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Kviz



Vsaka od naslednjih treh storitev ima določeno ceno. 
Za izvajanje katere od treh storitev bi se odločili ob primerljivem 

časovnem normativu?

A. 105 EUR

B. 85 EUR

C. 25 EUR

A. UZ srca

B. UZ vratnih arterij

C. Prvi pregled



Pred uvodom

Kje je skrit pacient? 
Vsak enajsti na seznamih čakajočih

Kako do središča? 
Pot bo večna, se je pa že začela …



Ob točki naslova



Prvi del - ali je res lažji?
Kakovost oskrbe je oskrba, za katero pričakujemo, da bo v največji možni meri vključila 

blaginjo pacienta, potem ko je upoštevano ravnovesje pričakovanih dobičkov in izgub, 

ki spremljajo proces oskrbe v vseh njegovih delih (1980).

(Avedis Donebedian, zdravnik in zdravstveni raziskovalec, 7. 1. 1919 – 9. 11. 2000)

Definicija kakovosti  (Department of Health (UK), 1997)
• opraviti pravilno storitev (kaj),

• pravi osebi (komu),
• pravočasno (kdaj) in 

• opraviti storitev pravilno prvič.



Težji del – kalkulativni
element

Kalkulacije so računovodske 
informacije o stroških, ki se nanašajo 
na organizacijo kot celoto, na njene 

organizacijske enote ali pa na 
posamezne poslovne učinke.

IZHODIŠČA ZA CENE OD SEPTEMBRA 2022 DALJE
• Višina osnovne plače
• Dodatki

• za posebne pogoje dela
• za delovno uspešnost (2%)
• na delovno dobo

• Prispevki delodajalcev
• Valorizacija materialnih stroškov in amortizacije
• Sredstva regresa 
• Letna premija za 

• jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostno pomoč 
• za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 

• Količniki iz glavarine (stanje na dan 31.5.2022): 
• Cena 

• lekarniške točke
• točke za internistiko
• točke za ekspertize po naročilu imenovanih zdravnikov
• visokega količnika iz obiskov v splošni ambulanti 
• za obračunavanje nujnih reševalnih prevozov
• dentalne zlitine od 1.4. 2022 dalje: 

• Evidenčna cena za 
• laboratorij 
• RTG zob

cca 18 mio EUR





Potovanje ob načelih kakovosti k iskanju kalkulativnih elementov



Šest načel kakovosti
Uspešnost

VarnostEnakopravnost

Učinkovitost Pravočasnost

Osredotočenost na pacienta



Pravočasnost: pravočasno zdravljenje je primeren čas, ki je dosegljiv 
glede na pacientove potrebe

Žal mi je gospa, ker 
ga ne morem 

pogledat. Jaz sem 
pediater.

Ko sem ga 
naročil na 

pregled je bil 
še otrok!

NIJZ, NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno 
poročilo za stanje na dan 1. 2. 2021.



Saj ne more biti res…
Kardiologija: PP in UZ srca, 2019 - 2022

1,4 1,5 1,5 1,5

• Nedopustno čakajoči na PP 1. 9. 2022: 117.604

• Vi čakajoči na PP, CEM, UZ srca in UZ vr. art. 1.10.2022: 48.850 (nedopustno čakajoči 27.782 ali 57%)

• Za odpravo nedopustno čakajočih 2137 SAO dni enega kardiologa ali okrog 10 kardiologov

Pred tem mora postati „kalkulativni element“ (lahko malus) PREČIŠČEN SEZNAM ČAKAJOČIH!



Varnost: zmanjševanje napak med zdr. obravnavo, preventivo in krepitvijo 
zdravja. Preprečevanje zdr. škode pacientu zaradi napak v zdr. obravnavi.

Varnost oziroma „Ali je dovoljeno iz globalnega v lokalno ali iz lokalnega v lokalno?“

• V bolnišnicah ZDA vsako leto umre 200.000 do 400.000 zaradi napak. (IOM; 2013) - v Sloveniji naj bi v 

bolnišnicah vsakih 8 ur nekdo umrl (1.095 smrti)!

• *Študija na Norveškem:  4,2% (3,6% VB) bolnišničnih smrti je bila posledica prepričljivih medicinskih napak

• **Metaanaliza BMJ 2019: 5% bolnikov v bolnišnicah je utrpelo preprečljivo škodo, 12% od teh s trajnimi 

posledicami ali smrtjo (1,4%). Leta 2019
300.341 hospitaliziranih

10.400 umrlih v bolnišnicah (50%)
437 preprečljivih smrti* 

104 smrti **

Ostaja odprto: Kako umestiti varnost kot „kalkulativni element“!



Enakopravnost

https://manager.finance.si/9004840/Zdravnikovo-placilo-je-lahko-tudi-taksno



Preko USPEŠNOSTI (doseganje želenih 

IZIDOV zdravljenja in izvajanja 

zdravstvene oskrbe temelječe na 

dognanjih) in UČINKOVITOSTI 

(razmerje med IZIDOM zdravljenja in 

porabljenimi viri) se bomo 

osredotočili na paciente – pacienta 

postavili v središču zdravstvenega 

sistema.



Primerjava kazalnikov kakovosti ZZZS 
(z dovoljenjem dr. T. Mlakar; vir: prezentacija T. Mlakar, ZZZS spodbuja aktivnosti spremljanja kakovosti, Jesenski posvet v zdravstvu; Bled 7. 10. 2022)

endoproteze kolka zaradi artroze v obdobju 2015-2021 Poročilo o kazalnikih kakovosti bolnišničnih obravnav v ortopediji od 2015 do 2021. ZZZS. Ljubljana. 2022.

https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/zdravstvene_storitve/kazalniki_kakovosti/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivf19
DAz9DQwNA3yczA3MLILNPZy9gwwMzI31C7IdFQHRbgbS/

Kazalniki strukture in procesov so vsaj posredno vgrajeni v kalkulativne elemente plačila storitve.
Pacienti so pridobili vsaj delni vpogled, celovit bo omogočem s kazalniki izidov! 

Petkratne razlike v deležu ponovnih operacij zaradi zapletov pri operaciji kolen (Faktencheck Gesundheit, 2019).
Šestkratne razlike pri deležu ponovnih operacij po menjavi kolka (Swedish Hip Arthroplasty Register Report, 2012). 



• Nacionalni razpis 2010 (operacija kolka)

• prvi sistemski pristop k merjenju izidov - prvič uporabljan EQ-5D

• zdravstveno stanje se je izboljšalo pri 67 % bolnikov, zmanjšalo pri 13 % bolnikov in ostalo nespremenjeno pri 

20 % bolnikov.

• pri optimalnem izvajalcu je vsak pridobil 2.25 QALY

• Leta 2021 je MZ organiziralo nov nacionalni razpis, za katerega so bile pripravljene (prevedene 

in validirane) nove mere izidov (OKS in OHS), ki pa dejansko niso bile nikoli uporabljene.

NaVTEZ



Modernizacija ambulantnih modelov plačevanja v Sloveniji
Modernisation of payment models for outpatient healthcare in 

Slovenia (REFORM/SC2020/076)
• Namen projekta je posodobiti procese na ZZZS ob kreiranju (novega) modela plačevanja

SAO storitev (Projekt podpornega programa strukturne reforme 2017-2020)

• Splošni cilj: prispevati k institucionalnim, upravnim in razvojnim strukturnim reformam v
Sloveniji.

• Ključna področja analize

• upravljanje s seznamom storitev,

• zbiranje stroškov, revizije zbiranja stroškov in izračuna cen,

• obstoječe spodbude in pogodbene obveznosti izvajalcev z namenom izboljšati dostopnost in
kakovost



Modernizacija ambulantnih modelov plačevanja v Sloveniji - zadnji sklop

• Od analize obstoječega stanja, pregleda mednarodnih praks, argumentov PROTI P4p in za
promocijo „Na Vrednosti Temelječa Zdravstvena obravnava - NaVTeZ“:

• P4P v SAO ni bil uvedena v nobeni državi EU

• osredotočen na kakovost in varnost procesa, ne pa na rezultate zagotovljene zdravstvene obravnave

• zdravljenje v skladu s smernicami in kliničnimi potmi vzpodbuja in zagotavlja kakovost procesa in ne
kakovost doseženih rezultatov obravnave pacienta

• Zato je smiseln prehod v NaVTeZ, k i povezuje plačilo s kakovostjo zagotovljene
oskrbe in nagrajuje izvajalce za učinkovitost in uspešnost: potrebno je izmeriti
rezultate zdravljenja za usmeritev k potrebam pacientov.



NaVTeZ – pristop in predlog korakov 
• Izbor: visok volumen in vpliv, mednarodni kazalniki in motivirani posamezniki

• Kardiologija (AH, PFA, srčno popuščanje)

• Ortopedija (bolečina v križu, kolk in koleno)

• Ekspertna skupina: MZ, ZZZS, ZZS, ZD, društva in zbornice, RSK

• Na podlagi obstoječih podatkov ZZZS se postavi standard nudenih uslug s prikazom odklonov kot osnova sklopa
storitev za vsakega pacienta ob PP in KP

• Vsak sklop dobi svoj preveden in validiran mednarodni kazalnik IKT podprt– ICHOM, OECD

• Zbiranje, kontrola, analiza in poročanje – spremljanje in ocenjevanje

PREKO KALKULATIVNIH ELEMENTOV K SVEŽNJEM - PAKETOM:

• 2022: izbor treh diagnoz in kazalnikov, priprava procesov, administrativna analiza podatkov

• 2023: bonusi za prostovoljno zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov

• 2024: bonusi za plačilni paket (izvajalci, ki ne bi sprejeli novega modela, ne bi dobili bonusa)

• 2025: GRADIENT spremembe vrednosti kazalnikov se umesti v plačilo



Skok v …

Pozitiven gradient Negativen gradient

Povprečje +/- 2 SD + + + -
Povprečje +/- 2 SD - + - -



Sporočila za na pot

• Kakovost obravnave mora postati prva prioriteta zdravstvenega sistema

• Potrebna je usmeritev na izide obravnave

• Podpreti moramo spremljanje stroškov na ravni pacienta in trajanju aktivnosti
• Predpogoj je informacijska podpora

• Na vrednosti temelječa plačila nagrajujejo izvajalce za vrhunske izide, redko
kaznujejo za inferiorne izide

• Ob plačilu za celoten sveženj obravnave moramo izvajalcu prepustiti vse
prihranke, dosežene in dokazane z uporabo kazalnikov strukture, procesov ali
izidov.





Trikratna ZAhvala

• organizatorju za povabilo

• avditoriju za pozornost

in

• Morebitno(a) vprašanje(a) …


