrbtenice od 2015 do ocene 2022

Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti si želimo, 
da bi lahko izvajali prospektivne programe, ki 
bi omogočali pokrivanje stroškov, ki s posegi/
zdravljenjem nastanejo. Odgovor na vprašanje, 
zakaj ostali izvajalci delajo samo določene pro-
grame znotraj akutne bolnišnične obravnave in 
drugih ne, prepuščam bralcu. 

4. SPECIALISTIČNE AMBULANTE

Na področju specialističnih ambulant je veliko 
število različnih izvajalcev. V Tabeli 2 je prikaza-
no število izvajalcev za posamezno specialistič-
no dejavnost. 

Kot lahko vidimo, so določene specialistične 
dejavnosti za ostale izvajalce zelo zanimive, npr. 
okulistika, psihiatrija, pulmologija, kardiologija, 
gastroenterologija itd. Določene dejavnosti pa 
so nezanimive, npr. revmatologija, maksilofaci-
alna kirurgija, ginekologija, pediatrija. Nekatere 
od navedenih dejavnosti imajo tudi zelo dolgo 
čakalno dobo, kar pomeni, da potrebe pacientov 
na tem področju so. Samo število izvajalcev ne 
pove veliko, zato desno dodajam še realizacijo 
točk v letu 2021. 

Tabela 2: Število izvajalcev za specialistične 
ambulante v letu 2021

Vir: Podatki o realizaciji ZZZS – lastni izračuni
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Tabela 3: Realizacija točk specialističnih ambulant v letu 2021

Iz Tabele 3 izhaja, da je realizacija točk ostalih 
izvajalcev v nekaterih dejavnostih visoka. Do-
seženi deleži realizacije v celotni realizaciji so 
tudi 50-odstotni. Za lažjo primerjavo podatkov 
podajam še realizacijo največjih 9 programov v 
letu 2015. 

(Tabela 4) Iz podatkov je razvidno, da se neka-
teri programi izredno krepijo (npr. ultrazvok), 
tudi zaradi spremembe v financiranju (v letu 
2021 plačilo po realizaciji). Lahko vidimo, da je 
indeks za ostale izvajalce 107, kar pomeni, da so 
se programi okrepili za 7 % v primerjavi z letom 
2015. Program v JZZ pa je padel za 4 %.

V nadaljevanju se bom osredotočila na poslo-
vanje dveh dejavnosti znotraj bolnišnice, za ka-
teri izvajalci že dolgo opozarjamo, da sta podfi-
nancirani. Vemo, da so splošne bolnišnice po 
16. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, tj.  
»Splošna bolnišnica je zdravstveni zavod za 
zdravljenje več vrst bolezni, ki ima specialistično 
ambulantno dejavnost in posteljne zmogljivosti 
najmanj za področje interne medicine, kirurgije, 
pediatrije in ginekologije ali porodniške dejavno-
sti«, dolžne zagotavljati vse zgoraj naštete dejav-
nosti. 
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Tabela 4: Realizacija točk specialističnih ambulant v letu 2015

Vir: Podatki o realizaciji ZZZS – lastni izračuni

5. Financiranje dejavnosti pediatrije

Oddelek pediatrije običajno pokriva:
• specialistične ambulante v rednem delov-

nem času;
• urgentne specialistične pediatrične ambu-

lante 24/7/365 – ni urejeno financiranje, 
opravlja dežurni zdravnik na oddelku (ra-
zen za PUC, kjer je financiranje urejeno);

• akutne bolnišnične obravnave otrok 
24/7/365;

• novorojenčke, ki ležijo s porodnicami na 
porodnem oddelku in niso financirani 
24/7/365;

• akutne kirurške obravnave otrok, kjer za 
otroke skrbijo ZN pediatrije in specialisti 
kirurške dejavnosti.

Tabela 5: Specialistična ambulanta pediatrije v letu 2021

Iz zgornje tabele 5 lahko vidimo, da je pov-
prečna vrednost obiska v dejavnosti pediatrije 
ovrednotena s 36,88 EUR. Najnižja vrednost za 
izvajalca je 12,18 EUR. Mediana je 28,51  EUR. 

Vrednost obiska naj bi pokrila vse stroške dela 
(zdravnika, sestre, administracije, naročanja, 
laboratorija, čiščenja, podpornih služb ...), vse 
stroške materiala in storitev (laboratorijske pre-
iskave, zdravila, potrošni in drobni inventar …) 
ter stroške amortizacije (zgradbe, opreme …). 
Desno v Tabeli 6 so navedeni normativi za spe-
cialista, ki pregled opravi. Po naših izračunih so 
vsi stroški v pediatriji prenizko ovrednoteni.

(tabela 6) Pediatrična urgentna ambulanta je fi-
nancirana na enak način kot specialistična am-
bulanta v rednem delovnem času. Dežurstvo za 
hospital in urgenco zagotavljamo 24/7/365 dni 
za 36,88 EUR na obisk. Če obiska ni, seveda ne 
prejmemo nobenih sredstev. 

Akutna bolnišnična obravnava otrok se zago-
tavlja neprekinjeno. Bolnišnica je plačana na 
opravljen primer. Povprečna utež na pediatrič-
nega pacienta v SB Izola je 0,67, kar pomeni, 
da na pacienta prejmemo do 1.050 EUR. Letna 
ocenjena vrednost oddelka je 1,3 mio EUR ali 
3.595 EUR na dan. Popolnoma jasno je, da s 
temi sredstvi ne moremo zagotavljati niti nepo-
srednega kadra za delo s pacienti, kaj šele pokri-
vati ostale skupne stroške bolnišnice.
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Tabela 6: Normativi za področje pediatrija za nagrajevanje zaposlenih 2017

V nacionalni stroškovni analizi v letu 2017 je 
bilo izračunano, da so stroški poslovanja pedi-
atrije tako visoki, da bi morala biti cena 1 uteži 
1.585 EUR in ne 1.159 EUR. Cena bi morala biti 
višja za 37 %. 

Že veliko časa se izvajalci trudimo, da bi bila 
pregled in oskrba zdravih novorojenčkov s stra-
ni pediatrov tudi ustrezno financirana. Trenu-
tno obdelava zdravih novorojenčkov spada v 
ceno poroda.

Oddelki pediatrije po regijskih bolnišnicah se 
srečujejo z dvema težavama: prenizko financi-
ranje in premajhno število primerov.

V skladu z predlogo za letna poročila, ki jo vsa-
koletno pošlje Ministrstvo za zdravje (MZ), bi 
morale bolnišnice razkriti tudi poslovanje po 
oddelkih. V letnih poročilih za leto 2021 sem 
našla ta podatek v dveh bolnišnicah. Splošna 
bolnišnica Izola je razkrila, da ima na dejavnosti 
pediatrije 1.934 tisoč EUR prihodkov in 2.907 
tisoč EUR stroškov. Dejavnost posluje negativ-
no v višini 971 tisoč EUR. Druga bolnišnica, ki 
je podatek razkrila, je Splošna bolnišnica Mur-
ska Sobota, ki razkriva, da ima oddelek pedia-
trije 2.127 tisoč EUR prihodkov in 2.613 tisoč 
EUR odhodkov. Dejavnost posluje z izgubo v 
višini 486 tisoč EUR. 

Prepričana sem, da bi bili rezultati o poslova-
nju za oddelek pediatrije negativni za vse male 
regijske bolnišnice, saj s prejetimi sredstvi ne 
morejo pokriti delovanja 24/7/365. Za zagota-
vljanje neprekinjenega delovanja je treba zago-
toviti veliko kadra. Sklepajo se tudi podjemne 
pogodbe z izvajalci iz drugih bolnišnic, da sploh 
lahko tako dejavnost izvajamo.

6. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 
GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA

Dejavnosti ginekologije in porodništva so po 
bolnišnicah različno organizirane. 
Oddelek ginekologije in porodništva v SB Izola 
pokriva:
• dispanzer za žene (primarni nivo);
• specialistične ambulantne obravnave na 

sekundarnem nivoju v rednem delovnem 
času;

• urgentne specialistične ambulantne obrav-
nave 24/7/365 – ni urejeno financiranje, 
opravlja dežurni zdravnik;

• specialistično ambulanto za bolezni dojk;
• akutne bolnišnične obravnave na področju 

ginekologije;
• akutne bolnišnične obravnave na področju 

porodništva;
• ambulantne posege.

Dispanzer za žene je financiran po dveh virih. 
Prvi vir temelji na opravljenih storitvah, drugi 
pa na glavarini (na številu in strukturi oprede-
ljenih oseb). 

Specialistične ambulantne obravnave in urgen-
tne ambulantne obravnave so financirane po 
opravljenih storitvah. V ginekologiji je vrednost 
točke še nižja, kot je v pediatriji, kar rezultira v 
nižji vrednosti storitve na opravljen obisk.
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Tabela 7: Specialistična ambulanta ginekologije v letu 2021

V Tabeli 7 vidimo, da je bila povprečna vrednost 
obiska za 16 izvajalcev na področju ginekologije 
32,62 EUR. S tem zneskom naj bi izvajalci po-
krili vse neposredne in posredne stroške ambu-
lante. S takim nagrajevanjem pa se zagotavlja 
tudi urgentna ambulanta, ki deluje 24/7/365 dni 
v letu.

Akutna bolnišnična obravnava je financirana 
po SPP utežeh. Planirana povprečna utež na 
pacienta je 0,77 oziroma okoli 1.200 EUR. Tudi 
oddelek ginekologije in porodništva se srečuje s 
prenizkim vrednotenjem dela. 

V letu 2017 je bila opravljena nacionalna stro-
škovna analiza, ki je za področje ginekologije 
in porodništva izračunala, da bi se cena morala 
dvigniti iz 1.159 EUR na 1.507 EUR oz. za 30 %.

Primer cene običajnega poroda: po javno obja-
vljenih podatkih se cena vaginalnega poroda v 
ZDA giblje od 4.500 EUR do 36.000 EUR, od-
visno od zvezne države. V SB Izola za tak porod 
prejmemo 0,91 uteži po ceni 1.562 EUR, kar 
znaša 1.421 EUR. 

Oddelek ginekologije in porodništva v SB Izola 
je v letu 2021 posloval s 3.868 tisoč EUR pri-
hodkov in 4.422 tisoč EUR odhodov. Izguba od-
delka je znašala 553 tisoč EUR. 

Oddelek ginekologije v SB Murska Sobota ima 
3.219 tisoč EUR prihodkov in 3.826 tisoč EUR 
odhodkov ter prikazuje izgubo v višini 607 tisoč 
EUR.

Težave pri poslovanju v obdobju januar–junij 
2022 imajo tudi specializirane bolnišnice: Bol-
nišnica za ženske bolezni in porodništvo Postoj-
na (izguba v višini 364 tisoč EUR) in Bolnišnica 
za ginekologijo in porodništvo Kranj (izguba v 
višini 482 tisoč EUR).

7. NAMESTO ZAKLJUČKA

V prispevku sem želela prikazati, da so določe-
ne dejavnosti bolj zanimive za izvajalce, ki niso 
javni zdravstveni zavodi, druge pa manj. Nihče 
od izvajalcev ne izvaja dejavnosti npr. revmato-
logije, ki je kljub prenovljenemu modelu finan-
ciranja še vedno nezanimiva, čeprav so čakalne 
vrste dolge. 

V drugem delu prispevka pa sem se osredotočila 
na poslovanje dveh dejavnosti, ki sta v regijskih 
in specializiranih bolnišnicah podfinancirani.
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Damjana Jelačin Ivanovič
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predstavitev območne enote Koper 

Povzetek
Koprska območna enota Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje zajema območje enajstih občin, ki se 
uvrščajo v dve med seboj zelo raznoliki statistični 
regiji. Območji se razlikujeta po geografskih in de-
mografskih značilnostih, pa tudi po gospodarskih 
in socialnih kazalnikih razvoja. Za območje je 
značilna razvejana zdravstvena mreža, ki odseva 
vse značilnosti območja. Dostopnost prebivalstva 
do kakovostnih zdravstvenih storitev predstavlja 
vse večji izziv za vse deležnike v zdravstvenem 
sistemu, ki ni povezan le s povečanjem finančnih 
sredstev, temveč zahteva smelo udejanjanje stra-
teško in razvojno naravnanih odločitev.

Abstract
The Regional Unit of Koper of the Health Insu-
rance Institute of Slovenia covers an area of ele-
ven municipalities in two very different statistical 
regions in terms of their geographical and demo-
graphic characteristics, as well as according to 
economic and social indicators of development. 
This particular situation caused the forming of 
a very branched health network in the area, re-
flecting the individuality of each municipality. 
Meeting their needs by constantly improving the 
accessibility to quality health services thus poses 
a constant challenge for all branches of the healt-
hcare system, not only by trying to secure additi-
onal financial resources but also through a bold 
implementation of strategic and development-ori-
ented decisions.
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1. STATISTIČNI PODATKI 
ZA OBMOČNO ENOTO KOPER

Območna enota (OE) Koper deluje na šestih 
lokacijah s sedežem v Kopru in izpostavami v 
Izoli, Piranu, Ilirski Bistrici, Postojni in Sežani. 
Zajema območje Obalno kraške regije z osmimi 
občinami (Ankaran, Koper, Izola, Piran, Sežana, 
Hrpelje - Kozina, Divača in Komen) ter del Pri-
morsko notranjske regije s tremi občinami (Po-
stojna, Pivka in Ilirska Bistrica). Območje vseh 
11 občin se razprostira na 2017 km2 površine, 
kar predstavlja 9,95 % površine celotne države. 
Za območje je značilna redka poseljenost v pri-
morsko-notranjskem in kraškem delu ter gosta 
poseljenost v priobalnem pasu.

Zavarovane osebe Območne enote Koper pred-
stavljajo 7,26 % vseh zavarovanih oseb v Slove-
niji. Starostna struktura prebivalstva je neugo-
dna, saj je delež starejših od 65 let višji, delež 
mlajše populacije pa nižji od državnega povpre-
čja. To še posebej velja za izpostave Piran, Ilir-
ska Bistrica in Izola. Te tri izpostave sodijo med 
14 izpostav v Sloveniji, kjer tudi delež populaci-
je nad 75 let presega 10 %. (Tabela 1)

Za območje je značilna nizka rodnost v Obal-
no-kraški regiji in višja od državnega povprečja 
v Primorsko-notranjski regiji. Obratno je pri 
kazalniku umrljivosti, ki je v Primorsko-no-
tranjski regiji nadpovprečna in nižja od povpre-
čja v Obalno-kraški regiji. Kazalnik zdravih let 
življenja je ugodnejši od državnega povprečja. 
Posebnost območja je najvišji skupni prirast na 
tisoč prebivalcev, še posebej v Obalno-kraški 

Tabela 1: Zavarovane osebe po bivališču na dan 30. 6. 2022

Vir: ZZZS, Evidence OZZ

regiji, kjer je tudi največji delež tujcev v državi  
(12,2 %) in najvišje število priseljenih iz tujine 
(25 na 1000 prebivalcev). 

Območje zaostaja za državnim povprečjem po 
bruto družbenem proizvodu in po povprečni 
neto plači na prebivalca. Po bruto družbenem 
proizvodu je znatno zaostajanje zlasti v Primor-
sko-notranjski regiji (predzadnja med regija-
mi), kjer je zabeležena tudi najnižja povprečna 
neto plača. Nad 40 % delovno aktivnih iz te re-
gije odhaja ne delo v Osrednjeslovensko regijo. 
Obalno-kraška regija je gospodarsko močnejša 
in je po bruto družbenem proizvodu med regi-
jami na tretjem mestu. V Obalno-kraški regiji se  
78 % regijske dodane vrednosti ustvari v storit- 
venih dejavnostih. 

Za celotno območje je značilno nizko povpreč-
no število zaposlenih na gospodarski subjekt 
(3,1 v Obalno-kraški regiji in 3,5 v Primorsko 
notranjski regiji). Po podatkih Zavod RS za za-
poslovanje (ZRSZ) za mesec julij 2022 je Ob-
močna enota Koper s 4,9 % na tretjem mestu 
po najnižji stopnji registrirane brezposelnosti. 
(Tabela 2)

V strukturi zavarovanih oseb se Območna enota 
Koper od povprečja v državi razlikuje po večjem 
deležu zaposlenih pri zasebnikih, po višjem de-
ležu oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko 
dejavnost, višjem deležu upokojencev in tudi 
po višjem deležu oseb, ki si same plačujejo pri-
spevek za zdravstveno zavarovanje. Pri ostalih 
kategorijah je delež zavarovanih oseb nižji od 
državnega povprečja. (Tabela 3)
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2. KAZALCI ZDRAVSTVENEGA STANJA 
PO OBČINAH OBMOČNE ENOTE KOPER 
ZA LETO 2021

Prebivalci celotne Območne enote Koper so 
svoje zdravje ocenili bolje kot v povprečju ostali 

prebivalci v Sloveniji. Kazalniki so ugodni gle-
de prejemanja zdravil zaradi sladkorne bolezni, 
povišanega krvnega tlaka in zdravil proti strje-
vanju krvi. Manj je možganskih kapi ter raka 
debelega črevesja in danke. (Tabela 4)

Tabela 2: Nekaj osnovnih demografskih in ekonomskih kazalnikov za leto 2020

Vir: NIJZ, Zdravje v občini

Tabela 3: Zavarovanja po kategorijah v Sloveniji in v Območni enoti Koper (30. 6. 2022)

Vir: ZZZS, Evidence OZZ
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Tabela 4: Zdravstveno stanje – kazalniki po občinah za leto 2021 

Vir: NIJZ, Kazalniki po občinah – Zdravstveno stanje, Slovenija, letno

Kazalniki zdravstvenega stanja z manj ugodnim 
zdravstvenim stanjem, kot je državno povpre-
čje, se po občinah razlikujejo. Med kazalniki, ki 
so neugodni v več občinah, so zlasti: astma pri 
otrocih in mladostnikih, srčna kap (35–74 let), 
novi primeri pljučnega raka, raka dojke in zlomi 
kolkov pri prebivalcih v starosti 65 let in več. 
(Tabela 5)

Z nekaj izjemami je za Območno enoto Koper 
značilna slaba odzivnost v preventivnih progra-
mih SVIT, ZORA in DORA. 

3. IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV 
IN DOBAVITELJI MEDICINSKIH PRIPO-
MOČKOV V OBMOČNI ENOTI KOPER

Z upokojevanjem koncesionarjev se število iz-
vajalcev z leti znižuje. V zadnjih štirih letih se 

Tabela 5: Zdravstveno stanje – kazalniki po občinah za leto 2021 

Vir: NIJZ, Kazalniki po občinah – Zdravstveno stanje, Slovenija, letno
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Tabela 6: Izvajalci v javni zdravstveni mreži OE Koper 
po stanju 1. 9. 2022

Podatki ZZZS

je zmanjšalo za 13. Njihove programe na pri-
marnem nivoju prevzemajo zdravstveni domo-
vi. Postopki za nadomestitev programov na se-
kundarnem nivoju pa na Ministrstvu za zdravje 
potekajo zelo počasi. Posledično zavarovane 
osebe ambulantne storitve v vse večjem številu 
koristijo v tujini, na ZZZS pa izvajamo povrači-
la stroškov na podlagi njihovih zahtevkov. Vre-
dnost programov vseh 140 izvajalcev je na dan 
1. 1. 2022 znašala 168.167.120 EUR (brez ločeno 
zaračunljivega materiala in zdravil). (Tabela 6)

Za izdajo medicinskih pripomočkov ima Ob-
močna enota Koper sklenjene pogodbe z 8 
lekarnami, 15 optiki in 7 specializiranimi 
prodajalnami. Šest dobaviteljev medicinskih 
pripomočkov obenem zagotavlja tudi izposojo. 

4. PRESKRBLJENOST PREBIVALSTVA 
IN DOSTOPNOST DO ZDRAVSTVENIH 
STORITEV

Preskrbljenost prebivalstva OE Koper, izračuna-
na po stanju nosilcev v pogodbah med izvajalci 
zdravstvenih storitev in ZZZS decembra 2021, je 
bila na nivoju celotne Območne enote Koper v 
ambulantah družinske medicine ter otroških in 

šolskih dispanzerjev za 1,17 % nad slovenskim 
povprečjem in povprečna v dejavnosti fiziotera-
pije. V dejavnostih zobozdravstva, ginekologije 
na primarnem nivoju in patronaže pa preskr-
bljenost zaostaja za državnim povprečjem. 

Po posameznih izpostavah se stanje zelo razli-
kuje. Najbolj zaostaja preskrbljenost v izpostavi 
Sežana, z izjemo v ginekologiji. (Tabela 7)

Tabela 7: Preskrbljenost po dejavnostih

Podatki ZZZS
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Kljub nadpovprečni preskrbljenosti v dejavno-
sti družinske medicine ter otroških in šolskih 
dispanzerjev je v Območni enoti Koper 7,31 % 
zavarovanih oseb brez osebnega zdravnika. V 
Ilirski Bistrici in Sežani vsi družinski zdravniki 
dosegajo limit za odklanjanje, v Izoli in Postojni 
pa limit dosegajo vsi pediatri. V ginekologiji na 
primarnem nivoju limit dosegata ginekologa v 
Piranu in v Ilirski Bistrici, v mladinskem zoboz-
dravstvu pa v Izoli. 

S fizioterapevtskimi storitvami so najbolje oskr-
bljene zavarovane osebe v izpostavi Izola, naj-
manj pa v izpostavi Sežana. Kljub temu je v Se-
žani čakalna doba najkrajša. (Tabela 8)

Program akutne bolnišnične obravnave v Ob-
močni enoti Koper opravlja šest izvajalcev: štiri 
bolnišnice in dve družbi s koncesijo. Poveča-
nje programa akutne bolnišnične obravnave v 
zadnjem obdobju je predvsem posledica orga-
nizacijske spremembe na ZZZS, s katero smo 
sklepanje pogodbe z MC Medicor, d. d., pre-
vzeli od Območne enote Ljubljana. S tem se je 
povečala povprečna realizirana utež, ki ima tudi 
sicer trend naraščanja. Zaradi epidemije covida 
načrtovani program v letih 2020 in 2021 ni bil 

v celoti realiziran. Močno se je zmanjšala tudi 
realizacija neakutne bolnišnične obravnave in 
podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. 
(Tabela 9)

(Tabela 10) Z letošnjim septembrom je v Bol-
nišnici Sežana na novo uveden geriatrični 
program medicinske rehabilitacije. Del tega 
programa predstavlja širitev po Aneksu št. 1 k 
Splošnemu dogovoru, del pa je prestrukturiran 
iz podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. 

(Tabela 11) V ambulantni dejavnosti na sekun-
darnem nivoju je preskrbljenost v Območni 
enoti Koper nad slovenskim povprečjem v de-
javnostih fiziatrije, diabetologije, ginekologije, 
internistike, kardiologije, ortopedije in psihia-
trije. V preostalih dejavnostih se zaostajanje za 
državnim povprečjem giblje od 5 % do 58 %. V 
zadnjih petih letih število obravnav pacientov, 
z izjemo leta 2020, narašča v večini dejavnosti. 
Leta 2021 je bilo v specialističnih ambulantah 
opravljenih skupaj 9,28 % več obravnav pacien-
tov kot leta 2017. V zadnjem stolpcu Tabele 12 
je prikazano število timov po stanju decembra 
2021, ki vključuje tudi nekatera začasna pre-
strukturiranja oziroma začasne prenose.

Tabela 8: Preskrbljenost v dejavnosti fizioterapije

Tabela 9: Akutna bolnišnična obravnava

Podatki ZZZS
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Podatki ZZZS

Tabela 10: Neakutna bolnišnična obravnava Tabela 11: Podaljšano bolnišnično zdravljenje

Tabela 12: Število obravnav v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti 

Podatki ZZZS
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Seznam storitev s čakalno dobo za prve pregle-
de, posege in operacije, ki je daljša od dopustne 
po Pravilniku o naročanju in upravljanju ča-
kalnih seznamov ter najdaljših dopustnih ča-
kalnih dobah, je pri izvajalcih Območne enote 
Koper razmeroma obsežen. Zajema tudi vrste 
zdravstvenih storitev, ki jih izvajalci opravljajo 
le občasno s pogodbenimi specialisti iz drugih 
bolnišnic (npr. enkrat mesečno). Med 76 pro-
grami s čakalno dobo, ki presega dopustno, je 
ta v 75 primerih presežena pri stopnji nujnosti 
ZELO HITRO. 

Zdravniki na sekundarni ravni ugotavljajo, da 
osebni zdravniki pogosto ne upoštevajo krite-
rijev za napotitve po stopnjah nujnosti, kljub 
temu da smo v območni enoti organizirali že 
več srečanj izvajalcev primarnega in sekundar-
nega nivoja prav na to temo. Po drugi strani tudi 
vsi specialisti na sekundarni ravni ne upoštevajo 
možnosti podaljševanja veljavnosti napotnic. 

5. ABSENTIZEM

Obvladovanje odsotnosti od dela zaradi bole-
zenskih vzrokov predstavlja velik družbeni iz-
ziv. Težave imajo bolni posamezniki in njihovi 
delodajalci. S težavami pri urejanju in odloča-
nju o bolniških odsotnostih se soočajo osebni 

zdravniki in službe ZZZS, ki zaradi pomanjka-
nja kadra in velikega pripada zadev s težavo za-
gotavljamo vodenje postopkov pravočasno. 
(Tabela 13)

Posledica naraščanja bolniških odsotnosti se 
kaže tudi v izdatkih za nadomestila. Ti pred-
stavljajo vse večji delež odhodkov ZZZS. Po 
letošnjih osmih mesecih poslovanja dosegajo 
že 17,8-odstotni delež. V enakem obdobju leta 
2015 je bil delež odhodkov za nadomestila 10,2 
%. Absentizem je v porastu v vseh območnih 
enotah. Deloma je razlog mogoče pripisati covi-
du. Vse večji vpliv pa imajo tudi duševne in stre-
sne motnje. Koprska območna enota je med ob-
močnimi enotami z eno največjih rasti bolniške 
odsotnosti zaradi duševnih in stresnih motenj. 
Pomanjkanje zdravnikov družinske medicine in 
imenovanih zdravnikov na ZZZS ne zagotavlja-
ta spodbudnih možnosti za kakovostno vodenje 
bolniških odsotnosti k postopnemu vračanju v 
delovni proces in vključitev v družbo. 

Izzivov za prihajajoče obdobje ne manjka. Do-
bra dostopnost do varnih in kakovostnih zdra-
vstvenih storitev je skupen cilj vseh deležnikov 
v sistemu zdravstvenega varstva. K optimalnim 
rešitvam pa lahko prispevamo le s proaktivnim 
sodelovanjem vseh. 

Tabela 13: Izgubljeni delovni dnevi v obdobju januar–avgust 2022

Baza absentizem, podatki NIJZ, datoteka 125
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Marjan Pintar 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Pomen managerskega znanja za uspešno 
vodenje zdravstvenih zavodov 

Povzetek 
Razvoj managementa v zdravstvu na eni ter nuj-
ne sistemske spremembe na področju vodenja 
in upravljanja javnih zdravstvenih zavodov na 
drugi strani, pa tudi obljubljena ločitev javnega 
in zasebnega so ključi do boljšega javnega zdra-
vstva. Pri razvoju managementa v zdravstvu ima 
pomemben prispevek tudi Šola vodenja v zdra-
vstvu, ki jo organizira Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije. 

Abstract 
The key to better public healthcare is the deve-
lopment of healthcare management on the one 
hand and the necessary systemic changes concer-
ning governance and management of public he-
alth institutions on the other hand, as well as the 
promised separation of public and private. The 
School of Management in Healthcare, organized 
by the Association of Healthcare Institutions of 
Slovenia, can undoubtedly make an important 
contribution to the development of healthcare 
management.



Marjan Pintar Pomen managerskega znanja za uspešno vodenje zdravstvenih zavodov

23. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ankaran 20. in 21. oktober 202256

1. VODENJE 
KOT TEMELJ MANAGEMENTA

Dobri vodje so lahko tudi v slabih organizacijah, 
zagotovo pa ni dobrih organizacij brez dobrih 
vodij. To brez dvoma vedo zasebni lastniki kapi-
tala, ki si prizadevajo na vodilna mesta pripeljati 
najboljše (možne) vodje in so jih pripravljeni za 
dobro delo tudi izdatno nagraditi. Dober vod-
ja usmerja zaposlene k doseganju poslanstva in 
vizije organizacije. Vodenje je zato najpomemb-
nejša funkcija managementa, katerega glavni 
namen je učinkovito in uspešno doseganje ciljev 

organizacije, ki so v skladu s cilji ustanoviteljev.
Menedžment v zdravstvu se v zadnjih desetle-
tjih ni razvijal, menedžerska znanja so še vedno 
povsem zapostavljena. Posledično sta tudi po-
men in vloga managementa v slovenskem zdra-
vstvenem sistemu žal izrazito podcenjena. Ne-
nazadnje o tem govori tudi gibanje plač v plačni 
skupini B, kamor spadajo direktorji, strokovni 
direktorji in pomočniki direktorjev. Gre za lju-
di, ki predstavljajo vrhovni management javnih 
zdravstvenih organizacij. 

Slika 1: Indeksi rasti osnovnih plač skupine B, povprečnih plač in minimalnih plač 
v Republiki Sloveniji glede na leto 2010

Ustrezno odmerjena managerska plača v javnih 
zavodih daje managerjem ustrezno vrednost in 
ugled, ki ju vodja neobhodno potrebuje za do-
seganje ciljev organizacije. Managerska funkcija 
ni podcenjena in slabo vrednotena le na ravni 
vrhovnega managementa, ampak tudi na vseh 
drugih (srednjih in nižjih) ravneh vodenja. 

Izvajanje managerskih nalog je v javnih zdra-
vstvenih zavodih še posebej zahtevno, saj za-
starela organizacijska struktura in zelo rigiden 
sistem nagrajevanja zaposlenih predstavljata ve-
liko oviro za učinkovito izvajanje managerskih 
nalog. 
Zdravstvo je namreč storitvena dejavnost, pri 
kateri so ključnega pomena: 
• obseg opravljenih storitev, 
• kakovost in varnost zdravstvenih storitev ter 
• stroškovna učinkovitost. 

Navedeni elementi bi morali predstavljati izho-
dišče za vrednotenje dela zaposlenih in nenaza-
dnje tudi nagrajevanje po opravljenem delu. Da 
bi to dosegli, moramo vse navedene elemente 
tudi pravilno meriti in vzpostaviti ustrezne me-
hanizme za nagrajevanje tistih, ki dosegajo nad-
povprečne rezultate. 

Že desetletja glasno opozarjamo, da manage-
ment v zdravstvu za uspešno delo potrebuje 
sodobna in učinkovita orodja za vodenje ljudi. 
Uspešno vodenje pomeni učinkovito in uspe-
šno poslovanje organizacij. Še tako sofisticira-
na orodja (za vodenje) pa ne bodo dala priča-
kovanih rezultatov, če ne bomo imeli ljudi, ki 
jih znajo uporabljati in z njimi dosegati cilje. V 
javnem zdravstvenem sistemu se v procese vo-
denja vključuje veliko strokovnjakov, ki nimajo 
specifičnih (in nujno potrebnih) managerskih 
znanj in veščin. Pogosto gre za vrhunske stro-

    2010        2011         2012        2013         2014        2015         2016        2017         2018        2019         2020        2021         2022
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kovnjake s področja medicine, zdravstvene nege 
ali drugih strok, ki se ob svojem strokovnem 
delu soočijo tudi z izzivom vodenja sodelavk in 
sodelavcev v različnih organizacijskih enotah 
zdravstvenih organizacij. Brez nujno potrebnega 
managerskega znanja bodo le težko kos izzivom.

Sodobno managersko znanje pa potrebujejo 
tudi izkušeni vodje, saj se svet, v katerem živimo 
in delujemo, neprestano spreminja. Spreminjata 
se delovno in življenjsko okolje, spreminjajo se 
načini komuniciranja, spreminjajo se sodelavci 
in njihove vrednote, spreminjajo se uporabniki 
in njihova pričakovanja. Managerska orodja in 
pristopi, ki smo jih izkušeni vodje uporabljali v 
preteklosti, v spremenjenih razmerah preprosto 
ne dajejo več pričakovanih rezultatov. Ne pre-
ostane nam nič drugega, kot da se temu prila-
godimo ter spremenimo svoj pristop in poti za 
doseganje ciljev. Tudi izkušeni vodje potrebuje-
mo sodobno managersko znanje, ki ga razvija 
znanstvena stroka – management.

2. ŠOLA VODENJA V ZDRAVSTVU: 
VODITI Z ZNANJEM IN ZGLEDOM

Zaradi izjemnega pomanjkanja managerskih 
znanj in veščin, pa tudi da bi sodobno mana-
gersko znanje prenašali med sodelavce na vseh 
ravneh vodenja v zdravstvu ter razvijali in nad-
grajevali kompetence vodij, smo v Združenju 
zdravstvenih zavodov Slovenije zasnovali izo-
braževalni program Šola vodenja v zdravstvu. 

Namenjen je vsem zaposlenim v zdravstvu, ki so 
že vodje ali to nameravajo postati, in to na vseh 
nivojih vodenja – od vrhovnega, do srednjega 
in nižjega managementa. Od vodij v zdravstvu 
danes pričakujemo, da so usposobljeni v finan-
cah, razvoju storitev, da razumejo strukturo in 
organizacijo zdravstvene dejavnosti ter da ob-
vladujejo in usmerjajo delovne in poslovne pro-
cese. Imeti morajo jasno strategijo in morajo jo 
znati udejanjiti. 

Če so vodje včasih predvsem ukazovali in nad-
zorovali, v sodobnih razmerah to ne deluje več. 
Sodobni vodje morajo biti predvsem navdu-
ševalci, spodbujevalci, motivatorji. Naučiti se 
morajo, kako ravnati z ljudmi, da bodo dosega-
li zastavljene cilje. Čeprav morajo večkrat tudi 
prepričevati in se pogajati, se pri svojem delova-

nju ne umeščajo nad sodelavce, ampak vstopajo 
mednje. Delovati morajo tako, da so zgled dru-
gim. Tudi tem temam je v programu namenjena 
cela vrsta vsebin. Voditi z znanjem in zgledom 
je geslo, ki v celoti ponazarja našo ambicijo in 
dolgoročne cilje šole vodenja v zdravstvu.

Program Šole vodenja v zdravstvu je zasnovan 
na sodobnih teoretičnih izhodiščih, na najno-
vejših raziskavah o managementu zdravstvenih 
organizacij in tudi na bogatih izkušnjah že uve-
ljavljenih managerjev. Obsega preko 100 peda-
goških ur in je sestavljen iz dvanajstih vsebin-
skih modulov: 
• Modul 1: Organizacija zdravstvenega                 

sistema v RS  
• Modul 2: Pravni okvir za delovanje                       

zdravstvenega sistema v RS  
• Modul 3: Dogovarjanje in financiranje  
• Modul 4: Menedžment v zdravstvenih                      

organizacijah  
• Modul 5: Organizacija poslovnih procesov 

in projektni pristop  
• Modul 7: Računovodenje javnih zavodov s 

poudarkom na primerih iz prakse  
• Modul 6: Ekonomika v zdravstvu  
• Modul 8: Javno naročanje v zdravstvu  
• Modul 9: Informatizacija v zdravstvu  
• Modul 10:  Politika kakovosti in sistem 

zagotavljanja varnosti  
• Modul 11: Kadrovski menedžment – razvoj 

ljudi pri delu  
• Modul 12:  komuniciranje in odnosi                             

z javnostmi 

Da bi v čim večji meri izpolnili pričakovanja 
udeležencev, smo se odločili za delo v manjših 
skupinah, kjer prihajata do izraza tudi medse-
bojna interakcija ter neposreden odnos med 
predavatelji in udeleženci. 

Metode dela, ki so izjemno pomemben didak-
tični element, od katerih so odvisni dinamika 
predavanj, razumevanje vsebine in zavzetost po-
slušalcev, vključujejo štiri med seboj povezane 
segmente:
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Šola vodenja v zdravstvu poteka v kombinirani 
obliki, z neposredno udeležbo (v živo) in so-
časno tudi preko avdio-video konferenčne po-
vezave. Prav zaradi izkazane potrebe po med-
sebojni interakciji pričakujemo, da se najmanj 
70 % predavanj udeleženci udeležijo »v živo« in 
delež »online« udeležbe na daljavo ne presega 
30 %.

Šolo vodenja v zdravstvu organiziramo dva-
krat letno, vsako leto nameravamo izobraziti 30 
zdravstvenih managerjev na vseh treh ravneh 
vodenja. Pri vzpostavitvi Šole vodenja v zdra-
vstvu v združenju ne zasledujemo ekonomskih 
ciljev, zato smo šolo vodenja zasnovali na pov-
sem neprofitnih načelih. Prizadevamo si, da bi 
s šolnino zgolj pokrili stroške in tako naredili 
izobraževanje čim bolj dostopno za vse zainte-
resirane.

Ob zaključku izobraževanja udeleženec izdela 
zaključno nalogo na razpisano temo iz katere-
gakoli od dvanajstih modulov. Pri izdelavi na-
loge udeleženca mentorira nosilec modula, ki 
je razpisal temo. Predstavitev zaključnih nalog 
poteka zadnji dan izobraževanja. Zaključki na-
loge so objavljeni v Novisu, glasilu Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije.

Z veseljem in ponosom lahko danes ugotovimo, 
da je Šola vodenja v zdravstvu naletela na zelo 
pozitiven odziv pri udeležencih. Po zaključku 
šole vodenja je eden izmed udeležencev pove-
dal: »Zdaj sem bolj samozavesten, bolj suveren 
in boljši človek.« Mi pa želimo biti še boljši, zato 
sproti evalviramo svoje delovanje in predavate-

lje ter z manjšimi korekcijami še nadgrajujemo 
in izboljšujemo izobraževalni proces. Naš cilj 
je, da bo šola odprla nov pogled na vodenje in 
uveljavila spoznanje, da je vodenje ljudi ključna 
stroka za razvoj zaposlenih in uspešno delova-
nje zdravstvenih ustanov, s tem pa tudi zdra-
vstvenega sistema.

3. ŠTIRI FUNKCIJE MANAGEMENTA – 
NAJŠIBKEJŠA TOČKA NADZOR

Vodenje pa je zgolj ena od štirih temeljnih funk-
cij managementa. V tem procesu se med seboj 
ves čas prepletajo funkcije načrtovanja, organi-
ziranja, vodenja in nadziranja. Vsaka izmed teh 
je pomembna za doseganje ciljev organizacije. 
Čeprav se v slovenskem javnem zdravstvu za-
pleta pri vseh štirih, je morda še najbolj šibka 
točka prav nadziranje. Postavljanje standardov, 
merjenje doseženih rezultatov, primerjava do-
seženega s postavljenimi standardi in popravni 
ukrepi za izboljšanje bi morali biti stalnica ma-
nagerskega dela. 

Maksimiranje učinkov (obsega, kakovosti in 
varnosti ter stroškovne učinkovitosti) mora zato 
biti eden izmed temeljnih izzivov managerja v 
zdravstvu. Maksimiranje učinkov mora biti 
kontinuiran proces znotraj vsake organizacije. 
Vnaprej in togo določeni standardi in normati-
vi (npr. Modra knjiga) predstavljajo oviro temu 
procesu in zavirajo razvoj organizacij.
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Nadzor bo vedno pokazal odstopanja med cilj-
nim in dejanskim stanjem. Ko jih odkrijemo, 
moramo znati pravilno odreagirati. Če prežimo 
na vsak spodrsljaj, ki ga zaposleni v zdravstvu 
naredi, vpeljujemo kulturo strahu. Soočeni z 
odstopanji moramo iskati poti za izboljšanje, ne 
pa razlogov za sankcioniranje. Samo na ta na-
čin se lahko gradijo zaupanje, sproščeno delov-
no vzdušje in zavzetost zaposlenih. Samo v ta-
kšnem okolju lahko dosegamo dobre rezultate, 
samo v takšnem okolju se bodo dobro počutili 
tudi pacienti. 

Zaupanje pa pri svojem delu potrebujejo tudi 
managerji. Zaupanje ustanovitelja in njegovih 
predstavnikov v svetih zavodov. Nezaupanje je 
lahko velika ovira v tistem (najbolj ustvarjal-
nem) segmentu delovanja managementa, kjer 
obstaja tudi tveganje glede končnega izida ak-
tivnosti.

V zdravstvu zato danes »namesto neprimernih 
avtoritarnih in pasivnih vodij potrebujemo so-
dobne, aktivne vodje z integriteto, ki jih sode-
lavci spoštujejo in jim zaupajo, vodje, ki znajo in 
zmorejo navdihovati visoka pričakovanja, razvi-
jati ustvarjalnost in racionalnost pri sodelavcih 
ter jih opolnomočiti za sistemsko reševanje pro-
blemov. Sodobni vodja je generator pozitivnih 
sprememb in pozitivne naravnanosti, je men-
tor in zaupnik sodelavcem, saj zmore pokazati 
osebno zanimanje. Vse to sodelavce motivira za 
večjo zavzetost in zadovoljstvo pri delu« (doc. 
dr. Milena Kramar Zupan). Zato tudi verjame-
mo, da bo Šola vodenja v zdravstvu tisto seme, 
ki bo vidike sodobnega vodenja zasejala med 
zaposlene v zdravstvu in med njimi prebudila 
zavedanje, da je vodenje pomembno poslanstvo.

Razvoj managementa v zdravstvu na eni ter nuj-
ne sistemske spremembe na področju vodenja 
in upravljanja javnih zdravstvenih zavodov na 
drugi strani, pa tudi obljubljena ločitev javne-
ga in zasebnega so ključi do boljšega javnega 
zdravstva. Brez navedenega tudi stresni test slo-
venskega javnega zdravstva ne more dati dobrih 
rezultatov. 



23. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ankaran 20. in 21. oktober 202260

BELEŽKE



mag. Darja Potočnik Benčič Povezani za varno zdravljenje z zdravili

23. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ankaran 20. in 21. oktober 2022 61

mag. Darja Potočnik Benčič
Lekarniška zbornica Slovenije

Povezani za varno zdravljenje z zdravili

Povzetek
Lekarniški farmacevti, zaposleni v bolnišničnih 
lekarnah in lekarnah na primarnem nivoju, z 
razvojem stroke in implementacijo novih stori-
tev sledijo potrebam pacientov, zdravstvenega 
sistema in družbe. Storitve lekarniške farmacije 
se dopolnjujejo s storitvami ostalih zdravstvenih 
delavcev, za dobrobit pacientov in zdravstvenega 
sistema. Naraščajoče potrebe in omejeni viri zah-
tevajo bolj učinkovito uporabo vseh zdravstvenih 
kapacitet, vključno z varno in učinkovito upora-
bo zdravil. S tem dosežemo tako pozitivne klinič-
ne kot tudi humanistične in ekonomske izide. V 
prispevku je predstavljen koncept brezšivne skrbi 
ter storitvi pregled uporabe zdravil in cepljenje, ki 
ga v mnogih evropskih državah v lekarnah izva-
jajo magistri farmacije.

Abstract
Pharmacists working in hospital pharmacies and 
pharmacies on the primary level of the healthcare 
system follow the needs of patients, the healthcare 
system and society with development and imple-
mentation of new pharmacy services. Pharmacy 
services are complementary to services of other he-
althcare professionals, for the benefit of patients 
and society. A growing need on the one hand and 
limited resources on the other require a more ef-
ficient use of all health capacities, including safe 
and effective use of medicines to achieve positive 
clinical, humanitarian and economic outcomes. 
In this article the concept of seamless care, medi-
cine use review and vaccination will be presented.
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Zdravstvo dejavnost sestavljamo različni izva-
jalci in različni zdravstveni delavci ter mnogi 
nezdravstveni delavci. Stroke se razvijajo, znanja 
so vedno bolj specializirana, zato je sodelovanje 
med zdravstvenimi delavci in sodelavci vedno 
bolj pomembno. Delovati pa moramo na način, 
da v središče postavimo pacienta in da zanj, za 
njegovo zdravje, kar najbolje poskrbimo.

V lekarniški dejavnosti razvijamo storitve, ki 
sledijo ciljem izboljšanja izidov zdravljenja z 
zdravili, dviga pacientove kakovosti življenja ter 
hkrati optimizacije stroškov za zdravila. To je 
tudi vsebina Zakona o lekarniški dejavnosti (1), 
ki ob preskrbi z zdravili opredeli celostno far-
macevtsko obravnavo. V zdravstvenih domovih 
uspešno delujejo ambulante farmacevtov sveto-
valcev, ki izvajajo farmakoterapijske preglede. 
K specialistu klinične farmacije pacienta napoti 
osebni zdravnik. Farmacevt pregleda terapijo in 
na osnovi vseh poznanih podatkov, vključno z 
diagnozami, različnimi izvidi in po pogovoru 
s pacientom, zdravniku poda mnenje oziroma 
priporočila glede uporabljanih zdravil. Zdrav-
nikova odločitev je, ali oziroma v kolikšni meri 
bo priporočila kliničnega farmacevta upošteval. 
Podatki kažejo, da je ta odstotek visok.

V stroki smo že leta 2014 razvili storitev »pre-
gled uporabe zdravil« (angl. medicine use re-
view – MUR, v nadaljevanju PUZ) in pričeli z 
usposabljanji (2). Storitev se izvaja na primar-
nem nivoju in je namenjena opolnomočenju 
pacientov. Več virov navaja, da le polovica kro-
ničnih bolnikov uporablja zdravila v skladu z 
navodili (3), za akutne bolezni je zavzetost za 
zdravljenje (adherenca) višja, za kronične niž-
ja, za preventivo pa še nižja. Najdražje zdravilo 
je zdravilo, ki ga pacient ne uporablja oziroma 
ga uporablja napačno. Z neuporabo in napačno 
uporabo je povezno veliko število hospitaliza-
cij in tudi smrti. Po podatkih WHO in projekta 
MEDI-VOICE (4) predstavlja slaba adherenca 
1,25 milijarde posrednih in neposrednih stro-
škov v zdravstvu na leto in 194.500 smrti, med-
tem ko 50 % pacientov, ki jim je uveden sta-
tin, zdravilo preneha uporabljati v 6 mesecih. 
Storitve, ki izboljšajo pacientovo razumevanje 
namena uporabe zdravil in pravilnega načina 
njihove porabe, lahko te stroške in nepotreb-
ne hospitalizacije znižajo. To potrjuje tudi raz-

iskava Fakultete za farmacijo, in sicer rezultati 
randomizirane kontrolirane klinične raziskave 
kažejo, da PUZ pri slabo sodelujočih pacientih 
izboljša sodelovanje pri zdravljenju z zdravi-
li. Poleg tega potrjujejo, da se v okviru storitve 
prepozna visok delež dejanskih težav, povezanih 
z zdravili, ter da se jih polovica tudi delno ali v 
celoti razreši (5). V Standardnem operativnem 
postopku za izvajanje storitve PUZ (2) smo de-
finirali tudi obliko in vsebino osebne kartice 
zdravil (OKZ). Po opravljenem razgovoru, raz-
rešenih vprašanjih, po potrebi tudi po posvetu 
z zdravnikom, farmacevt pacientu izdela OKZ 
– to je zapis vseh uporabljanih zdravil, medi-
cinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil, 
vsebuje pa tudi namen njihove uporabe in pra-
vilen način uporabe. Tudi po opravljenem far-
makoterapijskem pregledu farmacevt pacientu 
izdela OKZ. Na Lekarniški zbornici Slovenije si 
vse od leta 2016 prizadevamo, da bi bila storitev 
PUZ pravica pacientov, ki bi jo krilo obvezno 
in/ali prostovoljno zavarovanje. Optimizem 
vlivajo smernice zdravstvene politike 2023 (6), 
kjer je zapisano: Ključni cilji na področju lekarni-
ške dejavnosti morajo slediti potrebam pacientov 
po varni in učinkoviti uporabi zdravil, prepre-
čevanju neželenih učinkov zdravil, zmanjševa-
nju obravnav na različnih nivojih zdravstva in 
zmanjševanju hospitalizacij, zmanjševanju koli-
čine neuporabljenih zdravil in predvsem izbolj-
šanju kakovosti življenja pacientov. Z namenom 
zagotavljanja ciljev se: 1. uvede kognitivna stori-
tev pregled uporabe zdravil (PUZ) kot samodejna 
storitev in kot nadaljevanje programa brezšivne 
skrbi – kontrolni pregled zdravil (KPUZ).

Že omenjena osebna kartica zdravil je nosil-
ni dokument brezšivne skrbi. Po ZLD-1 (1) je 
brezšivna skrb (BS) zagotavljanje neprekinjene 
preskrbe pacienta z zdravili in farmacevtske 
obravnave pri prehajanju med različnimi rav-
nmi zdravstvenega varstva. V okviru brezšivne 
skrbi izvajalci lekarniške dejavnosti na primar-
ni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene 
dejavnosti zagotovijo medsebojno izmenjavo 
informacij o zdravljenju z zdravili pri posa-
meznem pacientu, ki omogočajo hitro in učin-
kovito usklajevanje zdravljenja z zdravili in so 
pomembne za varno nadaljevanje zdravljenja 
z zdravili ob sprejemu pacienta v bolnišnico in 
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ob odpustu iz nje (2). Brezšivna skrb je ume-
ščena v Splošni dogovor 2022, z uveljavitvijo 1. 
1. 2023, in sicer na način, da je za pacienta na-
rejeno usklajevanje zdravljenja z zdravili, izde-
lana OKZ, ob odpustu pa v bolnišnični lekarni 
prejme tudi na novo uvedena zdravila. OKZ se 
naloži v Centralni register podatkov o pacien-
tu (CRPP), do OKZ dostopa tudi farmacevt na 
primarnem nivoju, ki kartico ustrezno posodo-
bi. Do OKZ dostopajo tudi zdravniki na vseh 
nivojih zdravstva. V letu 2024 pa se brezšivna 
skrb razširi z izvajanjem storitve PUZ z OKZ na 
primarnem nivoju. 

V skladu z ZLD-1 in Pravilnikom o izvajanju 
lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni (7) 
BS v bolnišnični dejavnosti izvajajo bolnišnični 
farmacevti, specialisti klinične farmacije. V BS 
sta vključeni dve storitvi, in sicer: brezšivna skrb 
v bolnišnični obravnavi in preskrba bolnika z 
novo uvedenimi zdravili ob njegovem odpustu. 

Storitev »brezšivna skrb v bolnišnični obrav-
navi« vključuje triažo bolnika v skladu z naci-
onalnim dokumentom, ki določa kriterije za 
vključitev bolnika v BS, usklajevanje zdravil 
ob sprejemu bolnika (zgodovina zdravljenja z 
zdravili, pogovor z bolnikom/svojci), usklajeva-
nje zdravil ob odpustu bolnika (priprava doku-
menta o terapiji ob odpustu, svetovanje bolni-
ku/svojcem o zdravljenju z zdravili), izdelava in 
vročitev osebne kartice zdravil (OKZ) bolniku 
ter prenos v CRPP (8). 

Storitev »preskrba bolnika z novo uvedenimi 
razvrščenimi zdravili« se izvede ob odpustu. 
Bolniku se vroči po eno pakiranje na novo uve-
denih zdravil v najmanjšem pakiranju, ki je bilo 
predpisano v ta namen. Beleženje izdaje in ob-
račun zdravila se izvajata po enakem sistemu 
kot v lekarni na primarnem nivoju (2., 7. in 8. 
člen Priloge LEK), in sicer beleženje v sistemu e-
-recepta in on-line, obračunavanje pa po obsto-
ječi AOR strukturi. Obračun bo potekal v okvi-
ru nove VZD za bolnišnično lekarno z nazivom 
»zdravila za brezšivno skrb« (8). 

Izvajanje brezšivne skrbi v lekarnah na primarni 
ravni bo zavod plačal na podlagi storitev, opre-
deljenih v Seznamu storitev 15.24. Storitev »pre-
gled uporabe zdravil« lahko izvajajo magistri 
farmacije s pridobljeno kompetenco za izvajanje 

PUZ. Seznam oseb, ki lahko opravljajo storitev 
PUZ, pripravi in redno posodablja Lekarniška 
zbornica Slovenije, Zavod pa ga objavi na svojih 
spletnih straneh (8).

V Aneksu je zapisano tudi, da delovna skupi-
na pripravi predlog za uvedbo PUZ in kontrol-
nih pregledov uporabe zdravil (KPUZ) do 1. 1. 
2024. To se ujema s smernicami, ki jih je izdalo 
Ministrstvo za zdravje RS. 

Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) je vedno 
zagovarjala celovit pristop in razumevanje kon-
cepta brezšivne skrbi. Varen prehod pacienta 
znotraj zdravstvenega sistema, vertikalno in 
horizontalno, lahko zagotavljamo samo, če s 
pomočjo nosilnega dokumenta pacienta spre-
mljajo zadnje veljavne informacije o zdravlje-
nju z zdravili. Namreč, po odpustu iz bolnišnice 
se zdravljenje z zdravili lahko zelo spreminja. 
Lahko se določena zdravila uporabljajo samo 
omejen čas, lahko se spreminjajo odmerki (ti-
triranje), pride do zamenjav zdravil zaradi ne-
prenašanja ali alergij, pacient zdravila ne želi 
doplačati ipd. Zato je posodabljanje OKZ na 
primarnem nivoju nujno. Pri nekaterih pacien-
tih bodo ti popravki minimalni, pri nekaterih 
pa bo potrebnega več časa, popravki bodo obse-
žnejši in pojasnila pacientu zahtevnejša. Na pri-
mer, ko pride do pogostejših menjav terapije, ko 
zaznamo, da pacient zdravil ne uporablja ali jih 
uporablja napačno, če so pacientu ambulantno 
uvedena zdravila iz drugih terapevtskih skupin, 
če je pacient ob spremembah terapij tudi pogo-
sto hospitaliziran ipd. 

V brezšivno skrb bo vključen, vsaj v začetku, 
manjši del pacientov (10 odstotkov odpustov iz 
bolnišnic). Izvajanje storitev PUZ z OKZ ne bo 
samo izboljšalo sodelovanja pacientov pri zdra-
vljenju, ampak bodo imeli zdravniki in farma-
cevti v bolnišnici verodostojne podatke o paci-
entu in njegovih zdravilih ter tudi prehranskih 
dopolnilih. Tako je krog sklenjen in za našega 
pacienta bo kar najbolje poskrbljeno, seveda na 
področju zdravljenja z zdravili.

Realizacija je tik pred vrati, nerešena pa ostajajo 
še nekatera vprašanja. Na MZ smo že naslovili 
vprašanje, kako napreduje digitalizacija OKZ. 
Če tega dokumenta nimamo, nimamo brezšivne 
skrbi. Drugo odprto vprašanje je dostop magi-
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strov farmacije do CRPP. Izdelano osebno karti-
co je treba naložiti v CRPP, da je dostopna tako 
pacientu kot zdravnikom in seveda farmacevtu, 
ki bo na primarnem nivoju izvedel potrebne po-
sodobitve in jo ponovno naložil v CRPP.

Za izvajanje vseh storitev v lekarniški dejavno-
sti, ki niso vezane na izdajo zdravila (izdelava 
in posodobitev OKZ, izvajanje PUZ, cepljenje 
idr.), bo treba dopolniti tudi zakon, ki ureja 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Za konec res na kratko še o cepljenju v lekar-
nah. Podatki so zelo zgovorni. V Angliji, kjer 
magistri farmacije cepijo v lekarnah že 11 let, so 
dosegli 75-odstotno precepljenost starejših od 
65 let. K razvoju te storitve nas napeljuje tudi 
delovni dokument služb Evropske komisije, ki 
EU države poziva, da vsako leto proti sezonski 
gripi cepijo 75 % ogroženih skupin prebivalcev. 
Slovenija je na repu držav EU po precepljenosti 
proti gripi. Zdravniki že dlje časa opozarjajo na 
preobremenjenost in s tem manjšo dostopnost 
pacientov do zdravstvenih storitev. Prav v času 
cepljenja proti sezonski gripi so zaradi različnih 
okužb družinski zdravniki še posebej obreme-
njeni. Sezonska gripa ostaja prisotna in nadalje 
izčrpava zdravstveni sistem. Zaradi obremeni-
tve sistema z boleznijo covid-19 je med drugim 
tudi skrb za ustrezno preventivo sezonske gripe 
izven fokusa. Zato ponovno dajemo pobudo, da 
se v aktivnosti vključimo lekarniški farmacevti. 
Z izvajanjem cepljenja proti sezonski gripi v le-
karnah prebivalcem bistveno približamo stori-
tev, hkrati pa večja splošna dostopnost do te sto-
ritve prebivalce nadalje spodbuja k odločitvi za 
cepljenje. Poveča se tudi aktivno ozaveščanje o 
pomenu cepljenja kot pomembnega, učinkovi-
tega in varnega javnozdravstvenega ukrepa. Na 
Lekarniški zbornici Slovenije želimo po zgledu 
zahodnih evropskih držav prispevati po svojih 
močeh tudi na zadevnem področju, in sicer z iz-
vajanjem cepljenja proti gripi. Tudi v lekarniški 
dejavnosti se soočamo s hudim pomanjkanjem 
kadra, vendar bi se za izvajanje sezonskega ce-
pljenja lahko organizirali. Seveda se morajo ma-
gistri farmacije za izvajanje cepljenja dodatno 
usposobiti, za kar načrtujemo izobraževanje. 
Tudi prostori v lekarni, kjer se bo izvajalo ce-
pljenje, morajo biti ustrezni. Poskrbeti moramo 
za farmakovigilanco – zapis podatkov o ceplje-

nju v elektronski register cepljenja. Povedano na 
kratko, zagotoviti je treba varnost cepljene ose-
be in cepitelja. Da bomo lahko pričeli z izobra-
ževanjem in drugimi aktivnostmi za izvajanje 
cepljenja v lekarnah, pa potrebujemo podporo 
ministra za zdravje.
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mag. Jakob Ceglar
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Povzetek
Prispevek povzema pregled stanja na področju 
standardov in normativov zdravstvenih storitev 
kot elementov plačevanja zdravstvenih storitev – 
definicije, pravne podlage za urejanje področja, 
pristojnosti posameznih deležnikov zdravstvene-
ga sistema, sedanje urejanje področja ter možno-
sti za izboljšave – vse z vidika Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije.

Abstract
The contribution presents an overview of stan-
dards and norms as payment elements of the he-
alth care services – definitions, legal bases, remit 
of each stakeholder in the healthcare system, cur-
rent organisation of the area and improvement 
options – all presented from the viewpoint of the 
Health Insurance Institute of Slovenia.
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1. PREGLED STANJA 

1.1. Uvod
Standardi in normativi zdravstvenih storitev so 
strokovno, znanstveno in empirično dogovorje-
na pravila ravnanja, na osnovi katerih se objek-
tivizira delo v zdravstvu. Predstavljajo nujni 
pogoj za zagotavljanje kakovostnih storitev. Pri-
marno predstavljajo osnovno »strukturo« (pro-
storski, opremski, kadrovski in finančni viri), 
ki je potrebna za funkcioniranje zdravstvenega 
sistema.

Standardi in normativi so podlaga za zagota-
vljanje zdravstvenih storitev kot pravice iz jav-
nega zdravstvenega sistema oziroma obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (OZZ) pod enakimi 
pogoji vsem zavarovanim osebam. 

Določanje (realnih) standardov in normativov 
je pogojeno z (realnim) načrtovanjem potreb po 
zdravstvenih storitvah, ki temelji na oceni de-
mografske strukture in kazalcev zdravstvenega 
stanja prebivalstva, ter s presojo ekonomskih 
možnosti za (kratkoročno ali dolgoročno) iz-
vedbo načrtovanih storitev. 

Vrednost standardov in normativov za zdra-
vstvene storitve (posamezne storitve, skupi-
ne storitev, program oz. dejavnost) se določi v 
okviru modelov plačevanja zdravstvenih stori-
tev, ki temeljijo na različnih količinskih enotah 
plačevanja (glavarina – količniki, točke, primeri, 
SPP idr.), obsegajo pa seznam storitev in cene. 
Cene (vrednost standardov in normativov) pri 
tem izhajajo iz finančnega načrta prihodkov in 
odhodkov OZZ – torej v okviru zagotovljenih 
finančnih virov.  

Realni standardi in normativi izvajalcem zdra-
vstvenih storitev omogočajo standardizirano 
izvajanje zdravstvene oskrbe in so temelj za 
zanesljivo in stabilno delovanje zdravstvenega 
sistema. 

1.2. Definicije
Standard
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja 
[1]: Standard so vrsta, količina, normativi in 
vrednost zdravstvenih storitev iz obveznega za-
varovanja ter pogoji in postopki uveljavljanja 
pravic.

Standardi zdravstvenih storitev v vseh zdra-
vstvenih dejavnostih so strokovno-doktrinarno 
utemeljene storitve glede na zdravstveno stanje 
zavarovane osebe, skladno s presojo zavarovan-
čevega osebnega ali napotnega zdravnika. 

Slovar slovenskega jezika: Standard pomeni 
enoten predpis za mero, kakovost storitve.

Angleški poslovni slovar: Standard je univerzal-
no ali široko sprejeta, dogovorjena ali ugotovlje-
na opredelitev nečesa. Večina klasifikacij tega 
termina vključuje: (1) material oz. snov, katere 
lastnosti so znane s stopnjo natančnosti, ki je 
zadostna, da omogoča njegovo uporabo kot fi-
zično referenco pri umerjanju ali merjenju istih 
lastnosti drugega materiala ali snovi; (2) pojem, 
normo ali načelo, ki je določeno s sporazumom, 
avtoriteto ali po meri in se običajno uporablja 
kot primer ali model za primerjavo ali merje-
nje kakovosti ali izvajanja prakse ali postopka; 
(3) pisno opredelitev, omejitev ali pravilo, ki ga 
odobri pooblaščena agencija (ali strokovni ali 
priznani organ) za spremljanje in nadzor, kot 
najnižje sprejemljivo referenčno merilo.

Gospodarska zbornica Slovenije: Standard je 
dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri 
priznani organ in ki določa pravila, smernice ali 
značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate – 
izdelke, storitve, procese in proizvodne postop-
ke ter je namenjen za občo in večkratno upora-
bo in usmerjen v doseganje optimalne stopnje 
urejenosti na danem področju. 

Pravilnik o standardih in normativih socialno-
varstvenih storitev: Standard posamezne stori-
tve se lahko določi z naslednjimi elementi: opis 
storitve, upravičenci ali strokovno področje, na 
katerem se uporablja, postopek izvajanja, traja-
nje, metode dela, izvajalci, izobraževanje in su-
pervizija, dokumentacija.

Normativ 
Slovar slovenskega jezika: normativ pomeni ko-
ličino delovnega časa, surovin, ki so potrebni za 
izdelavo, uresničitev nečesa.

Pravilnik o standardih in normativih socialno-
varstvenih storitev: Normativ storitve določa 
časovne okvire, število storitev na izvajalca ter 
načela smotrne organiziranosti izvajalcev ter 
predstavlja osnovo za vrednotenje stroškov in 
določanje cen storitev. 
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Iz navedenega sledi, da izraza »standard« in 
»normativ« nista povsem enolično določena in 
imata lahko v različnih okoliščinah ter na različ-
nih vsebinskih področjih različen pomen. Zato 
je tudi opredelitev »standardov in normativov 
zdravstvenih storitev« moč razumeti na različne 
načine. V tem prispevku uporabljamo termina v 
naslednjem pomenu: 

Standardi zdravstvenih storitev (opredelitev v 
Pravilih OZZ) so vrsta, količina, normativi in 
vrednost zdravstvenih storitev iz obveznega za-
varovanja ter pogoji in postopki uveljavljanja 
pravic. Standardi zdravstvenih storitev so stro-
kovno-doktrinarno utemeljene storitve glede na 
zdravstveno stanje zavarovane osebe, skladno s 
presojo zavarovančevega osebnega ali napotne-
ga zdravnika.

Normativ zdravstvene storitve kot kalkulativni 
del standarda zdravstvene storitve pomeni koli-
čino delovnega časa za vsak profil zdravstvenega 
in nezdravstvenega kadra, ki je neposredno ali 
posredno vključen v izvajanje zdravstvene stori-
tve, skupine storitev ali programa oz. dejavnosti.
Normativ v tem prispevku ne vključuje delov-
nopravnega razmerja med delodajalcem (izva-
jalcem zdravstvene storitve) in kadrom, ki opra-
vlja te storitve – ta del je izključna pristojnost oz. 
medsebojna obveza delodajalca in delojemalca.
Standardi in normativi so temeljni elementi 
modelov plačevanja zdravstvenih storitev in so 
v tem smislu ter v smislu obsega pravic iz OZZ 
obravnavani v tem prispevku.

1.3. Pravne podlage in pristojnosti deležnikov
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ, [2]) in Zakon o zdra-
vstveni dejavnosti (ZZDej, [3]) opredeljujeta 
pristojnosti za določanje javne mreže: da so me-
rila za določanje mreže javne zdravstvene dejav-
nosti sestavni del nacionalnega programa zdra-
vstvenega varstva, ki ga sprejema Državni zbor, 
da mrežo izvajalcev na sekundarni in terciarni 
ravni sprejme država, ter da mrežo izvajalcev na 
primarni ravni zagotavlja in določi občina ozi-
roma mesto.

ZZVZZ opredeljuje, da obseg zdravstvenih sto-
ritev, ki se zagotavljajo v breme obveznega za-
varovanja, natančnejši postopek uveljavljanja 
pravic, standarde in normative določi ZZZS v 
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.

ZZVZZ določa tudi, da se pri elementih za 
oblikovanje cene programov oziroma storitev 
upoštevajo plače in drugi prejemki v skladu s 
predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi 
splošnimi akti, materialni stroški, amortizacija, 
predpisana z zakonom, in druge zakonske ob-
veznosti.

Pravila OZZ podrobneje opredeljujejo standar-
de storitev, pri čemer ponovno izpostavljamo 
definicijo standarda, tj. »vrsta, količina, norma-
tivi in vrednost zdravstvenih storitev iz obve-
znega zavarovanja, ter pogoji in postopki uve-
ljavljanja pravic«. 

ZZDej določa, da Zdravstveni svet sodeluje pri 
pripravi plana zdravstvenega varstva ter kadro-
vskih in delovnih normativov. 

Postopki in načini opredeljevanja standardov 
in normativov zdravstvenih storitev na državni 
ravni niso enolično in nedvoumno opredeljeni, 
zato se porajajo nesoglasja, dvom v pristojnost 
posameznih deležnikov glede opredelitve stan-
dardov in normativov, posledično preslabo ure-
jenost in prepočasen razvoj tega področja.

1.4. Ureditev v nekaterih evropskih državah
V evropskih državah s stabilnimi zdravstvenimi 
sistemi praviloma velja, da za postopke vzdr-
ževanja, razvoja, vrednotenja in uvajanja novih 
metod zdravljenja in novih storitev skrbijo na-
menske institucije na državni ravni. Praviloma 
so te ekipe zelo številne, vključujejo strokovnjake 
z različnih področij, predvsem medicine, zavaro-
valniškega aktuarstva in zdravstvene ekonomike, 
ter skrbijo tudi za vzdrževanje in razvoj obra-
čunskih modelov, standardov in normativov.

Nemčija
V Nemčiji, ki zdravstveno varnost prebivalcev 
zagotavlja s Sloveniji primerljivim sistemom 
socialnega oz. obveznega zdravstvenega zava-
rovanja, so pristojnosti in odgovornosti za pla-
niranje in regulacijo v zdravstvenem sistemu 
porazdeljene med institucijami na zvezni in 
deželni ravni ter med interesnimi skupinami, 
ki korporativno upravljajo bolniške blagajne. 
Pristop, metodologija in druge podlage za na-
črtovanje in plačevanje storitev so na splošni 
ravni opredeljeni v zakonu (Zakon o socialnem 
zavarovanju – SGB [4], poglavje V.: Osnov-
ne opredelitve modelov plačevanja/povračil).  
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Podrobnosti glede relativnih vrednosti (točke, 
primeri idr.) dorečejo na zvezni ravni na osnovi 
ustreznih strokovnih analitičnih podlag, ki jih 
pripravijo specializirane strokovne institucije, 
kot so Inštitut za kakovost in učinkovitost, Inšti-
tut za sisteme plačevanja bolnišnic in Inštitut za 
uporabno izboljševanje kakovosti in raziskave 
v zdravstvu. Finančno ovrednotenje (določanje 
cen) poteka na deželni ravni na osnovi pogajanj 
med partnerji in sklepanja pogodb. 

Avstrija
Za avstrijski zdravstveni sistem, ki prav tako kot 
nemški temelji na socialnem modelu obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja, je značilno, da so 
temeljne zakonske podlage in regulacija sistema 
opredeljene na zvezni ravni (zvezni zakon o so-
cialnem zavarovanju), planiranje, izvajanje in 
financiranje zdravstvene oskrbe pa je decentra-
lizirano na način, da imajo večino pristojnosti 
obvezne (statutorne) oz. pristojne institucije, ki 
delujejo na regionalni oz. »deželni« ravni. Za-
radi »dualnega financiranja bolnišnic«, kot po-
sledice predpisov o obveznem pokrivanju jav-
nih dolgov bolnišnic, imajo poleg (regionalnih) 
bolniških blagajn veliko pristojnosti tudi dežel-
ne oblasti, ki s proračunskimi sredstvi pokrivajo 
sorazmerno velik delež financiranja bolnišnic. 
Vendar zaradi slabe delitve obveznosti in pri-
stojnosti med socialnimi oz. bolniškimi blagaj-
nami ter deželnimi oblastmi v zadnjih letih vse 
več odgovornosti nase prevzema zvezna vlada 
oz. ministrstvo za zdravstvo. Od reforme 2005 
dalje, ko so ustanovili novo strokovno instituci-
jo, t. i. Zvezno zdravstveno agencijo (BMSGK – 
Bundesministerium Gesundheits Agentur, [5]), 
se opredeljuje t. i. Avstrijski strukturni plan za 
zdravstvo (v ospredju predvsem strukturni viri 
– inputi), ki zelo natančno opredeljuje metodo-
logijo in priporočila za planiranje na zvezni in 
regionalni ravni, ki je tradicionalno usmerje-
no predvsem v pikolovsko natančno planiranje 
zdravnikov in drugih zdravstvenih kadrov. Po-
drobnejše plane na tej osnovi oblikujejo ustre-
zne strokovne institucije na regionalni ravni. 

Velika Britanija
V Veliki Britaniji javni zdravstveni sistem te-
melji na proračunskem financiranju oz. modelu 
državne/nacionalne zdravstvene službe (NHS, 
[6]). Osrednje vladno telo, ki je odgovorno za 
upravljanje, organizacijo in financiranje NHS, je 
Vladni oddelek za zdravstvo (DOH – Depart-
ment of Health). Kljub mnogim spremembam/
reformam, katerih cilj je bil decentralizirati in 
dekoncentrirati, poteka proces načrtovanja in 
izvajanja zdravstvenih storitev dokaj centrali-
zirano, hierarhično in nadzorovano. DOH na 
osnovi obsežnih strokovnih študij in podlag, 
ki jih pripravijo osrednje strokovne institucije 
v državi (NICE – National Institute for Clinical 
Excellency, HPA – Health Protection Agency, 
CQC – Care Quality Commission idr.), določi 
osnovne strateške cilje zdravstvene politike in 
na tej osnovi tudi podlage (pristop, metodolo-
gijo, priporočila idr.) za podrobnejše planira-
nje, izvajanje in financiranje zdravstvenih pro-
gramov na regionalni ter lokalni ravni. Ima 10 
regionalnih zdravstvenih oblasti (SHA – Stra-
tegic Health Authorities), ki so odgovorne za 
spremljanje in doseganja ciljev dolgoročnega in 
kratkoročnega planiranja, za spremljanje kako-
vost in varnosti, načrtovano uvajanje novih teh-
nologij idr. Nekaj teh pristojnosti, predvsem za 
primarno raven zdravstvene dejavnosti, vključ-
no z določenimi socialnimi storitvami in stori-
tvami dolgotrajne oskrbe, pa imajo tudi lokalne 
zdravstvene oblasti. Pristop, metodologija in vse 
podlage za načrtovanje in plačevanje zdravstve-
nih storitev so definirani s posebnimi zakonski-
mi in podzakonskimi podlagami DOH, ki opre-
deljujejo tudi ustrezne standarde in normative 
za vse vrste zdravstvenih dejavnosti. 

1.5. Opredelitve v Splošnem dogovoru
Splošni dogovor [7] sprejmejo partnerji: Mini-
strstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slove-
nije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, 
Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slo-
venskih naravnih zdravilišč, Skupnost social-
nih zavodov Slovenije, Skupnost organizacij za 
usposabljanje Slovenije in Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije (ZZZS). Pri tem ima 
ključno vlogo Ministrstvo za zdravje, ki določi 
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dokončno vsebino vsakokratnega dogovora.
Ključno vsebino Splošnega dogovora predsta-
vljajo modeli plačevanja zdravstvenih storitev 
za posamezne vrste zdravstvenih dejavnosti. 
Modeli plačevanja zdravstvenih storitev vklju-
čujejo vse elemente standarda zdravstvenih sto-
ritev, kot ga definirajo Pravila OZZ, torej vrsto, 
količino, normative in vrednosti zdravstvenih 
storitev. 

Temeljni del posameznega modela plačevanja 
predstavlja seznam zdravstvenih storitev, ki se 
lahko izvajajo in obračunajo v okviru posame-
zne vrste dejavnosti. Poleg tega model vključuje 
vrednosti (cene) zdravstvenih storitev in s tem 
povezane specifike (npr.: omejitev plačevanja 
storitev do vnaprej s pogodbo planiranih koli-
čin in sredstev; opredelitev prioritetne realiza-
cije posameznih storitev). 

Poglavitni cilji prenove modelov plačevanja so 
torej opredeliti seznam storitev, ki odseva vse-
bino strokovnih obravnav sedanjega časa, opre-
deliti cene storitev, na podlagi katerih lahko iz-
vajalci izvajajo varne in kakovostne obravnave, 
ter povečati dostopnost do zdravstvenih storitev 
preko specifičnih elementov modela plačevanja 
(kot na primer plačevanje brez omejitev vseh 
obravnav rakavih obolenj).

1.6. Elementi standarda zdravstvenih storitev

1.6.1. Seznam zdravstvenih storitev 
Vsak model plačevanja zdravstvenih storitev 
obsega seznam zdravstvenih storitev, ki jih lah-
ko izvajalci v okviru javne zdravstvene mreže 
izvajajo in obračunajo v breme sredstev OZZ.

Seznami storitev vključujejo ime storitve (obi-
čajno tudi šifro storitve za lažjo in enotno upo-
rabo podatka v informacijski podpori), opis 
storitve oz. njene vsebine, navedbo indikacij, ob 
katerih se storitev izvaja, in morebitne posebno-
sti izvajanja in beleženja storitve. 

1.6.2. Količina zdravstvenih storitev 
Količina zdravstvenih storitev je za vsako vrsto 
zdravstvene dejavnosti opredeljena v Splošnem 
dogovoru z letnim planom bodisi posamezne 
zdravstvene storitve, skupine storitev ali progra-
ma oz. dejavnosti. Tako določen plan – pogod-
beni obseg programa – je formaliziran v pogod-
bah med ZZZS in izvajalci. 

1.6.3. Normativi zdravstvenih storitev 
Normativi glede kadra so sestavni del standardov 
– kalkulacije za planiranje, in sicer tako v smislu 
časovnih normativov, ki predstavljajo strokovno, 
znanstveno in empirično (izkustveno) ugoto-
vljen povprečen čas, potreben, da bi se opravila 
posamezna zdravstvena storitev, skupina stori-
tev ali določen program oz. dejavnost, kot tudi 
v smislu delovnih normativov, ki opredeljujejo, 
koliko ali kakšne storitve naj bi ob upoštevanju 
časovnih normativov v določenem času opravil 
posamezni zdravstveni delavec oz. tim. 

Časovni normativi so opredeljeni za vsako po-
samično zdravstveno storitev iz seznama stori-
tev, ki se lahko izvajajo ter obračunajo v okviru 
posameznega programa oz. dejavnosti.

Na podlagi časovnih normativov je določen de-
lovni normativ, ki npr. za 1 tim specialistične 
zunajbolnišnične pulmološke dejavnosti brez 
RTG v letu 2022 znaša 45.508 točk.

V nekaterih dejavnostih časovni normativi ne 
temeljijo na povprečni kalkulaciji za 1 tim, pač 
pa so opredeljeni za vsako storitev posebej, de-
lovni normativ – tj. planirani obseg programa 
na letni ravni za 1 tim pa je v teh primerih opre-
deljen na podlagi časovnih normativov za posa-
mezno storitev ter na podlagi zatečenega obsega 
in strukture programa. Tako npr. v dejavnosti 
patronaže trenutno znaša letni obseg 1.350 sto-
ritev za en tim.

V dejavnostih, ki se plačujejo po realizaciji sto-
ritev, delovni normativ, tj. planirani obseg pro-
grama na letni ravni za 1 tim, ni opredeljen.

ZZZS časovni normativ uporablja izključno kot 
kalkulativni element – torej kot podlago za izra-
čun cen zdravstvenih storitev; delovni norma-
tiv, v kolikor se uporabi za določitev plana zdra-
vstvenih storitev, pa izključno kot pogodbeno 
obveznost, ki jo ima do ZZZS posamezni izva-
jalec zdravstvenih storitev – pogodbeni partner. 
ZZZS z upoštevanjem na primer povprečnih 
časov trajanja (časovnih normativov) ne posega 
v obveznosti vodstev izvajalcev, da normative 
opredelijo za svoje zaposlene, bodisi zdravstve-
ne bodisi nezdravstvene delavce.
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1.6.4. Vrednosti zdravstvenih storitev 
Vrednost za posamezne storitve, skupine sto-
ritev, program oz. dejavnost se tako kot vrsta, 
količina/plan in normativi določi v okviru mo-
delov plačevanja zdravstvenih storitev, ki teme-
ljijo na različnih količinskih enotah plačevanja 
(glavarina-količniki, točke, primeri, SPP, idr.). 
Cene (vrednost standardov) pri tem izhajajo iz 
finančnega načrta prihodkov in odhodkov OZZ 
– torej v okviru zagotovljenih finančnih virov.  
Cene vključujejo stroške dela (na podlagi ča-
sovnih in delovnih normativov in s Splošnim 
dogovorom dogovorjenih izhodišč glede plač 
zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev), ma-
terialne stroške in amortizacijo. 

1.7. Objavljanje standardov 
Ob prenovah modelov plačevanja ZZZS ne 
objavlja »standardov«, iz katerih so razvidni 
sestava tima, stroški dela, materialni stroški in 
amortizacija; vse na ravni posameznega tima. 
Objavlja samo ključne pogodbene kategori-
je, tj. pogodbeno vrednost tima na letni ravni 
in pogodbeno število storitev na letni ravni, ki 
jih mora opraviti izvajalec kot pogoj za plačilo 
opravljenih storitev. Ključni razlog je povečati 
pogajalsko pozicijo pri izračunih cen storitev in 
vzpostaviti pogoje za povečanje dostopnosti. 
Glede na v prispevku opredeljeno oziroma po-
jasnjeno vsebino standardov in normativov ne-
objava »standardov« ne vpliva na organizacijo 
delovnih procesov pri izvajalcih, neuspešnost 
planiranja dela in neobvladovanje stroškov. Na-
vedeno je izključna odgovornost izvajalcev. 

2. MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVE SISTEMA

2.1. Pristojnosti deležnikov
Glede na ZZVZZ in zadnjo interventno zakono-
dajo partnerji v zdravstvu vsako leto sprejmejo 
splošni dogovor, s katerim se dogovorijo o pro-
gramu zdravstvenih storitev OZZ, opredelijo 
zmogljivosti, potrebne za izvajanje, in določijo 
obseg sredstev. Na tej osnovi določijo izhodišča 
za izvajanje programov in za oblikovanje cen 
programov oziroma storitev ter druge podla-
ge za sklepanje pogodb. Navedeno pomeni, da 
mora ZZZS, kljub temu da 26. člen istega zakona 
določa, da je izključno ZZZS pristojen za opre-
delitev standardov in normativov (v soglasju z 
ministrom), standarde in normative, ki jih je 

upošteval pri opredelitvi novega ali nadgradnji 
obstoječega modela plačevanja zdravstvenih sto-
ritev, posredovati v obravnavo partnerjem. 

Vključevanje novosti – novih tehnologij in sto-
ritev – med pravice iz OZZ opredeljuje ZZDej, 
vendar postopek ni opredeljen dovolj natančno 
in nedvoumno. V praksi zato niso redke situa-
cije, ko so tako predlagatelji novosti kot ZZZS, 
na katerega se pogosto neposredno obrnejo pre-
dlagatelji, v dvomih, v katerih primerih je za po-
trditev novosti pristojen zdravstveni svet. 

2.2. Postopek določanja posameznih elemen-
tov standardov in normativov
Pomanjkljivosti sedanjega sistema glede stan-
dardov se nanašajo na vse štiri osnovne dele 
standarda zdravstvenih storitev – tako na vrsto, 
količino in normative kot vrednost zdravstve-
nih storitev.

Vse štiri dele standarda ZZZS upošteva in opre-
deli v okviru modela plačevanja zdravstvenih 
storitev. 

Vrsta zdravstvenih storitev, tj. seznam storitev, 
ki jih lahko izvajalci opravijo in obračunajo, 
ZZZS opredeli v sodelovanju s stroko, običajno 
z razširjenim strokovnim kolegijem za specifič-
no področje. Sodelovanje z nekaterimi strokov-
nimi organi je občasno premalo odzivno, kar 
podaljšuje čas priprave sprememb v plačevanju. 
Z vidika razvoja medicinske znanosti in teh-
nološkega napredka, ki pomembno vplivata na 
proces, vsebino in kakovost zdravstvenih obrav-
nav, se seznami storitev v preteklosti niso dovolj 
hitro posodabljali. Izvajalci v določenih prime-
rih nimajo možnosti evidentirati opravljenega 
dela, saj v obstoječih seznamih ni ustrezne sto-
ritve. 

ZZZS zato ocenjuje, da je sodelovanje s stroko 
pri opredelitvi vrst zdravstvenih storitev, tj. se-
znama storitev, nujno, saj zagotavlja, da se vse-
bina zdravstvenih obravnav, ki jo vsakodnevno 
opravljajo izvajalci, na ustrezen način in zgolj 
s krajšim časovnim zamikom prenese v se-
znam storitev, ki jih lahko izvajalci opravijo in  
obračunajo. 
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Tudi količino standarda, tj. plan zdravstvenih 
storitev (posamezne storitve, skupine stori-
tev, programa oz. dejavnosti), ZZZS opredeli v 
okviru modela plačevanja zdravstvenih storitev. 
Plan oz. pogodbeni obseg programa je odvisen 
tudi od časovnih in posledično delovnih nor-
mativov, do katerih pa se lahko opredelijo tudi 
drugi zdravstveni partnerji, kot na primer MZ 
ob sprejemu normativov iz t. i. Modre knjige. 
Vzporednost določanja normativov pomeni vsaj 
nejasnost, katere normative upoštevati v okviru 
modelov plačevanja zdravstvenih storitev. 

V okviru modelov plačevanja zdravstvenih sto-
ritev ZZZS pripravi tudi kalkulacije na ravni 
posamezne dejavnosti ali posamezne storitve. 
Kalkulativni elementi vsebujejo tudi normative 
glede kadra, in sicer tako v smislu časovnih nor-
mativov kot tudi v smislu delovnih normativov, 
ki opredeljujejo, koliko storitev je treba opravi-
ti. ZZZS pri opredelitvi časovnih normativov, 
enako kot pri opredelitvi vrste zdravstvenih 
storitev, sodeluje s stroko, običajno z Razširje-
nim strokovnim kolegijem za specifično podro-
čje. Tudi pri določanju normativov so nekateri 
strokovni organi občasno premalo odzivni, kar 
podaljšuje čas priprave sprememb v plačevanju. 
Poleg tega se ponovno izpostavlja problematika 
vzporednega določanja normativov s strani dru-
gih zdravstvenih partnerjev.

Zadnji del standarda zdravstvenih storitev pred-
stavlja vrednost standarda zdravstvenih storitev, 
kar pomeni cene zdravstvenih storitev. Cene 
zdravstvenih storitev so prav tako sestavni del 
modela plačevanja zdravstvenih storitev. Glede 
na to, da je delež stroškov dela v ceni zdravstve-
nih storitev pri večini le teh večji od 50 %, je 
večji del cen opredeljen preko določitve časov-
nih in delovnih normativov (upoštevajoč med 
partnerji dogovorjena plačna izhodišča). Stro-
ške materiala in storitev ter amortizacije ZZZS 
opredeli na podlagi podatkov, posredovanih 
predvsem s strani izvajalcev zdravstvenih sto-
ritev, pri čemer največjo pomanjkljivost pred-
stavlja poslovno razmerje med plačnikom in 
izvajalcem ter potencialno posledično manj ka-
kovostni vhodni podatki ter ponovno občasno 
prepočasna odzivnost. 

3. NADALJNJE AKTIVNOSTI: 
DOPOLNITEV SISTEMSKIH PODLAG

Za hitrejše posodabljanje standardov in norma-
tivov je najprej treba zagotoviti sistemske pod-
lage, s katerimi odpravimo sedanje pomanjklji-
vosti in nedorečenosti.

V Sloveniji niso nedvoumno opredeljene pri-
stojnosti posameznih deležnikov zdravstvenega 
sistema glede uvajanja novih tehnologij in sto-
ritev, glede razvoja standardov in normativov v 
širšem smislu, kot tudi glede zagotavljanja kvali-
tete storitev, ki je zelo pomemben element opra-
vljenih zdravstvenih storitev.

Zato bi bilo treba vzpostaviti organ, ki bi profe-
sionalno in stalno skrbel za presojo ter vredno-
tenje novih zdravstvenih tehnologij, za oceno 
terapevtskih koristi, dodane vrednosti in stro-
škovne učinkovitosti posameznih zdravstvenih 
tehnologij ter za zagotavljanja njihove kakovosti 
in varnosti. 

4. VIRI IN ITERATURA

1. Pravila OZZ; http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.
nsf/o/5580D0555F5A1FEAC1256CFB003BB45C.

2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju; http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO213.

3. Zakon o zdravstveni dejavnosti; http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=ZAKO214.

4. Nemčija; http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/.
5. Avstrija; https://www.bmgf.gv.at/home/Ministerium/

Gesellschaften/AGES_-_Oesterreichische_Agentur_fuer_
Gesundheit_und_Ernaehrungssicherheit.

6. Velika Britanija – NHS; https://www.nhs.uk/pages/
home.aspx.

7. Splošni dogovor za leto 2022; Podrobnosti - Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (zzzs.si).

8. Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstve-
nih storitev in izdanih materialov; https://partner.
zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/zdravstvene_storitve/
bele%C5%BEenje_in_obracun_zdr_storitev_in_izd_
material/navodilo_o_belezenju_obrac_zdr_storitev_
izd_materialov.

9. Revizijsko poročilo RS: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.
nsf/I/K0FCD0DC9B9DA0D1CC12581AE003D49F9

10. Pravilnik o Razširjenih strokovnih kolegijih; http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zdravstve-
ni_svet/RSK/Pravilnik_o_RSK__UL_RS__44_17_.pdf.

11. Pravilnik o RSK; http://www.mz.gov.si/fileadmin/
mz.gov.si/pageuploads/zdravstveni_svet/RSK/
Pravilnik_o_RSK__UL_RS__44_17_.pdf.
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mag. Vesna Vižintin Šporn
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Kako s plačnimi mehanizmi ovrednotiti in 
vplivati na storilnost v zdravstvu? 

Povzetek
Plačni sistem, kot ga ureja Zakon o sistemu plač 
v javnem sektorju ter z njim povezani podzakon-
ski akti in kolektivne pogodbe, je bil uveden leta 
2008. Po 14 letih izvajanja sistema v praksi ter 
ob vedno novih zahtevah po dvigu plač s strani 
socialnih partnerjev, se postavlja vprašanje, kako 
lahko s prenovo ali dopolnitvijo sistema uredimo 
posebnosti v dejavnosti zdravstva in socialnega 
varstva ter usmerimo plačne mehanizme v dejan-
sko opravljeno delo, poleg tega pa kategoriziramo 
vrste dela oziroma delovišč drugače kot z velikim 
številom delovnih mest. Številne izzive, s katerimi 
se srečujemo pri izvajanju dejavnosti, ki obravna-
va ljudi in njihove zdravstvene težave, namreč ni 
moč urejati v okviru enotnih plačnih mehaniz-
mov za celotni javni sektor.

Abstract 
The salary system, as regulated by the Public 
Sector Salary System Act and related regulati-
ons and collective agreements, was introduced in 
2008. After 14 years of implementing the system 
in practice, and in the face of ever-new demands 
for salary increases from the social partners, the 
question arises of how can we, by renovating or 
supplementing the system, regulate the peculiari-
ties of the health and social care sector and direct 
the salary mechanisms to the actual work done as 
well as categorise the types of work or workplaces 
differently than with a large number of positions. 
The many challenges we face when we take care 
of people and their health problems cannot be re-
gulated within the framework of uniform salary 
mechanisms for the entire public sector.
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1. UVOD

V okviru razmisleka, kako s plačnimi meha-
nizmi drugače ovrednotiti delo, ki ga opravijo 
zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega 
varstva, da bi se izognili vedno novim priti-
skom po dvigu plačnih razredov v okviru sis-
tema plač v javnem sektorju, hkrati pa uspešno 
usmerili plačilo v delovne rezultate ter v različ-
no vrednotenje različnih pogojev dela, ki se na 
številnih deloviščih v zdravstvu pojavljajo, v pri-
spevku obravnavamo kratek pregled temeljnih 
elementov obstoječega sistema. Obenem pogled 
obračamo v predhodni sistem, ki je omogočal 
številna razlikovanja ter bil posledično pred-
met očitkov, da je nepregleden. Težnja po po-
enostavitvi in jasnosti sistema ter po primerlji-
vosti med posameznimi dejavnostmi v javnem 
sektorju je ob prenovi sistema posledično prine-
sla tudi premajhno prilagodljivost plače na spe-
cifike posamezne dejavnosti, zato je po mojem 
mnenju potreben dodaten korak v to smer, ki 
bo omogočil ponovno razlikovanje posameznih 
pogojev dela in s tem bolj usmerjeno nagrajeva-
nje tistih delovnih okolij, ki so najzahtevnejša ter 
prinašajo posebne obremenitve in odgovornosti 
za zdravstveni tim, ki v tistem okolju deluje. 

2. TEMELJNI ELEMENTI PLAČE 

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi oprede-
ljuje Zakon o delovnih razmerjih, ki pravi, da 
je plačilo za delo sestavljeno iz plače, ki mora 
biti vedno v denarni obliki, in morebitnih dru-
gih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno 
pogodbo. Nadalje določa, da je plača sestavljena 
iz osnovne plače, dela plače za delovno uspe-
šnost in dodatkov. Pri razmisleku o izboljšavah 
plačnega sistema v zdravstvu je osnovna delitev 
ostala vodilo, zato v nadaljevanju proučujemo 
navedene elemente plače.

2.1 Osnovna plača
Osnovna plača je v obstoječem sistemu opre-
deljena z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju, ki pravi, da je osnovna plača tisti del 
plače, ki ga prejema javni uslužbenec ali funk-
cionar na posameznem delovnem mestu, nazi-
vu ali funkciji za opravljeno delo v polnem de-
lovnem času in za pričakovane rezultate dela v 
posameznem mesecu. V osnovni plači je všteto 

tudi morebitno napredovanje javnega usluž-
benca ali funkcionarja. Znesek osnovne plače je 
opredeljen s plačnim razredom, ki izhaja iz Ka-
taloga funkcij, delovnih mest in nazivov, dolo-
čenih z zakonom, podzakonskim predpisom ali 
kolektivno pogodbo, ter številom napredovanj, 
ki jih je javni uslužbenec dosegel. Ob sprejemu 
zakona v letu 2008 in vzpostavitvi enotnega sis-
tema plač v javnem sektorju se je večina dodat-
kov k osnovni plači »pretopila« v plačni razred 
delovnega mesta, da bi z zmanjšanjem števila 
dodatkov k osnovni plači povečali preglednost 
in primerljivost plač med posameznimi sektorji. 
Osnovna plača se viša s številom napredovanj, 
javni uslužbenci lahko napredujejo vsaka tri 
leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnju-
jejo predpisane pogoje. Kot napredovalno ob-
dobje se šteje čas od zadnjega napredovanja v 
višji plačni razred. Za napredovalno obdobje 
se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na 
delovnih mestih, za katere je predpisana enaka 
stopnja strokovne izobrazbe. Najmanj enkrat le-
tno je treba preveriti izpolnjevanje pogojev za 
napredovanje. Osnovno plačo delavca je moč 
spremeniti še s premestitvijo na drugo delovno 
mesto, ki predvideva višji ali nižji izhodiščni 
plačni razred. V plačni podskupini E (delovna 
mesta na področju zdravstva: zdravniki in zo-
bozdravniki – E1, farmacevtski delavci – E2, 
medicinske sestre in babice – E3 ter zdravstveni 
delavci in zdravstveni sodelavci – E4) je glede 
na pportal.gov.si, kjer je objavljen tudi Katalog 
funkcij, delovnih mest in nazivov, predvidenih 
okoli 400 delovnih mest. 

2.2 Delovna uspešnost
Zakon o delovnih razmerjih delovno uspešnost 
sicer navede kot sestavni element plače. Nave-
de še, da se ta določi upoštevaje gospodarnost, 
kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega 
je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, glede 
nadaljnje ureditve pa napotuje na kolektivno 
pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi. Zakon 
o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so 
javni uslužbenci lahko upravičeni do treh vrst 
delovne uspešnosti, in sicer redne delovne uspe-
šnosti, delovne uspešnosti iz naslova povečane-
ga obsega dela ter delovne uspešnosti iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu. ZSPJS še do-
loča skupen obseg sredstev za redno delovno 
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uspešnost na letni ravni (med 2 % in 5 % letnih 
sredstev za osnovne plače), hkrati pa omeju-
je izplačilo javnemu uslužbencu na največ dve 
osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri 
čemer se kot osnova upošteva višina osnovne 
plače javnega uslužbenca v mesecu decembru 
preteklega leta. Redna delovna uspešnost ozi-
roma metodologija določanja in izplačevanja je 
opredeljena v Kolektivni pogodbi za javni sek-
tor, medtem ko sta ostali obliki delovne uspe-
šnosti definirani z Uredbo o delovni uspešno-
sti iz naslova povečanega obsega dela za javne 
uslužbence ter Uredbo o delovni uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki na-
tančno definirata postopke in izplačila. Redna 
delovna uspešnost od uvedbe obstoječega siste-
ma povzroča težave z opredelitvijo 0/1 točke za 
nadpovprečne rezultate, ki pri petih kriterijih 
pripelje do avtomatične primerjave s šolskimi 
ocenami. Posledično je pritisk s strani zaposle-
nih, da morajo dobiti 5 (torej biti ocenjeni kot 
nadpovprečni na vseh petih kriterijih), saj jim 
tri točke (v razumevanju šolske ocene 3) pred-
stavlja sporočilo, da nadrejeni z njihovim delom 
ni zadovoljen. 

2.3 Dodatki
Ob prenovi sistema plač v javnem sektorju so 
se dodatki, ki so veljali v predhodnem sistemu, 
»pretopili« v osnovno plačo. Ostali so le dodat-
ki, ki so opredeljeni v Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju:
• dodatek za delovno dobo,
• položajni dodatek,
• dodatek za mentorstvo,
• dodatek za specializacijo, magisterij ali dok-

torat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega 
mesta,

• dodatek za dvojezičnost,
• dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki 

niso upoštevani v vrednotenju delovnega 
mesta, naziva (KPJS – izpostavljenost pri 
delu v kontroliranem območju ionizirajo-
čega sevanja ter izpostavljenost pri delu s 
citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki 
občasno opravlja delo s citostatiki in konta-
miniranimi odpadki),

• dodatki za nevarnost in posebne obremeni-
tve, ki niso upoštevane v vrednotenju delov-
nega mesta, naziva (KPJS – za neposredno 
delo z osebami z duševno, telesno ali sen-
zorno motnjo),

• dodatki za delo v manj ugodnem delovnem 
času (izmensko, delo v deljenem delovnem 
času, neenakomerno razporejenem delov-
nem času, nočno, nedeljsko in nadurno delo 
ter pripravljenost).

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva je pred uvedbo novega 
plačnega sistema leta 2008 obsegala naslednje 
dodatke:
• dodatek za vplive delovnega okolja,
• dodatek za delo s citostatiki,
• dodatek za delo s psihično motenimi oseba-

mi,
• dodatek za stalno in neposredno delo z ose-

bami z različnimi motnjami, 
• dodatek za delo v kontroliranem področju 

ionizirajočega sevanja,
• dodatek za delovno dobo,
• dodatki za delo v manj ugodnem delovnem 

času (izmensko, popoldansko, nočno, ne-
deljsko in praznično delo),

• dodatek za mentorsko delo,
• dodatek za vodenje,
• dodatek za znanstveno stopnjo,
• dodatek za zahtevnost in izpostavljenost 

dela,
• korekcijski dodatek,
• dodatek za posebne obremenitve in odgo-

vornosti, 
• dodatek za dvojezičnost,
• dežurstvo in stalna pripravljenost.

Dodatki so bili nadalje podrobneje opredeljeni, 
na primer dodatek za posebne obremenitve in 
odgovornosti v zdravstveni dejavnosti, ki je bil 
razdelan na sledeč način (vsaka izmed alinej je 
bila tudi ovrednotena):
• za odgovornost za postavitev diagnoze ali 

terapije pri bolnikih ter odgovornost za 
zdravje bolnika,                          

• za najzahtevnejša dela v zdravstvenem timu 
in odgovornost za sredstva,

• za širšo odgovornost za bolnike, ker so se 
za zdravnika opredelili kot za izbranega 
zdravnika,
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• za sodelovanje v zdravstvenem ali strokov-
nem timu,

• za izvajanje zdravstvene nege bolnikov, ko 
so ogrožene življenjske funkcije in lahko na-
stopi odpoved le-teh,                     

• za izvajanje zdravstvene nege bolnikov, ko 
so življenjske funkcije nestabilne in je treba 
zagotavljati neprekinjen nadzor, in za dru-
ge obremenitve v interdisciplinarnem zdra-
vstvenem timu,

• za zahtevnost dela v strokovnem timu in od-
govornost za sredstva,                  

• za celovito zdravstveno nego na negovalnih 
oddelkih in ambulantah,                   

• za odgovornost pri ravnanju z zdravstveni-
mi materiali in za posebne obremenitve pri 
izvajanju nalog v zdravstvenem timu.                

Kot lahko vidimo, je bil sistem dodatkov v sis-
temu plač, ki je veljal do leta 2008, bistveno 
bolj kompleksen, vendar hkrati tudi natančno 
opredeljen, omogočal pa je fleksibilno določitev 
plače glede na vrsto dela, ki jo je zdravstveni de-
lavec opravljal. Z novim plačnim sistemom, kot 
je bil uzakonjen s sprejemom Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju, pa imamo izjemno veli-
ko število delovnih mest, katerih namen je bil z 
osnovno plačo razlikovati različne vrste dela in 
delovne pogoje. Praksa izkazuje, da je velika ve-
čina zaposlenih razporejenih v najvišje vredno-
tena delovna mesta znotraj tarifne skupine, zato 
je uvedeni sistem pripeljal do »uravnilovke« ter 
ne izraža različnih pogojev in zahtevnosti dela. 

3. PREDLOGI

V zadnjem obdobju je velikokrat slišati težnje 
po izločitvi iz sistema plač v javnem sektorju. 
Po mojem mnenju ni potrebna ali smiselna iz-
ločitev, temveč dopolnitev obstoječega plačne-
ga sistema. Dodatno materijo s področja plač 
v zdravstvu in socialnem varstvu bi bilo treba 
opredeliti v specialnem zakonu, ki bi v določe-
nih segmentih odstopal od uvedenega sistema 
plač v javnem sektorju. Poleg tega bi bila nujno 
potrebna tudi sprememba ZSPJS, ki bi poenotila 
plačne razrede za delovna mesta, ki so prisotna 
v vseh dejavnostih in je delo neodvisno od tega, 
ali se izvaja v zavodu na področju kulture ali v 
zavodu na področju zdravstva ali pa v državni 
upravi.

3.1 Osnovna plača
V zvezi z osnovno plačo bi predlagala predvsem 
bistveno manjše število delovnih mest, hkrati pa 
bi na vseh delovnih mestih omogočili karierno 
napredovanje, kot je že uvedeno pri posameznih 
delovnih mestih – gre za stopnjevana delovna 
mesta, kot je na primer strokovni sodelavec 
VII/2 (J017136, J017137, J017138), z opredelje-
nimi kriteriji za razvrščanje oziroma napredo-
vanje (glede na število let delovnih izkušenj na 
tem delovnem mestu). Ob kombinaciji rednih 
napredovanj in kariernega napredovanja bi na-
stala bistvena razlika med začetniki in zaposle-
nimi z 10 leti delovnih izkušenj, ob vnaprej zna-
nem sistemu z definiranimi števnimi kriteriji.

3.2 Dodatki
Raznovrstnost delovnih okolij, ki so v zdra-
vstvu, je bila v predhodnem sistemu bistveno 
bolje zaobjeta; prav z različnimi dodatki je moč 
urejati posamezne specifike ter jih ustrezno 
ovrednotiti. Zato bi v specialnem zakonu morali 
opredeliti dodatke poleg tistih, ki jih predvide-
va obstoječ plačni sistem, z namenom ciljnega 
vrednotenja dela (na primer na primarni zdra-
vstveni ravni bi lahko za ambulantni tim dru-
žinskega zdravnika opredelili dodatek na število 
opredeljenih pacientov ali pa uredili dodatek za 
zaposlitve na tistih območjih, kjer je bistveno 
pomanjkanje kadra). Ob pripravi novega nabo-
ra dodatkov je vsekakor pomembno pregledati 
nabor dodatkov do leta 2008, predvsem dodatek 
za zahtevnost in izpostavljenost dela ter doda-
tek za posebne obremenitve in odgovornosti. V 
okviru dodatkov bi morali urejati tudi posebno 
opredelitev znanstvenoraziskovalnega dela, ki je 
komplementarno obravnavi pacientov, hkrati pa 
nujno potrebno za razvoj stroke. Ure dela, ki jih 
zaposleni namenijo znanstvenoraziskovalnemu 
delu, je treba beležiti in vrednotiti ločeno od 
rednega dela, saj ga na tak način tudi spodbu-
jamo in sistemsko opredelimo kot pomemben 
element dela.
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3.3 Delovna uspešnost
V okviru nagrajevanja delovne uspešnosti bi 
potrebovali drugačno lestvico točkovanja, smi-
selna bi bila tudi razširitev kriterijev oziroma 
dopolnitev z vedenjskimi lestvicami. Za dose-
ganje ciljev nagrajevanja delovne uspešnosti je 
potrebna tudi višja masa sredstev. Predlagala bi 
tudi uvedbo obveznega mesečnega nagrajeva-
nja tekočih rezultatov dela, saj sta sprotna argu-
mentacija in ocenjevanje lažja, zaposleni pa tudi 
lažje sprejemajo, da so nagrajeni večkrat letno, a 
hkrati ne ob vsakem ocenjevanju. Ob pogostem 
ocenjevanju se organizacijska kultura prilagodi, 
zato ocene ne prinašajo več takega razburjenja, 
kot ga ob ocenjevanju, ki se zgodi dvakrat letno, 
saj je ocena takrat toliko bolj pomembna. 

4. SKLEPNE MISLI

Z uvedbo novih dodatkov bi državo razbreme-
nili težnje sindikatov po vedno novem dvigu 
plačnih razredov za posamezna delovna mesta, 
ki rušijo razmerja in bremenijo celoten javni 
sektor, hkrati pa bi omogočili, da lahko (ponov-
no) uporabimo usmerjena plačila za delo, s ka-
terimi lahko ustvarjamo razlike med različnimi 
delovišči glede na zahtevnost, izpostavljenost in 
odgovornost za zdravje in življenje pacientov. 
V specialnem zakonu bi bilo moč urediti tudi 
delo v različnih zavodih oziroma pri koncesio-
narjih, in sicer z definicijo temeljnega deloda-
jalca ter uvedbo tripartitnih sporazumov o delu 
pri drugih delodajalcih. Po mojem mnenju je 
pomembno, da je temelj za plačilo pri vseh de-
lodajalcih enak, podvržen istim davčnim obre-
menitvam in plačilo določeno na enak način. 
Skupna omejitev ur dela na teden – kaj je še 
varno? Določiti je treba tudi obseg največje še 
dopustne dnevne in tedenske obremenjenosti 
zdravstvenega delavca z delom pri drugem de-
lodajalcu, upoštevajoč določbe o minimalnem 
trajanju dnevnega in tedenskega počitka ter le-
tnega dopusta (po ZZDej je ob upoštevanju po-
čitkov dovoljenih največ 72 ur dela tedensko).
Temeljita sistemska opredelitev možnih sestavin 
plače in pogojev za dodelitev posameznega ele-
menta je pomembna. Mehke opredelitve kriteri-
jev, ki niso števni, se namreč vedno znova spro-
vedejo v uravnavanje plač na najvišjih nivojih. 

Poslovodni delavci bi tako imeli jasne opredeli-
tve plač za posamezna delovišča in manj pritiska 
v zvezi s premestitvami na druga delovna me-
sta, hkrati pa bi s finančnimi mehanizmi lahko 
usmerjeno reševali področja, kjer ni zanimanja 
za delo v zdravstvenem poklicu, oziroma tiste 
dejavnosti v zdravstvu, ki so kadrovsko močno 
podhranjene. 
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