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Splošna bolnišnica Celje v letu 2011
tretja največja bolnišnica v Sloveniji
svoje storitve zagotavlja območju s 180.000 –
280.000 prebivalci (različno po dejavnostih)
754 bolniških postelj
povprečna ležalna doba 3,87 dni
43.540 bolnišnično zdravljenih pacientov
340.679 opravljenih specialistično ambulantnih
pregledov
23.255 opravljenih dializ
2.012 porodov
1.740 zaposlenih
letni prihodek 89,9 mio €

Strategija razvoja SB Celje za
obdobje 2008 do 2017
V dokumentu so opredeljeni:
poslanstvo,
vizija,
strategija in
vrednote bolnišnice.

Poslanstvo in vizija bolnišnice
Splošna bolnišnica Celje je osrednja slovenska
splošna bolnišnica, ki na sekundarni in deloma
na terciarni ravni izvaja dejavnost celovite
zdravstvene oskrbe.
Je tudi učna bolnišnica za vse medicinske
kadre, teži k doseganju kriterijev kliničnosti, na
svojem področju razvija raziskovalno dejavnost
ter v svoje delo uvaja sodobne dosežke strok.
Njena temeljna vizija je nenehno izboljševanje
procesov in zavezanost kakovosti, tako v
domačem kot v mednarodnem okolju.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje
Ima 9 članov:
5 članov predstavnikov ustanovitelja (MZ),
2 člana predstavnika zaposlenih v
bolnišnici,
1 član predstavnik Mestne občine Celje,
1 član predstavnik zavarovancev ZZZS.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje
V Zakonu o zavodih, Odloku o preoblikovanju SB Celje v
javni zavod in v Statutu bolnišnice je svet zavoda opredeljen
kot upravni organ.
Upravljanje je v tem kontekstu pojmovano kot odločanje,
načrtovanje, osmišljanje, usmerjanje, razporejanje
organizacijskih resursov vodenj in nadzor ter izvajanje
različnih aktivnosti.
Nadzor je le ena izmed aktivnosti sveta zavoda, funkcija
upravljanja pa se skoraj v celoti ujema s temeljno funkcijo
menedžmenta (načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor),
z razliko, da Svet zavoda sprejema odločitve, ki mu jih
predlaga poslovodstvo (temeljni akti, program dela,
razvojni in finančni dokumenti,…) in nadzira
uresničevanje sprejetih smernic in sklepov.

Proces sprejema vseh pomembnih
odločitev in temeljnih aktov v
bolnišnici
V procesu odločanja o pomembnejših
strokovnih, organizacijskih in razvojnih
vprašanjih sodelujejo tudi drugi organi
bolnišnice. Poleg sveta zavoda in direktorja,
so ti organi še:
strokovni direktor,
strokovni svet in
svet zdravstvene nege.
Tako je potekalo tudi odločanje o nabavi
robota da Vinci.

Proces sprejema odločitve o nakupu
robotskega sistema da Vinci
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Uvedba robotske kirurgije je eden izmed strateških ciljev
opredeljenih v Strategiji razvoja SB Celje za obdobje 2008
do 2017. Svet zavoda je dokument sprejel na seji 2. 4. 2009.
Izvedena je bila podrobna Swot analiza.
Dokument je za pričetek izvajanja robotske kirurgije
opredelil leto 2010, kot nosilca pa urologa Sandija Poteka, dr.
med. Vrednost nabave sistema iz lastnih Am sredstev je bila
zastavljena na višino 1,5 mio €ur.
S pomočjo zunanje institucije je bil narejen poslovni načrt, v
bolnišnici pa dosežen konsenz s podporo celotne stroke.
Ob koncu leta 2009 je svet zavoda sprejel odločitev, da se
začnejo postopki za nabavo robota.
RSK za kirurgijo je 19. 11. 2009 po obsežni razpravi podprl
uvedbo robotske kirurgije v okviru takratnega obsega in
vrednosti programa.

Proces sprejema odločitve o nakupu
robotskega sistema da Vinci
Nabava robotskega sistema je bila opredeljena v FN 2010 z
vrednostjo 1.700.000 €, kar je predstavljalo 42% vrednosti
celotne amortizacije bolnišnice za to leto.
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Pri sprejemanju FN je bila o tem polemična razprava članice
sveta zavoda iz Ministrstva za zdravje s predlogom, da se nabava
robota prestavi na poznejši čas, ko se finančne razmere v
zdravstvu izboljšajo. Svoj predlog je utemeljevala s tem, da nista
opravljeni cost benefit in Health Technology Assessment študiji.
Druga dva prisotna predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda
sva, kljub pomislekom in nasprotovanju članice iz Ministrstva,
odločala o nabavi.
S štirimi glasovi za in enim proti je bil finančni načrt sprejet.

Po potrditvi FN 2010 je stekel postopek javnega naročila.
Robotski sistem je bil nabavljen sredi aprila 2010, prva
operacija z njim pa je bila opravljena maja 2010.

Zakaj je robotski sistem kupila SBC
in ne UKC Ljubljana?
»V Celju je bilo pravo
razpoloženje, ideja je
imela dobrega, zagnanega
nosilca, ki se je v tujini
seznanil z delom z
robotom, pa so stvar
lahko speljali.V Ljubljani
pa takega zagnanega
urologa doslej ni bilo.«
(Jana, Bolniki hočejo
robota!, september 2014)

Svet zavoda je večkrat razpravljal tudi o
prenizki ceni za robotsko operacijo prostate,
ki jo Splošni bolnišnici Celje v okviru SPP
sistema priznava ZZZS.
Prvo vlogo za program robotsko asistirane
radikalne prostatektomije je Splošna bolnišnica
Celje na Zdravstveni svet RS naslovila že leta
2010. Potem je vlogo na zahtevo
Zdravstvenega sveta večkrat dopolnila.
Od polletja 2014 je bolnišnici priznana višja
cena robotskih operacij prostate. Še vedno pa
višja cena ni priznana za vse robotske
operacije, na ledvicah, debelem črevesu in
danki.

Potem, ko je dobro leto bolnišnica razliko v ceni oz. višje
stroške robotske operacije pokrivala z namensko zbranimi
donacijskimi sredstvi, je v drugi polovici leta 2011 uvedla
doplačilo za robotsko operacijo v višini 1.500 €.
Večina bolnikov se je z doplačilom strinjala, tisti, ki
doplačila niso mogli ali želeli plačati, so bili operirani po
klasični metodi. Doplačila je bolnišnica zaračunavala do 1. 1.
2013.
ZZZS je bolnišnici za vsako doplačilo zaračunal
pogodbeno kazen v višini 1.200 €. Ker je bolnišnica ni
plačala, je ZZZS za vsak primer vložil tožbo na okrajno
sodišče.
V vseh 42 primerih, ki so že bili obravnavani, je okrajno
sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo, njihove sodbe je potrdilo
tudi višje sodišče.
V mesecu marcu 2015 pa je ZZZS vložil skupno tožbo za
preostalih 127 primerov robotskih operacij, ker bo imel
tako možnost revizije na Vrhovnem sodišču.
Postopek še ni zaključen.

Število opravljenih posegov po
robotski metodi v letih 20102014 glede na plačnika
2010 2011 2012 2013 2014 SKUPAJ
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robotski metodi - SKUPAJ

51

177

188

214

255

885

Število ZZZS zavarovancev

50

167

171

207

249

844

1

10

17

7

6

41

Število samoplačnikov

Število opravljenih posegov po
robotski metodi v letih 20102014 glede vrsto posega
2010 2011 2012 2013 2014 SKUPAJ
Število pacientov operiranih po
robotski metodi - SKUPAJ
Število robotsko operiranih pacientov
- prostata
Število robotsko operiranih pacientov
- ledvica
Število robotsko operiranih pacientov
- viscerala

51

177

188

214

255

885

51

171

176

206

235

839

6

12

8

13

39

7

7

Zaključek:
In tako ima Slovenija, pet let po odločitvi o
nabavi robota na svetu zavoda SB Celje, še
vedno le enega robota. Če bi bila odločitev
na svetu zavoda drugačna, v Sloveniji še
vedno ne bi bilo robota, slovensko zdravstvo
pa bi bilo bela pega na zemljevidu robotske
kirurgije v Evropi, sam pa bi imel občutek, da
smo preprečili možni strokovni napredek
ambicioznemu strokovnemu kadru in
uspešni bolnišnici.

Hvala za vašo pozornost!

