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mag. Franc Hočevar
Društvo ekonomistov v zdravstvu

Evropa, zdravstvo in mi
To temo smo izbrali zato, da se ob razpravi o
reformi zdravstva in zdravstvenega sistema naslonimo na tista izhodišča, ki naj bi bila koristna za uvajanje sprememb pri nas. V prvi vrsti
moramo biti dobro seznanjeni s kvantitativnimi kazalniki pri naših sosedih in, še posebej,
moramo dobro razumeti vire financiranja ter
naše zmogljivosti. Ko govorimo o zmogljivosti,
imam, seveda, v prvi vrsti v mislih finančno
vzdržnost in takoj za tem vse druge zmogljivosti, kot so tehnološke zmožnosti, prostorske
razsežnosti, logistično povezanost, informacijsko prepletenost in, seveda, znanje. Ustrezna
količina vseh vrst zmogljivosti predstavlja našo
kritično maso, ki je potrebna, da sistem deluje
usklajeno in učinkovito. Te parametre so mnoge države v Evropi že uskladile. Mi jih še nismo, so pa, vsaj v besednem smislu, dokaj
dobro zapisane v resoluciji, ki jo je Vlada RS
sprejela pred kratkim. Marsikatero informacijo
o učinkovitosti in delovanju sistema lahko dobimo tudi iz analize uresničevanja Direktive o
čezmejnem prehodu pacientov in še posebej v
raznih akreditacijah, ki so jih implementirali
zdravstveni zavodi. Te akreditacije in različni
ISO-standardi temeljijo na enakih – če ne celo
istih – osnovah kot drugje po Evropi. Na srečanju bo torej naša prva naloga iskanje primerljivosti s kvantitativnimi vidiki urejenosti sistema
zdravstvenega varstva v Evropi. Drugi vidik pa
so vprašanja, ki so povezana s kvalitativnimi
indikatorji učinkovitosti in uspešnosti zdravstvenega varstva v primerjavi s članicami EU.
Gre za vprašanja obolevnosti, dostopnosti, preventive, razvejanosti programskih vsebin, skratka za vprašanja učinkovitosti zdravljenja. Ta
vprašanja bomo obdelali tudi z vidika kakovo-

sti storitev in primerljivosti posameznih standardov EU s Slovenijo.
Tržne možnosti in priložnosti nam na vseh področjih, tudi na področju zdravstva, odgovorijo
na vprašanja o poslovni učinkovitosti in naši
pripravljenosti po trženju storitev v dokaj razvitem sistemu zdravstvenega varstva v Evropi.
Ali znamo kaj ponuditi in ali imamo dovolj organizacijskega znanja, da se ustrezno predstavimo s primerljivo ponudbo zdravstvenih storitev? In, kar je bistveno, ali smo sploh dovolj zavzeti, da bi s svojimi storitvami konkurirali
zdravstvenim storitvam v Evropi? Pri trženju ni
dovolj samo to, kaj znamo delati, ampak je bistveno vprašanje, ali znamo to tudi prodati na
pravi način in za pravo ceno. Seveda se s trženjem pojavljajo še druga vprašanja, na primer
v kolikšnem obsegu lahko javni zdravstveni zavod razveja tržno filozofijo, da ne poruši svoje
strukture in poslanstva javnega zdravstvenega
zavoda.
Eno od nadvse aktualnih vprašanj, ki se pojavljajo ob obrobju zdravstvene reforme, so tudi
dileme v zvezi z zavarovalništvom in vlogo zavarovalnic. Mnogi organizatorji posvetov naslavljajo to vprašanje zakonodajalcem in ponujajo svoje variante, ne da bi upoštevali dobre in
smiselne rešitve obstoječega sistema in potrebne korekture, pri katerih se lahko zgledujemo
po EU. Od teme pričakujemo predstavitev različnih oblik zavarovalništva v EU in odgovor
na vprašanja, kako potekajo poslovni procesi
znotraj sistema zdravstvenega varstva. Dobrodošla je tudi primerjava z našimi razmerami.

18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Radenci 15. in 16. oktober 2015

7

mag. Franc Hočevar

Evropa, zdravstvo in mi

Na mnoga od teh vprašanj pa tudi presojo
našega sistema ter mesta v sistemu uresničevanja pravic zdravstvenega varstva v Evropski uniji bodo morali, prej ali slej, odgovoriti
tudi predstavniki lastnikov in jasno povedati,
ali Resolucija o zdravstvenem varstvu ponuja
prava in dovolj trdna izhodišča za prihodnost
zdravstva v naši državi. Seveda nas zanima, katere konkretne cilje poleg pozitivnega poslovanja in izpolnjevanja programa morajo doseči
javni zdravstveni zavodi. Ista dilema velja tudi
za glavnega financerja zdravstvene dejavnosti
in glede na to, da je sistem, kakršnega imamo,
preživel in deloval več kot 20 let, se nam samo
po sebi ponuja dovolj izkustvenih ugotovitev o
učinkovitosti tega sistema in morebitnih korekturah.
Prava razprava o uresničevanju resolucije se
komaj dobro začenja, in ker od nje pričakujemo vsi veliko, je zdaj pravi čas, da začnemo
urejati tudi tiste probleme, ki nimajo nikakršne
povezave z revolucionarnimi posegi, ampak
zgolj z elementarno higieno urejanja odnosov in razmer. Gre za komunikacijsko kulturo,
usposobljenost vodstva, gre za obvladovanje
organizacijskih veščin, gre za standardiziranje
pravic in dejavnosti in gre za pravo senzibiliziranje odnosov med zdravstvenimi delavci,
lastniki zavodov, vodji itd. O tem pa smo na
naših strokovnih srečanjih že veliko in večkrat
govorili.
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mag. Eva Helena Zver
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

Primerljivost ekonomskih in drugih
kvantitativnih vidikov zdravstva
med Slovenijo in EU
Povzetek

Abstract

V prispevku so predstavljene mednarodne primerjave osnovnih kazalnikov zdravstvene potrošnje, finančne vzdržnosti in dostopnosti zdravstvenega sistema. Raven celotnih izdatkov za
zdravstvo na prebivalca je glede na gospodarsko
razvitost Slovenije ustrezna, po kazalniku izdatkov v BDP pa se gibljemo približno na povprečju
EU28, zaostajamo pa za EU15. Glede finančne vzdržnosti ugotavljamo, da je problematična zlasti visoka odvisnost javnega financiranja
zdravstva od prispevkov zaposlenih. Slednje je
zlasti pomembno z vidika dolgoročne vzdržnosti
financiranja zdravstva, namreč z zniževanjem
delovno aktivne populacije bo nujno povečati
vplačila neaktivne populacije in druge davčne
vire. Glede finančne dostopnosti ugotavljamo, da
je ta relativno visoka, neposredni izdatki iz žepa,
ki so z vidika dostopnosti sistema najbolj problematični, so še vedno nizki.

Article presents international comparison of the
basic indicators of health care spending, the financial sustainability and affordability of the
health system. The level of total health expenditure per capita is in line with the level of economic development of Slovenia, according to an
indicator of health expenditure in GDP Slovenia
is around the EU28 average, but lags behind the
EU15. With regard to financial sustainability,
we find that it is problematic particularly high
dependence on public funding of health care on
contributions from employees. The latter is particularly important from the perspective of longterm sustainability of health care financing,
namely as lowering of the economically active
population will inevitably have to increase the
payments by inactive population and other tax
sources. Affordability of health care system in
Slovenia is still high, as out-of-pocket payments
which are in this respect the most problematic,
are still low.
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1. UVOD

•

V analizi obravnavam osnovne mednarodno
primerljive kazalnike izdatkov za zdravstvo za
Slovenijo. Razpoložljiva časovna serija nacionalnih zdravstvenih računov za Slovenijo že
omogoča analizo sprememb v strukturi in gibanju izdatkov za zdravstvo v času, mednarodne primerjave pa so namenjene predvsem
identifikaciji področij, na katerih Slovenija odstopa od bolj razvitih držav oziroma od povprečja EU ali OECD. Te primerjave lahko dajejo pomembne informacije zdravstveni politiki.
Namen kazalnikov financiranja zdravstva in
izdatkov za zdravstvo je predvsem dopolniti
sliko o institucionalnih značilnostih zdravstvenega sistema. Da bi analizirali prednosti in slabosti zdravstvenega sistema ter odgovorili na
vprašanja glede ciljev vzdržnosti financiranja
ter dostopnosti, učinkovitosti in uspešnosti delovanja sistema zdravstvenega varstva, pa bi
morali finančne kazalnike povezati in interpretirati skupaj s kazalniki obsega opravljenih storitev (angl. output indicators) ter kazalniki izidov zdravstvenega varstva (angl. health care
outcome indicators).
Viri podatkov za analizo izdatkov za zdravstvo
v Sloveniji in mednarodne primerjave so:
• SURS: Izdatki in viri financiranja za zdravstvo, 2003–2013. Objava 30. 6. 2015,
• OECD: Baza podatkov OECD Health Data
2015 (oziroma OECD Statistics): Na voljo
so podatki za vse osnovne kazalnike o izdatkih za zdravstvo po virih financiranja
(HF) za leta 2000–2014 in vse tabele NZR
za Slovenijo do najnižje ravni členitve za
leta 2003–2013,
• baza podatkov Eurostat Statistics,
• publikacija Health at a glance: EU 2014,
• publikacija Health at a glance 2013,
• WHO Health-for-all Database.
2. OSNOVNI KAZALNIKI
ZDRAVSTVENE POTROŠNJE
Kot osnovna kazalnika zdravstvene potrošnje
na ravni države sta se v mednarodnih primerjavah uveljavila kazalnika:
• celotni in tekoči izdatki za zdravstvo1 kot
delež v BDP;

10

celotni in tekoči izdatki za zdravstvo na
prebivalca v paritetah kupne moči.

Kazalnika odražata agregatni obseg zdravstvene potrošnje v državi, ki je odvisna od vrste dejavnikov2 na strani povpraševanja so to predvsem raven BDP na prebivalca, demografska
struktura prebivalstva, splošno zdravstveno
stanje prebivalstva, zdravstvena pričakovanja
in življenjske navade; na strani ponudbe pa so
pomembne institucionalne značilnosti zdravstvenega sistema: košarica pravic, ki se zagotavlja iz javnih virov; razpoložljivi finančni viri
za zdravstvo; razpoložljive kapacitete (kadri,
postelje, tehnologija); dejavniki na strani izvajalcev (raven plač, modeli plačevanja izvajalcev,
sistem vratarjev) ter administrativni stroški.
Zadnja mednarodna primerjava celotnih izdatkov za zdravstvo na prebivalca v EUR PKM
je razpoložljiva za leto 2012 (Slika 1), po kateri so v Sloveniji celotni izdatki za zdravstvo na
prebivalca znašali 2003 EUR PKM, kar je bilo
dobrih 91 % povprečja EU (glej Sliko 1). V istem letu je BDP na prebivalca v Sloveniji znašal
84% povprečja EU, celotni izdatki za zdravstvo
torej približno ustrezajo ravni gospodarske razvitosti Slovenije oziroma jo celo nekoliko presegajo. V tem so javni izdatki znašali 1432 EUR
PKM in dosegli 87 % povprečja EU, zasebni
izdatki pa 571 EUR PKM, kar je bilo na ravni
103 % povprečja EU (554 EUR PKM). Ob relativno visokih zasebnih izdatkih v Sloveniji pa
je potrebno poudariti, da je v njihovi strukturi
delež neposrednih izdatkov gospodinjstev bistveno nižji kot v državah EU.

1

Celotni izdatki za zdravstvo zajemajo poleg vseh tekočih
izdatkov tudi izdatke za investicije v zdravstvu. Ker je podatek
o investicijah v zdravstvu mednarodno slabo primerljiv, so z
revizijo Sistema zdravstvenih računov (OECD, Eurostat, WHO,
2011) uvedli uporabo tekočih izdatkov za zdravstvo (torej brez
investicij) kot osrednjega kazalnika v mednarodnih primerjavah.
To že nekaj let upoštevajo pri Eurostatu, medtem ko je OECD
kazalnik tekočih izdatkov začel uporabljati šele z objavo OECD
Health Data 2015. WHO in IMF kot osrednji kazalnik še vedno
uporabljata celotne izdatke za zdravstvo.
2

European Commission & Economic Policy Committee. (2010).
str. 25–34.
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Slika 1:
Celotni izdatki za zdravstvo na prebivalca, 2012,
v EUR PKM

Vir: OECD Health at a glance: Europe 2014. Opomba: Norveška in Švica
sta prikazani za primerjavo, nista pa vključeni v povprečje EU.

Rast celotnih izdatkov za zdravstvo je bila v
Sloveniji v obdobju 2000 do 2009 približno
enaka kot v povprečju v državah EU in OECD,
vendar so se v večini držav v navedenem obdobju bolj povečali javni kot zasebni izdatki, v
Sloveniji pa je bila obratno, rast zasebnih izdatkov v povprečju višja. V obdobju krize od leta
2009 do 2013 pa so se celotni izdatki za zdravstvo na prebivalca v Sloveniji realno skrčili, v
povprečju OECD pa so malenkost porasli (SI:
- 0,5 %; OECD: 0,3 %) (Slika 2). Delež celotnih
izdatkov za zdravstvo v BDP se je v obdobju
krize gibal približno na ravni povprečja EU,
vendar pa so v strukturi še naprej upadali javni izdatki, ki so se znižali od 73,1 % v letu 2009
na 71,0 % v letu 2013 (Tabela 1). K visoki ravni
tega kazalnika je v obdobju krize prispeval zlasti močan upad BDP, ki je bil relativno višji kot
v drugih evropskih državah (Slika 3).
Slika 2:
Povprečna letna realna rast izdatkov za zdravstvo na
prebivalca v obdobju pred krizo in med krizo,
Slovenija in države OECD

Slika 3:
Delež celotnih izdatkov za zdravstvo v BDP
v Sloveniji, EU15 in EU28, 2000-2014

Vir: EU28: Health at a glance: Europe 2014, Slovenija: OECD Health
data 2015; EU15: WHO HFA-DB; lastni preračuni.

V študiji Evropske komisije3 so ocenili koliko
so k rasti javnih izdatkov za zdravstvo v posameznih evropskih državah prispevali demografski in ne-demografski dejavniki. Pri
tem je bil pomemben zlasti izračun prispevka
ne-demografskih dejavnikov k rasti (oziroma prispevka 'preostanka rasti'), kamor lahko
štejemo dejavnike kot so tehnološki napredek, institucionalne značilnosti sistema, rast
zaposlenosti in plač, družbeno okolje, vrednote. Študija je pokazala, da je bil v Sloveniji prispevek teh dejavnikov k povprečni rasti javnih
izdatkov za zdravstvo v letih 1995-2010 celo
negativen (-0,7 odstoten), v povprečju v državah EU pa 1,0-odstoten. To sicer lahko pomeni
učinkovito obvladovanje rasti javnih izdatkov
za zdravstvo (stroge proračunske omejitve,
kontrola rasti cen zdravil, nizka rast zaposlenosti), lahko pa je tudi posledica prepočasnega
uvajanja novih tehnologij, slabše opremljenosti
ter večanja zaostankov v zmogljivostih javnega
zdravstvenega varstva. Poleg tega je v Sloveniji
negativen prispevek teh dejavnikov omogočilo tudi prenašanje financiranja rastočih zdravstvenih potreb prebivalstva na dopolnilno
zdravstveno zavarovanje.4

Vir: Povzeto po OECD Health at a glance: Europe 2014.

3
Medeiros J., Schiwierz C.(2013). European Economy. Economic
Paper 507.
4

Glej tudi UMAR, Ekonomski izzivi, 2013.
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Slika 4:
Prispevek »preostanka rasti« k povprečni rasti javnih
izdatkov za zdravstvo na prebivalca v obdobju 19952010, Slovenija in države EU, v %

Vir: Medeiros J., Schiwierz C.(2013)

Slika 5:
Realna rast* javnih in zasebnih izdatkov
za zdravstvo ter BDP v Sloveniji, 2000–2014

Vir: SURS: serija 2003-2012; OECD Health Data: 2000-2001 in 2014
prva ocena; lastni preračuni.
Opomba: Za preračun v realne stopnje rasti je uporabljen deflator BDP.

Tabela 1:
Osnovni kazalniki izdatkov za zdravstvo v Sloveniji v obdobju 2000-2014

Vir: SURS: serija 2003-2012; OECD Health Data: 2014 prva ocena; lastni preračuni.
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3. RAZMERJE MED JAVNIMI IN
ZASEBNIMI VIRI FINANCIRANJA
ZDRAVSTVA
Financiranje zdravstvenega sistema v mednarodnih primerjavah običajno analiziramo po
virih financiranja, iz katerih se neposredno pokriva izdatke za zdravstvene storitve in zdravila
(državni proračun, občinski proračun, socialno
zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, gospodinjstva iz žepa, neprofitne inštitucije, družbe) (klasifikacija ICHA
–HF; OECD, 2011). Pri tem nas razmerje med
javnimi in zasebnimi izdatki za zdravstvo zanima bodisi z vidika javnofinančne vzdržnosti
zdravstvenega sistema, bodisi zaradi finančne
dostopnosti do zdravstvenih storitev in dobrin5 .
Z obeh vidikov pa je pomembna tudi notranja
struktura tako javnih kot zasebnih izdatkov za
zdravstvo (Sliki 6 in 8).
a. Z vidika finančne vzdržnosti sistema je pomembno kolikšen je delež javni izdatkov za
zdravstvo v celotnih javnofinančnih izdatkih,
delež javnih izdatkov v tekočih izdatkih za
zdravstvo ter kolikšen delež javnih izdatkov se
financira iz proračunskih virov.
b. Z vidika finančne dostopnosti pa je pomemben delež vseh zasebnih izdatkov, še bolj pa
delež neposrednih izdatkov gospodinjstev iz
žepa.
a. Osnovni kazalniki finančne vzdržnosti
zdravstvenega sistema
Javni izdatki za zdravstvo so v letu 2012 predstavljali v povprečju v EU 28 že 14,8 % celotnih
javnofinančnih izdatkov. V Sloveniji 14,4 %6 .
Delež javnih izdatkov za zdravstvo v tekočih
izdatkih za zdravstvo se je v Sloveniji v letih 2009 do 2014 znižal od 73,1 % na 71,0, po
prvi oceni pa je nekoliko porasel v letu 2014,
na 71,4 %. V obdobju krize 2009-2013 so se v
Sloveniji močno zaostrili pogoji javnega financiranja zdravstva. Poleg gospodarske krize ter
posledično manjše realizacije prihodkov od
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju OZZ) je k težavam prispevalo tudi dejstvo, da se v skladu z sprejetimi fiskalnimi pravili ZZZS ne sme zadolževati in ne
sme poslovati s primanjkljajem. Za zagotovitev
finančne vzdržnosti sistema so zato v letih kri-

ze sledili ukrepi za racionalizacijo poslovanja
javne zdravstvene službe, ki pa so med drugim
ustavili tudi vlaganja v širitve programov in razvoj. Dostopnost do zdravstvenih storitev se je
poskušalo ohranjati zlasti z zniževanjem cen
zdravstvenih storitev, omejitvami rasti plač in
zaposlenih ter povečanjem doplačil iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vendar pa
so se posledice pokazale v visokih izgubah bolnišnic in podaljšanju čakalnih dob 7.
Ob varčevanju z javnimi sredstvi se je v krizi
nadaljevala rast zasebnih izdatkov za zdravstvo,
ki so se v obdobju od 2009 do 2013 povečali s
26,9 % na 29,0 % tekočih izdatkov za zdravstvo.
Razlog, da so zasebni izdatki za zdravstvo v
Sloveniji porasli kljub gospodarski recesiji, je
bil predvsem v prenosu dela izdatkov z obveznega zdravstvenega zavarovanja na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Posledično so se
dvignile premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Obremenjenost prebivalstva z zasebnimi izdatki za zdravstvo se je povečala, vendar na način,
ki ni obremenil samo bolnih in starejših, ki bi
sicer najbolj občutili posledice varčevanja.
Najnovejša študija OECD (2015)8 pa nas opozarja, da doseganje fiskalne vzdržnosti v zdravstveni politiki ne more biti samo po sebi cilj,
temveč je predvsem pomembno na kakšen
način je dosežena fiskalna vzdržnost v okviru
osnovnih ciljev zdravstvenega sistema, to je zagotavljanja zdravstvene varnosti in doseganja
boljšega zdravja prebivalstva. Za zagotovitev fiskalne vzdržnosti zdravstvenega sistema pa so
načeloma tri možnosti : (i) izboljšanje učinkovitosti v porabi javnih izdatkov za zdravstvo;
(ii) povečanje javnih virov za zdravstvo; (iii)
ponovna določitev meje med javnim in zasebnim financiranjem zdravstva in dolgotrajne
oskrbe (redefinicija košarice pravic).

5

OECD, 2010, str. 108–109

6

Eurostat Database.

7

Zver, Eva: Poročilo o razvoju 2014. str. 172-173

8

OECD, 2015, Fiscal sustainability of Health Systems.
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Doseganje fiskalne vzdržnosti zdravstvenega
sistema torej ne pomeni avtomatično tudi potrebe po zmanjševanju javnega financiranja. V
nekaterih državah EU (Združeno kraljestvo,
skandinavske države, Nizozemska) je zdravstvo
že dolgo ena glavnih razvojnih prioritet in se
razume tudi kot pomemben dejavnik, ki prispeva k večji zaposlenosti in gospodarski rasti.
Veliko držav je v zadnjem desetletju povečalo
delež celotnih javnofinančnih izdatkov namenjen zdravstvu, v povprečju OECD je v letu
2012 znašal 15 % (SI: 14%) v obdobju 20002012 pa se je povečal za 1,4 o.t. Študija OECD
je še opozorila, da je povečanje izdatkov za
zdravstvo, izobraževanje in transport v obdobju 1970-2008 največ prispevalo k dolgoročni
rasti BDP. Z vidika spodbujanja gospodarske
rasti bi torej lahko dajali prednost vlaganju v
zdravstvo pred drugimi izdatki države. Javno
financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe pa
pomeni ne le redistribucijo od zdravih k bolnim, temveč tudi od bogatejših k revnejšim. V
tem kontekstu je vprašanje fiskalne vzdržnosti
zdravstva tudi vprašanje družbenih in političnih prioritet.
V Sloveniji se je v obdobju krize pokazala zlasti previsoka odvisnost javnega financiranja
zdravstva od prispevkov na plače zaposlenih, ki
trenutno predstavljajo več kot tri četrtine vseh
prihodkov ZZZS. Zaradi povečanja nezaposlenosti in plač je zato prišlo do zelo visokega
znižanja prihodkov ZZZS, ki pa se niso nadomestili z drugimi javnimi viri. Za zagotovitev
finančne vzdržnosti sistema tudi v primeru
krize je zato nujno poskrbeti za večjo diverzifikacijo virov financiranja zdravstva, zlasti
manjšo odvisnost od plač zaposlenih. Na slednje nas opozarja tudi mednarodna primerjava strukture javnih izdatkov za zdravstvo, v
kateri se odražajo zlasti razlike v sistemih javnega financiranja zdravstva (Slika 6). Sistem v
katerem se osnovne zdravstvene pravice krijejo
neposredno iz proračunskih, torej davčnih virov (Beveridgeov model nacionalne zdravstvene službe), imajo Združeno kraljestvo, Irska,
Islandija, Norveška, Švedska, Danska, Finska,
Italija, Španija, Portugalska, Grčija in Ciper; v
drugih evropskih državah se zdravstvene pravice krijejo pretežno (več kot 50 %) iz obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja
14

(Bismarckov model socialnega zdravstvenega
zavarovanja), ki pa se običajno dopolnjuje tudi
z davčnimi oziroma proračunskimi viri9.
Slovenija med državami z Bismarckovim modelom socialnega zdravstvenega zavarovanja
izstopa po nizkem deležu proračunskih virov
(v letu 2013 3,2 % tekočih izdatkov za zdravstvo oziroma 6,3 % celotnih izdatkov za zdravstvo, vključno z investicijami). Večina držav
s podobnim tipom socialnega zdravstvenega
zavarovanja namreč v večji meri kot Slovenija
dopolnjuje javno financiranje zdravstva tudi z
davčnimi viri oziroma proračunskimi sredstvi
države ali lokalnih oblasti (Nemčija, Avstrija,
Luksemburg, Belgija, Estonija), ki so pogosto
namenski. Večina držav je v preteklem desetletju že sprejela ukrepe za zmanjšanje odvisnosti javnih virov za zdravstvo od prispevkov od
dela.
Slika 6:
Delež javnih izdatkov za zdravstvo v celotnih izdatkih in njihova struktura, 2009

Vir: Povzeto po OECD Health at a glance 2014.

S potrebo po večji diverzifikaciji javnih virov financiranja zdravstva pa se soočamo tudi
zaradi problema zagotovitve dolgoročne fiskalne vzdržnosti zdravstva, ki je povezan z
zniževanjem delovno sposobne populacije.
Demografske projekcije kažejo, da naj bi se že v
prihodnjih letih število delovno sposobnih zniževalo, in sicer vsako leto v povprečju za okoli
10 tisoč10 . Na začetku leta 2014 je bilo od 100
delovno sposobnih (20–64 let) odvisnih 27,6

9

Paris et al., 2010, str. 8

10

Zmanjševanje je posledica tega, da večje generacije (65-letniki) izstopajo iz te skupine prebivalstva kot pa vanjo vstopajo
(20-letniki) in zelo nizkega selitvenega prirasta (seli se večinoma
delovno sposobno prebivalstvo).
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oseb starejših od 65 let, leta 2060 jih bo 58,311 .
V reformi financiranja zdravstva in dolgotrajne
oskrbe bo zato nujno upoštevati, da aktivni del
populacije, ki v sedanji ureditvi pokriva skoraj celotne prispevke za socialno varnost, dolgoročno ne bo zmogel finančnega bremena. K
javnim virom za zdravstvo bo morala prispevati tudi neaktivna populacija. Tudi v tem primeru se za povečanje vzdržnosti sistemov socialnega zavarovanja (Bismarkov sistem) predlaga
povečanje proračunskega financiranja, torej
premik sistemov socialnega zavarovanja v smeri mešanega Bismark-Beverigevega modela financiranja (npr. tudi z uvedbo novih davkov
in namenskih trošarin - davek na sladke pijače,
del trošarin od alkohola in tobaka).
b. Osnovni kazalniki
finančne dostopnosti sistema
V razmerju med javnimi in zasebnimi izdatki
za zdravstvo ter še posebej v deležu neposrednih izdatkov iz žepa se odraža tudi finančna
dostopnost zdravstvenega sistema. Na navedena razmerja ključno vpliva pokritost z različnimi zdravstvenimi zavarovanji, tako obveznim
kot zasebnimi12:
• Obseg pokritosti populacije z osnovnim
(obveznim) zdravstvenim zavarovanjem
(angl. breath of basic insurance coverage):
Študija institucionalnih značilnosti zdravstvenih sistemov13 (je pokazala, da je pokritost populacije za osnovno košarico
zdravstvenih pravic v večini držav EU in
OECD (z nekaj izjemami) skoraj popolna.
• Obseg osnovne košarice pravic (angl. scope of basic coverage): V splošnem so v vseh
državah EU in OECD v osnovno košarico
pravic vključene storitve akutne bolnišnične obravnave, obiski pri zdravniku splošne
medicine, storitve specialistične ambulantne dejavnosti, osnovna diagnostika in laboratorijske preiskave. V večini držav pa niso vključene ali pa so le delno vključene
zobozdravstvene storitve, zobna protetika,
korekcijska očala in fizioterapija.
• Obseg izdatkov za zdravstvene storitve in
dobrine, ki je pokrit z različnimi zdravstvenimi zavarovanji (angl. depth of insurance
coverage): pri tem so spomembna vsa zdravstvena zavarovanja, ki prispevajo k zmanj-

šanju tveganja za neposredno plačilo iz
žepa.
OECD ugotavlja, da so le v 11 državah storitve, ki so vključene v osnovno košarico pravic, pokrite 100-odstotno iz javnih virov, v 14
državah OECD pa se v tudi storitve iz osnovne
košarice pravic deloma financirajo iz zasebnih
virov. Zlasti za storitve ambulantne obravnave
so običajno potrebna doplačila (v večini držav
je pokritost z javnimi viri od 76 do 99-odstotna), v 4 državah je osnovna dejavnost pokrita
manj kot 75-odstotno. Zdravila s pozitivne liste
so 100 % pokrita iz javnih virov le v 4 državah
OECD, sicer običajno med 76 do 99-odstotno,
v nekaterih državah le od 51 do 75-odstotno
(v Sloveniji 75-odstotno). Delež financiranja
iz javnih virov je za korekcijska očala od 0 do
50-odstoten (v Sloveniji za odrasle 10-odstoten), za osnovne zobozdravstvene storitve in
zobno protetiko od 0 do 75-odstoten14.
Za odstotni delež (doplačilo) ter za izločene
storitve se lahko vzpostavijo dopolnilna ali dodatna zavarovanja, ki krijejo tveganje doplačila in temeljijo na načelu vzajemnosti. Visok
delež zasebnih zavarovanj v nekaterih državah
je zato sistemski razlog, ki je odvisen od tega,
na kakšen način so uvedena doplačila oziroma
katere storitve so izločene iz javnega financiranja. Doplačila pri pretežnem delu storitev, ki
sestavljajo široko definirano osnovno košarico pravic, imata poleg Slovenije še Francija in
Belgija. Ker je tveganje za doplačila zelo visoko,
je visok tudi delež populacije, ki ima sklenjeno
dopolnilno zavarovanje (po podatkih OECD je
v Sloveniji 73-odstoten15, v Franciji 96-odstoten in Belgiji 79-odstoten. Pokritost populacije
z zasebnimi prostovoljnimi zavarovanji je bila
v letu 2012 v 10 državah OECD višja od 50 %
(Slika 7). Prednost visoke pokritosti z zasebnimi zavarovanji so relativno nizke premije in
s tem večja solidarnost v zbiranju zasebnih izdatkov za zdravstvo. Hkrati je tveganje za ne11

Ferk, B. et al. Poročilo o razvoju 2015, str. 54-67.

12

OECD, 2010

13

Paris et al., 2010

14

V Sloveniji določa delež cene, ki se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 23. člen ZZVZZ.

15

Pokritost zavezancev za doplačila je v Sloveniji okoli 95-odstotna.
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posredna plačila iz žepa v teh državah relativno
majhno, zato je enakost v finančni dostopnosti
do zdravstvenih storitev visoka, kljub sicer visokemu deležu celotnih zasebnih izdatkov za
zdravstvo.
Glede visoke pokritosti z zavarovanji za doplačila (dopolnilnimi zavarovanji; angl. complementary), pa nekatere študije16 opozarjajo, da
morajo biti doplačila ne le inštrument dodatnega vira financiranja zdravstva, temveč tudi
način, s katerim se omejuje prekomerna raba
zdravstvenih storitev in zdravil, zato lahko zasebna zavarovanja za doplačila zmanjšujejo
zavedanje posameznika o stroških zdravstvenih storitev, kar lahko vodi v neučinkovitost
oziroma prekomerno koriščenje zdravstvenih
storitev. V državah, kjer je tveganje za doplačila znatno nižje, je nižje tudi pokritje populacije
z zasebnimi zdravstvenimi zavarovanji, zaradi
manjše pokritosti populacije pa so premije relativno visoke. V tem primeru lahko zasebna
zavarovanja tudi zmanjšujejo enakost v finančni dostopnosti do zdravstvenih storitev, ker
si jih lahko plačujejo zgolj tisti z višjimi dohodki17.
Na razmerje med javnimi in zasebnimi viri financiranja torej vpliva ne le pokritost populacije z osnovnim (obveznim) zdravstvenim
zavarovanjem oziroma javnimi viri financiranja, temveč tudi delež populacije, ki je pokrit
z različnimi oblikami zasebnih zdravstvenih
zavarovanj (Slika 7)18 ter delež storitev in zdravil, ki se financira iz teh zavarovanj. Čeprav se
v zadnjem desetletju povečuje, je v povprečju
obseg zasebnih zdravstvenih zavarovanj v večini držav še vedno majhen. Delež izdatkov iz
naslova zasebnih zdravstvenih zavarovanj v
tekočih izdatkih zdravstvo dosega v OECD v
povprečju le 6,9 % (v EU 4,5 %)19. V Sloveniji je
delež zaradi sistema dopolnilnih zdravstvenih
zavarovanj med najvišjimi v EU in OECD (13,6
%), podobno visok je le v Franciji (14,4 %).
Vsi našteti elementi vplivajo na obseg zasebnih
izdatkov za zdravstvo ter obseg neposrednih
plačil iz žepa in s tem na finančno dostopnost
do zdravstvenih dobrin in storitev. Poleg navedenega pa je delež zasebnih izdatkov odvisen
tudi od razvitosti zasebnega izvajanja zdravstvene dejavnosti in od razširjenosti nelegalnih
16

plačil zdravstvenemu osebju (predvsem v nekaterih vzhodnoevropskih državah)20.
Slika 7:
Pokritost populacije z zasebnimi zdravstvenimi
zavarovanji, 2012

Vir: Povzeto po OECD Health at a glance 2013; Opomba: Zasebno
zdravstveno zavarovanje je na Nizozemskem obvezno, v drugih državah
je prostovoljno.

V Sloveniji je delež zasebnih izdatkov za zdravstvo v tekočih izdatkih v letu 2014 po prvi
oceni znašal 28,6 % (2,5 % BDP). V tem je bil
delež prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj
14,8 %, neposrednih izdatkov gospodinjstev
12,7 % ter izdatkov družb 1,0 % in neprofitnih
inštitucij 0,1 %. Po mednarodni primerjavi je
delež zasebnih izdatkov v Sloveniji nekoliko
višji od povprečja EU28 (25,5 % v letu 2012),
vendar je v tem bistveno nižji delež neposrednih izdatkov iz žepa (21 %)
16

European Commission & Economic Policy Committee. (2010).
str. 25–34.

17

Paris et al., 2010

18

Zasebna zdravstvena zavarovanja, ki so običajno prostovoljna,
lahko pokrivajo doplačila za storitve in dobrine, ki so v osnovni
košarici pravic (dopolnilna zavarovanja) ali storitve, ki niso v
košarici pravic (dodatna zavarovanja), ali oboje, možna pa so
tudi zavarovanja za nadstandardne storitve, ki so sicer v košarici
pravic (vzporedno zavarovanje).

19

OECD Health at a glance 2013, str. 164-165 in OECD Health
at a glance: Europe 2014, str. 128-129.

20

Zver, Eva: Razvoj nacionalnih zdravstvenih računov za
Slovenijo (2012) str. 69-70.
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Kot kazalnik finančne dostopnosti do zdravstvenih storitev pa se v zadnjem času v mednarodnih primerjavah uporablja predvsem kazalnik deleža neposrednih izdatkov gospodinjstev
iz žepa (relativno glede na celotne izdatke, glede na BDP ali glede na celotno potrošnjo gospodinjstev). Prav neposredni izdatki iz žepa
so namreč tisti, ki so nepredvidljivi, neomejeno
visoki, poleg tega najbolj obremenjujejo revnejša gospodinjstva, kronične bolnike in starejše
in lahko posledično vodijo do odlaganja zdravljenja. Tudi neenakosti v zdravju so praviloma
večje v državah z večjimi neposrednimi izdatki iz žepa21. V letu 2012 je povprečni izdatek iz
žepa na prebivalca znašal v Sloveniji 210 EUR
oziroma 249 EUR PKM (v EU v povprečju 378
EUR PKM)22.
V Sloveniji spadajo k neposrednim izdatkom
gospodinjstev (iz žepa) predvsem plačila za
zdravila (negativna lista) ter plačila posameznikov tistim izvajalcem zdravstvenih storitev na
primarni ali sekundarni ravni, ki nimajo koncesije za delovanje v javni zdravstveni mreži.
Večina »čistih« zasebnikov je zobozdravnikov.
Poleg navedenega se lahko bolniki z obiskom
v samoplačniških ambulantah (ki delujejo v
okviru javnega zdravstva) s plačilom iz žepa
izognejo dolgi čakalni dobi oziroma lahko plačajo za storitve, ki niso vključene v obvezno
zdravstveno zavarovanje (na primer plastična
kirurgija, višji nivo oskrbe v nekaterih bolnišnicah). Največ izdatkov iz žepa namenimo za
zdravila (40%; v tem 36% za zdravila brez recepta), za medicinsko-tehnične pripomočke
(20 %; v tem 16 % za očala), razne storitve drugih zdravstvenih delavcev (fizioterapija) in alternativne medicine (11 %), zobozdravstvene
storitve (8 %) in specialistične ambulantne storitve (8 %). V obdobju 2009-2013 so se povečali izdatki iz žepa za zdravila (predvsem zdravila
brez recepta), znižala pa se je poraba za zobozdravstvene storitve, specialistične ambulantne
storitve in storitve drugih zdravstvenih delavcev (fizioterapija, alternativa), kar je povezano
s krizo in upadom potrošnje gospodinjstev.23

Slika 8:
Delež neposrednih izdatkov iz gospodinjstev
v Sloveniji in primerjava z državami EU in OECD,
2013

Vir: OECD Health Data 2015.

Nizki neposredni izdatki gospodinjstev se odražajo tudi v anketnem kazalniku nezadovoljenih potreb po zdravljenju, ki se je v zadnjih
letih uveljavil kot eden osrednjih kazalnikov
dostopnosti do zdravstvenih storitev. V Sloveniji so za vse dohodkovne skupine nezadovoljene potrebe po zdravljenju zelo nizke oziroma celo najnižje med državami OECD.
Slika 9:
Nezadovoljene potrebe po zdravljenju glede na
dohodek gospodinjstva, 2011

Vir: Povzeto po OECD Health at a glance 2013. Opomba: Kazalnik temelji na anketi EU- SILC 2011. Razlogi za nezadovoljene potrebe so lahko
pomanjkanje denarja, čakalne vrste, oddaljenost do oskrbe, pomanjkanje
časa ali odlaganje zdravljenja. Na odgovore plivajo tudi pričakovanja
glede zdravljenja in družbene razmere.
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Zver, Eva: Poročilo o razvoju 2014. str. 172-173
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4. ZAKLJUČEK
V obdobju krize se je pokazalo, da bi morali
vzpostaviti ustrezne proti ciklične mehanizme javnega financiranja zdravstva, ki bi v primeru znižanja zaposlenosti in plač zmanjšali
ranljivost zdravstvenega sistema. Slednje je pomembno tudi z vidika dolgoročne vzdržnosti
financiranja zdravstva, namreč z zniževanjem
delovno aktivne populacije bo nujno povečati
vplačila neaktivne populacije in druge davčne
vire. Glede finančne dostopnosti ugotavljamo,
da je ta relativno visoka, neposredni izdatki iz
žepa, ki so z vidika dostopnosti sistema najbolj
problematični, so še vedno nizki.
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Abstract

V Sloveniji je vedno več zavedanja, da ni pomembna samo količina zdravstvenih storitev,
ampak tudi varnost pacientov in kakovost zdravstvene obravnave. Nacionalna akreditacija bolnišnic je bila pripravljena že leta 2004, a je bila
nato zavrta zaradi nasprotovanja predstavnika
ene poklicne skupine. Sedaj jo imamo, a je dražja, kot bi bila nacionalna, ker je tržno usmerjena. V osnovi akreditacija ni nič drugega kot zunanja presoja po vnaprej določenih standardih
za posamezno zdravstveno dejavnost z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov.

In Slovenia there is an increasing awareness of
the importance of not only the quantity of health
services, but also patient safety and quality of
medical treatment. The national hospital accreditation system was prepared in 2004, but was
blocked at the time by objections of one professional group. International accreditation we now
have is more expensive because it is market-oriented. Basically, accreditation is nothing but an
external assessment according to predetermined
standards for each medical facility with the aim
of continuous improvement of quality and patient safety.

Boljšo sliko o uspešnosti delovanja neke ustanove, oddelka, zdravstvenega tima pa omogočajo le
kazalniki uspešnosti delovanja, na katere potem
zlahka vežemo odgovornost posameznika, tima
enote in celotne ustanove. V Sloveniji so velike
variabilnosti prikazane s kazalniki kakovosti, o
katerih bi se bilo treba v prihodnje resno pogovoriti, a je ta prispevek usmerjen predvsem v primerjavo nekaterih kazalnikov kakovosti in varnosti pacientov na področju Evrope in OECD-ja.
Prav vsi, ki delamo v zdravstvu, bi se morali
vprašati, zakaj Slovenija na nekaterih področjih
dosega dobre, celo odlične, rezultate in zakaj je
na drugih področjih na repu drugih držav. Če se
bomo osredotočili samo na hvalo dobrih rezultatov in ne predvsem na priložnosti za izboljšave,
kjer so rezultati slabi, bomo prikazovali lažno
sliko, da smo povsod odlični, in zavajali javnost
in ministre za zdravje. Tako zavajanje je škodlji-

A better picture of the performance of a healthcare organization, department, multi-professional teams is seen by indicators of performance ,
which then easily attach the responsibility of the
individual, team, unit and the entire institution.
In Slovenia, there is a large variation among
providers and the reason for this should be seriously considered in the future. This article focuses on the comparison of some indicators of quality and patient safety in the area of Europe and
the OECD.
Questions that should be asked by everyone who
work in health care is why Slovenia gets in some
areas good, even excellent results and why it is
in other areas at the tail of other countries. If
we focus solely on praising good performance
and not primarily concentrate on opportunities
for improvement, where the results are poor, we
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vo, ker enostavno pomeni: zakaj bi popravljali,
če je že vse idealno.
Dobre in slabe stvari za pacienta se dogajajo v
mikro sistemih, v prvi liniji in naše osredotočenje se bo moralo premakniti z ravni zdravstvenih ustanov in njihovih vodstev na mikro sistem,
paciente in njihove svojce.
Na žalost je o delovanju in potrebnih orodjih
za izboljšave v mikro sistemih malo znanega in
tudi ni treningov za potrebno uporabo orodij za
izboljševanje rezultatov mikro sistema. Dokler se
to ne bo zgodilo, bodo akreditacije, ISO-standardi in še kaj imeli le majhen vpliv na varnost pacientov in kakovost zdravstvene obravnave.
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show a false picture and mislead the public and
health ministers. Such deception is harmful because it simply means why to correct something,
if everything is perfect.
Good and bad things happen to a patient in microsystems, in the first-line and our focus should
be moved from the level of healthcare institutions and their leadership to microsystems, patients and their relatives.
Unfortunately, there is not enough knowledge
and complete lack of trainings of necessary tools
for improvements in microsystems. Until these
happens, the accreditation and ISO standards
will have little effect on patient safety and quality in health care.
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UVOD
Merjenje uspešnosti delovanja pomeni meriti
kazalnike - merljive spremenljivke - z namenom ugotoviti kako dobro ustanova in njeni
deli dosegajo želene cilje. Želeni cilji so specifični rezultati, ki si jih zastavi ustanova, njen
del, tim ali posameznik in stremijo k doseganju
najboljših praks (Robida, 2004).
Globalni cilj je doseganje visokokakovostne in
varne zdravstvene obravnave.
V sami zdravstveni ustanovi, njenih delih,
zdravstvenih timih in posameznikih služijo
kazalniki kakovosti za nenehno izboljševanje
uspešnosti delovanja ali z drugo besedo nenehnemu izboljševanju kakovosti in varnosti
zdravstvene obravnave. Primerjave kazalnikov
znotraj zdravstvene ustanove so lahko časovne,
na primer, s primerjavo kvartalov v določenem
letu lahko ugotavljamo ali smo dosegli izboljšavo pri zniževanju okužb krvi povezanih s centralnimi žilnimi katetri.
Drug način primerjave je primerjanje med
ustanovami na nacionalni ravni ali primerjanje držav med seboj. Namen take primerjave ni
razvrščanje na popularne lestvice, kdo je boljši
ali kdo je slabši, pač pa zgledovanje po najboljših. Problem pa nastopi, če se ustanova ali država v naslednjih merilnih obdobjih ne izboljša
ali celo poslabša.
Sedaj upam, da smo že tako daleč, da se zavedamo, da so kazalniki zelo pomemben del izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu.
Tudi to, da lahko merimo kazalnike struktur,
procesov izidov in vzorcev obnašanja nam ni
tuje. Zagotovo so za paciente in druge uporabnike najpomembnejši kazalniki izidov. Dobrih kazalnikov izidov ne moremo doseči brez
merjenja in izboljševanja vseh drugih kazalnikov : struktur, procesov in vzorcev oobnašanja.
Pogledati in izboljševati moramo sistem, ki
ga sestavljajo strukture, procesi izidi in vzorci
obnašanja. Primer: sistem sprejema pacienta
v bolnišnico - strukturni kazalniki: informator, administraorka za vpis v informacijsko
komunikacijski sistem, sprejemna ambulanta
z izurjenim osebjem itd; procesi: proces informatorja, proces vpisa, proces pregleda v sprejemni ambulanti itd., izidi: končni izid je, da
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pacienta namestimo v bolniško posteljo na
oddelku; vzorci: ali se obnašamo profesionalno
do pacienta in med sabo, ali komuniciramo s
pacientom in med sabo tako, da se informacije
ne izgubljajo itd. Na vsakem delu tega sistema
lahko izmerimo kazalnike in jih izboljšujemo,
kajti le tako bo celoten sistem uspešen. Pri vsakem delu sistema potem lahko zahtevamo pričakovanja in odgovornosti. Brez merjenja pa
ne moremo zahtevati odgovornosti, ker potem
so naše ocene pavšalne, prek palca. Ker ne merimo radi, ali ne znamo meriti ali se izgovarjamo, da nimamo časa, so potem možne izjave kot so: naša bolnišnica je varna, ne da bi to
podkrepili z meritvami ne veljajo nič.
Kje je potem težava? Težava je v tem, da bi se
vsi radi sami pred sabo in pred drugimi pokazali v najboljši luči in zato velikokrat izvajamo
»gaming« kakor temu pravijo Američani, pri
nas pa uporabljamo bol znano besedo – goljufanje.
Slovenija je del Evropske unije (EU) in članica Organizacije za ekonomsko sodelovanje in
razvoj (OECD) in sodeluje tudi pri kazalnikih
Evrobarometra in Evropskega zdravstvenega
indeksa uporabnikov (EHCI), zato je primerno
pokazati nekaj kazalnikov Slovenije in drugih
držav. Omenil bom samo nekatere, ker so publikacije teh ustanov prosto dostopne in si vse
kazalnike lahko vsakdo ogleda.
Publikacijo o kazalnikih kakovosti, ki jih je pripravilo ministrstvo za zdravje najbrž poznate
in lahko ugotovite, kakšne ogromne variabilnosti so med posameznimi bolnišnicami in
lahko celo menite, da je najbrž nekje prišlo do
goljufij, saj ni bilo pregleda kakovosti podatkov
(Poldrugovac, Simčič, 2010; Poldrugovc et al.,
2013).
PRIMERJAVA KLINIČNIH KAZALNIKOV
Evropski zdravstveni indeks uporabnikov
(EHCI) za leto 2014 uvršča Slovenijo na 18.
mesto od 37 sodelujočih držav: 28 držav EU in
Norveško, Švico, Makedonijo, Albanijo, Islandijo, Srbijo, Črno goro ter Bosno in Hercegovino.
Na zadnjih treh mestih so Bosna in Hercegovina, Romunija in Črna gora, na prvih treh pa
Nizozemska, Švica in Norveška.
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Področja kazalnikov EHCI zajemajo pravice in
informiranje pacientov, dostopnost do zdravstvenih storitev, nekatere klinične izide kot so
umrljivost dojenčkov, preživetje obolelih za rakom itd., vrste storitev, kako je s preprečevanjem bolezni in z dostopnost do zdravil.
Vedno je zanimivo vprašanje koliko denarja za
zdravstvo namenimo na posameznega prebivalca. V letu 2012 je bila Slovenija na 19. mestu
od 37 držav približno 2400 ameriškimi dolarji
na prebivalca, na prvem mestu je bil Luksemburg z nekaj več kot 6000 ameriških dolarjev
na prebivalca, pod 1000 dolarji pa so bile Albanija, Makedonija, Romunija, Bosna in Hercegovina in Črna gora.
Ker sta kakovost in varnost v zdravstvu odvisni
tudi od vloženega denarja, je zanimiva primerjava kakovosti držav glede finančnih vložkov
na glavo (Purchasing Power Parity)1. Tukaj so
na prvih treh mestih Makedonija, Estonija in
Albanija, na zadnjih treh Bosna in Hercegovina, Srbija in Romunija. Slovenija je 23. mestu
od 37 držav in se uvršča med Švico in Nemčijo.
Luksemburg je na 12. mestu, čeprav na posameznika namenja največ dolarjev. Makedonija
je tako visoko zaradi velikega znižanja čakalnih
dob.
Slovenija od leta 2006 do leta 2014 naredila v
oceni 39% napredek. V teh letih pa se je dvignil
bruto nacionalni proizvod za okrog 11 odstotkov.
Slovenija se je slabo odrezala na področju pacientovih pravic in informacij in pri čakalnih
dobah (Björnberg, 2014).
OECD kazalniki za zdravstvo
Po podatkih OECD je Slovenija dosegla pri
enem kazalniku dobro uvrstitev pri nekaterih
je bila v povprečju pri mnogih pa pod povprečjem. Nekateri kazalniki so taki, da ne prenesejo izgovorov, da nas je premalo in da na
prebivalca za zdravstvo namenimo okrog 2000
evrov.
KAZALNIKI STATUSA ZDRAVJA
Pri umrljivosti dojenčkov je Slovenija v letu
2014 bila na prvem mestu z 1,6 smrti na 1000
živorojenih.
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KAZALNIKI ČLOVEŠKIH VIROV
Slovenija je s številom zdravnikov 2,5/1000
prebivalcev na repu lestvice 37 držav. Za njo so
samo še Poljska, Črna gora in Turčija. Pri diplomiranih medicinskih sestrah je podobno.
Za nami so samo Romunija, Hrvaška in Turčija.
KAKOVOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE
Prikazal bom tri boljše in tri slabše kazalnike
izidov za Slovenijo.
Hospitalizacija za astmo pri odraslih pacientih kaže 10. mesto od 25 držav, na 4. mestu je
hospitalizacija zaradi kronične obstruktivne
pljučne bolezni, na 10. mestu umrljivost za
akutnim miokardnim infarktom v 30 dneh po
sprejemu v bolnišnico.
Pri ishemičnem možganskem infarktu je od leta 2013, ko je bila na predzadnjem mestu napredovala za dve mesti. Pri umrljivosti za kolorektalnim rakom se je uvrstila 25. mesto. Pri
pooperativni pljučni emboliji in globoki venski trombozi je Slovenija na zadnjem mestu
(OECD, 2014).
KOMENTAR
Slovenija je nekje v sredini, v povprečju, kar je
v naši kulturi zelo sprejemljivo. Lahko si celo
pod povprečjem, samo da nisi malo ali zelo
nad, ker potem se začne nezdravo rivalstvo, nagajanja in onemogočanje. V resnici pa si z rezultati kazalnikov lahko zelo pomagamo, ker
se lahko zgledujemo po najboljših. Lahko bi se
lahko celo vprašali, zakaj imamo najnižjo umrljivost dojenčkov in malo hospitalizacij zaradi
kronične obstruktivne žilne bolezni. Zakaj pa
na drugi strani zasedamo slabo mesto umrljivosti za ishemični možganski infarkt in pooperativni globoki venski trombozi in pljučni
emboliji. Zdravnikov in diplomiranih sester je
premalo, po vloženem denarju na prebivalca
smo v sredini, in nekaj mest višje če povežemo
dolarje na glavo in kakovost. Zanimivo bi bilo
tudi pogledati kako je s povezavo človeških virov, denarja in kakovostjo.

1
Purchasing Power Parity je konverzija valut, ki izenačijo kupno
moč posameznih z izločitvijo razlik v ravni cen med državami.
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Glede na razlike pri posameznih kazalnikih
je jasno, da gre za neupravičeno variabilnost
za katero najdemo mnogo izgovorov a noben
ni znastvemno potrjen. V osnovi gre za nerazumevanje, kako se izvajajo izboljšave v zdravstveni praksi, čeprav so rešitve znane (Robida,
2009) in nekatere ne zahtevajo velikih denarnih vložkov, ampak predvsem več časa, da se
ljudje usposobijo in strenirajo za izboljševanje
kakovosti in varnosti in to nato izvajajo v vsakdanji praksi.
VARNOST PACIENTOV IN ZAPOSLENIH
ZDRAVSTVENIH STROKOVNJAKOV
Škodljivi dogodki zaradi napak pri zdravstveni obravnavi dosegajo epidemiloške razsežnosti, a še vedno niso razpoznani kot javnozdravstveni problem. V Sloveniji so na četrtem
mestu po vzrokih umrljivosti, takoj za srčnožilnimi boleznimi, rakom in poškodbami. Ne
zajame pa jih nobena statistika. Tuje raziskave
so pokazale, da vsak 10. pacient, ki se zdravi v akutni bolnišnici, doživi škodljivi dogodek, približno vsak 300. pa umre zaradi napak (Schioler et al., 2001; Vincent et al., 2001;
Michel et al., 2004; Vries et al., 2008; James,
2013). Če prenesemo te podatke na Slovenijo, to pomeni okrog 35 tisoč poškodovanih
in okrog 1000 mrtvih zaradi napak. Lastne
raziskave nimamo, čeprav se je s pomočjo tujih in domačih strokovnjakov izobrazilo za
tako raziskavo 20 raziskovalcev in napravljena je bila celo pilotna študija v eni bolnišnici, nato pa je, iz meni neznanih vzrokov, stvar
zamrla. Glede na zbrane podatke ministrstva
za zdravje imamo zaradi napak izredno malo
smrti in smo verjetno svetovni prvaki na področju varnosti pacientov. Temu se ni čuditi,
saj pri nas vlada kultura strahu namesto kulture varnosti pacientov (Robida, 2012). Zaradi kulture strahu napak ne sporočamo (prijavljanje je policiski izraz) in potrebujemo, na
primer, 7 let, da odkrijemo štiri nepotrebne
smrti pri otrokih pri neki dejavnosti, pa še to
nam morajo povedati drugi. Lahko ostanemo
kar pri kulturi strahu, namesto, da bi jo začeli
spreminjati v kulturo pravičnosti, kjer vsakdo
lahko sporoči napako, ne da bi se bal neupravičenih posledic. V 80 do 90% so napake v sistemih in procesih, ponekod zakrite, ponekod
očitne, a sistemi so pri nas še vedno nedota-
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kljivi, kar se kaže tudi v javni diskreditaciji
komisij, ki napake analizirajo. Če ti pa kdo da
nekaj zvezdic, ker si »odličen«, čeprav ti pacienti umirajo po nepotrebnem, take komisije ne
diskreditiraš, čeprav bi jo upravičeno lahko.
»Takle mamo« zaradi tistih, ki zadržujejo status quo.
Kako nas vidi Evropska komisija
V poročilu Evropske komisijev (European Commission 2009, 2014) o izpolnjevanju njenih
priporočil, se je Slovenija uvrstila na zadnje
mesto skupaj z Romunijo.
Kako nas vidijo državljani
V poročilu Evrobarometra za leto 2014 (Europena Commision, 2014) o varnosti zdravstvene obravnave so največje razlike v sporočanju
škodljivih dogodkov, saj jih prebivalci Slovenije
sporočimo skoraj 4 x manj kot drugi državljani
EU (Slika 1).
Prebivalci EU 28 v 45% in Slovenije v 54% največkrat poiščejo pomoč pri odvetnikih, ko menijo, da so doživeli škodo zaradi napak.
KOMENTAR
Glede varnosti pacientov se pri nas nihče ne
zgane. Zgornje grozljive številke so znane že
več let. Še vedno mislimo, da je varnost pacientov stvar samo zdravnikov in medicinskih sester, tistih, ki delajo v mikrosistemih, v prvi liniji.
Slika 1:
Kaj pravijo prebivalci Slovenije (n=1113) in kaj
prebivalci EU 28 (N= 27 9191) o varnosti pacientov.
(Črni stolpci pomenijo Slovenijo, beli EU 28)

Tudi še tak dokaz, da je napako pri dejavnosti
otroški srčni kirurgiji naredilo vodstvo, bodo
sodišča najverjetneje »streljala« samo na posa-
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mezne zdravnike, kar bo ponovno onemogočalo kakršno koli popravo sistemov in procesov v
zdravstvenih ustanovah.
ZAKAJ NAJ BI MERILI USPEŠNOST
DELOVANJA ZDRAVSTVENE
OBRAVNAVE PACIENTA?
Prvič, ker s tem dobimo rezultate, ki jih lahko
primerjamo s standardi ali najboljšimi praksami in tako lahko z zgledovanjem izboljšujemo
izide za paciente njihovo in svojo varnost pacientov. Drugič, s tem poskrbimo za lastno zadovoljstvo in zadovoljstvo pacientov in drugih
uporabnikov. Tretjič, ker s tem zmanjšujemo
razsipavanje človeških in finančnih virov.
V zadnjem času, se zaradi pomanjkanja finančnih virov vse več govori o vrednosti zdravstvene obravnave, kjer igra kakovost poleg količine
vedno večjo vlogo (Dlugacz, 2010). Formula
je navidezno preprosta: Vrednost zdravstvene
obravnave V=K/stroški; V=vrednost zdravstvene obravnave; K=kakovost. Pri izračunu kakovosti in varnosti pacientov ne bi smeli imeti
večjih problemov, če bi lahko preverili kakovost samih podatkov, da ne bi prihajalo do njihovega prirejanja. Težje je s stroški, ker bi jih
morali izračunati za vsako vrsto bolezni. A to
se očitno da narediti (Rožman, 2012).
Sedaj je zadnji čas, da se poleg akreditacij osredotočimo na mikrosisteme. Mikrosistem v
zdravstvu ima svoj namen in sestavljajo ga osebje enote ali večpoklicnega tima, pacienti, procesi, ki jih mikrosistem uporablja za izvajanje
oskrbe, obnašanja in vzorci, ki označujejo delovanje mikrosistema. Mikrosistem ima skupne
cilje in meri tako strukture, procese, izide in
vzorce obnašanja. Brez dobrega delovanja mikrosistema ni dobrih izidov in ni preprečevanja
škodljivih dogodkov zaradi napak.
Mikrosistem mora imeti podporo mezosistema, oddelka, kjer deluje, in makrosistema,
vrhnjega vodstva zdravstvene ustanove. Za to,
kako se izboljšuje delo v mikrosistemu, pa se
moramo usposobiti.
Kaj lahko naredimo v mikrosistemu za preprečevanje škodljivih dogodkov zaradi napak
in nenehnem izboljševanju kakovosti? Ker je
zdravstvo in zato tudi mikrosistem socioteh26
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nična, zelo kompleksna dejavnost mora kot
vsak živ prilagoditveni sistem opraviti delo,
ugoditi potrebam osebja in vzdrževati samega sebe kot zdravstvena enota in prispevati k
uspehom celotne ustanove. Tehnične veščine
znamo opraviti dobro, šepamo pa na socialnih,
ne-tehničnih veščinah in zato neredko ne znamo vzdrževati niti lastnega večpoklicnega tima.
Osredotočil se bom samo na nekaj orodij za
preprečevanje napak, za izboljševanje kakovosti pa je metod in orodij prirejenih za zdravstvo še veliko. Metode in orodja moramo znati uporabljati v vsakdanjem delu, da napake
lahko preprečimo. Ena sama metoda ali orodje nikoli ne bosta rešila problema varnosti pacientov, ki ga imamo. Metode in orodja niso
zamotana, a če jih nimamo ali jih ne znamo
uporabljati, se nam bodo napake pojavljaje v
nezmanjšanem številu še naprej. Nekaj orodij
bom naštel - na prvem mestu je izobraževanje
in trening za varnost pacientov, sledijo strategija in program varnosti pacientov s ciljnimi
vrednostmi za vsak mikrosistem; sporočanje
napak in odklonov z namenom, da se iz napak
in odklonov učimo (ne prijava napak, ker ne
gre za policijsko dejavnost); sodobna analiza
napak, kjer iščemo globlje vzroke, ki so pripeljali do napak, ker jih le tako lahko preprečujemo; graditev in vzdrževanje timskega dela za
preprečevanje napak, kjer gre za skupne miselne modele, jasne vloge in odgovornosti članov,
skupno vizijo in vrednote, standardizirano komunikacijo, profesionalne odnose itd.; proaktiven pristop z upravljanjem s kliničnimi tveganji itd (Robida, 2009; Robida, 2013).
ZAKLJUČEK
Zagotovo je še veliko priložnosti za izboljšave.
Dobri kazalniki kakovosti, ki se približujejo
na dokazih podprtim standardom izboljšujejo
zdravje populacije, zmanjšujejo stroške in zagotavljajo transparentnost, ki ne bi smela nikoli
več sloneti na goljufijah pri prikazovanju kazalnikov in pavšalnimi izjavam, da delamo kakovostno in da je naše zdravstvo varno za paciente in zaposlene. Kazalniki izidov, na katere se
osredotoča ta prispevek, so le vodilo, ki zahteva ukrepanje s pomočjo merjenja strukturnih,
procesnih kazalnikov in kazalnikov profesionalnega obnašanja ter ne-tehničnih veščin.
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Za izboljševanje izidov zdravljenja na vseh treh
ravneh zdravstvene dejavnosti bo tudi v Sloveniji nekoč napočil čas, ko bo treba jasno zastaviti odgovornost za kakovost in varnost pacientov in ne meriti samo kazalnikov v bolnišnicah
in primarnem zdravstvu, ampak tudi kazalnike
koordinacije in integracije zdravstvene obravnave s potjo pacienta skozi zdravstveni sistem
od obiska pri izbranem zdravniku, obiska patronažne službe, ambulantnega obiska pri specialistu, hospitalizaciji, negovalni bolnišnici,
domu starejših občanov in rehabilitaciji. Celotno sliko uspeha bomo lahko pokazali le, če
bomo povezali vse te dejavnosti z osredotočenjem na pacienta in ne predvsem na zdravstveno ustanovo.
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Akreditacije in standardi ISO
– smo primerljivi z EU?
Povzetek

Abstract

Avtor v prispevku opisuje in analizira, kakšne
poti in orodja so potrebni, da v srednjeveliko slovensko bolnišnico počasi, premišljeno in pogumno uvedeš nujno potrebne postopke kakovostne
in varne obravnave pacientov.

The paper describes and analyzes the channels
and tools needed in a medium-sized Slovenian
hospital for secure and better care of patients.
Their implementation must be slow, thoughtful
and courageous.

Dotakne se le osnov, vse ostalo je natančno popisano v posameznih poslovnih in strokovnih
letnih poročilih bolnišnice, ki pa so pripravljena
po navodilih Ministrstva za zdravje.

It only touches the basics; everything else is exactly described in annual business and professional reports of the hospital, which are prepared according to instructions from the Ministry
of Health.

Kakovostna in varna obravnava pacientov je danes obveza vsakega sodelujočega v timski obravnavi pacienta, pogovori o varnosti pa so del vsakodnevnega dela teh timov.

Quality and safe patient care is now an obligation of each participant in a team, working with
a patient; talking about security is now part of
the daily routine for these teams.
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UVOD

njaču, po možnosti ob kaminu in dobri kapljici.

Preprosto ne vem, če sem že kdaj o kateri dodeljeni nalogi toliko razmišljal in premleval v
svojih mislih. Naslov je pomenljiv, moje znanje o besedah iz naslova pa zelo skromno. Veliko sem se o kakovosti izobraževal, ne samo
zato, ker vem, da je to pomembno, ampak ker
se zavedam, da lahko to koristi pacientom, ki
nam zaupajo, in ustanovi, v kateri sem zaposlen. Osem let se bolj ali manj uspešno spopadam z izzivi, ki izhajajo iz nadaljevanja prepoznanega in cenjenega dela mojih predhodnikov
in učiteljev.

Kakovost, varnost, strokovnost, zaupanje …
so to le lepe besede? Ni nujno, da je tako. Vsak
sam se odloči, kako bo svoje poklicno in zasebno življenje ter delo opravljal, kako bo s
partnerjem ali sam vzgajal otroke. Preprosto
vsak sam se odloči, kako bo živel svoje življenje. Ljudje smo si različni, zelo smo posebni
in v tem svojem bistvu vsi enkratni. Da pa se
obravnava pacienta s točno določenim bolezenskim stanjem strokovno in kakovostno izvede, je treba zapisati postopek obravnave tudi
s kazalniki učinkovitosti, da lahko po določenem času preverimo uspešnost obravnave in
izvedemo izboljšave. Še bolje je, če je zapisano
vse od vstopa pacienta v ustanovo do izstopa iz
nje (po možnosti na vozičku kot v tujem filmu,
da se slučajno ne poškoduje). Zato so se napredni svetovni sistemi odločili, da bodo razvili
posebne modele. Postavili so realne standarde,
normative, preproste predpise …

RAZMIŠLJANJE
Obravnava pacientov mora potekati skladno z
veljavno doktrino in smernicami za obravnavo
bolezenskega stanja. Enako naj bi pri vodenju
in delovanju bolnišnice upoštevali vse veljavne
predpise in zakone. Vodstvo naj bi skrbelo skoraj za vse. Precej zakonov, podzakonskih aktov,
pravilnikov in priporočil usmerja, omejuje in
predpisuje delovanje javnega zdravstvenega
zavoda splošne bolnišnice. Kljub temu usmeritev kako sestaviti ekipo, kako izbrati sodelavce,
kako motivirati dobre zdravnike za predstojnike, vrhunske strokovnjake na svojem področju
– nujno tudi pol-ekonomiste – preprosto NI.
Morda bodo moja razmišljanja nerazumljena,
morda bodo predstavljala nevarnost za dobro
moje ustanove, vendar bom tvegal v prepričanju, da je moje ravnanje ustrezno, dobronamerno in v dobro nas pacientov, ki vstopamo
na področje zdravstva kot uporabniki. Vsako
nestrinjanje bom razumel, morda kot pomanjkanje zrelosti, vsako nerazumevanje pa kot dejstvo, da smo vsi samo ljudje.
V medijih lahko preberemo in na družabnih
omrežjih razpravljamo, koliko takšnih in drugačnih omrežij deluje v naši domovini, delujejo
verjetno tudi v manjših okoljih. Njihov glavni
namen in cilj naj bi bil usmerjati zdravstveni
sistem in ga razvijati sebi (njim) v prid. Nobenega dejstva o njihovem obstoju še ni bilo
predstavljenega, nobenih konkretnih dejanj, vidnih rezultatov, pa vendar skoraj vsi v to verjamemo. Je to samo alibi za našo neučinkovitost,
našo lenobo? Da nečesa ne bi storili, ker je pač
pasivnost najugodnejša ta hip – varno v nasla-

30

V naši domovini smo zopet nekaj posebnega.
Že vsaj 20 let takih standardov in normativom
nimamo na nobenem področju in zdi se, da jih
niti ne potrebujemo, še najmanj na področju
zdravstva. Kako bi se počutili na letalu, če bi
bilo tako tudi pri letalskih prevozih? Pride čas,
ko niti ne vemo, kdo naj normative pripravi,
kdo je za to bolj ustrezen in kaj ima za bregom,
če jih predstavi Micka. Najde se kak pomemben veleum, ki kot minister za to področje izjavi, da naj jih postavijo kar menedžmenti posameznih ustanov sami. S tako izjavo prizna, da
ne pozna niti kolektivnih pogodb, ki v državi
veljajo, kaj šele ostalega zakonsko predpisanega
balasta.
V opredeljenih timih, oddelkih, neformalnih združbah, povezanih službah in, seveda,
omrežjih, ki se skozi zgodovino delovanja neke
ustanove postavljajo, pletejo in delujejo, postavijo mladega zdravnika, sicer specialista, da
vodi bolnišnico z nekaj več kot 700 zaposlenimi. Opredeljen ima program, cena za vsako
postavko je določena, različna po bolnišnicah,
ker tako pač je (omrežja pač), in v naši bolnišnici še nižja, ker je direktor svež, brez mrežnih
povezav in zaradi mladosti še nenevaren. Financiranje izvajalcev v zdravstveni dejavnosti
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je bilo sprva opredeljeno na verjetno manj kot
128, danes je že na več kot 280 straneh splošnega dogovora. Preprost »kmečki izračun« pa
pove, da bo konec leta pod črto rdeča številka.
Seveda pri tem ne bo možno zadostiti vsem
veljavnim predpisom in znanim normativom.
Ostale bodo opravljene in neplačane ure, daljše
bodo skoraj povsem nepotrebne čakalne vrste.
Saj smo vedeli, da mlada naivna ekipa pač ne
zna voditi bolnišnice. Nima izkušenj, znanja je
premalo. Se je kdo vprašal, koliko je tako mislečim za varnost nas, pacientov?
Mirnost in treznost pri dogovarjanju znotraj
hiše in določanje ključnih kazalnikov pri uvajanju kakovosti je obrodila sadove. Deležniki v
zdravstvenem sistemu nas postopno sprejemajo za partnerja, pričenjamo graditi, postavljamo skupino za kakovost, uvedemo enoten temperaturni list za vse oddelke bolnišnice. ZUJF
nas prizemlji, neskladja med mednarodnimi
priporočili in dejanskimi zmožnostmi so velika, morda prevelika? Ne. Odločno nadaljujemo
s trdim delom in na strokovnem svetu soglasno potrdimo pravilnost odločitve za certifikat
kakovosti. Vedno več področij je, kjer je prevladujoča barva rumena ali celo zelena. Rdeče
barve skoraj ni.
Iskreno smo hvaležni za pomoč in koristne nasvete nekaterim iz bolnišnice v Beljaku. Priporočila uvajamo v vsakdanje delo. Pri pregledu
rezultatov in na analizah smo še nekoliko šibki,
a premiki so očitni, sploh po izvedenih izobraževanjih iz vodenja, voditeljstva, kakovosti in
podobnih področij. Ključnih oseb takrat žal še
ni bilo na sestanke, direktor pa je na redno sejo
strokovnega sveta pripeljati motivatorja, ki je
tri ure »težil«. Uspeh in zadovoljstvo udeležencev sta bila presenetljiva, skoraj zaskrbljujoča.
Sledile so še delavnice o napakah pri zdravstveni obravnavi pacientov. Pomembna spoznanja
so bila uvedena v redno delo. Varnostne vizite
vodstva so usmerjene, soglasni zaključki izboljšajo kakovostno obravnavo pacientov.

Akreditacije in standardi ISO – smo primerljivi z EU?

varno, timska obravnava je strokovna in kakovostna. Za dolge čakalne dobe se iskreno opravičujemo, a zagotavljamo, da bomo naredili
vse, da gospe ministrici pomagamo z argumentiranimi nasveti, kako sistem izboljšati.
Dovolite, da se na koncu zahvalim vsem, ki želijo biti naši pacienti, vsem, ki želijo biti moji
sodelavci, mojim učiteljem, lokalni skupnosti,
domovini, da sem se lahko izobraževal, in vam,
ki ste moj zapis prebrali. Če se je v zapisu slučajno kdo prepoznal in sem ga s tem užalil, se
mu iskreno opravičujem, moj namen je bil le
predstaviti uvajanje kakovosti v realno delo s
pacienti.
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ZAKLJUČEK
Štiri leta uvajanja in dela se počasi končujejo.
Projekt priprave na akreditacijo se počasi bliža.
Mirne vesti lahko zaključim, da se kot pacient
v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec počutim
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Povzetek

Abstract

V Sloveniji je dve leti po implementaciji Direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu že mogoče čutiti njen
vpliv. Zavarovane osebe že imajo koristi od nove
zakonske ureditve, ki pa je tako pacientom kot
izvajalcem postavila tudi določene ovire pri čezmejnem zdravljenju.

Two years after the implementation of the Directive on the application of patients’ rights in
cross-border healthcare in Slovenia, we can already feel its influence. Insured persons have already benefited from this new legal order, which
has also set certain barriers for patients as well
as health care providers regarding cross-border
healthcare.
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UVOD
Direktiva 2011/24/EU o uveljavljanju pravic
pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu1 je že v času svojega nastajanja sprožala
številne polemike tako na nivoju Evropske unije kot tudi v Sloveniji. Pričakovanja javnosti o
njenem vplivu na slovenski zdravstveni sistem
so bila različna. Pojavljale so se napovedi o morebitnem razpadu sistema, povečanju neenakosti med zavarovanci pa tudi, da večjih sprememb ne bo. Slabi dve leti po prenosu2 Direktive v slovenski sistem lahko že podamo prvo
(o)ceno njenega vpliva.
POSLEDICE DIREKTIVE V PRAKSI
Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja je v Sloveniji dobro organiziran.
Zato naši zavarovanci, kljub splošnemu prepričanju, da temu ni tako, v trenutku, ko postanejo uporabniki zdravstvenih storitev, ugotovijo, da jim ta zagotavlja večji obseg pravic
kot sistemi drugih držav članic EU. Slovenija
že od vstopa v Evropsko unijo izvaja uredbe
o socialni varnosti, ki prav tako kot Direktiva
omogočajo pacientom držav članic uveljavljanje načrtovanega zdravljenja v tujini. S prenosom Direktive v slovensko zakonodajo zato ni
bilo realno pričakovati večjega odliva slovenskih pacientov v tujino. Direktiva večinoma le
povzema sodno prakso Sodišča EU. Tej pa so
še pred implementacijo Direktive v slovensko
zakonodajo sledila tudi slovenska sodišča, zato
je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) že od leta 2010 izvajal povračilo stroškov specialističnoambulantnega zdravljenja v
drugi državi članici EU skladno z ureditvijo v
bodoči Direktivi.
Načelo prostega pretoka ljudi in storitev je eno
temeljnih načel Evropske unije, ki ga je slovenski zakonodajalec ob prenosu Direktive spoštoval le deloma. V slovenski zakonodaji so bile
namreč postavljene določene omejitve. Nekatere zdravstvene storitve so izvzete iz povračila stroškov, za nekatere pa je predpisana predhodna odobritev. Kljub omejitvam izključitev
povračila za storitve iz osnovne zdravstvene
dejavnosti med zavarovanimi osebami ni povzročila večjega nezadovoljstva. Drugačen odziv pa je med zavarovanimi osebami mogoče
zaznati zaradi Odredbe o seznamu zdravstve34

nih storitev, za katere se zahteva predhodna
odobritev3, ki jo je Minister za zdravje izdal
januarja 2014. Odredba določa seznam visoko
specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme, ki se uporablja
za zdravstvene storitve, za katere je potrebna
predhodna odobritev ZZZS kot pogoj za uveljavljanje pravice do povračila stroškov iz člena
44c4 zakona. ZZZS je v letu 2014 prejel 24 vlog
za predhodno odobritev. Največ vlog se je nanašalo na odobritev preiskave z magnetno resonanco, razlog zavrnitve povračila pa je bil v
dejstvu, da je v Sloveniji takrat obstajal vsaj en
izvajalec, ki bi lahko storitev opravil v okviru
dopustne čakalne dobe.
Zavarovane osebe so ZZZS hkrati seznanjale,
da jih izvajalci ne obvestijo o čakalnih dobah
pri drugih izvajalcih oziroma jim ne predlagajo izvedbo storitve pri izvajalcu, pri katerem
čakalna doba ne presega najdaljše dopustne čakalne dobe, kot to določa 11. člen Pravilnika o
najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov5. V večini primerov je
tako izvajalec zavarovano osebo sicer obvestil
o tem, da čakalna doba pri njemu presega dopustno čakalno dobo, ni pa ji sporočil izvajalca,
kjer čakalna doba ni presežena, temveč je zavarovani osebi zgolj izročil seznam ostalih izvajalcev v Sloveniji, na podlagi katerega naj bi si
zavarovana oseba sama preverila čakalne dobe.
Nadalje smo ugotovili, da določeni izvajalci zavarovanim osebam ne želijo določiti datuma
zdravljenja, temveč jim določijo »datum«, ko
jim bodo sporočili datum zdravljenja. Na ta
način je zavarovanim osebam onemogočeno

1
2

UL EU L 88, 4.4.2011

V Sloveniji je bila Direktiva implementirana z novelo Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZM) novembra 2013, s katero je bila hkrati celovito urejena
pravica do zdravljenja v tujini. Slovenska zavarovana oseba ima
danes tako tri različne možnosti za načrtovano zdravljenje v
tujini: 1. če so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, 2. če so
v Sloveniji predolge čakalne dobe in 3. na podlagi Direktive.

3
4

Ur. l. RS, št. 6/14

V členu 44c ZZVZZ je zakonodajalec povzel vse bistvene
določbe Direktive glede pravice do zdravljenja v drugi državi
članici EU.

5

Ur. l. RS, št. 63/10
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nemoteno dokazovanje preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe v Sloveniji. Določbe Pravilnika kot tudi seznam storitev iz Odredbe ministra tako kar kličejo po ponovnem pregledu.
Na drugi strani pa se že kažejo pozitivni učinki
direktive, in sicer kot nova možnost zavarovanih oseb, da izbirajo izvajalca zdravstvenih storitev ne le v matični državi, kjer so zavarovani,
temveč tudi v drugih državah članicah EU. Z
medijsko pokritostjo prenosa direktive v nacionalni sistem so se namreč zavarovane osebe
bolj množično seznanile s to novo pravico.
Pred spremembo ureditve je bilo pričakovati
največ odhodov v tujino zaradi težav pri zagotavljanju dostopnosti zdravljenja. Toda, če se
izhaja iz predpostavke, da si vse države prizadevajo za kar najkrajše čakalne dobe in ob tem
težijo k zagotavljanju kar najvišje možne kakovosti in varnosti za svoje zavarovance, ki se
tudi sami najraje zdravijo v domačem okolju,
potem bi lahko predvidevali, da večjega števila
odhodov ne bo. Po slabih dveh letih od implementacije se že lahko poda oceno, da je Direktiva vsekakor sprožila določene spremembe, ki
so jih in jih še bodo občutili zdravstveni sistemi posameznih držav. Njen namen še danes
ocenjujem primarno kot izboljšanje sistemov
posameznih držav in šele sekundarno kot »odpiranje meja«.
MOBILNOST PACIENTOV
Kljub nekaterim ocenam, da bodo pacienti z
vzhoda »drli« na zahod, za Slovenijo tega ni
mogoče reči. Iz podatkov ZZZS izhaja, da se je
v letu 2014 večina vlog za povračilo stroškov
»po Direktivi6« nanašala na sosednje države,
t. j. Hrvaško (67 % vseh vlog), Avstrijo (15 %
vseh vlog) in Italijo (13 % vseh vlog). Podoben
trend odhodov v sosednje države je zaznan
tudi v prvi polovici letošnjega leta (Hrvaška 48
%, Italija 35 % in Avstrija 13 % vseh vlog).

Kaj nam je prinesla Direktiva EU o čezmejnem zdravljenju

Tabela 1:
Odhodi v tujino (1. 1.–30. 6. 2015)

Zanimiv je tudi podatek, da je največ vlog za
povračilo stroškov letos prejela Območna enota ZZZS Murska Sobota (32 % vseh vlog), sledijo pa ji enote Maribor (18 % vseh vlog), Koper (12 % vseh vlog) in Nova Gorica (11 %
vseh vlog). Slednje kaže, da so bile pravilne
ocene, da bo največji vpliv Direktive čutiti na
obmejnih območjih, kar je povezano z bližino
tujih izvajalcev, saj se potni stroški v teh primerih ne povrnejo7.
Na podlagi Direktive je ZZZS v letu 2014 za
povračilo stroškov 1098 odobrenih vlog (prejel je 1250 vlog) zavarovanim osebam povrnil
157.510,33 EUR. Zavarovane osebe so v tujini
najpogosteje opravile preiskavo elektromiografije (EMG), operacije na ožilju ter specialistično storitev pri okulistu in ortopedu. Podoben
trend se nadaljuje tudi v letošnjem letu. V prvih šestih mesecih leta 2015 je ZZZS prejel 858
vlog, kar pomeni, da se je število vlog za povrnitev stroškov »po Direktivi« povečalo za 40
% glede na enako obdobje lani. V prvih šestih
mesecih je tako ZZZS za povračilo stroškov
721 odobrenih vlog namenil 147.599,07 EUR,
v istem obdobju lani pa 68.423,94 EUR. Iz tega
je moč razbrati, da se je v letu 2015 znesek za
povračilo stroškov povečal za 115 % glede na
enako obdobje lani.

6
7

Po členu 44c ZZVZZ.
Člen 44c ZZVZZ je izključil povračilo potnih stroškov.
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Tabela 2:
Povračila stroškov Direktiva (1. 1.–30. 6. 2015)

Gre za rast, ki jo je treba spremljati, vseeno
pa odhodek v višini 150.000 ali 300.000 EUR
letno za povračilo stroškov zdravljenja v tujini (kot posledice Direktive) ne predstavlja večjega vpliva na finančno stabilnost ZZZS ali
zdravstvenega sistema v Sloveniji. Tudi sicer
lahko minister za zdravje v skladu s členom
44e ZZVZZ določi omejitev povračila stroškov
pri uveljavljanju pravic do zdravljenja v drugi državi članici EU, če bi izvajanje zdravljenja
v tujini ali uveljavljanje zdravstvenih storitev
pacientov iz drugih držav članic EU pomenilo
poseg v prevladujoče razloge v splošnem interesu, kot so nezmožnost zagotavljanja zadostnega in stalnega dostopa do uravnoteženega
obsega visokokakovostnega zdravstvenega varstva v Sloveniji ali preveliko porabo finančnih,
tehničnih in človeških virov z vidika obvladovanja stroškov. Takšno možnost dopušča tudi
Direktiva. Čas bo pokazal, ali so bojazni v primeru Slovenije sploh lahko upravičene.
Mobilnost zavarovanih oseb je na podlagi Direktive in zakona8 omogočena tudi v primeru
nadaljnjega zdravljenja v Sloveniji. Zavarovana
oseba ima namreč potem, ko opravi zdravljenje
v drugi državi članici, zagotovljen enak dostop
do nadaljevanja zdravljenja v Sloveniji, kot če
bi zdravljenje uveljavila doma.
INFORMIRANJE
Direktiva daje velik poudarek informiranju
zavarovanih oseb o možnostih zdravljenja v
tujini. Zavarovane osebe namreč potrebujejo celovite informacije, da se lahko odločijo o
možnostih zdravljenja v tujini. S tem namenom ter v skladu s členom 77b ZZVZZ pod
36

okriljem ZZZS deluje Nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo
(NKT)9 . Njena naloga je zagotavljati slovenskim zavarovanim osebam informacije o pravici do zdravljenja v tujini, o izvajalcih zdravstvene dejavnosti, o obsegu povračila stroškov
zdravljenja, posredovati tujim zavarovanim
osebam informacije o morebitnem zdravljenju
v Republiki Sloveniji, se posvetovati z organizacijami pacientov, izvajalci zdravstvene dejavnosti in nosilci zdravstvenega zavarovanja,
sodelovati in izmenjevati informacije z NKT
drugih držav članic EU in Evropsko komisijo. V letu 2014 je slovenska NKT slovenskim
in tujim zavarovancem posredovala več kot
4500 pojasnil (večinoma prek klicnega centra).
Zavarovane osebe so imele največ vprašanj o
zdravljenju v tujini na podlagi napotnice oziroma predhodne odobritve. Največ pojasnil se
je nanašalo na zdravljenje in postopke povračil
stroškov v sosednjih državah (Hrvaška, Avstrija, Italija), kar se ujema s predhodno predstavljenimi podatki o odhodih naših zavarovancev na zdravljenje v sosednje države.
Izpostavim naj, da slovenska NKT velja za reprezentativni vzorec drugim evropskim državam. Tako je bila povabljena s strani Evropske
komisije, da poda predstavitev svoje spletne
strani in delovanja v okviru Koordinacije nacionalnih kontaktnih točk EU. Poleg tega je bila
slovenska NKT vabljena k aktivnemu sodelovanju na številnih dogodkih, npr. v okviru foruma European Patients’ Forum (EPF)10.
IZVAJALCI
V zakonu11 so naštete informacije, ki jih morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v Sloveniji zagotavljati tako slovenskim zavarovanim
osebam kot tudi zavarovanim osebam drugih
držav članic EU. Poleg možnosti zdravljenja,
čakalnih dob ter cen zdravstvenih storitev morajo zagotavljati tudi informacije o kakovosti
in varnosti zdravstvene dejavnosti, pravici do

8
9

Člen 44d ZZVZZ.
http://www.nkt-z.si/

10

http://www.eu-patient.eu/News/News/press-release-is-crossborder-healthcare-working-for-patients/

11

Člen 77c ZZVZZ.
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predložitve računa za opravljeno storitev, zavarovanju poklicne odgovornosti zdravstvenih
delavcev, dovoljenju za opravljanje zdravstvene
dejavnosti ter o pravicah in postopku zdravljenja v tujini.
Skladno z zakonom so izvajalci zdravstvene
dejavnosti v Sloveniji dolžni ministrstvu za
zdravje sporočiti podatke o uveljavljanju zdravstvenih storitev pacientov iz drugih držav članic EU, v skladu z navodilom ministrstva za
zdravje pa so izvajalci dolžni te podatke vsako
leto sporočati Nacionalnemu inštitutu za javno
zdravje. S strani NIJZ sem prejel pojasnilo, da
je večina slovenskih bolnišnic za leto 2014 poročala, da pacientov, ki bi se sklicevali na Direktivo, ni bilo (izjema sta le dve bolnišnici s
skupaj 23 pacienti, večinoma iz Italije, Avstrije
in Hrvaške). Ker celoviti podatki o pacientih
drugih držav članic EU v Sloveniji niso dostopni, ni mogoče podati ocene vpliva tujih pacientov na slovenski zdravstveni sistem. Gotovo
pa je Direktiva v sosednjih državah povzročila podoben trend kot v Sloveniji, in sicer da si
zavarovane osebe za zdravljenje izberejo sosednjo državo. Menim, da so vzroki za to bližina
doma, primerljive cene zdravstvenih storitev in
znanje tujega jezika.
Direktiva sicer predstavlja velik izziv za slovenske izvajalce zdravstvenih storitev, in sicer kako
ponuditi svoje presežne zmogljivosti in vrhunsko znanje tujim pacientom. Po drugi strani pa
zaradi podaljševanja čakalnih dob pomeni zanje tudi izziv, kako hkrati zadržati slovenskega
pacienta.
Opozoriti je treba še na pomembno sistemsko
vprašanje, ki se je odprlo ob implementaciji Direktive v Sloveniji. Zakon omogoča povračilo
stroškov zdravljenja na podlagi Direktive pri
zasebnih izvajalcih v tujini, kar pa ne velja za
povračila stroškov pri zasebnih izvajalcih v Sloveniji. Ker Direktiva takšno ureditev dopušča,
se odpira dvom o skladnosti z Ustavo, saj postavlja slovenske zasebne izvajalce v slabši položaj kot izvajalce v EU. Hkrati takšna ureditev
postavlja v neenak položaj glede možnosti povračila stroškov tudi slovenske zavarovance, ki
so obiskali zasebnika doma ali v tujini.

Kaj nam je prinesla Direktiva EU o čezmejnem zdravljenju

STANJE V EU
Evropska komisija je v začetku septembra objavila poročilo12 o stanju izvajanja Direktive,
iz katerega izhaja, da je dogajanje, povezano
z Direktivo, v večini držav članic pomembno
vplivalo na reforme njihovega zdravstvenega
sistema. Komisija v poročilu poudarja, da podatki držav članic niso popolni niti niso zlahka primerljivi. Podatki, ki so jih nekatere države članice posredovale, so namreč skupni tako
za Direktivo kot za uredbi o socialni varnosti.
Nadalje iz poročila izhaja, da se je izboljšala
preglednost in mobilnost bolnikov v Evropski
uniji ter da je Direktiva prispevala k napredku
pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije, sodelovanju na področju e-zdravja in evropskih referenčnih mrež.
Evropski državljani pa se še vedno premalo zavedamo svoje pravice do izbire zdravstvenih
storitev v drugi državi članici EU. Podatki kažejo nizko ozaveščenost državljanov EU o njihovih pravicah in obstoju nacionalnih kontaktnih točk. Kljub temu pa je raziskava junijskega
Evrobarometra13 pokazala, da smo Slovenci, v
primerjavi s povprečjem držav članic EU, nadpovprečno dobro informirani o pravici do
zdravljenja v tujini, pri čemur je ključen vidik
ravno poznavanje naše nacionalne kontaktne
točke.
Kljub povečanju mobilnosti pacientov v EU pa
njen obseg še vedno ni velik. Kot izhaja iz poročila Evropske komisije, na to vpliva dejstvo,
da so nekatere države članice izvedle prenos
Direktive zelo pozno, učinkovitost posameznih
nacionalnih kontaktnih točk je zelo različna, v
državah članicah pa se pacienti soočajo s številnimi omejitvami (sistem predhodne odobritve,
nižje tarife za povračilo v tujini kot v matični
državi, obremenjujoče upravne zahteve, nepoznavanje tujega jezika, razlike v ceni storitve
v tujini, sprejemljive čakalne dobe v matični
državi, nepripravljenost pacientov na potovanje).14*
12

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/2015_operation_report_dir201124eu_sl.pdf

13

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_
fact_si_si.pdf

14*

Glej opombo 14 na strani 36.
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Podatke o povračilih stroškov v okviru Direktive je Evropski komisiji sporočilo le 20 držav
članic. V teh državah je bilo izvedenih skupaj
39 826 povračil stroškov, od tega 31 032 samo
na Danskem. Skupno so samo štiri od omenjenih držav članic poročale o več kot 1000 povračilih stroškov. Na drugi strani pa je 14 držav
članic, ki so izvedle manj kot 100 povračil stroškov (od tega jih šest ni izvedlo nobenega). Kot
ugotavljajo, je na evropskem nivoju odobrenih
približno 85 % zahtevkov za povračilo stroškov.
Iz poročila Evropske komisije lahko zaključimo, da je Slovenija s 1098 povračili v letu 2014
ena izmed držav z največ povračili stroškov
zdravljenja v drugi državi članici EU. Druga realnost podatkov Evropske komisije pa kaže na
dejstvo, da manjkajo podatki skoraj polovice
držav članic EU oz. da le-ti niso primerljivi, kar
priznava tudi sama Komisija.
ZAKLJUČEK
Direktiva je slovenskim zavarovancem prinesla več pravic do čezmejnega zdravljenja kot
tudi višjo stopnjo zavedanja o obstoju teh pravic. Kot celota je njen vpliv vsekakor pozitiven.
Hkrati pa je bil ob prenosu Direktive postavljen določen sistem omejitev (sistem predhodne odobritve, izključenost povračil za nekatere storitve), kar bo gotovo še predmet presoje
Evropske komisije, ko bo slednja pričela z ocenjevanjem, ali so države članice Direktivo prenesle pravilno. Slovenska politična odločitev,
da se omogoči povračilo stroškov pri zasebniku v tujini, doma pa ne, bo še naprej predmet
razprav, najbrž tudi ustavne presoje v Sloveniji.
Direktiva nam je tako pokazala tudi določene
slabosti slovenskega zdravstvenega sistema, zato je to priložnost in izziv za njegovo izboljšanje v koristi vseh nas – zavarovancev. Vsi deležniki v zdravstvenem sistemu bi morali slediti
interesu pacienta, ki si želi predvsem čim hitreje priti do kakovostne zdravstvene storitve, ki
jo potrebuje.
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Tudi na ZZZS se v okviru informiranja naših zavarovancev
o možnostih zdravljenja v tujini ter pri samih zahtevkih za
povračilo stroškov soočamo s podobnimi navedbami
zavarovancev. Velja opozoriti, da od navedenih razlogov v
Sloveniji ni uvedena nižja tarifa za povračilo v tujini kot v
matični državi, še vedno pa nismo vzpostavili sistema
sprejemljivih čakalni dob.
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Abstract

Trženje v zdravstvu zajema dve pomembni področji, to je trženje produktov, ki so posledica delovanja inštitucije, in trženje znanja. Znotraj
trženja produktov, ki so lahko storitve pranja,
vzdrževanja ali storitve kuhinje, daleč najpomembnejši del predstavljajo storitve medicinskega turizma. Medicinski turizem postaja resen
posel. Države so prepoznale, da lahko dodatno
izkoristijo svoje zdravstvene kapacitete in jih
ponudijo na prostem trgu. Slovenija je s ponujanjem storitev medicinskega turizma naredila
nekaj prvih korakov, zato bo treba v prihodnje
na tem področju zastaviti jasno strategijo, še prej
pa sprejeti politično odločitev, ali se bo Slovenija
podala v vode medicinskega turizma ali ne.

Marketing in health care covers two important
aspects: marketing of products, produced during operation of institutions, and marketing of
knowledge. The most important part of product
marketing, which could be laundry services,
maintenance services or kitchen services, are the
services for medical tourism. Medical tourism is
becoming a serious business. Countries have recognized that health services can be offered on
the market. Slovenia has already made the first
steps in the field of medical tourism, therefore it
will be necessary to set a clear strategy for this
area in the future, after making a political decision on whether Slovenia will become involved
in medical tourism at all.
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1. UVOD
O trženju v zdravstvu se v Sloveniji govori že
kar nekaj časa, vendar do sedaj še ni bilo odgovorov na nekaj ključnih vprašanj – ključnih
zato, ker v našem primeru govorimo o trženju, ki naj bi ga izvajale javne zdravstvene organizacije. Na žalost se govori o tej temi bolj
z negativnega kot pozitivnega vidika, razlog v
tem pa je verjetno bojazen, da bodo slovenski
prebivalci tako ali drugače prikrajšani za hitro in kakovostno zdravljenje. Izkušnje iz preteklosti so v zvezi s trženjem take, da so se izmenjavala obdobja skromnega navdušenja za
trženje z obdobji popolne prepovedi z utemeljitvijo, da je javni sektor namenjen storitvam
javnega značaja in tistim, ki jih država zagotavlja z zakonom. Kar je sicer res. Verjetno je
to tudi glavni razlog, da zdravstvena politika
in tudi širša politika do sedaj trženja v zdravstvu in predvsem medicinskega turizma ni nikoli strateško podprla, tako kot ga podpira večina držav EU, npr. Hrvaška, ki je pripravila
strategijo razvoja zdraviliškega in medicinskega turizma na Hrvaškem in jo minister za turizem predstavlja po Evropi in tudi širše. Slovenija je torej že zamudila pretežni del vlaka,
vendar so zaradi lege skoraj v središču Evrope,
zaradi turistične privlačnosti in delno tudi zaradi prepoznavnosti zdraviliškega turizma še
vedno priložnosti za ponujanje specifičnih medicinskih storitev. Najprej bi torej morali zagotoviti, da se lastnik javno in jasno in tudi dolgoročno izreče, da je zainteresiran, da se javni
zdravstveni zavodi, skupaj z vsemi potenciali,
vključujejo v različne oblike trženja svojih storitev doma in v tujini. Ob tem stališču se seveda ne pričakuje kakšnih posebnih zagat, ko se
odločamo za trženje v tujini, odpre pa se resno
vprašanje: katere zdravstvene storitve tržiti v
okviru enovitega sistema zdravstvenega varstva
v naši državi in kako to storiti.
2. KLJUČNE DILEME IN VPRAŠANJA
Prvi in ključni problem je, ali lahko tržimo
zdravstveno storitev, ki jo opravljamo tudi v
okviru pogodbe z javno zdravstveno blagajno.
Seveda takoj za tem sledi vprašanje, ali lahko
tržimo to storitev in jo opremimo z določeno
boniteto, na primer da se bistveno skrajša čakalna vrsta za tiste, ki so pripravljeni plačati
42
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storitev v celoti. Mnogim se bo zdelo to izhodišče samo po sebi predrzno in nedopustno.
Zakaj pa ne bi omogočili ljudem, ki imajo denar in so pripravljeni plačati določeno storitev,
da jo opravijo v času in tam, kjer to sami želijo, sploh pa v primeru, da zdravstveni zavod,
ki naj bi opravil to storitev, razpolaga z ustreznimi kapacitetami in viškom virov, ki mu to
omogočajo. Seveda takoj za tem opozorimo
na dejstvo, da je javni zdravstveni zavod v prvi
vrsti dolžan izpolniti obveznosti po pogodbi z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Da ne bi
prodajali storitve tudi v okviru tržnih možnosti
in priložnosti na domačem zdravstvenem tržišču torej ni v navzkrižju vseh teh tehničnih in
poslovnih interesov.
Zagotovitev kapacitet za tak del programa je seveda za vsak zdravstveni zavod tvegana, kajti ne
gre samo za prostore, gre tudi za presežek tehnologije, človeških zmožnosti pa tudi ustvarjanje ustreznega specifičnega administrativno-tehničnega zaledja. Vse to je treba ustvariti
tudi za trženje storitev izven lokalnega okolja.
Temu razmišljanju logično sledi vprašanje, v
kolikšnem obsegu lahko javni zdravstveni zavod deluje na področju trženja storitev. Mogoče odgovorimo še na vprašanje, kako si predstavljamo trženje. Produkt in storitev imata
svobodno oblikovano ceno pa tudi organizacijo in izvedbo na način, ki najbolj ustrezata
morebitnemu kupcu, nikakor pa ne tako, da bi
posegal v kapacitete in zmožnosti, ki so s pogodbo dogovorjene z glavnim plačnikom dela
programa in storitev javnega zdravstvenega zavoda. Seveda je treba odgovoriti tudi na vprašanje, v kolikšnem obsegu lahko to delo javni
zdravstveni zavod opravlja, da ne bi posegel in
porušil svojega temeljnega namena ustanovitve
in poslanstva – to bi namreč pomenilo, da javni zdravstveni zavod izgublja svoj značaj, ki naj
bi segal le na področje zadovoljevanja potreb
po zdravljenju zavarovancev javnega zdravstvenega sistema.
Naše izkušnje pa tudi izkušnje iz tujine so take,
da lahko tržni program javnega zdravstva seže
največ do obsega 15 % vseh prihodkov, ki jih
ima javni zdravstveni zavod. To se približno
pokriva tudi s 15 % obsega dejavnosti, kar pa
ni nujno, ker lahko v tržnem segmentu zaradi
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svobodnega reguliranja cen dosežemo boljše
cene kot so zagotovljene v sistemu financiranja
javnega zdravstva prek Zavoda za zdravstveno
zavarovanje. Boljše cene za tržni del so pravzaprav praktično in teoretično ključni predpogoj
za tako početje, kajti prva zapoved je, da tržni
del programa nikakor ni in nikoli ne sme povzročati stroškov in iskati pokritja iz sistema
javne zdravstvene storitve. Smisel tržnega početja na področju zdravstva je končno dobiček
in zagotavljanje virov za svoj lastni razvoj in
iskanje konkurenčnih prednosti ter utrjevanje
dobrega imena, od katerega imajo koristi tako
naši zavarovanci kot zaposleni. Torej: ali imamo POGUM govoriti o dobičkih.
3. ZAKAJ SPLOH TRŽENJE
V ZDRAVSTVU?
Skušajmo odgovoriti še na eno vprašanje: zakaj
sploh trženje? Pravzaprav je to retorično vprašanje. Javni zdravstveni zavod pa res ne potrebuje trženja, saj je država dolžna zagotavljati vse vire, da JZZ normalno deluje. Pa je res
temu tako?
Zakaj torej trženje? Najprej mogoče zato, ker
ima zdravstvena storitev bistveno več dodane
vrednosti kot nekatere druge dejavnosti ekstenzivne narave, ki jih prodajamo v tujino.
Zdravstvena storitev vključuje mnogo zahtevnega znanja, visoko tehnologijo, farmacevtske
produkte pa tudi veliko vzporednih servisnih
storitev, ki bistveno zvišujejo dodano vrednost.
Torej dovolj razumnih poslovnih razlogov, zakaj bi morali imeti večje ambicije na tem področju.
Naslednji razlog je ta, da se ravno s prodajo zdravstvenih storitev lahko bistveno razširi
materialna osnova za posodobitev tehnološko
podhranjene in zastarele opremljenosti. Ta je
na nekaterih segmentih že zelo kritična, še posebej pri opremljanju zdravstvenih zavodov
z novimi tehnologijami, ki se po svetu uporabljajo že bolj ali manj rutinsko. Drugi razlog,
čeprav ni najbolj racionalen, je ta, da se ob samoplačniku bistveno izboljšuje samokontrola
izvedbe storitve pa tudi sistemska kontrola s
strani plačnika in da je taka storitev večinoma
podvržena pričakovanim izidom s še dopustnimi tveganji. Razumna predpostavka je, da
se ta disciplina prenaša v splošno delovno in
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poslovno kulturo, ki spreminja odnose in odgovornosti do uporabnikov storitve nasploh.
Pomemben motiv in razlog za uvajanje tržne
mentalitete v zdravstvene institucije pa je tudi
ta, da so zaposleni neposredno stimulirani in
da se mora ta odločitev vseh zaposlenih nagrajevati z delom plače na račun te dejavnosti, ki
so je deležni vsi in še posebej tisti, ki neposredno opravljajo to delo. Pomemben del te osebne spodbude pa nikakor ne sme obiti managementa na vseh ravneh.
4. OBLIKE TRŽENJA V ZDRAVSTVU
Pri trženju v zdravstvu pretežno govorimo o trženju znanja, ki ga posamezna inštitucija ima,
in trženju produktov, ki so posledica delovanja
same inštitucije. Znanje se lahko odraža v obliki zdravstvene storitve (zdravljenja pacientov,
prodaji »know-how«), nove tehnologije v zdravstvu in nove metode in izobraževanja strokovnjakov in ta del bi moral biti v medicinskih inštitucijah najbolj zaželen. Drugi del trženja, ki
nastaja kot produkt delovanja inštitucij, pa je
trženje storitev pranja perila, storitve kuhinje,
storitve vzdrževanja, storitve čiščenja itd.
Trženje znanja – usmerjeno na tuje trge:
• prodaja know-how – nove metode
in tehnologije
• izobraževanja strokovnjakov
• zdravljenje pacientov – medicinski turizem
Trženje produktov – usmerjeno na domači trg:
• pranje perila
• storitve vzdrževanja
• storitve čiščenja itd.
4.1 Prodaja know-how – nove metode
in tehnologije
Delovanje na trgu novih metod in tehnologij ni enostavno. Pravilo je, da srednje velike
inštitucije, med katere sodi večina slovenskih
bolnišnic, enkrat ali največ dvakrat v obdobju
20–30 let razvijejo metodo, ki predstavlja izum
na določenem področju, na primer popolnoma
nova metoda zdravljenja, tehnologija itd. Inštitut je takšno obdobje doživel v letih med 1970–
1985, ko smo skupaj z inštitutom Jožef Stefan
in fakulteto za elektrotehniko na trg poslali popolnoma nov produkt in s tem novo metodo
zdravljenja, elektrostimulacijo. Od tega izuma
dalje inštitut ni uspel razviti popolnoma nove
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metode zdravljenja. Nekoliko lažje je razvijati
posodobitve oz. nadgradnje obstoječih metod,
kar imenujemo inovacije in imajo vsekakor pomemben doprinos k razvoju zdravstva. Na tem
področju je inštitut uspešen, saj naši raziskovalci v povprečju vsakih 3–5 let razvijejo nov
produkt (v pretežni meri gre za rehabilitacijske naprave), ki ga kot patente ali kot prototipe prodamo podjetjem, ki produkt industrijsko
obdelajo in ga pripravijo na trženje. Tako smo
leta 2010 razvili napravo za vadbo ravnotežja,
jo patentirali in prodali nemškemu podjetju.
Leta 2012 smo razvili prototip naprave za robotizirano vadbo zgornjih okončin in ga prodali podjetju iz Španije, leta 2014 smo razvili
napravo za učenje vstajanja in jo prodali podjetju iz Nemčije. Razvoj novih metod, naprav in
pripomočkov je torej smiseln zaradi dveh stvari: finančnega stimulansa in povečanja prepoznavnosti same inštitucije
4.2 Izobraževanje strokovnjakov
Izobraževanje strokovnjakov je s strani inštitucije zanimivo z dveh vidikov. Eden je vsekakor
finančni vidik, čeravno ta pri izobraževanju ne
igra prioritetne vloge. Bistveno bolj pomembno vlogo igra promocija inštitucije, ki jo izvajamo, ko izobražujemo tuje strokovnjake. Ravno
ti strokovnjaki, ki prihajajo na izobraževanje,
so lahko največji promotorji naših storitev,
znanja, infrastrukture, odnosa do pacienta itd.
Ko torej tržite storitev izobraževanja, vedno
ponudite tudi storitev zdravljenja v kombinaciji z izobraževanjem. Kaj je lahko bolj učinkovito kot to, da se strokovnjak izobražuje na pacientih iz države, iz katere prihaja.
4.3 Medicinski turizem
Daleč najpomembnejši produkt trženja zadnjega desetletja s področja zdravstva je medicinski turizem, torej ponujanje medicinskih
uslug. Medicinski turizem je resen posel,
zdravja potrebni turisti vsako leto zapravijo
več kot 80 milijard evrov. Medicinski turizem
se je začel bolj kot kadarkoli pojavljati tudi na
naslovnicah turističnih revij. Čedalje več držav
izboljšuje infrastrukturo, potrebno za razvoj
medicinskega turizma, saj se zavedajo, kako
pomemben je medicinski turizem za razvoj celotnega turizma. Države, ministrstva, tudi sami
ministri so se začeli aktivno vključevati v pro44
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mocijo svojih držav na področju medicinskega
turizma, narejene so strategije razvoja medicinskega in zdraviliškega turizma. Kdor te priložnosti do sedaj ni prepoznal, je ne bo nikoli.
To je samo nekaj trditev in dejstev, ki nakazujejo, kako pomemben segment je postal medicinski turizem.
V literaturi – res, da predvsem komercialno
obarvani – se pojavljata dva pojma, med katerima je treba razlikovati: zdraviliški in medicinski turizem.
Zdraviliški turizem je eden najstabilnejših turističnih produktov tako v Sloveniji kot tudi
v svetu. Ta del močno podpira tudi država s
promocijo turizma kot donosne panoge v Sloveniji. Ena od takšnih promocij je bila tudi
predstavitev te oblike turizma na sejmu EXPO.
Pri trženju te oblike turizma je vsekakor pomembno predstavljati posamezno državo
kot prekrasno deželo polno naravnih vrelcev,
odlične kulinarike, odličnega vina, vrhunske
infrastrukture, ki poleg tega vsega omogoča
tudi zdrav način življenja z nudenjem nekaterih diagnostičnih in medicinskih storitev.
Glavni namen je torej uživanje v lepotah Slovenije in zdravilišč in ohranjanje zdravega načina
življenja.
Po drugi strani pa je medicinski turizem panoga, ki ponuja medicinske storitve. Medicinski turizem je potovanje v oddaljen kraj v domovini ali tujini z namenom, da tam opravite
zdravljenje oz. ste deležni medicinske oskrbe.
Gre za neke vrste pojav zdravstvene industrije.
Uporabnikov teh storitev ne zanimajo toliko
lepote Slovenije (čeravno tudi to ni zanemarljivo), kulinarika, uživanje, ampak jih zanima kot glavni cilj možnost ozdravitve bolezni.
Takšnim strankam je pomembna vrhunsko
opravljena medicinska storitev z jasno dokazljivostjo uspehov zdravljenja, pomembna jim
je vrhunska oprema, prepoznavnost medicinskega osebja, pomembni pa so jim tudi lokacija, dostopnost bolnišnic itd. Pristop do trženja
takšnih storitev je torej nekoliko drugačen kot
pri zdraviliškem turizmu.
Zelo pomembno pri izvajanju medicinskega
turizma je odgovoriti tudi na vprašanje, ali bomo tujemu pacientu, ki praviloma plača 30–40
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% več kot prizna ZZZS, nudili več in bolje. O
čem govorimo? O tem, ali mu bomo ponudili
boljšo sobo s TV, WiFi in lastno kopalnico, ali
mu bomo nudili tudi boljšo zdravstveno oskrbo, več terapij, daljšo prisotnost medicinskega
osebja, boljše oz. vrhunske materiale itd – govorimo o nadstandardni medicinski oskrbi. Ali
delamo slovenske državljane zaradi tega drugorazredne ali pa gre za preprosto logiko »koliko plačaš, toliko dobiš«? Tu se spet srečamo
z vprašanjem, kaj je standard slovenske zdravstvene obravnave in kdo ga mora pripraviti.
Moje mnenje je naslednje: če lahko za slovenske paciente zagotovimo, da so obravnavani po
kliničnih smernicah, ki so na žalost velikokrat
odvisne tudi od razpoložljivega denarja, potem
nimam nobenih zadržkov, da pacientu, ki plača več, zagotovim 24-urno individualno prisotnost medicinskega osebja, mu vgradimo vrhunske materiale (tukaj gre za moralo in etiko
in vgradimo tisto, kar je za pacienta najboljše),
mu nudimo 8 ur terapij na dan itd.
Druga dilema, ki jo moramo rešiti znotraj inštitucij, je, ali smo sposobni pacientu prodati
storitve, ki niso vrhunske, ki jih na žalost ne
bomo mogli v nobenem primeru nuditi ves
dan, kajti potem bo cena zrasla v nebo in ne
bomo konkurenčni. Pacienta in svojce je treba znati tudi malo »pocrkljati« in mu ponuditi
storitve, ki niso vrhunska znanost, so pa zanimive za pacienta in svojce in vsekakor ne škodijo zdravju (kisikova terapija, razne masaže,
enega pacienta smo peljali na ribolov itd).
5. STIMULATIVNO OKOLJE ZA TRŽENJE
Za trženje katere koli storitve je treba vzpostaviti stimulativno okolje. To pomeni tako notranje okolje kakor tudi zunanje okolje, v katerem
deluje inštitucija. Notranje okolje si inštitucija
ustvarja sama, delovanje tega okolja pa je v veliki meri odvisno od ciljev, ki si jih inštitucija
zastavi v strateških dokumentih (URI – Soča si
je zastavil strateški cilj, da bo v letih 2016–2020
vsako leto dosegal 8–12 % tržnih prihodkov),
od podpore vodstva pri izvajanju tržnih programov in od razumevanja zaposlenih glede
smiselnosti izvajanja tržnih programov (vlaganje v razvoj in infrastrukturo, hitrejše vpeljevanje novih metod, nabava vrhunske opreme in
tudi tržno nagrajevanje).
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Poleg tega pa bodo morale inštitucije zagotoviti
tudi naslednje:
• sredstva za marketing in trženje,
• vire (zaposlene, prostore itd.),
• jasno opredeljeno regijo trženja,
• jasno določene produkte, ki jih bodo
inštitucije tržile,
• pogum, da se podajo v zahtevne vode
medicinskega turizma.
Če smo od kulture delovanja notranjega okolja
odvisni predvsem sami znotraj inštitucije, pa
je za uspešno delovanje tržnih programov pomembno tudi zunanje okolje. Torej je potrebno:
• pripraviti primerno in vsem inštitucijam
enako razumljiva zakonodajo, ki bo omogočala izvajanje teh programov brez bojazni, da te bo doletela kazen, ker si nadzorni
organi vsak po svoje razlagajo zakonodajo.
Vsekakor ni stimulativno, da je potrebno
za vsak dodaten kader, ki ga potrebuješ za
trženje, Ministrstvu za zdravje poslati vlogo v skladu z ZUJF (to zelo omejuje fleksibilnost), prav tako ni stimulativno, da niso
poenotena razmišljanja različnih inštitucij
nadzora glede izplačil nagrad zaradi izvajanja tržnega programa, nikakor ni spodbudno, da zakonodaja omejuje višino izplačil
za delo na tržnem programu itd.
• vzpostaviti razumevanje s strani čedalje
močnejše civilne družbe, ki si predstavlja
tržni program kot glavno oviro za dolge čakalne dobe,
• promovirati Slovenijo kot destinacijo za izvajanje medicinskega turizma,
• pridobiti jasno in nedvoumno podporo lastnikov (beri: Ministrstva za zdravje, občin
itd.).
6. ZAKLJUČEK IN PREDLOGI
Vse napisano v tem prispevku je lahko brezpredmetno, če si ne znamo odgovoriti na sila
preprosto vprašanje, ki se glasi:
ZAKAJ BI PACIENT SAMOPLAČNIK
PRIŠEL NA MEDICINSKI POSEG ALI
ZDRAVLJENJE V SLOVENIJO?
• Zaradi prepoznavnosti Slovenije na področju medicinskega turizma. Na žalost Slovenija ni prepoznavna kot destinacija za
medicinski turizem. Svetovne lestvice nas z
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•

•

•

•

•

vidika vrhunskosti ne uvrščajo prav visoko
(1), ravno tako pa na lestvici najbolj zaželenih inštitucij za izvajanje zdravstvenega turizma ni najti niti ene slovenske zdravstvene inštitucije (2).
Zaradi odlične infrastrukture. Že bežen pogled na spletne strani 10 najbolj zaželenih
zdravstvenih inštitucij za izvajanje zdravstvenega turizma na svetu (2) daje vedeti, da
smo z infrastrukturo v primerjavi s temi inštitucijami nekje med prelomom kamene
dobe in začetkom civilizacije.
Zaradi prepoznavnosti posameznih strokovnjakov. Ni dvoma, da imamo peščico
strokovnjakov, ki se lahko pohvalijo s prepoznavnostjo predvsem v evropskem prostoru, kar vsekakor ni zanemarljivo. Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, ali so prepoznani tudi na ciljnih področjih našega delovanja (verjetno so to trgi bivše skupne države,
trgi držav bivše Sovjetske zveze, arabski trg
in mogoče tudi trg razvijajoče se Afrike).
Zaradi vrhunskega opravljanja storitev. Vrhunskost promovirajo vse države, ki se želijo ukvarjati z medicinskim turizmom. Če
želiš promovirati vrhunskost, pa moraš
imeti za takšno promocijo jasne in merljive
dokaze o vrhunskosti.
Zaradi nizke cene. To je lahko pomemben
kriterij, vendar se moramo zavedati, da
naše cene niso več nizke kljub našemu mišljenju, da imamo zelo nizke cene. Ta kriterij torej ni več toliko v ospredju.
Zaradi lege Slovenije v evropskem prostoru. Vsekakor pomembno zaradi zdravstvene logistike, vendar se pride pacient zdravit, ne pa na izlet.

Tržne možnosti in priložnosti slovenskega zdravstva

•

•

•

Slovenijo, pomoč pri zagotovitvi zagonskih
sredstev za trženje, marketing in promocijo.
Ustanovitev samostojne agencije za promocijo Slovenije kot destinacije celovitega
zdravja ali pa promocijo bolnišnic vključiti
v skupno promocijo Slovenije kot destinacije zdravja prek obstoječih agencij, kot sta
SPIRIT, STO itd. Pripraviti je torej treba
nov produkt za celotno Slovenijo.
Ustanavljanje grozdov sinergijskih inštitucij, ki se ukvarjajo z zdravjem. S tem mislim inštitucije kot so bolnišnice, zdravilišča, hoteli itd.
V zakonodajo (Zakon o zdravstveni dejavnosti) naj se zapiše, da lahko JZZ v sklopu
svojega delovanja ustanovi tudi posebno
enoto za trženje, podjetje ali kakor koli bomo to že imenovali, ki bo lahko delovalo
po načelih javnega gospodarskega podjetja
ali druge oblike, ki ne bo omejevala dela te
enote in ki ne bo podvržena trenutni zakonodaji o javnem sektorju.

TOREJ PREDLAGAM NIČ DRUGEGA KOT
VZPOSTAVITEV STIMULATIVNEGA
OKOLJA ZA TRŽENJE ZDRAVSTVENIH
STORITEV ALI, ČE ŽELITE, IZVAJANJE
MEDICINSKEGA TURIZMA.
VIRI
(1) Ranking Web of Hospitals, http://hospitals.
webometrics.info
(2) MEDICAL TRAVEL QUALITY ALLIANCE,
www.mtqua.org

KAJ PREDLAGAM:
• MZ mora kot prvi korak nedvoumno povedati, da podpira trženje v slovenskih javnih zdravstvenih zavodih. To ne pomeni,
da bodo preprosto rekli: »Da, podpiramo.«
V ozadju so tudi dejanja, ki pomenijo pomoč pri vključitvi zdravstvenega turizma v
celostno promocijo Slovenije kot destinacije zdravja, saj se trenutno na žalost promovirajo samo slovenska zdravilišča v korelaciji z lepotami Slovenije, poleg tega pa
še aktivna vloga ministrice pri promociji
slovenskega zdravstva v tujini, kjer zastopa
46
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Ivan Tibaut
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predstavitev pomurske
zdravstvene regije
Povzetek

Abstract

Pomurje je predstavljeno splošno. Kratko povzemam podatke iz zgodovine, gospodarske dosežke
in demografske značilnosti ter podatke o obsegu
in dejavnostih zdravstvenega varstva, ki je financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za prikazano regijo lahko rečemo, da je
najmanj razvita glede na druge regije oziroma
območne enote. V nadaljevanju je prikazanih
nekaj razpoložljivih podatkov za pretekla leta.

Pomurje region is introduced in general. There
are some figures about history, economic achievements, demographic trends and some information on health-care, which is financed from the
obligatory health insurance. The region is relatively small compared to other Slovenian regions;
however, the economic results are not good. Additional data for the past years are available hereunder.
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1. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Pomursko regijo, ki jo po organizacijski shemi
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
pokriva Območna enota Murska Sobota, predstavljajo štiri upravne enote: Murska Sobota,
Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona, ki ležijo vzdolž reke Mure.
1.1. Pomurska idila
Pomurska regija leži na severovzhodnem delu
Slovenije na obrobju velike Panonske kotline.
V panonski pokrajini se menjavata in prepletata dva tipa površja – ravnina in gričevja. Čez
pokrajino poteka pomembna mednarodna tranzitna cestna povezava, ki povezuje Vzhodno
Evropo z osrednjo Slovenijo. Regija meri 1337
km2 in zavzema 7,03 % slovenskega ozemlja.
Šteje okoli 117 675 prebivalcev, kar predstavlja
5,84 % slovenskega prebivalstva.
Murska Sobota je največje gospodarsko, upravno, kulturno, versko, izobraževalno in športno
središče Pomurja in je prevzelo vodilno mesto
v severovzhodnem delu Slovenije. Danes šteje upravna enota Murska Sobota okoli 62 000
prebivalcev. Pri Lendavi so manjša nahajališča
nafte in zemeljskega plina, nad mestom pa se
dvigajo vinorodne Lendavske gorice. Zdravilno
termalno vodo izkoriščajo v Moravskih toplicah, v zdravilišču Radenci, termah Lendava in
Moravcih v Slovenskih goricah.
Ljutomer in Gornja Radgona sta dve upravni
središči na desnem bregu reke Mure, ki zaradi
svoje lege, topline ljudi ter odlične vinske kapljice zaslužita, da ju obiščete. Poleti lahko ob
reki Muri in njenih mrtvicah najdete svoj mir,
ribarite, se kopate v njej ali čolnarite.
1.2. Zgodovina Prekmurja
Slovenski prebivalci Prekmurja, ki so se stoletja najbolj dosledno označevali za Slovence,
so se vse do konca prve svetovne vojne ločeno
politično, gospodarsko in kulturno razvijali in
bili pod močnim vplivom razmer, ki so prevladovale v ogrski polovici Avstro–Ogrske. Prekmurci so živeli v Slovenski krajini (to ime se
je med njimi udomačilo ob koncu 19. stoletja),
združeni v dveh županijah: Železno in Zala.
Prekmurje se je v marsičem razlikovalo od
drugih slovenskih dežel. Samo tu je na primer
50

obstajala prava zemljiška veleposest z obdelovalnimi površinami, skoraj povsod drugod
je bila ta gozdna. Tu so kmetje imeli tudi zelo
malo obdelovalne zemlje. Značilne so bile ozke
in zelo dolge njive. Tu je nastal agrarni proletariat, ki je iskal delo tudi na ozemlju današnje
Madžarske.
Čeprav so že leta 1848 obstajali poskusi, da bi
se Prekmurci povezali z rojaki, so živeli precej
samosvoje. K temu je prispevala tudi verska
različnost, saj so med njimi živeli tudi protestanti luteranske in kalvinske veroizpovedi. Poleg Madžarov je med prekmurskimi Slovenci
v mestih živelo tudi precej Židov. Prekmurski
Slovenci so bili, zlasti po uvedbi dualizma, pod
močnim madžarskim pritiskom in so ohranjali
svojo identiteto z verskimi knjigami v madžarskem črkopisu, katoličani in zlasti protestanti
v narečju, ki jih je na eni strani odtegovalo od
vse narodne skupnosti, notranje pa bolj povezovalo zaradi svoje različnosti. Prekmurski
Slovenci so bili izpostavljeni madžarskim pritiskom zaradi želje oblasti, da bi iz mnogonarodne Ogrske ustvarili enonarodno Madžarsko.
Tako je šolski zakon iz 1907 določal, da morajo nemadžarski otroci po končanem 4. razredu
osnovne šole govoriti in pisati madžarsko.
Narodno zavest je na prelomu iz 19. v 20. stoletje začela dvigati skupina katoliških duhovnikov, ki so se zbirali okoli Franca Ivanocyja. Prvič so tu slovensko zastavo razvili šele 1897, in
sicer na novi maši Ivanocyjevega sodelavca Jožefa Klekla na Tišini. Sestavili so politični program, ki je poudarjal pomen vere v zasebnem
in javnem življenju, verski pouk v materinščini
in zahteval lokalne časopise v njej. V programu
je bila vključena tudi zahteva po železniški povezavi s sosednjimi pokrajinami, zmanjšanju
carin in regulaciji Mure. Širili so knjige Mohorjeve družbe, še vedno pa so izdajali tudi časopise in knjige v domačem narečju. Prava jezikovna in kulturna enotnost z vsemi Slovenci je
dejansko začela nastajati šele po prvi svetovni
vojni. Prekmurje se je 17. avgusta 1919 priključilo matičnemu narodu oziroma takratni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) in
na ta dan praznujemo svoj državni praznik. V
Prekmurju vlada dvojezičnost že od nekdaj.
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1.3. Gospodarstvo
Za pomursko regijo je značilno, da je ena izmed najslabše razvitih regij v Sloveniji. K temu
dejstvu zagotovo pripomore tudi izredno slaba
gospodarska situacija, saj je znaten del regije
vezan na tekstilno in obutveno industrijo, ki pa
je neperspektivna in zaradi tega je razpoložljivost delovnih mest vse manjša. V regiji je zelo
malo domačih in tujih investicij.
Vse bolj pa se uveljavljajo storitvena in trgovinska dejavnost, zdraviliški turizem in gradbeništvo. Mnogo prebivalcev pomurske regije
zaradi izboljšanja socialnega statusa dnevno ali
tedensko potuje na delo v sosednjo Avstrijo in
Madžarsko.

Predstavitev pomurske zdravstvene regije

murski regiji 19,22 % vseh prebivalcev, kar je
višje od povprečja celotne Slovenije (18,31 %).
Mladi do 18 let predstavljajo 16,71 %, kar je
nižje od slovenskega povprečja (18,36 %).
Tabela 2:
Število zavarovanih oseb po starostnih skupinah

Tabela 3:
Nekaj demografskih kazalnikov za pomursko regijo
in Slovenijo – na 1000 prebivalcev za leto 2013:

Tabela 1:
Število aktivnih zavezancev

Rodnost oziroma nataliteta v regiji je 8,7 in je
nižja od povprečne v Sloveniji, ki predstavlja
10,6.
Vir: Podatki ZZZS OE Murska Sobota za leto 2014

Kmetijska dejavnost je v regiji zelo raznolika
in pestra po vrsti kmetijske dejavnosti kot tudi
po strukturi pridelave. Število kmečkega prebivalstva in s tem tudi kmečkih zavarovancev se
v pomurski regiji zadnja leta znižuje. Nizki prihodki iz kmetijske dejavnosti vplivajo na slabše
možnosti za redno poravnavanje prispevkov za
socialno varnost in na porast odjav kmetov iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Število kmečkih zavarovancev (2250
oseb) predstavljajo manj kot 2 % vseh zavarovanih oseb v regiji.
V letu 2014 je bilo v regiji zaposlenih 34 691
oseb. Stopnja registriranih brezposelnih v Pomurju je bila decembra 2014 več kot 20-odstotna oziroma 10 533 oseb in je hkrati tudi najvišja med vsemi slovenskimi regijami.

Splošna umrljivost prebivalcev regije po podatkih leta 2013 je 11,6 in je višja od povprečne
slovenske umrljivosti 9,4. Umrljivost se že nekaj let povečuje.
Naravni prirastek je zabeležen s koeficientom
-2,2 in se v primerjavi s preteklimi leti vse bolj
veča v negativnem trendu, torej se število prebivalstva zmanjšuje. Najpogostejši vzroki smrti v pomurski regiji so bolezni srca in ožilja ter
rakava obolenja.
Zdravstveni absentizem (začasna zadržanost
od dela zaradi bolezenskih razlogov oziroma
BS) predstavlja v Sloveniji resen družbeni, organizacijski in pravni problem, ki ima tudi
občutne ekonomske posledice za delavce, delodajalce, narodno gospodarstvo in področje
obveznega zdravstvenega zavarovanja.

2. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
POMURSKE REGIJE

Zdravstveni absentizem v Pomurju je v primerjavi s Slovenijo in državami EU relativno visok.

Demografski kazalci se bistveno razlikujejo od
kazalcev povprečja Slovenije. Za pomursko regijo je značilna neugodna starostna struktura.
Osebe, starejše od 65 let, predstavljajo v po-

Dejavniki, ki vplivajo na tako število bolniških
izostankov, so zdravstveni, delovni, socialni,
ekonomski, demografski in kulturni.
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Za pomursko regijo je povprečna odsotnost z
dela 28,6 dni na aktivnega zavarovanca, kar je
veliko več od republiškega povprečja, ki je 14,8
dni. V strukturi izgubljenih dni predstavljajo
izgubljeni dnevi za bolezen največji delež, sledijo poškodbe izven dela in poškodbe pri delu.
3. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI
V pomurski regiji delujeta v zdravstveni mreži 102 izvajalca zdravstvenih storitev, od tega je
11 javnih zdravstvenih zavodov in 91 zasebnih
izvajalcev zdravstvenih storitev, kot prikazuje
Tabela 4.
Tabela 4:
Število sklenjenih pogodb z izvajalci
zdravstvenih dejavnosti

Vir: Podatki ZZZS OE Murska Sobota za leto 2014

Poraba sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za pomursko regijo v letu 2014 v višini 106 milijonov EUR je šla za:
• pogodbe z izvajalci: 69,0 milijonov EUR
• zdravila, MP in zdravilišča: 19,3 milijona EUR
• denarne dajatve: 13,6 milijona EUR
• zdravljenje v tujini: 2,5 milijona EUR
• delo strokovne službe: 1,6 milijona EUR
Značilnost regije je, da se število zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti iz leta v leto ne
povečuje.
Podatki preskrbljenosti kažejo na povprečno
dobro preskrbljenost v regiji. Nekaj zdravnikov manjka še na sekundarnem nivoju oziroma v bolnišnici. V regiji imamo 70,63 zdravnikov družinske medicine ali enega zdravnika na
1591 prebivalcev, 54,30 zobozdravnikov ali
enega zobozdravnika na 2108 prebivalcev in
55,0 nosilcev patronaže in nege ali eno srednjo
medicinsko sestro na 2080 prebivalcev.
Zavarovanci imajo pri izvajalcih zdravstvenih
storitev na območju Območne enote Murska
Sobota zagotovljen precejšen del zdravstvenih
storitev. Večji obseg koriščenja zdravstvenih
storitev izven območne enote beležimo v dejavnosti bolnišničnega zdravljenja, ortopedije,
onkologije in drugih zahtevnejših bolnišničnih
zdravljenj, ki jih Splošna bolnišnica Murska
Sobota nima dogovorjenih v pogodbi.

4. ABSENTIZEM V BREME ZZZS V OBDOBJU JANUAR–JUNIJ 2015
V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM LANI
Tabela 5:
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Največji delež nadomestil v pomurski regiji je
bil izplačan zaradi bolezni zavarovancev in poškodb izven dela. Skupna višina izplačila boleznin je bila 13,2 milijona EUR.
5. VLOGA OBMOČNE ENOTE
MURSKA SOBOTA

Predstavitev pomurske zdravstvene regije

VIRI
1. Poslovno poročilo ZZZS za 2014, april 2015
2. Poslovno poročilo Območne enote Murska
Sobota za 2014, februar 2015
3. Zdravstveni statistični letopis (NIJZ), 2013

Na Območni enoti Murska Sobota si prizadevamo, da smo strokoven, učinkovit in ažuren
servis zavarovancem in pogodbenim partnerjem. S 45 sodelavkami in sodelavci uspešno izvajamo zastavljene plane dela in finančni načrt.
Aktivno se vključujemo v izvajanje Strateškega
razvojnega programa Zavoda, Poslovnega plana in drugih zastavljenih aktivnosti. Veliko naših sodelavcev je vključenih v skupne razvojne
projekte Zavoda. Naši največji izzivi so v tem
letu obvladovanje odhodkov za zdravila, medicinske pripomočke, zdraviliško zdravljenje, nadomestila plač za čas zadržanosti od dela in
stroške službe. Na prihodkovni strani dajemo
velik poudarek izterjavi regresnih zahtevkov in
izterjavi prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje.
Želimo si čimbolj enotnega ravnanja v odnosu
do naših strank, poslovnih partnerjev in zavarovancev na sedežu enote v Murski Soboti kakor tudi na izpostavah v Lendavi, Ljutomeru in
Gornji Radgoni.
Imamo znanje, imamo orodja, imamo ljudi –
tudi v teh časih krize ekonomije, politike, odnosov, vrednot. Imamo torej vse potrebno za
spremembe na bolje.
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Povzetek

Abstract

Ocene uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega
sistema naj bi temeljile na podatkih. Poznamo
številne poskuse celovite presoje zdravstvenih sistemov na podlagi podatkov. Razprave, ki sledijo tovrstnim publikacijam, praviloma razkrijejo
subjektivnost izbire izhodiščnih kazalnikov, na
podlagi katerih so bile celovite presoje sestavljene. Ankete o izkušnjah pacientov oziroma populacije imajo v mednarodnih primerjavah zaradi
težav pri zagotavljanju povsem primerljivih prevodov vprašalnikov le omejeno korist.

Assessments of the performance of health care systems are supposed to be based on data. There
are several known attempts at concentrating thorough assessments into one league table. Discussions that follow such attempts typically uncover
the subjective aspects of choosing and weighing
the data that the tables are based on.
Population-wide or patients"-experiences" questi-onnaires are hard to employ in international
comparisons, because of challenges in ensuring
comparable translations of single questions.
Health outcome measures, such as standardized
death rates and relative survival data, are more
reliable indicators for between-country comparisons. At the same time these indicators are influenced by a large number of factors and are therefore a relatively weak guide for action. At the
opposite end, process indicators are very effective
in monitoring whether an activity achieved the
desired result. Unfortunately the result is only assumed to have an impact on health outcomes.
If performance assessments are aimed at recognizing areas for future action, these assessments
must also consider the resources available (in
term of finances, health care workers and infrastructure). Using indicators and international
comparison is an appropriate approach to assess
the Slovenian health care system. It is important
to use a sufficiently large pool of indicators and
pay due attention to caveats in their interpretation. In the end values judgments such as whether
a health system is good or bad are by definition
subjective.

Mere zdravstvenih izidov, kot sta standardizirana umrljivost in relativno preživetje, omogočajo
zanesljivejše primerjave med državami, hkrati
pa gre za kazalnike, na katere vpliva veliko dejavnikov in so posledično sorazmerno slabo vodilo za nadaljnje ukrepanje. Procesni kazalniki
nam na drugi strani omogočajo dobro spremljanje uspešnosti ukrepa v zdravstvu, vendar je
vpliv tega ukrepa na zdravstveno stanje prebivalcev zgolj predpostavljen.
Prepoznavanje prioritetnih področij za ukrepanje zahteva tudi upoštevanje razpoložljivosti virov (denarnih sredstev, zdravstvenih delavcev in
zdravstvene infrastrukture). Uporaba kazalnikov in mednarodnih primerjav je ustrezen pristop pri presoji slovenskega zdravstvenega sistema. Zdravstveni sistem je smiselno presoditi
na podlagi večjega števila podatkov, ob ustrezni
pozornosti pri interpretaciji podatkov ter z zavedanjem, da so presoje na koncu neizbežno subjektivne.
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UVOD
Odgovori na vprašanja o uspešnosti in učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva pogosto
doživijo burne odzive v javnosti ne glede na to,
ali gre za pozitivne ali negativne presoje. Članek z dne 24. septembra 2014 navaja: »"Slovensko zdravstvo je relativno dobro," je bila izjava
Milojke Kolar, ministrice za zdravje, zaradi katere je kar nekaj poslancev privzdignilo obrvi in
ji nato očitalo, da govori popolne nesmisle, saj je
slovensko zdravstvo v popolnem razsulu.«1
Ob predstavitvi Predloga resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025
junija 2015 je predsednik Vlade Miro Cerar
izjavil: »Jasno je, da je zdravstveni sistem bolan,
sistem kot sistem predpisov, vodenja in medsebojnih odnosov.«2
Februarja 2013 je predsednik Zdravniške zbornice Slovenije v intervjuju izjavil, »da imamo v
Sloveniji glede na merljive rezultate zdravljenja
dobro zdravstvo, ki pa ga dosegamo s premalo
zdravniki in v neugodnih delovnih razmerah.«3
Ocene o tem, ali je zdravstveni sistem dober ali
slab, so vrednostne narave in zato po definiciji subjektivne. Uporabiti objektivne podatke za
opredelitev uspešnosti zdravstvenega sistema je
izjemno težavno.

Doseganje kvalitativnih vidikov zdravstva v Sloveniji in drugih državah EU

njevanje zdravstvenih sistemov. Eden izmed
kazalnikov na primer možnosti neposrednega
dostopa do specialista dodeli oznako »dobro«.
Tovrstni kriterij predpostavlja zaželenost možnosti neposrednega dostopa do specialista. V
praksi pa je omejitev dostopnosti do specialista sistem, ki ga številne države uporabljajo za
povečanje učinkovitosti sistema s postavitvijo
osebnega zdravnika v osrednjo vlogo pri koordinaciji zdravstvene oskrbe pacienta.
Slika 1:
Skupni seštevek točk pri kazalniku ECHI 2014

CELOVITI KAZALNIKI USPEŠNOSTI
ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
Eden najbolj odmevnih poskusov razvrščanja
zdravstvenih sistemov po uspešnosti je bil izveden s strani Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO) leta 20004. Slovenija je takrat zasedla 38.
mesto med 191 državami članicami SZO in se
torej uvrstila med ZDA na 37. mestu ter Kubo
na 39. mestu. Prvo mesto je zasedla Francija.
Publikacija je doživela burne odzive strokovne javnosti in celo distanciranje od objavljenih
rezultatov s strani enega izmed avtorjev poročila 5.
V evropskem prostoru je zelo odmevno tudi
vsakoletno poročilo Euro Health Consumer
Index (ECHI), ki ga objavlja organizacija Health Consumer Powerhouse. Leta 2014 je bila
Slovenija v omenjenem poročilu uvrščena na
19. mesto med 36 evropskimi državami6 (Slika 1). Tudi to poročilo je skozi leta naletelo na
številne kritike strokovne javnosti zaradi kriterijev oziroma kazalnikov, ki so osnova za oce56

Vir: European Consumer Powerhouse, 2015

POVEZAVA MED ZDRAVSTVENIM
STANJEM IN BOGASTVOM DRŽAVE
Razvrstitev zdravstvenih sistemov tako s strani SZO kot s strani Health Consumer Powerhouse ne upošteva bogastva države, merjenega z bruto domačim proizvodom (BDP) ali
z obsegom izdatkov za zdravstvo. Eden izmed
temeljnih načinov prikazovanja odnosa med
bogastvom države in zdravstvenim stanjem
njenih prebivalcev je t. i. Prestonova krivulja 7.
Ta prikazuje odnos med BDP na prebivalca in
pričakovano življenjsko dobo (Slika 2). Krivu-
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lja nakazuje nelinearno povezavo med pojavi,
in sicer naglo povečanje pričakovane življenjske dobe s povečanjem BDP na prebivalca v začetnem delu krivulje in manj izrazito povezavo
v drugem delu krivulje, kamor se uvrščajo bogatejše države.
Slika 2:
Odnos med pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu
za oba spola v letu 2013 ter Bruto nacionalni
proizvod na prebivalca v PPP v tekočih mednarodnih
ameriških dolarjih v letu 2013 v 212 držav in regij
sveta.
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Vprašanje predstavlja prevod vprašanja, ki se v
angleščini glasi:
»For at least the last 6 months have you been limited in activities people usually do, because of
a health problem?«9
Sprememba v formulaciji vprašanja je posledica analize, izvedene na evropski ravni, zaradi katere so številne države prilagodile svoje
vprašalnike. Izrazite razlike med letoma 2009
in 2010 so tako opazne v številnih evropskih
državah. Razprava o ustreznosti formulacije
vprašanja in o ustreznosti mehanizmov poenotenja vprašanja med državami članicami presega namene tega prispevka. Zanimivo pa je, da
vprašanje o primerljivosti vrednosti med državami kljub omenjenim prilagoditvam vprašalnika ostane odprto.
Slika 3:
Pričakovana zdrava leta življenja ob rojstvu pri
ženskah v državah Evropske unije v letih 2009
in 2010.

Vir: Svetovna Banka

OCENE PREBIVALCEV
Nekatere mere, s katerimi želimo prepoznati
morebitne težave v zdravstvenem sistemu, temeljijo na samoocenah in izkušnjah pacientov oziroma prebivalcev. Pred leti je v Sloveniji
močno odmevala objava vrednosti kazalnika
Zdrava leta življenja. Pri ženskah, na primer, so
bila pričakovana zdrava leta življenja ob rojstvu
61,5 v letu 2009 in 54,6 v letu 2010 (Slika 3). Izrazit padec vrednosti je bil opazen v vseh starostnih skupinah in pri obeh spolih. Nadaljnja
analiza je pokazala, da je sprememba vrednosti
v glavnem posledica spremembe formulacije
vprašanja v anketi o življenjskih pogojih (t. i.
EU-SILC), ki je ključna za izračun kazalnika8.
Vprašanje se je do leta 2009 glasilo:
»Ali je oseba v zadnjih 6 mesecih ali dlje časa
ovirana pri običajnih dejavnosti zaradi zdravstvenih težav?«
Leta 2010 pa je bilo vprašanje:
»V kolikšni meri je oseba v zadnjih 6 mesecev ali
dlje ovirana zaradi zdravstvenih težav pri običajnih aktivnosti?«

Vir: Eurostat
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Podobni dvomi o ustreznosti formulacije vprašanja v anketi se pojavijo pri vrednotenju kazalnika o nezadovoljenih potrebah po zdravstvenih storitvah.
Slovenija pri tem kazalniku izrazito pozitivno
izstopa med evropskimi državami (Slika 4).
Smo država, v kateri je bila ugotovljena najnižja stopnja nezadovoljenih potreb po zdravstvenih storitvah. Tudi v tem primeru izračun kazalnika temelji na podatkih iz ankete EU-SILC.
Ključno vprašanje za izračun kazalnika je v slovenščini formulirano, kot sledi:
»Ali je oseba v zadnjih 12 mesecih kdaj resnično
potrebovala posvet pri zdravniku?« ter »Ali se je
oseba tudi posvetovala z zdravnikom?«10.
V angleščini je vprašanje formulirano, kot sledi:
»Was there any time during the last 12 months
when you personally, really needed a medical
examination or treatment for a health problem
but you did not receive it?«8.
Slika 4:
Odstotek oseb, ki so poročale o nezadovoljeni potrebi
po zdravstveni storitvi v državah Evropske Unije v
letu 2012
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UMRLJIVOST IN PREŽIVETJE KOT
MERILI ZA OCENJEVANJE USPEŠNOSTI
ZDRAVSTVENIH SISTEMOV
Kompleksni sestavljeni kazalniki, kot sta ECHI
in razvrščanje SZO, vzbujajo številne dvome
o objektivnosti slike, ki jo prikažejo. Pri poskusu uporabe rezultatov anket kot temelja za
ocenjevanje uspešnosti zdravstvenega sistema
ugotavljamo, da razlike v jezikih, kulturi in
zdravstvenih sistemih omejujejo možnosti primerjave med državami. Pogosto uporabljamo
vseobsegajoče kazalnike, kot je pričakovana
življenjska doba. Tovrstne mere so odvisne od
številnih dejavnikov in sorazmerno manj občutljive na kratkoročne izboljšave v zdravstvenem
sistemu.
Bolj poglobljena analiza razlik v zdravstvenem
stanju med državami se praviloma prične pri
podatkih o umrljivosti. V Sloveniji je v letu
2013 umrlo 19.334 oseb. Od teh jih je največ
(38,8 %) umrlo zaradi bolezni obtočil, drugi
vzrok smrti pa so bile neoplazme (31,5 %) .
Primerjave med državami so v primeru umrljivosti smiselne le, če uporabljamo standardizirane mere, kot je SDR (standardizirana stopnja umrljivosti). Standardizirane stopnje umrljivosti zaradi bolezni obtočil in zaradi neoplazem v Sloveniji so nižje od vrednosti povprečja
držav članic EU, ki so pristopile po letu 2004,
in višje od vrednosti povprečja držav članic EU
pred letom 2004 (Slika 5 in 6).
Opazno je tudi, da se v primeru standardizirane stopnje umrljivosti zaradi neoplazem Slovenija uvršča tik nad povprečjem držav članic
EU, ki so pristopile po letu 2004. Ima slabše
rezultate od Češke in Romunije, hkrati pa podobne rezultate kot Danska.

Vir: Eurostat
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Slika 5:
Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni
obtočil ob upoštevanju vse starosti na 100.000
prebivalcev v državah EU v letu 2012
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Časovni trend sprememb v stopnji umrljivosti
nakazuje upadanje in torej izboljšave pri obvladovanju teh skupin bolezni (Slika 7 in 8). Prikazani trend pa ne razkrije, ali bi lahko v primerjavi z drugimi državami naredili več.
Slika 7:
Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni
obtočil na 100.000 prebivalcev v Sloveniji
med leti 2003 in 2012

Vir: NIJZ
Vir: Eurostat

Slika 6:
Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi
neoplazem ob upoštevanju vse starosti na 100.000
prebivalcev v državah EU v letu 2012

Slika 8:
Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi
neoplazem na 100.000 prebivalcev v Sloveniji
med leti 2003 in 2012

Vir: NIJZ

Vir: Eurostat

Leta 2014 so bili objavljeni rezultati večje študije o petletnem relativnem preživetju bolnikov z rakom v Evropi, imenovane EUROCARE-511. Podatki so se nanašali na paciente, pri
katerih je bila diagnoza postavljena med letoma 2000 in 2007. Podatki so bili v analizi predstavljeni po lokaciji raka. Petletno relativno
preživetje je v Sloveniji pri vseh proučenih vrstah raka pod evropskim povprečjem, razen v
primeru raka na jajčnikih, kjer je Slovenija tik
nad povprečjem (Slika 9). Posebej izstopa slab
rezultat pri raku jeter (Slika 10).

18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Radenci 15. in 16. oktober 2015

59

doc. dr. Tit Albreht, Mircha Poldrugovac

Slika 9:
Petletno relativno preživetje bolnic z rakom na
jajčnikih, katerim diagnoza je bila postavljena
med leti 2000 in 2007, v evropskih državah.
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raka na debelem črevesu in pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu (Slika 11).
Slika 11:
Odnos med pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu
v letu 2000 in relativnim 5-letnim preživetjem za rak
kolona pri bolnikih, katerim diagnoza je bila
postavljena med leti 2000 in 2007 v nekaterih
evropskih državah.

Vir: De Angelis R et. al. 2014

Slika 10:
Petletno relativno preživetje bolnikov z rakom na
jetrih, katerim diagnoza je bila postavljena
med leti 2000 in 2007, v evropskih državah.

Vir: De Angelis R et. al. 2014 in OECD Health Data,
prikaz po vzoru Munro AJ 2014

PROCESNI KAZALNIKI

Vir: De Angelis R et. al. 2014

Tudi v tem primeru interpretacija rezultatov
ni preprosta. Glede na to, da se podatek nanaša na preživetje bolnikov, doseženo vrednost
pogosto enačimo s kakovostjo zdravstvene
oskrbe onkoloških bolnikov. V resnici na vrednosti vplivajo številni drugi dejavniki. Presejalni programi na primer ob uvedbi privedejo
do postavitve diagnoze večjemu številu rakavih bolnikov in skozi celotno obdobje delovanja programa do odkritja pacientov v bolj
zgodnjih fazah bolezni. Posledično lahko pričakujemo boljše petletno preživetje bolnikov
tudi ob nespremenjeni nadaljnji zdravstveni oskrbi. AJ Munro12, ki prav tako svari pred
preprostimi interpretacijami rezultatov, izpostavlja še pomen, ki ga ima za preživetje bolnikov njihovo siceršnje zdravstveno stanje. Domnevo argumentira s prikazovanjem odnosa
med petletnim relativnim preživetjem zaradi

60

Kazalniki izida v zdravstvu so praviloma pod
vplivom številnih dejavnikov, ki presegajo sistem zdravstvene oskrbe v ožjem smislu (dostopnost zdravnika, zdravila in zdravstvene
storitve) in torej slabo prikazujejo uspešnost
dela posamezne institucije ali programa. Zato
pogosto uporabljamo procesne kazalnike, ki
nam lahko v sorazmerno kratkem času po implementaciji sprememb prikazujejo, ali smo
uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Primer na področju raka je spremljanje uspešnosti
programa ZORA (Državni program zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu) tako, da spremljamo odstotek žensk v ciljni starostni skupini, ki so bile deležne
presejanja. Razlike med presejalnimi programi
omejujejo možnosti primerjave med državami.
V Sloveniji so na primer ciljna starostna skupina ženske med 20. in 64. letom, medtem ko
OECD predlaga spremljanje presejanja v starostni skupini med 20. in 69. letom (Slika 12).
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Slika 12:
Odstotek žensk starih med 20 in 69 let, ki so bile
deležne presejanja za rak materničnega vratu v
skladu z nacionalnim programom v letu 2012 v
nekaterih državah OECD.
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Slika 14:
Število dni čakanja na operacijo katarakte (mediana
vrednost posamezne države), od pregleda pri
specialistu do dejanskega posega, glede na čakalne
sezname v letu 2012 v nekaterih državah OECD

Vir: OECD Health Data

Vir: OECD Health Data

ČAKALNE DOBE
Posebej odmevna skupina podatkov, ki bi jih
lahko uvrstili med procesne kazalnike, so čakalne dobe. Slednje predstavljajo izziv v številnih državah. Objektivne primerjave ponovno
otežujejo značilnosti posameznih zdravstvenih
sistemov. OECD objavlja različne ocene čakalnih dob, med njimi tudi mediane vrednosti čakalnih dob pacientov na čakalnem seznamu za
operacijo po opravljenem pregledu pri specialistu. Prikazujemo primerjave med čakalnimi
dobami za artroplastiko kolena in za operacijo
katarakte (Slika 13 in 14).
Slika 13:
Število dni čakanja na artroplastiko kolena (mediana vrednost posamezne države), od pregleda pri
specialistu do dejanskega posega, glede na čakalne
sezname v letu 2012 v nekaterih državah OECD

V Sloveniji pogosto opažamo, da so poleg čakalne dobe za operativni poseg zelo dolge tudi
čakalne dobe za pregled pri zdravniku specialistu, ki postavi indikacijo za operativni poseg. Tovrstne čakalne dobe v tem primeru niso
upoštevane in se lahko med navedenimi državami pomembno razlikujejo. Zanimivo je tudi,
da je obseg čakalnih dob pri posamezni storitvi
(vrsti pregleda ali posega) lahko zelo različen
znotraj ene države; hkrati se zaporedje držav,
razvrščenih po dolžini čakalnih dob v prikazanih primerih, ne razlikuje pomembno.
RAZPOLOŽLJIVOST VIROV
Pri ocenjevanju uspešnosti in učinkovitosti
zdravstvenega sistema je smiselno upoštevati
tudi razpoložljive vire. Ni mogoče prezreti podatka o gostoti zdravnikov na 1000 prebivalcev (Slika 15). Pri tem je zanimivo, da se položaj Slovenije v primerjavi z drugimi državami
ohrani, če upoštevamo zgolj splošne zdravnike
oziroma specialiste družinske medicine, medtem ko ob upoštevanju zdravnikov drugih specialnosti odstopanje Slovenije v primerjavi z
drugimi državami ni tako izrazito (Slika 16).

Vir: OECD Health Data
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Slika 15:
Število zdravnikov na 1000 prebivalcev v letu 2013
v nekaterih državah OECD
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Slovenija je v letu 2013 imela 4,55 bolniških
postelj na prebivalca, kar je manj kot Švica,
vendar več kot Norveška (Slika 17). Zanimiv
je odnos med številom postelj na prebivalca in
številom medicinskih sester na posteljo. Podatki nakazujejo na možnost, da imajo države z
manj bolniškimi posteljami na 1000 prebivalcev več negovalnega kadra na posamezno posteljo in torej morda bolj intenzivno delo (Slika
18).
Slika 17:
Število bolniških postelj (vključno s posteljami
za dolgotrajno oskrbo in v psihiatričnih ustanovah)
na 1000 prebivalcev v letu 2013
v nekaterih državah OECD

Vir: OECD Health Data

Slika 16:
Število specialistov (razen specialistov družinske
medicine, vključuje pediatre in ginekologe na
primarni ravni, izključuje specializante) na 1000
prebivalcev v letu 2013 v nekaterih državah OECD

Vir: OECD Health Data

Vir: OECD Health Data
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Slika 18:
Odnos med številom bolniških postelj na 1000
prebivalcev ter število medicinskih sester na posteljo
v letu 2013 v nekaterih državah OECD
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ZAKLJUČEK
Ocenjevanje slovenskega zdravstvenega sistema skozi primerjave z drugimi državami je
smiselno, pomembno pa je poznati ozadje kazalnikov, ki jih izberemo pri tovrstnih primerjavah, vključno z metodološkimi dilemami. Pri
primerjavah je prav tako praviloma treba upoštevati več kazalnikov hkrati, zlasti pri upoštevanju zdravstvenih izidov, pri katerih so zelo
pomembni dejavniki tudi razpoložljivi viri.
Ocena, ali je zdravstveni sistem dober ali slab,
pa je vedno vrednostna presoja, ki je po definiciji subjektivna in torej izven znanstveno dokazljivega.
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Abstract

Sistemi zdravstvenega in zavarovanja po posameznih državah se razlikujejo v mnogih pogledih. Kljub razlikam pa jih predvsem glede financiranja in upravljanja lahko razvrstimo v
tri skupine, in sicer v skupino z nacionalnim ali
državno upravljanim sistemom, v skupino, ki temelji na načelih socialnih zavarovanj, ter v skupino zasebnih sistemov. Za prvo skupino je značilno, da so financirani z davki oziroma proračunskimi sredstvi, zavarovalniški sistemi pa s
prispevki delodajalcev in delojemalcev. Seveda
so med sistemi tudi druge razlike, še zlasti pri
urejanju odnosov z izvajalci zdravstvenih storitev. Na tem področju je znanih več različnih
pristopov. Tako v večini držav primarno raven
financirajo v odvisnosti od števila opredeljenih
oseb pri izvajalcu (glavarina) ali po opravljenih
storitvah. V sekundarni – izvenbolnišnični – dejavnosti prevladuje financiranje po storitvah. V
bolnišnicah prevladuje način financiranja skupin primerljivih skupin, le redko kje še po primerih. Ne glede na način plačevanja dela izvajalcev
pa je v vseh javnih sistemih treba določiti zmogljivosti za potrebe javne dejavnosti, nekatere
normative in standarde ter cene storitev. Slednje je v državah s socialnim zavarovanjem predmet pogajanj med nosilcem zavarovanja in
predstavniki izvajalcev. V Sloveniji, kjer imamo
prav tako obvezno zdravstveno zavarovanje, ta

Health insurance systems differ among countries in many ways. Despite differences, we can generally divide them into three groups. Groups
are mainly formed on the basis of the system’s
resources and management. These groups are:
insurance systems funded from national budgets, social insurance systems, and private insurance systems. First group is mainly funded from
taxes or from the state budget. Other insurance
systems are usually funded from contributions of
employees and employers. However, the differences among systems have always been present,
especially in arranging business relations with
contractors of health services. In this area we
know many different approaches. In many countries funding on the primary level depends on the
number of patients per provider (capitation) or
procedures performed by a provider. On the secondary (outpatient) level the last funding method predominates. In hospitals, funding of diagnosis-related groups is standard and funding of
individual cases is rare. Nevertheless, in all systems we have to determine performances for public services, some criteria, standards and prices
of services. In countries with social insurances
the prices are subjected to negotiations between
carriers of health insurances and representatives
of the providers. In Slovenia these questions are
handled through a specific act, which is in some
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vprašanja ureja poseben zakon. Ta je v nekaterih zadevah zastarel in potreben sprememb. Še
bolj pa so potrebne spremembe v praksi pogajanj
o programih in cenah storitev in v postopnem
prehodu od financiranja, ki temelji izključno
na količini opravljenih storitev, k sistemu, ki bo
upošteval tudi kakovost in doseganje rezultatov
in ciljev sistema kot celote.

66

aspects outdated and would need to be changed.
It is even more old-fashioned when it comes to
negotiating on programs and prices of services,
because it is only based on the number of performed services and does not take into account
the quality of services or results and goals of the
system as a whole.
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1. UVOD
Znano je, da ima vsaka država lasten sistem
zdravstvenega varstva, ki je posledica zgodovinskega razvoja področja, tradicij in celotne
družbene ureditve. Razlike so predvsem v načinu upravljanja s področjem na makro in mikro ravni, v vlogi in pristojnostih državnih organov in drugih deležnikov v sistemu, v načinu financiranja področja, v statusu izvajalcev
ter v nekaterih drugih podrobnostih. Medtem
ko so nekateri sistemi povsem centralistično in
državno vodeni, so drugi bolj ali manj decentralizirani, upravljanje in vodenje sistema pa
poteka na nižjih, običajno regionalnih ali celo
občinskih ravneh. Po sistemih so tudi različno
razporejene pristojnosti in pooblastila ter vloge
državnih organov, organov upravljanja zavarovalniških organizacij, organizacij izvajalcev ter
civilne družbe1. Ustrezno temu so razlike tudi v
financiranju sistema kot celote, ki je lahko povsem proračunsko, lahko poteka znotraj posebnega socialnega ali zdravstvenega zavarovanja,
v kombinaciji enega in drugega ali tudi v obliki
zasebnih sredstev2. Podobno najdemo razlike v
statusu izvajalcev, ki so lahko le zaposleni v javni ali zasebni dejavnosti ali pa opravljajo delo
kot javni uslužbenci. Znani pa so tudi primeri,
ko izvajalci kot zasebniki opravljajo javno dejavnost po pravilih, ki veljajo za javne službe.
Tudi zdravstvene zmogljivosti so lahko povsem
javne (državne) ali zasebne ali tudi v mešani
javno-zasebni lastnini. Preplet vseh teh in drugih sestavin sistema in njihove ureditve v posamezni državi tvori njen sistem zdravstvenega
varstva3. Preplet ureditev teh najpomembnejših
sestavin sistema določa, kakšen sistem ima posamezna država, kar tudi ureja nacionalna zakonodaja že v ustavi, različnih zakonih in podzakonskih dokumentih.
Ko govorimo o sistemih zdravstvenega varstva,
se moramo zavedati, da gre za zelo kompleksne
družbene sisteme, v katere se vključuje veliko
deležnikov, in sicer vlada in njeni posamezni
resorji, nosilci javnih socialnih dobrin in tudi
zavarovanj, ponekod tudi zasebne zavarovalnice, organizacije izvajalcev zdravstvenih storitev
ter organizacije uporabnikov, združene v raznih interesnih skupinah in organizacijah ter v
civilni iniciativi.

Sistem vse te povezuje v celoto z namenom doseganje čim boljšega zdravja, možnosti zadovoljevanje potreb in doseganja njegove čim večje
učinkovitosti in uspešnosti. V tem povezovanju različnih deležnikov in interesov imajo vsi
javni sistemi veliko skupnega, razlikujejo pa se
v pristopu in izvedbi temeljnih nalog sistema.
Kljub dejstvu, da ima vsaka država lasten sistem zdravstvenega varstva, imajo nekatere skupine držav tudi veliko skupnega. Tako lahko
govorimo o treh značilnih sistemih javnega
zdravstvenega varstva.
2. NAJBOLJ ZNAČILNI SISTEMI
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
V svetu so najbolj znani trije različni modeli
oziroma sistemi zdravstvenega varstva. Ne glede na razlike v sistemih pa imajo vsi javni sistemi veliko skupnega, med temi pa je dejstvo,
da gre za dejavnost, ki je posebnega javnega in
širšega pomena, in je zato njen cilj v prvi vrsti
zadovoljevanje potreb prebivalstva in doseganje boljšega zdravja. Zaradi tega je to področje
podvrženo specifični državni oziroma zakonski
ureditvi in nadzoru. Vsi deležniki od države do
lokalnih skupnosti, delodajalcev in posameznikov morajo biti vključeni v prizadevanja po doseganju čim boljšega in pri tem cilj sistema ni
in ne sme biti ustvarjanje dohodka in dobička.
To je osrednji vidik vseh javnih sistemov zdravstvenega varstva nasploh. Osnovni kriterij za
razvrščanje ureditve sistema v posamezni državi je predvsem način financiranja in upravljanja sistema. Na tej podlagi so najbolj znani:
Državno vodeni sistemi zdravstvenega varstva, ki ga nekateri imenujejo tudi model nacionalnega zdravstvenega varstva. V teh sistemih
je upravljanje, vodenje in financiranje sistema v
celoti pristojnosti države, njene vlade in drugih
upravnih organov.

1

Nordmand Ch., Weber A.: Social Health Insurance, A Guidbook for planning WHO Library (1994), str. 29–33
2

Wagstaff: Social Health Insurance vs. Tax financed Health
Systems . World Bank (2009), str. 7–9
3

Toth: Zdravje, zdravstveno varstvo, zdravstveno
zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(2003), str.145–149
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Poleg tega, da regulira naloge s področja javnega zdravja, država s predpisi določa tudi krog
upravičencev zdravstvenih storitev, obseg in vrsto njihovih pravic oziroma pogoje za dostopnost posameznih pravic, obveznosti glede financiranja iz javnih sredstev, deloma pa tudi
pogoje, pod katerimi lahko izvajalci opravljajo
zdravstveno dejavnost na račun javnih sredstev. Država tudi zagotavlja zahtevane zdravstvene zmogljivosti tako, da jih ustanavlja ali
pa s predpisi določa, katere zasebne zmogljivosti in pod katerimi pogoji lahko opravljajo tudi
javno zdravstveno dejavnost in na račun javnih
finančnih sredstev. Celoten sistem se financira
iz proračunskih sredstev države, regij ali občin,
le za nekatere za zdravje manj pomembne storitve se del sredstev zagotavlja z doplačili uporabnikov (participacije). Država določa mrežo
javne zdravstvene dejavnosti, ki vključuje javne zavode, v glavnem bolnišnice, klinike in inštitute. Zmogljivosti na primarni ravni predstavljajo zasebni izvajalci, ki pod določenimi pogoji lahko sklepajo pogodbe za izvajanje storitev na račun proračunskih sredstev.
Sistemi javnih, obveznih (tudi socialnih) zdravstvenih zavarovanj4, ki sicer izhajajo iz zavarovalniške logike, a vsebujejo nekatere specifične rešitve. Med temi je na prvem mestu
dejstvo, da gre za nepridobitno zavarovanje,
katerega namen ni ustvarjanje dohodka in dobička, ampak zagotavljanje dostopnosti storitev zavarovancem in zadovoljevanje njihovih
potreb. Vključitev v zavarovanje je obvezna za
vse kategorije prebivalstva, za katere tako določa zakon. To pa je z nekaj izjemami celotno
prebivalstvo države, običajno so izvzete osebe
brez stalnega bivališča, vojaki, azilanti, imigranti itd. Pri tem so zavarovanci osebe, ki so
zaposlene ali opravljajo pridobitno dejavnost
oziroma ustvarjajo dohodek, po njih pa so zavarovani tudi njihovi družinski člani, ki sami
niso zavarovanci. Kdo je oziroma mora biti zavarovan, določa zakon. Ta določa tudi okvirne
pravice do zdravstvenih storitev in nekaterih
denarnih prejemkov, kot so nadomestila plač,
povračilo potnih stroškov in ponekod tudi pogrebnine in posmrtnine. To obvezno zavarovanje izvajajo zavarovalnice oziroma bolniške
blagajne, ki jih je v državi lahko tudi več. Večje število teh zavarovalnic je posledica razvo68

ja in časa, ko so posamezne interesne skupine (npr. delavci, rudarji, obrtniki, kmetje itd.)
ustanavljale svoje bolniške blagajne v različnih
časovnih obdobjih in tudi z različnimi ravnmi
pravic. Bolniške blagajne so pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomne, saj z njimi upravljajo
organi, ki so sestavljeni iz izvoljenih predstavnikov zavarovancev in zavezancev za plačevanje prispevkov. Ti so pri sprejemanju odločitev,
za katere jih pooblašča zakon, samostojni, le
za nekatera najpomembnejša morajo pridobiti soglasje vlade ali parlamenta. Njihova naloga je izvajati zavarovanje, z zbranimi prispevki
zagotavljati zavarovanim osebam z zakonom
določene pravice ter v ta namen s predstavniki izvajalcev tudi sklepati pogodbe za izvajanje programov storitev. Obvezno zdravstveno
zavarovanje se financira s prispevki, pri čemer
morajo polovico prispevka za zavarovanje za
bolezen in poškodbe izven dela plačati delodajalci, drugo polovico pa delojemalci oziroma
zavarovanci. Poleg tega morajo delodajalci plačevati še prispevek za zavarovanje za poškodbe
na delu in bolezni, povezane z delom. Vsi zavezanci plačujejo prispevke od bruto osnove
oziroma tej primerljivega zneska dohodka, in
sicer sorazmerno enak odstotek, kar pomeni,
da je pri prispevkih oziroma obveznostih vzpostavljena »vertikalna solidarnost«. Otroci in šolarji ne plačujejo prispevkov. Za osebe brez
dohodka ali osebe, katerih dohodek je pod
določeno ravnjo, plačuje prispevke država ali
občina ali pa zanje krije stroške opravljenih
zdravstvenih storitev. Pri uveljavljanju pravic
velja seveda »horizontalna solidarnost«, kar
pomeni, da imajo vsi, ki so zavarovani, enake
pravice in med njimi ne sme biti razlikovanja
niti v dostopnosti storitev niti v standardih ali
v drugih pogledih. Bolniške blagajne so tudi z
zakonom zadolžene5 za to, da sklepajo pogodbe
z izvajalci zdravstvenih storitev ter dobavitelji
zdravil in medicinskih pripomočkov. Postopek
pogajanj se začne na državni ali deželni ravni
in se zaključi s sprejemom dogovora oziroma

4

Schenker: In Eurpoa dominieren zwei Gesundheitsysteme, Info
santesuisse (2010), str. 5
5

Saltman R., Busse R., Giguera J: Social Health Systems in
western Europe: 82004) , str. 53–55
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krovne pogodbe med predstavniki izvajalskih
organizacij in predstavniki bolniških blagajn.
Te pogodbe v bistvu urejajo celoto medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja programa storitev za zavarovane osebe. S temi akti
so določene zdravstvene zmogljivosti, ki naj bi
služile potrebam zavarovanih oseb, okvirni obseg storitev in njihova struktura po ravneh dejavnostih ali specialnostih, vrednost programa
kot celote, standardi, cene storitev, način njihovega obračunavanja in druge pravice ter obveznosti. Pogodbe, ki jih sklenejo posamezni izvajalci z nosilci zavarovanja, v bistvu pomenijo
le soglasje oziroma pripravljenost posameznega izvajalca, da bi opravljal dejavnost na račun
zavarovanja. Znani so tudi primeri ureditve, ko
posamezni izvajalci ne sklepajo pogodbe z bolniškimi blagajnami, ampak to opravijo namesto njih njihova združenja, npr. združenje zavarovalniških zdravnikov, združenje bolnišnic,
lekarn itd. V teh primerih ta združenja prevzemajo tudi vse obveznosti svojih članov, skrbijo
za uresničevanje pogodbe in tudi razporejajo denar, ki ga prejmejo od bolniških blagajn,
med svoje člane skladno z obsegom dela, ki so
ga opravili.
Zasebni sistemi6 so v glavnem tržno naravnani, čeprav obstaja glede tega tudi nekaj izjem. V
teh sistemih ni solidarnosti, temveč temelji na
vzajemnosti. Za njih veljajo z nekaterimi omejitvami načela ponudbe in povpraševanja. Izvajalci morajo izpolnjevati določene pogoje za
dejavnost z vidika izobrazbe, prostorov, opreme itd., prav tako pa morajo to dejavnost imeti
prijavljeno. Navadno zakonodaja zasebne dejavnosti ne ureja podrobneje. V zasebni sistem
se štejejo tudi zasebne zavarovalnice, pri katerih se ljudje lahko zavarujejo za različna tveganja, povezana z boleznijo oziroma poškodbo.
Mešani sistemi, ki vključuje nekatere elemente sistema nacionalnega zdravstvenega varstva,
obveznega socialnega zavarovanja in zasebnih
sistemov. Povsem »čistih« sistemov na svetu je
namreč zelo malo, saj so vsi v svojem razvoju
povzemali nekatere rešitve in opredelitve, ki so
značilni za drugo vrsto sistemov. Tako je vsaj v
Evropi veliko držav, v katerih poleg prispevkov
in nalog, ki jih ima nosilec obveznega zavarovanja, sredstva za določene naloge ali skupine
zavarovanih oseb zagotavlja proračun. Tako se

v teh državah sistem financira s prispevki in
davki. Spet drugje, kjer prevladuje financiranje
sistema s sredstvi proračuna, poznajo v določenem obsegu tudi zavarovanja, največkrat za
višji standard ali določne bonitete, ki jih javni
sistem ne zagotavlja. Praktično vsi sistemi pa
vključujejo tudi zasebna sredstva v obliki doplačil, plačil stroškov do določene višine oziroma cene storitve itd. Prav posebej zanimiva je
ureditev Nizozemske, ki je tipičen predstavnik
mešanega javno-zasebnega modela zdravstvenega zavarovanja. V tej državi so namreč pravice do zdravstvenih storitev razdeljene v dve
skupini. V prvi so storitve dolgotrajne oskrbe, ki jo v tej državi štejejo za posebno obliko
zdravstvenega varstva, psihiatrična in nekatera
druga dolgotrajna obolenja. Te storitve so financirane s prispevki delodajalcev in drugih
zavezancev. V drugo skupino so uvrščene storitve v okviru akutne obravnave in zdravljenja
na ambulantni in stacionarni način, zdravila na
recepte in medicinski pripomočki. Za te pravice se morajo zavarovane osebe zavarovati, in
sicer s sklenitvijo pogodbe z eno od zasebnih
zavarovalnic, ki ji plačujejo premije iz zasebnih sredstev. Je pa to pogodbeno zavarovanje
prav tako obvezno in ni prepuščeno dobri volji posameznika. Ta lahko izbira le zavarovalnico, ki mu nudi boljše pogoje. Zavarovalnice
pa ne tekmujejo v tem, katera bo zagotavljala
več pravic, temveč katera bo z izvajalci sklenila čim ugodnejše pogoje za svoje zavarovance
glede dostopnosti storitev ali cene. Ker gre za
javno-zasebni sistem izvajanja javne zdravstvene dejavnosti, ima država skladno s posebno
direktivo Evropske unije pravico in pooblastila področje pogodbenega zavarovanja tudi zakonsko regulirati, kar se med drugim nanaša
tudi na premijski sistem. Skladno s tem so premije za vse zavarovance iste zavarovalnice enake, med zavarovalnicami pa se lahko razlikujejo le za nekaj odstotkov od standardne premije,
ki jo na podlagi aktuarske metodologije izračuna in določi vlada. Poleg tega so zavarovalnice
dolžne sprejeti vsakega zavarovanca, ki želi z
njo skleniti pogodbo, in premija zanj ne sme
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biti odvisna od njegove starosti ali zdravstvenega stanja, lahko pa je višja, če se posameznik
vključi v zavarovanje pozneje, kot bi se moral. Prav tako določa vlada tudi višino odbitne
franšize, to je zneska, do katerega si posameznik krije stroške za zdravstvene storitve sam
iz zasebnih sredstev in mu ga zavarovalnica ne
krije.
3. FINANCIRANJE IZVAJALCEV
Razlike med državami niso samo v sistemskih,
zakonskih ureditvah zdravstvenega varstva,
ampak tudi v načinih plačevanja izvajalcev,
vključenih v izvajanje programov javnega sistema. Tudi te so posledica tradicij, vpliva in moči
izvajalskih organizacij v času uvajanj nacionalnih oziroma zavarovalniških zdravstvenih sistemov, položaja in statusa izvajalcev v posamezni državi ter nekaterih ekonomskih in pravnih
posebnosti pri opravljanju javne zdravstvene
dejavnosti. Tudi na tem področju imajo posamezne države lastne pristope in ureditve, a
imajo pri tem tudi nekatere skupne temelje in
izhodišča7. Vsem pa je skupno dejstvo, ki ga
nekateri pri nas ne želijo upoštevati: da so programi storitev in sredstva za financiranje teh
programov vedno in povsod omejena. Nobena
država namreč ne bi zmogla financirati vseh
storitev, ki bi jih izvajalci lahko opravili, pa
četudi bi jih uporabniki želeli in neredko tudi
zahtevali. Povsod poteka financiranje izvajalcev
v okvirih možnih oziroma razpoložljivih sredstev plačnika storitev, ne glede na to, ali je to
državni ali lokalni proračun ali sredstva nosilcev obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar
seveda ne velja za zasebne oziroma tržne sisteme. Prav tako so v vseh javnih sistemih določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
ki želijo opravljati dejavnost na račun javnih
sredstev. Tako so to lahko le člani posebnih
zdravniških združenj ali v pogodbenem odnosu z nosilcem zavarovanja, ki določa njihove
obveznosti in pravice, skoraj povsod je med
pogoji tudi njihova vključitev v mrežo javne
zdravstvene dejavnosti. Tako države postavljajo okvire za število in vrsto izvajalcev, ki naj bi
opravljali dejavnost na račun javnih sredstev in
neredko tudi njihovo krajevno razporejenost.
Opredelitev zmogljivosti izvajalcev v javnem
sistemu je temelj za njihovo financiranje na na-
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čin, ki ga določa država oziroma nosilec zavarovanja oziroma kot se dogovorijo predstavniki
plačnika in izvajalcev.
Glede plačevanja izvajalcev za opravljene storitve so znani in uveljavljeni različni modeli ali
njihove kombinacije. Pri financiranju izvajalcev ne gre le za to, koliko in na kakšen način
naj bodo ti plačani za opravljeno delo, temveč
tudi za pristope, ki naj bi prispevali k potrebni preglednosti opravljenih storitev, spodbujali
izvajalce k več in boljšemu delu, kakovosti ter
rezultatom pri doseganju ciljev sistema v okviru razpoložljivih sredstev plačnika. Vsi pa izhajajo iz znanega dejstva, da je delo zdravstvenih delavcev mogoče meriti z vidika količine in
vrste ter zahtevnosti opravljenih storitev, uresničevanja ciljev, ki se lahko nanašajo na dostopnost storitev, skrajševanje ali odpravo čakalnih dob, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva in zmanjšanje oziroma racionalizacijo stroškov plačnika itd. Idealnega modela,
ki bi omogočal spodbujanje izvajalcev na vseh
teh področjih, ni, lahko pa vendarle vplivajo na
njihov način dela in izvajanja programov v želeni smeri. Zaradi tega imamo tudi na tem področju najpogosteje opraviti s kombinacijami
različnih sistemov.
3.1 Plačevanje po storitvah
Eden najbolj znanih in razširjenih sistemov
plačevanja izvajalcev je plačevanje po storitvah
(»fee for services«). Gre za ureditev, v kateri izvajalci evidentirajo svoje delo v obliki opravljenih storitev bolnikom oziroma zavarovancem.
Na podlagi dogovorjene ali določene cene nato
obračunajo svoje delo plačniku. Predpogoj za
tak sistem je obstoj seznama storitev, ki jih izvajalci lahko obračunavajo. Na teh seznamih so
določeni standardi teh storitev, npr. opis oziroma vsebina storitev, njihove relativne, običajno
točkovne vrednosti, morda tudi normativi potrebnega časa za storitev in tima, ki naj bi storitev opravil.
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Takšne sezname določi plačnik storitev, ki s
tem posredno določa standard individualnih
pravic zavarovanih oseb. Pri določanju takšnih seznamov je seveda nujno sodelovanje
medicinske stroke in upoštevanje nekaterih
doktrinarnih opredelitev, a tudi statističnih podatkov ali analiz možnega in uresničljivosti
predvidenega standarda. Sistem plačevanja po
storitvah je uveljavljen skoraj v vseh državah,
in to za dejavnosti na primarni ravni, vključno
z lekarniško dejavnostjo, prav tako pa v izvenbolnišnični dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni ter v večini diagnostičnih enot, v laboratorijih, fizioterapiji itd. Dobra stran tega
načina plačevanje izvajalcev je, da jih spodbuja k čim večjemu številu opravljenih storitev.
Ob pravilnem evidentiranju storitev zagotavlja
tudi pregled nad opravljenim delom, strukturo
storitev in njihovo zahtevnostjo ter tako omogoča tudi primerjave med izvajalci in pridobivanje potrebnih informacij za načrtovanje in
usmerjanje razvoja zdravstvenih zmogljivosti.
Pomanjkljivost tega načina plačevanja pa je, da
izvajalci velikokrat hote ali nehote opravljajo
storitve, ki morda ne bi bile potrebne, ker pač
stremijo k čim večji količini izkazanega dela in
s tem tudi k večjemu dohodku. V »čistem« storitvenem sistemu sta zanemarjena tudi kakovost storitev ter doseganje ciljev boljšega zdravja. V primeru, da plačnik poravna oziroma plača vse storitve izvajalcem, ta sistem nenehno
zvišuje stroške obravnave zavarovanih oseb in
s tem odhodke plačnika. Mnogi ga označujejo
kot sistem, ki vodi v »zdravstveno inflacijo«,
zato so ga v mnogih držah tudi prilagodili razmeram in izvajalcem postavili omejitve v višini
opravljenih oziroma plačanih storitev oziroma
ga kombinirajo z drugimi sistemi, ki to pomanjkljivost do določene mere omejijo. Tako
jih v nekaterih državah kombinirajo z glavarino (capitation), in sicer tako, da je število opravljenih storitev, ki jih plačnik poravna izvajalcem, odvisno od števila opredeljenih oseb
pri izvajalcu v nekem obdobju, drugi del pa od
storitev, vendar je količina slednjih omejena in
vezana na število opredeljenih oseb pri izvajalcu, starost in spol obravnavanih oseb, ponekod
pa tudi dejavnost, ki jo opravljajo. V teh primerih plačilo izvajalca ni več odvisno le od količine opravljenih storitev, temveč tudi od števila
oseb, ki jih je imel v obravnavi. To ni več čisti

storitveni sistem, saj je možno, da del storitev
ni plačan. Ob vseh dobrih ali slabih straneh pa
za nekatere ožje zdravstvene dejavnosti praktično ni boljšega modela. To predvsem velja za
zobozdravstveno in lekarniško dejavnost, dejavnost laboratorijev in še nekatere druge.
3.2. Glavarina
kot način plačevanja po storitvah
Drugi zelo razširjeni model plačevanja izvajalcev je glavarina. Po tem modelu so izvajalci plačani v odvisnosti od števila oseb, ki se
opredeli za njih oziroma jih obravnavajo skozi daljše obdobje. Za vsako osebo jim plačnik
poravna določen znesek, ki je odvisen od starosti osebe, spola, ponekod tudi od dejavnosti,
ki jo opravlja, oziroma od prisotnosti nekaterih kroničnih bolezni. Pri tem štejejo le osebe,
ki so se za izvajalca opredelile za daljše obdobje, navadno ne manj kot eno leto. Zdravnika
si vsaka zavarovana oseba prosto izbira sama
med zdravniki, ki imajo pogodbo oziroma
drug pravni odnos s plačnikom storitev. To izbiro opravijo vsi, tudi tisti, ki trenutno ne potrebujejo zdravniške oskrbe. Izvajalec prejema
znesek glavarine ne glede na število opravljenih storitev pri posamezni osebi, torej tudi v
primeru, da le-ta celo leto ali več ni potrebovala nobene storitve. Glavarina se praviloma izračunava na podlagi podatkov o povprečnih
stroških na pripadnika posamezne starostne
skupine. Znesek glavarine je najvišji pri najstarejših uporabnikih (65 let in več), pri katerih je
v povprečju tudi največ kroničnih bolezni in
imajo največ potreb po zdravstvenih storitvah,
najnižji pa v srednjih starostnih skupinah (med
25 in 55 let). Tak izračun je v praksi uporaben
in korekten pri velikih izvajalcih z velikim številom opredeljenih oseb, lahko pa je povsem
nerealen pri izvajalcih z malim številom opredeljenih oseb, med katerimi je nadpovprečno veliko takih, ki potrebujejo bistveno več
storitev in obravnav, kot je to v povprečju. Glavarina se je pokazala kot primeren način plačevanja izvajalcev na delu primarne ravni zdravstvene dejavnosti, pri čemer običajno pokriva
stroške celotnega zdravniškega tima od zdravnika in sester do administracije in ostalega
osebja, lahko pa tudi laboratorijskih delavcev.
Dobra stran tega načina financiranja je dosti
manjša potreba po administrativnem delu pri
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izvajalcih, vendar zahteva preudarno ravnanje
izvajalcev, saj morajo ti s prejetimi sredstvi iz
naslova glavarine gospodariti in poslovati tako,
da pokrijejo vse stroške in da tudi zagotovijo
svojim klientom potrebne storitve in njihovo
dostopnost. Slaba stran glavarine pa je, da ne
omogoča preglednosti nad opravljenim delom
izvajalca ne po količini in vrsti storitev in tudi
ne glede izvajanja strokovno doktrinarnih navodil stroke. Značilnost tega sistema je, da ne
spodbuja izvajalcev, da bi opravili čim več storitev, sploh pa ne morebitno nepotrebnih. Prav
zaradi tega lahko vodi v »podoskrbljenost«, ko
izvajalec ne opravi vseh potrebnih storitev ali
pretirano preusmerja svoje paciente k drugim
izvajalcem. Tudi v tem sistemu kakovost opravljenih storitev ni upoštevana in ne vpliva na
višino zneska glavarine, kar velja tudi za odvisnost med višino glavarine in doseganjem ciljev.
Glavarina kot način plačevanja izvajalcev je
uveljavljena pretežno v primarni zdravstveni dejavnosti, in to predvsem pri družinskih
zdravnikih oziroma njihovih timih, v pediatrični dejavnosti na primarni ravni, v dejavnosti šolske medicine, medicine dela in ginekologije na primarni ravni, ni pa primerna za
specialistično dejavnost na sekundarni in terciarni ravni.
3.3. Plačevanje po skupinah primerljivih
primerov (SPP/DRG)
V ZDA so za plačevanje izvajalcev bolnišnične
dejavnosti pred nekaj več kot 50 leti razvili poseben sistem, ki temelji na klasifikaciji bolezni.
Avtorji so opredelili skupine bolezni in stanj
(po diagnozah), ki zahtevajo približno enako
obravnavo pacienta, in pripravili seznam takih
skupin8. Nato so ocenili zahtevnost in stroške obravnave med posameznimi skupinami.
Ta sistem so poimenovali Diagnostic Related
Groups (DRG). Osnovno idejo tega sistema so
povzeli v drugih državah in jo nadgradili ter
prilagodili svojim razmeram tako, da je znanih
več različnih DRG sistemov, npr. nizozemski
in avstralski. Pri nas ga imenujemo »skupine
primerljiv primerov« ali SPP. Razlike pri obravnavi bolnikov z enako diagnozo so po državah
ali tudi znotraj nje v sestavi ekipe, njeni stopnji izobrazbe, v medicinski tehnologiji itd. Po
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tej metodi se pacienti razvrščajo v posamezne
skupine glede na svojo glavno diagnozo, zahtevnost obravnave in trajanje obravnave v posameznem primeru bolnišnične obravnave, deloma pa tudi glede na stranske diagnoze. Vsaka
skupina ima svojo relativno vrednost oziroma
utež, ki je podlaga za določitev zneska za plačilo izvajalcu s strani plačnika. Plačnik ali partnerji v dogovarjanju določijo vrednost uteži, ki
naj bi bila podlaga za plačilo izvajalcu, vendar
so tudi v tem sistemu znane določene omejitve glede višine plačila. Prednost sistema SPP
je, da zahteva malo administrativnega dela pri
beleženju opravljenih storitev in ne spodbuja
izvajalcev k opravljanju nepotrebnih ali beleženju neopravljenih storitev, saj njihov dohodek ni več odvisen od teh. Po drugi strani pa
je prav to lahko tudi slabost sistema, saj zaradi
slabe preglednosti opravljenega dela omogoča »podoskrbljenost« pacienta, kar je še posebej možno, če ni za vsak SPP določen standard
obravnave, ki bi opredelil postopek obravnave,
potrebne kadre, sredstva za zdravljenje in druge podrobnejše pogoje obračunavanja. Tudi ta
sistem ne vključuje kazalnikov kakovosti in
prav tako ne elementov stimulacije za doseganje ciljev sistema na področju izboljšanja
zdravja prebivalstva oziroma posamezne populacije.
3. 4. Pavšalni sistemi
Poleg navedenih sistemov je znan še pavšalni sistem, v katerem plačnik izvajalcu plača za
opravljeni program ukrepov ali aktivnosti določen znesek, slednjemu pa ni treba svojega
dela izkazovati z opravljenimi storitvami ali
številom obravnavanih oseb ali primerov zdravljenja. Znesek pavšala se ugotovi na podlagi
stroškov dela v državi in dejavnosti za osebe, ki
naj bi delale na pavšalnem sistemu, in ocenjenih materialnih stroških. Ta sistem je omogoča
najmanj pregleda, kaj in katere storitve je izvajalec opravil. Ta sistem se običajno uporablja za
dejavnosti, katerih cilj ni opravljanje čim večjega števila storitev ali obravnave določenega
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števila oseb, temveč zagotavljanje dejavnosti
na področju javnega zdravja ali za posamezne nujne primere, kot so nujna medicinska
pomoč, reševalna dejavnost itd. Še vedno je v
uporabi v nekaterih državah pri financiranju
izvajalcev primarne in sekundarne ravni, in to
v primerih, ko se plačuje iz proračuna. Ni treba
posebej poudarjati, da sistem ne zasleduje višje
kakovosti dejavnosti in doseganja ciljev sistema
na področju izboljševanja zdravja, racionalizacije poslovanja in podobno oziroma ju – vsaj
finančno – ne spodbuja.
3.4 Mešani sistemi
Opisani sistemi se običajno nanašajo le na financiranje enega izmed področij ali ravni zdravstvene dejavnosti. Tako je lahko npr. v državi
na primarni ravni v veljavi model glavarine, v
ambulantni dejavnosti na sekundarni ravni sistem plačevanja po storitvah in v bolnišnični
dejavnosti sistem SPP. Takrat lahko govorimo o
mešanih sistemih financiranja izvajalcev.
4. DOLOČANJE CEN STORITEV
OZIROMA ZNESKOV POVRAČIL
IZVAJALCEM
Ne glede na način plačevanja izvajalcev je za
slednje pomembno, kako se določa cena storitev, glavarine, SPP ali pavšala. Tudi glede tega
so po državah različni pristopi.
Ponekod je to odločitev države, v deželah z
zdravstvenim zavarovanjem pa je to predmet
pogajanj med predstavniki zavarovalnic in izvajalcev. V obeh primerih sta osnovni izhodišči
opredelitev o potrebnih kadrovskih zmogljivostih za izvajanje nekega programa ter višina
plače po kolektivni pogodbi. Tudi glede slednjega so med državami razlike. V nekaterih državah je višina plače opredeljena s splošno kolektivno pogodbo, o kateri se morajo dogovoriti vlada in posamezne interesne skupine (delodajalci, sindikati oziroma izvajalci), v drugih
je to vsebina partnerskih pogajanj med bolniškimi blagajnami in predstavniki izvajalcev
zdravstvenih storitev na državni oziroma deželni ravni. V teh primerih bolniška blagajna
zastopa tudi interese delodajalcev in njihova
zahteve po čim nižjih finančnih obremenitvah
dela oziroma po čim nižji prispevni stopnji
za delodajalce. Ne glede na način odločanja o

višini plač izvajalcem sta za določanje potrebnih finančnih sredstev pomembna število in
struktura zaposlenih v javni dejavnosti. To določajo s kadrovskimi in drugimi normativi, na
podlagi katerih se izračunavajo obseg programa dela izvajalca, potrebna sredstva za njegovo uresničitev in cene storitev. To so opredelitve, ki morajo biti sprejete na državni ravni in
na podlagi katerih sklepajo bolniške blagajne
pogodbe z združenji izvajalcev ali s posameznim izvajalcem. Tudi glede sklepanja pogodb
so med državami razlike. Prevladujejo pristopi, po katerih vsak izvajalec sklepa pogodbo s
plačnikom (bolniško blagajno, vladno agencijo), vendar so uveljavljeni tudi pristopi, ko
za celotno zdravstveno dejavnost na primarni
oziroma sekundarni ravni skleneta pogodbo
združenje oziroma organizacija izvajalcev (npr.
zdravnikov primarne dejavnosti, zobozdravnikov, bolnišnic, lekarn) in združenje bolniških
blagajn v državi, kot je to primer v Nemčiji. V
teh primerih nakazuje plačnik dogovorjena
sredstva združenju izvajalcev, ki ga glede na
opravljeno delo in druga merila razdeljuje med
svoje člane skladno s splošno pogodbo oziroma
dogovorom. Dejstvo pa je, da se v teh pogajanjih vedno soočata dva vidika in interesa. Na
eni strani je interes uporabnikov storitev, nosilca zavarovanja oziroma države po čim nižjih
stroških ali cenah oziroma za čim boljšo dostopnost storitev ob enaki vsoti denarja, nasprotno pa izvajalci pričakujejo čim boljše delovne
pogoje, čim višji dohodek in čim manjše obremenitve. Kljub razlikam v stališčih se morata
obe strani sporazumeti in najti skupno rešitev.
Obe strani sta namreč v položaju, da se morata soočiti z resnico, da je v vsaki družbi denarja
za zdravstvo le toliko, kolikor družba premore
oziroma koliko ustvarjenega dohodka je pripravljena nameniti zdravstvenem varstvu. Te
omejitve niso všeč ne izvajalcem in ne uporabnikom, a so ekonomska in družbena realnost,
ki jo morajo upoštevati parterji, ki sprejemajo
dogovor in sklepajo pogodbe o izvajanju in financiranju programov zdravstvenih storitev.
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5. ZDRAVSTVENI SISTEM V SLOVENIJI,
MOŽNOSTI IN POTREBE PO NJEGOVI
NADGRADNJI
Slovenija je leta 1992 uvedla in uzakonila socialno obvezno zdravstveno zavarovanje po vzoru drugih držav z Bismarckovim modelom socialnih zavarovanj. To ni bila posebna novost,
saj so ga na določenem območju Slovenije poznali še v času Avstro–Ogrske monarhije9. Gledano povsem s sistemskega vidika je ureditev
iz devetdesetih let v grobem še vedno ustrezna,
bi pa bila po več kot dvajsetih letih potrebna
dopolnitev. Še bolj kot to pa bi bile potrebne
spremembe v praksi, ki večkrat ni v skladu s tistim, kar določa zakonodaja. Če se ne spuščamo v podrobnosti in se omejimo le na problematiko naslova tega referata, lahko ugotovimo,
da je kar nekaj področij, ki zahtevajo spremembe v obnašanju in vlogi deležnikov v sistemu,
nato pa tudi v predpisih. Že po sedanji ureditvi
bi lahko bil sistem uspešnejši in učinkovitejši,
če bi bile vloge najpomembnejših deležnikov
sistema jasno razmejene oziroma če bi vsak
od njih dosledno izvajal naloge in pooblastila,
ki mu jih določa. Izkušnje zadnjih let namreč
kažejo, da bi ministrstvo pri pogajanjih rado
prevzelo vlogo ZZZS, organizacije zdravstvenih
delavcev bi določale normative, ki so v pristojnosti bodisi ministrstva oziroma ZZZS, itd. Pogajalski postopki so postali sami sebi nasprotje,
saj o večini vprašanj odloči ministrstvo ali vlada, kar je daleč od tistega, kar je bilo predvideno v zakonu, ali od prakse drugih držav.
Z vidika financiranja – pa tudi s sistemskega
vidika – je zelo vprašljivo na primer dejstvo, da
mora nosilec obveznega javnega zavarovanja
financirati naloge, ki sodijo med naloge države. To so npr. stroški za specializacije zdravnikov in za raziskovalno dejavnost na terciarni
ravni, ki nimajo nič skupnega z zavarovanjem
ljudi in s čimer na račun proračuna siromašijo
sredstva ZZZS za financiranje programov storitev. Med temi so npr. tudi sredstva za amortizacijo, ki so vračunana v ceno storitev izvajalcev. V tujini te naloge financirajo drugi nosilci
ali proračun. Drugo področje, pomembno za
zavarovanje, njegovo financiranje in tudi financiranje izvajalcev, je sistem prispevkov za
obvezno zavarovanje. Osnove za plačevanje le-teh po posameznih kategorijah zavezancev za
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njihovo plačevanje so nerealne ali, drugače povedano, ne ustrezajo načelom socialnih zavarovanj, po katerih naj bi vsak prispeval skladno
s svojimi dohodki. To je pri nas uresničeno le
pri zaposlenih. Za vrsto drugih skupin zavezancev je to dohodek, ki ni primerljiv s plačo
zaposlenih, s čimer je kršeno načelo, da mora
v obveznem zavarovanju vsak prispevati sorazmerno enak delež (odstotek) svojega dohodka.
V primerjavi s tujino pri nas tudi ni ustrezno
urejeno plačevanje prispevkov za osebe brez
dohodkov, zadnje čase pa za še za osebe, katerih delodajalec je šel v stečaj ali celo samovoljno nekaj časa za njih ni plačeval prispevkov. V vseh navedenih primerih so potrebne
spremembe, ki bi zdravstvenemu zavarovanju
prinesle nekaj deset milijonov evrov. V tujini
namreč država, ki zagotavlja prebivalstvu zdravstveno varstvo, prevzame obveznosti za posameznika, ki jih ta iz objektivnih razlogov
ne zmore. To bi moralo veljati tudi pri nas, saj
imamo obvezno zdravstveno zavarovanje, v
katero se mora vključiti vsak, za katerega tako
določa zakon, to pa ne pomeni le imeti pravice,
ampak tudi izpolnjevati obveznosti. Če jih sam
iz objektivnih razlogov ne zmore, mora zanj to
opraviti občina ali država. Pri tem problemu je
finančni rezultat le eden od vidikov – drugi je
sistemski pristop k zamejevanju odgovornosti
in nalog države ter drugih deležnikov.
Drugo področje, ki je potrebno sprememb, so
pristojnosti in odgovornosti med najpomembnejšimi deležniki sistema pri njegovem upravljanju. V sistemih socialnih zavarovanj je država oziroma vlada pristojna za sprejemanje
zakonov, na področju zdravstvenega varstva pa
tudi dolgoročne strategije razvoja in določanja
materialnih okvirov za njegovo uresničevanja
in za nadzor. Nosilec ali nosilci obveznega zavarovanja so zadolženi za izvajanje zavarovanja
in so pri tem avtonomni. Med temi nalogami
je ena od najpomembnejših sklepanje dogovorov in pogodb z izvajalci, saj s tem zagotavljajo svojim zavarovancem možnosti in pogoje za
uresničevanje pravic iz obveznega zdravstve-

9

Toth M.. Socialno zdravstveno zavarovanje,
Slovensko zavarovalno združenje, ( 2012) str. 129–143

18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Radenci 15. in 16. oktober 2015

mag. Martin Toth

Najbolj značilni sistemi zdravstvenih zavarovanj in načini plačevanja izvajalcev

nega zavarovanja. Pri nas so v praksi vse te
pristojnosti in naloge med seboj pomešane in
prepletene ali celo zamenjane. V državah s primerljivim sistemom se pogajanja med parterji
odvijajo na podlagi strateškega načrta razvoja področja oziroma srednjeročnega načrta, ki
opredeli okvire za pogajanja med predstavniki
izvajalcev in nosilci zavarovanja. Na tej podlagi
se slednji sami dogovarjajo o programu zdravstvenih storitev, pogojih za njegovo izvajanje,
vrednosti programa in cenah storitev. Pri teh
pogajanjih vlada oziroma ministrstvo, pristojno za zdravstvo, ne sodeluje, saj svoj odnos do
vprašanj, ki so predmet pogajanj, določi s svojim strateškim dolgoročnim ali srednjeročnim
programom. V nasprotju z našo prakso pri
teh pogajanjih ne gre za tripartitni, temveč za
bipartitni odnos med izvajalci in plačnikom
storitev iz obveznega zavarovanja. Enako je
neustrezna ureditev arbitražnih postopkov, če
med partnerjema do določenega roka ne pride do uskladitve in soglasja. Po naši zakonodaji isti partnerji oziroma pogodbene stranke, ki so se nekaj mesecev pogajale in se niso
uskladile, poskušajo v enaki tripartitni obliki
razsoditi o spornih vprašanjih. Ker morajo z
rešitvijo soglašati vsi trije partnerji, je logično,
da arbitraža lahko odloči le izjemoma, nato pa
je odločitev prepuščena vladi. Ta pa po pravilu odloči tako, kot je na vprašanje gledal eden
od partnerjev, in sicer ministrstvo za zdravje.
Ko pride do tega, da je po nekajmesečnih pogajanjih odprtih več kot 200 vprašanj, ki jih ne
razreši niti arbitraža, in o njih dokončno odloči vlada, se odpira vprašanje smisla takšnega
partnerskega pogajanja. To ni več pogajanje in
odnos enakovrednih partnerjev, kot je to običaj v tujini, ampak odnos, v katerem je eden od
partnerjev končni odločevalec in pri katerem je
možno vnaprej oceniti, kako bo ta odločil, saj
je lastnik in upravljavec vseh javnih zavodov v
državi. Če želimo na področju dogovarjanja o
programih storitev in sklepanju pogodb med
nosilcem zavarovanja in predstavniki izvajalcev resne spremembe in napredek, je treba celoten proces posodobiti in ga zastaviti skladno
s pristojnostmi, ki naj bi jih imeli partnerji:
ministrstvo za zdravje, ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov in drugi. Prav tako se mora
bistveno spremeniti arbitražni postopek. V arbitraži bi po vzoru drugih držav morali sode-

lovati neodvisni strokovnjaki s področja prava
in zdravstvene ekonomike, ki bi jih imenoval
parlament in katerih odločitev bi morala biti
dokončna. Na njihovo odločitev bi bila možna
le pritožba na ustrezno sodišče.
Prenove bi bile nujne tudi v načinu vrednotenja dela izvajalcev oziroma pri plačevanju opravljenih storitev. Res je, da imamo uvedene
vse modele financiranja kot v tujini, vendar
imamo v sistemu tudi določene slabosti. Glavna pomanjkljivost je ta, da sedanja ureditev temelji predvsem ali skoraj izključno na količini
opravljenih in obračunanih storitev. Ob tem
so kvečjemu prisotne omejitve v količini storitev (glavarine, SPP), ki jih ZZZS plača. Glede
tega ni prišlo do sprememb že več ko trideset
let, vendar bi bile na tem področju vsekakor
potrebne. Najprej bi morali sistem določanja
točk za posamezno storitev, glavarine pa tudi
SPP sproti in ažurno posodabljati in prilagajati
tehnološkemu napredku na področju medicine
ter drugim spremembam v družbi, ki vplivajo
na relativne vrednosti storitev in podlago za
njihovo vrednotenje, kot so standardi timov po
dejavnostih, časovni normativi itd. To velja že
za seznam storitev. Prav zaradi navedenih sprememb bi kazalo ponovno oceniti ustreznost
sedanje višine glavarin, saj nova tehnologija,
spremembe v organizaciji dela (referenčne ambulante, urgentni centri) in spremembe v zdravstvenem stanju prebivalstva vplivajo tudi na
obseg in vrsto ter zahtevnost opravil, ki jih morajo izvajalci zagotoviti pacientom. Predvsem
pa bi bilo nujno nekatere storitve in tudi SPP
standardizirati oziroma definirati, kar bi omogočilo večjo preglednost in realnost evidentiranega dela izvajalcev.
Nad sedanjim načinom plačevanja izvajalcev
je slišati veliko nezadovoljstva. To ni neobičajno, saj je večina ljudi na splošno s plačilom za
svoje delo nezadovoljna, vendar je del pripomb
že s sistemskega vidika upravičen. Sedanja ureditev temelji skoraj izključno na količini opravljenih oziroma obračunanih storitev in še to z
omejitvami (limiti). To pa ni v skladu z nalogami in cilji sistema zdravstvenega varstva. Ta
obstaja in deluje, da bi zagotavljal ljudem ustrezno in čim večjo zdravstveno varnost.
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Zaradi tega bi bilo nujno v sistem plačevanja
izvajalcev vnesti tudi spodbude za doseganje
čim višje kakovosti ter ciljev sistema10.
Po tej zamisli bi bilo plačevanje izvajalcev odvisno od količine in kakovosti storitev, njihove
zahtevnosti in doseganja ciljev sistema. Ti pa
so lahko izboljšanje zdravja obravnavane populacije, skrajšanje ali odprava čakalne dobe in
podobno. Prav tako bi morali v sistem plačevanja vključiti stimulacijo za doseganje kakovosti,
merjeno s posebnimi indikatorji. Slednje že nekaj časa razvija tudi Evropska komisija11. Tako
bi imeli tri- ali štiristebrni sistem plačevanja,
katerega prednost bi bila, da bi imeli tisti z večjo storilnostjo, kakovostjo in rezultati pri doseganju ciljev višje dohodke in možnosti razvoja. Tako bi se vsaj delno približali zamisli, da bi
bili izvajalci plačani za zdravje oziroma boljše
zdravje in ne le za bolezen. Morda je misel za
marsikoga utopična, a za njeno uresničitev je
potrebna le volja, saj je potrebnih podatkov v
času informatizirane družbe dovolj oziroma jih
ne bi bilo težko pridobiti. Vse to zahteva dodatni napor in pripravljenost na spremembe.

VIRI
1. Wagstaff: Social Health Insurance vs. Tax
financed Health Systems World Bank (2009),
str. 7 -9, 23
3. Toth: Zdravje, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2003) , str.145-149
4. Schenker: In Eurpoa dominieren zwei Gesundheitsysteme, Info santesuisse (2010), str.5
5. Saltman R., Busse R., Giguera J: Social Health
Systems in western Europe: 82004) , str. 53-55
6. Toth M.: Oblike in možnosti sožitja javnega
in zasebnih zdravstvenih zavarovanj, Slovensko
zavarovalno združenje (2012) , str. 7-22
7. Mathauer I., Weitenbacher F.. Hospital
payment systems based on diagnosis-related
groups: experiences in low- and middle-income
countries (2014), http://www.who.int/bulletin/
volumes/91/10/12-115931.pdf
8. Toth M.. Socialno zdravstveno zavarovanje,
Slovensko zavarovalno združenje, ( 2012) str.
129-143
9. http://ec.europa.eu/health/indicators/other_
indicators/quality/index_en.htm
10. http://intqhc.oxfordjournals.org/content/15/6/523
11. Busse Reinhardt, Rieberg, Akexks: Health
Care System in Transition in Germany . European Observatory for Health Care Syiytem,
Copenhagen, 2003
12. Bubnov-Škoberne, Anita, Strban, Grega:
Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana,
2010

10

http://ec.europa.eu/health/indicators/other_indicators/quality/index_en.htm

11

76

http://intqhc.oxfordjournals.org/content/15/6/52

18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Radenci 15. in 16. oktober 2015

BELEŽKE

18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Radenci 15. in 16. oktober 2015

77

78

18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Radenci 15. in 16. oktober 2015

Miran Golub

Ali so naše lekarne tako dobre kot v EU ali celo boljše?

Miran Golub
Lekarniška zbornica Slovenije

Ali so naše lekarne tako dobre
kot v EU ali celo boljše?
Povzetek

Abstract

Avtor v prispevku primerja delovanje lekarniških sistemov v Evropi in Sloveniji. Predvsem so
opisane primerjave med Češko, Poljsko, Slovaško, Avstrijo in Slovenijo. Na koncu avtor opozarja na možne dolgoročne posledice spreminjanja lekarniške dejavnosti.

In this paper, the author describes how pharmacy is regulated in Europe and in Slovenia,
mostly in terms of comparison between the Czech
Republic, Poland, Slovak Republic, Austria and
Slovenia. In the end, the author points out potential long-term consequences of implementing
changes to pharmacy regulation system.
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UVOD
V večini evropskih držav je bilo okolje za delovanje lekarniške dejavnosti do leta 1990 relativno stabilno. S političnimi, gospodarskimi
in družbenimi spremembami so se pogoji delovanja lekarniških sistemov izredno spremenili. Pobude za liberalizacijo lekarništva se pojavljajo povsod po Evropi, zato je v nekaterih
državah že izpeljana, vendar ne po enotnem
vzorcu. Zagovorniki liberalizacije kot prednost navajajo boljšo dostopnost zdravil, nižje
cene zdravil, dvig kakovosti in uvajanje novih
storitev v lekarništvo. Primeri iz različnih držav kažejo ravno nasprotno: dostopnost se sicer izboljša, vendar samo v velikih mestih, v
ruralnem okolju pa se lekarne zapirajo, cene
zdravil običajno ostanejo na istem nivoju, zaradi znižanja zaslužka lekarn je kakovost nižja,
uvajanja novih storitev pa praktično ni. Zaradi
navedenih razlogov veliko držav po izvedeni liberalizaciji prehaja na sistem z omejitvami, ki
so veljale pred reformo.
Problemi preskrbe prebivalstva z zdravili se
lahko kažejo na več nivojih, kot so geografska
dostopnost, cenovna dostopnost, prekomerno
spodbujanje ljudi k nakupu in porabi zdravil
(povečano število neželenih učinkov zdravil),
pomanjkanje zdravil na trgu, nestrokovno delo,
nelojalna konkurenca in ne nazadnje pomanjkanja razvoja lekarniških storitev. Večina teh
problemov je povezana z lastništvom in nenadzorovanim odpiranjem lekarn oziroma nespoštovanjem mreže lekarn.
1. TRG Z ZDRAVILI
Promet z zdravili je v večini držav po svetu strogo reguliran. S tem se zagotavlja visoka
stopnja varnosti in najširša dostopnost zdravil. Promet z zdravili nadzirata ministrstvo,
pristojno za zdravje, in agencija za zdravila.
Promet z zdravili poteka od proizvajalca prek
veletrgovine do lekarne, bolnišnice ali specializirane trgovine in ostalih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Vsi postopki v proizvodnji
in prodaji zdravil na debelo in drobno so določeni z zakonskimi in ostalimi predpisi, kot so
Dobra proizvodna praksa, Dobra distribucijska praksa, Dobra lekarniška praksa itd. Vsak
udeleženec v prometu z zdravili ima točno do-
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ločeno funkcijo. Tako proizvajalci proizvajajo
zdravila in skrbijo za zadostne količine zdravil,
ki jih lahko ponudijo trgovcem z zdravili na
debelo. Le-ti imajo dvojno funkcijo. Kupujejo
zdravila od različnih proizvajalcev in jih nato
dnevno ali celo večkrat dnevno dostavljajo
vsem lekarnam, tudi manjšim v odročnih krajih, pa tudi ostalim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Tega proizvajalci zaradi ekonomske
vzdržnosti niso zmožni (sposobni??) narediti.
Druga, enako pomembna funkcija, je »tamponska«, kar pomeni, da skladiščijo večje zaloge zdravil za lekarne. Tako imajo lekarne zaloge za 20–30 dni, trgovci z zdravili na debelo
pa od 30 do 60 dni. Lekarne izvajajo promet z
zdravili na drobno, kar pomeni, da ga prodajo
ali izdajo končnemu uporabniku, najsi je to pacient ali drugi zdravstveni delavec.
1.1. Pomanjkanje zdravil
V Sloveniji je preskrba z zdravili dobra in redko prihaja do njihovega pomanjkanja. Vzrok je
običajno v zastojih v proizvodnji ali v težavah z
uvozom zdravil.
Za razliko od Slovenije imajo nekatere druge države, kot sta Slovaška in Poljska, izredno
velike težave s pomanjkanjem zdravil. Razlog
tiči v paralelnem izvozu zdravil: ker imata obe
državi nizek bruto domači proizvod in zelo restriktivno politiko do cen zdravil, so le-te občutno nižje kot v nekaterih drugih državah
Evropske unije. Lekarne ali veletrgovci izvozijo v drugo državo po znatno višji ceni, kot je
doma. S tem pridobijo mnogo višji zaslužek, za
uporabnike v domači državi pa zdravil zmanjka. Na Poljskem in Slovaškem so zaradi izredno velikih težav s pomanjkanjem zdravil sprejeli zakon, ki obvezuje vse paralelne izvoznike
zdravil, da pridobijo od pristojnega organa dovoljenje za izvoz. Na žalost se v obeh državah
to še vedno dogaja zaradi podkupljivih uradnikov in velikega ekonomskega interesa določenih lekarn, katerih lastniki stremijo za čim večjim zaslužkom.
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Tabela 1:
Primerjava cen nekaterih zdravil na Poljskem in v Nemčiji

2. LEKARNIŠKA MREŽA
Sodišče EU je v sodbi v združenih zadevah
C-570/07 in C-571/07 razsodilo, da določila
Pogodbe o delovanju EU ne nasprotujejo nacionalnim predpisom, ki omejujejo izdajo dovoljenja za odpiranje lekarn, pod pogojem, da
te omejitve ne preprečujejo zadostnega števila
lekarn, ki lahko zagotovijo ustrezno dostopnost
lekarniških storitev. To pomeni, da lahko vsaka država v Evropski uniji sama določa pogoje,
pod katerimi se sme odpreti lekarno.
V Sloveniji je lekarniška mreža določena v Resoluciji nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2008–2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (v nadaljevanju:
resolucija), ki je s koncem leta 2013 potekla,
vendar je Ministrstvo za zdravje njeno veljavnost podaljšalo do sprejetja nove resolucije oziroma do sprejetja nove zakonodaje na lekarniškem področju. Namen vzpostavitve lekarniške
mreže je enakomerna dostopnost zdravil in lekarniških storitev po celotni državi. V Sloveniji
se lahko lekarna odpre pod naslednjimi pogoji:
• Lekarna se sme organizirati na območju z
vsaj 7000 prebivalci oziroma najmanj 5000
prebivalci.

•
•

•

Lokacija nove lekarne mora biti od obstoječe lekarne oddaljena najmanj 400 metrov.
Lekarniška podružnica se lahko ustanovi
tudi v kraju z manj kot 5000 prebivalcev, če
je najbližja lekarna oddaljena vsaj 6 km ter
je v kraju organizirana zdravstvena služba.
Priročna zaloga zdravil v zdravstveni ustanovi se lahko organizira, če je najbližja lekarna oddaljena vsaj 10 km.

Na Grafikonu 1 je predstavljeno število lekarn
in podružnic v Sloveniji konec leta 2014. Kaže
nam, da se število lekarn rahlo povečuje. Zaradi nizke vrednosti storitve, ki jo priznava
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) lekarnam za opravljeno delo (v letu
2014 je to 8,63 % preračunano v maržo), je
praktično nemogoče pretirano povečati števila lekarn brez dodatnega denarja, ki bi ga za to
moral nameniti ZZZS. Pokritost z lekarnami v
Sloveniji je relativno dobra, kar kaže tudi podatek, da je samo devet krajev, ki so oddaljeni od
najbližje lekarne več kot 10 kilometrov in imajo organizirano zdravstveno službo.
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Grafikon 1:
Število lekarn v Sloveniji in povprečno število prebivalcev na lekarno

V tujini imajo države mrežo rešeno zelo različno. Nam najbolj podobna je Avstrija, ki ima
predpisano mrežo in nekoliko večjo gostoto
lekarn na prebivalca, vendar pa dobijo avstrijske lekarne mnogo več denarja od njihove zavarovalnice (v letu 2011 18,18 %), zato lahko
preživi tudi večje število lekarn. Nasprotno se
je zgodilo na Češkem, kjer je že bila izvedena
liberalizacija. Število lekarn in podružnic se je

v letih med 2003 in 2015 povečalo z 2388 na
2888. Lekarne so se odpirale predvsem v večjih
mestih v bližini zdravstvenih ustanov, v manjših krajih pa so se zapirale. Dostopnost zdravil
in lekarniških storitev za ljudi se je občutno
znižala predvsem v ruralnih okoljih. Podobne
izkušnje imajo z liberalizacijo na Poljskem, Slovaškem, v Srbiji idr.

Grafikon 2:
Število lekarn
na Češkem
med letoma
2003 in 2014
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Ob morebitni spremembi pogojev za odpiranje lekarn v Sloveniji moramo paziti predvsem
na dostopnost zdravil in lekarniških storitev za
ljudi v celotni Sloveniji, prav tako pa moramo
paziti na finančno vzdržnost zdravstvenega sistema.
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Slika 1:
Primer škodljivega oglaševanja na Poljskem

3. LASTNIŠTVO
V EU vsaka država po svoje ureja področje
lastništva lekarn. Polovica držav omejuje lastništvo zgolj na farmacevta, zaposlenega v lekarniški dejavnosti. V določenih državah, tak
primer je Portugalska, zdravniki ne smejo biti
lastniki lekarn, na Švedskem pa to velja tudi
za proizvajalce zdravil. Razlog za omejevanje
lastništva je možnost vplivanja lastnikov na
strokovne odločitve farmacevtskih strokovnih
delavcev. Zaradi vpliva kapitala lahko pride do
nestrokovnega delovanja lekarn, ki v borbi za
vedno večji zaslužek počnejo dejavnosti v škodo pacientov. Eden takih primerov je Poljska,
kjer je bila že pred časom izvedena deregulacija lekarniške dejavnosti. Za zaustavitev negativnega trenda oglaševanja zdravil in lekarn je
poljski parlament sprejel dodatek k Zakonu o
lekarniški dejavnosti, ki prepoveduje oglaševanje oziroma kakršno koli spodbujanje k nekontroliranemu nakupu zdravil. Na Sliki 1 je prikazan primer oglaševanja v lekarni. S spodbujanjem nekontroliranega nakupa in uporabe
zdravil škodimo predvsem pacientom, ki nekritično uporabljajo zdravila, zaradi česar se v
izjemni meri večajo neželeni učinki zdravil. V
državah, ki ne omejujejo lastništva, imamo veliko podobnih primerov.
Poseben primer je Madžarska, ki je uvedla liberalizacijo v letu 2006, leta 2011 pa je spremenila zakonodajo in izvedla postopno reformo zaradi izredno slabih izkušenj. Tako so predpisali,
da mora biti konec leta 2014 farmacevt lastnik
vsaj 25 %, 1. januarja 2017 pa vsaj 51 %.

V Sloveniji lahko glede na Zakon o lekarniški
dejavnosti opravljajo lekarniško dejavnost javni lekarniški zavodi in lekarnarji s podeljeno
koncesijo. Javni zavodi poslujejo po Zakonu
o zavodih, kar jih v določenih primerih ovira
pri poslovanju. Velika ovira so javna naročila za zdravila za nadaljnjo prodajo, ki jih javni
zavodi morajo izvajati. Problem je v reguliranem trgu zdravil, na katerem so cene določene v skladu z Zakonom o zdravilih najsi bo to
s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke ali s strani ZZZS (dogovorne
cene). Glede na Splošni dogovor, ki ga vsako
leto sklenejo partnerji v zdravstvu, morajo lekarne zaračunavati zdravila ZZZS-ju po nabavnih cenah, zaradi česar je popolnoma nesmiselna izvedba javnega razpisa za nekoga
drugega. Druga težava pri javnih lekarniških
zavodih se pojavlja pri zaposlovanju in plačevanju farmacevtskega strokovnega kadra. Ker
so zavodi v sistemu javnih uslužbencev, ne
morejo prosto zaposliti dodatnega kadra, ki bi
lahko izvajal nove lekarniške storitve. Pri zasebnikih je največja težava v tem, da morajo na
podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti poslovati kot samostojni podjetniki, ostale statusno
pravne oblike, kot so družba z omejeno odgovornostjo ali druga oblika, pa niso dovoljene. S
tem nastaja neenakopraven položaj tako z računovodskega kakor davčnega vidika.
V Sloveniji sistem preskrbe prebivalstva z zdravili izredno dobro deluje. Vsekakor je potrebno
Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je iz davnega
leta 1992, spremeniti. Za javne zavode in za
lekarnarje je treba spremeniti statusnopravne
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oblike, pri tem pa je treba upoštevati slabe in
dobre domače in tuje izkušnje, da ne bomo ponavljali napak drugih.
4. NOVE LEKARNIŠKE STORITVE
V Združenem kraljestvu že veliko let plačuje
zdravstvena zavarovalnica dodatne lekarniške
storitve, v zadnjih treh letih so ji pri tem sledile Irska, Francija, Belgija in Nizozemska, v letu
2016 pa načrtujejo plačane dodatne farmacevtske storitve uvesti še Portugalska, Norveška
in Litva. Gre predvsem za kognitivne storitve
(farmacevtska skrb, pregled uporabe zdravil in
farmakoterapijski pregled), cepljenje in sodelovanje pri zdravljenju bolnikov z inhalatorji v
terapiji astme.
V Sloveniji že veliko let izvajamo farmacevtsko
skrb, zaradi česar smo na Lekarniški zbornici
dodatno izobrazili 110 farmacevtov. Z dodatnim izobraževanjem za drugi dve obliki kognitivnih storitev smo začeli leta 2015 in ga
bomo seveda nadaljevali v naslednjih letih.
4.1. Farmacevtska skrb
Projekt Farmacevtska skrb je nastal v okviru
foruma EuroPharm že pred leti in ga v Sloveniji izvajamo na področju diabetesa in hipertenzije. Izvaja ga farmacevt v lekarni in obsega tri
nivoje:
1. nivo: sodelovanje pri preventivi bolezni
Primarna preventiva temelji na ozaveščanju
ljudi o bolezni z individualnim ali skupinskim
pristopom. Osnovni cilj je promocija zdravega
načina življenja, pri čemer se osredotočamo na
dejavnike tveganja, ki so posledica življenjskih
navad in razvad, ter na svetovanje glede sprememb v načinu življenja (obvladovanje prekomerne telesne teže, omejitev pitja alkohola in
uporabe soli, prenehanje kajenja, aktivna telesna vadba, zdrava prehrana z malo zaužitih
maščob in holesterola).
2. nivo: sodelovanje pri zgodnjem odkrivanju
bolezni
Pri velikem številu bolezni je dokazano, da je
zdravljenje uspešnejše, če bolezen začnemo
zdraviti v začetnih fazah. Osnovni cilj je aktivno sodelovanje lekarniškega farmacevta pri
zgodnjem prepoznavanju oseb z velikim tveganjem za razvoj bolezni ali prepoznavanju
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simptomov nezdravljene bolezni. Lekarniški
farmacevt lahko zbira informacije, povezane z
dejavniki tveganja in zdravstvenim statusom
pri posameznikih, in te informacije v dogovorjeni obliki posreduje zdravniku.
3. nivo: sodelovanje pri zdravljenju bolnika
Na tem nivoju lekarniški farmacevt spremlja
zdravljenje z zdravili, kar je še posebej pomembno med obiski pri zdravniku, saj dopolnjuje vlogo zdravnika in zagotavlja boljše
sodelovanje bolnika pri zdravljenju. Naloga
farmacevta je, da prepozna, razreši in prepreči težave, povezane z zdravili in zdravjem, da
se zagotovi čim bolj učinkovito zdravljenje in
potencialno izboljša kakovost bolnikovega življenja. To je še posebej pomembno pri kompleksnih kroničnih obolenjih z več dejavniki,
pri katerih je kombinirana terapija s sočasno
uporabo večjega števila zdravil neizogibna. Za
učinkovito opravljanje svoje funkcije mora lekarniški farmacevt vzpostaviti stik z zdravnikom, medicinsko sestro in ne nazadnje z bolnikom ter z njimi učinkovito sodelovati.
4.2. Pregled uporabe zdravil
Pregled uporabe zdravil je storitev optimizacije
in racionalizacije uporabe zdravil posameznega pacienta s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati pacientovo z zdravjem povezano kakovost
življenja na podlagi informacij o uporabljenih
zdravilih in informacijah, ki jih poda pacient
oziroma skrbnik pacienta. Izvaja jo magister
farmacije s pridobljenimi ustreznimi kompetencami.
Ključni element storitve je optimizacija uporabe
zdravil. Storitev vključuje prepoznavanje, razreševanje in preprečevanje težav, povezanih z
zdravili, in spada na področje klinične farmacije. Sestavni del storitve sta zajem in vrednotenje
podatkov o uporabi zdravil kot tudi ukrepi oz.
obravnava pacienta na podlagi teh informacij.
Storitev vključuje obravnavo dveh vrst ključnih
informacij, in sicer informacij o uporabljenih
zdravilih, in informacij, ki jih poda pacient oz.
skrbnik. Storitev vključuje tudi obravnavo drugih pomembnih informacij, ki lahko vplivajo
na delovanje zdravil ter zdravstveno stanje pacienta, npr. informacij o drugih izdelkih, prehrani in življenjskem slogu.
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V ospredje aktivnosti je postavljen pacient, s
tem da je za cilj storitve opredeljeno izboljšanje
oz. vzdrževanje z zdravjem povezane kakovosti
življenja. Predvidene koristi storitve so tudi sistemske narave v smislu zmanjševanja količine
neracionalno porabljenih zdravil in stroškov
zanje.
4.3. Farmakoterapijski pregled
Farmakoterapijski pregled je storitev optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili za
posameznega pacienta s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati pacientovo z zdravjem povezano
kakovost življenja, kar opravi specialist lekarniške ali klinične farmacije s pridobljenimi ustreznimi kompetencami na podlagi informacij o
predpisanih oziroma uporabljenih zdravilih,
relevantnih kliničnih informacij o pacientovem
zdravstvenem stanju in informacij, ki jih poda
pacient oziroma skrbnik pacienta.
Ključni element storitve je optimizacija zdravljenja z zdravili. Storitev vključuje prepoznavanje, razreševanje in preprečevanje težav,
povezanih z zdravili, in spada na področje klinične farmacije. Sestavni del storitve sta celovit
zajem in vrednotenje vseh relevantnih informacij za optimalno zdravljenje z zdravili kot
tudi ukrepi oz. obravnava pacienta na podlagi
teh informacij.
Storitev poleg obravnave informacij o predpisanih oz. uporabljenih zdravil in informacij,
ki jih lahko poda pacient oz. skrbnik pacienta,
vključuje tudi obravnavo relevantnih kliničnih
informacij o pacientovem zdravstvenem stanju in drugih pomembnih informacij, ki lahko
vplivajo na delovanje zdravil ter zdravstveno
stanje pacienta, npr. informacij o drugih izdelkih, prehrani in življenjskem slogu.
V ospredje aktivnosti je postavljen pacient, s
tem da je za cilj storitve opredeljeno izboljšanje oz. vzdrževanje z zdravjem povezane kakovosti življenja. Predvidene koristi storitve so
tudi sistemske narave v smislu zmanjševanja
količine neracionalno porabljenih zdravil in
stroškov zanje.
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stavlja 3–4 % vseh hospitalizacij. Pri 7 % bolnikov, ki hkrati jemlje 6–10 zdravil, se pojavi
neželeni učinek, če pa jemljejo bolniki več kot
16 zdravil, se ta učinek pojavi v 40 % primerov.
ZZZS je pred leti najprej v Murski Soboti, nato
pa še v Ljubljani, začel pilotno študijo, pri kateri so farmacevti specialisti opravljali farmakoterapijske preglede v zdravstvenih domovih.
Rezultati so zelo obetavni. Glede na zgoraj navedeno so zelo dobrodošli pogovori o uvrstitvi
nekaterih kognitivnih storitev v Splošni dogovor za leto 2016.
5. ZAKLJUČEK
V Sloveniji sistem preskrbe prebivalstva z zdravili izredno dobro deluje. Ob upoštevanju mreže lekarniške dejavnosti v preteklosti imamo
prebivalci Slovenije vsi enako geografsko kakor
tudi cenovno dostopnost zdravil in lekarniških storitev. Ne glede na to pa je treba Zakon
o lekarniški dejavnosti, ki je iz »davnega« leta
1992, spremeniti. Statusnopravne oblike, ki
lahko opravljajo lekarniško dejavnost, je treba
spremeniti, pri tem pa je treba upoštevati slabe
in dobre domače in tuje izkušnje, da ne bomo
ponavljali napak drugih.
Lekarne so del zdravstvenega sistema in tako
mora ostati, da bo korist bolnika lahko še naprej
v ospredju vsakega lekarniškega farmacevta.
6. VIRI
1. Interni viri Lekarniške zbornice Slovenije
2. Podatki s spletne strani ZZZS (www.zzzs.si)
3. Podatki s spletne strani PGEU (www.pgeu.eu)
4. Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD, Uradni
list RS, št. 9/1992, 13/1993, 38/1999, 86/2002 ZOZPEU, 2/2004)
5. Zakon o zdravilih (ZZdr-2, Uradni list RS,
št. 17/2014)
6. Sodbi Sodišča EU z dne 1. junija 2010 v
zadevi Blanco Pérez in Chao Gómez (združeni
zadevi C-570/07 in C-571/07) in z dne 19. maja
2009 v zadevi Apothekerkammer des Saarlandes in drugi (združeni zadevi C-171/07 in
C-172/07)

V Sloveniji porabimo približno 25 milijonov
evrov za stroške hospitalizacij, ki so povzročene zaradi posledic uporabe zdravil, kar pred18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Radenci 15. in 16. oktober 2015
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Abstract

V okviru prispevka je prikazana reorganizacija
javnega zdravja v Sloveniji z vidika Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kot osrednje
inštitucije javnega zdravja v Sloveniji. Organizacijske spremembe so povezane s potrebami v
družbi in željo, da se dejavnost javnega zdravja
okrepi in sledi potrebam družbe oz. v največji
možni meri prispeva k zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije. Spremembe v organizacijski
strukturi omogočajo enakomerni razvoj vseh
ključnih funkcij javnega zdravja, kot je praksa
v organizacijah, ki delujejo na področju javnega
zdravja v razvitih državah. Hkrati je mogoče v
okviru nove organiziranosti zagotoviti enako dostopnost preventivnih programov vsem, ki so do
teh programov upravičeni, ne glede na to, kje živijo. Prednost nove organiziranosti je tudi večja
učinkovitost dela strokovnjakov, kar je posebnega pomena, saj je število strokovnjakov s področja javnega zdravja zaradi neustreznega načina
financiranja premajhno glede na številne aktivnosti, ki so pred nami. Nov način dela pa prinaša tudi številne izzive, ki so povezani z dejstvom,
da deluje NIJZ na 11 lokacijah, da je bila organizacijska in poslovna kultura prejšnjih organizacij različna in, ne nazadnje, da so kompetence
strokovnjakov različne in niso povsem prilagojene sodobnim potrebam.

In the context of this paper we outline reorganisation of institutions working in the field of public health. The changes in the organisational
structure were necessary because the needs of
the population have changed. The new organizational structure enables a steady development
of all functions the public health services need
to develop. The framework of the new organization allows access to prevention programs to
those who are entitled to these programs, no
matter where they live. The advantage of the
new organization is in its higher efficiency of experts, which is of particular importance, as the
number of experts is inadequate due to improper
financing and the many challenges we are facing. New work approach brings many challenges, for example the fact that NIJZ operates on
11 locations, or because the organisational and
work cultures differ a lot when between public
health institutions. Last, but not least, the level
of knowledge and competence is not always in
accordance with the needs of the population.

18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, Radenci 15. in 16. oktober 2015

87

prof. dr. Ivan Eržen, Ada Hočevar Grom

Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – dve leti po reorganizaciji

USTANOVITEV NACIONALNEGA
INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ)
V letu 2012 je bila sprejeta odločitev, da je treba delovanje zavodov za zdravstveno varstvo in
IVZ organizirati drugače ter s pomočjo nove
organiziranosti zagotoviti izpolnjevanje vseh
funkcij na področju javnega zdravja ter zagotoviti ustrezen razvoj te dejavnosti (Uradni list
RS, 14/2013). Predlog je naletel na veliko nasprotovanja predvsem zavodov za zdravstveno
varstvo, saj so menili, da bo sprememba ogrozila rezultate, ki so jih dosegli na svojem območju. Kljub temu so na Ministrstvu za zdravje
– zavedajoč se, da dosedanji način organiziranosti dejavnosti javnega zdravja ne bo kos sodobnim izzivom na temu področju – vztrajali
pri spremembi. V Sloveniji se namreč, tako kot
v drugih razvitih predelih, soočamo s številnimi izzivi na področju javnega zdravja. V ospredju so demografske spremembe, porast kronično bolnih ter porast potreb po zdravstveni
dejavnosti, ki je pogosto povezana s hitrim tehnološkim razvojem na tem področju. Iz tega izvirajo tudi prioritete delovanja. Glavne prioritete v naslednjem obdobju so:
• vlaganje v zdravje skozi celo življenje in
opolnomočenje ljudi,
• razvoj in uvajanje programov za
obvladovanje kroničnih bolezni,
• razvoj zdravstvene dejavnosti, ki upošteva
potrebe prebivalcev,
• vzpostavljanje zdravih okolij, ki podpirajo
posameznike.
Z ustrezno spremembo Zakona o zdravstveni
dejavnosti je sedaj tudi v Sloveniji mogoče razvijati vse funkcije javnega zdravja, ki jih glede
na splošno soglasje v stroki morajo izpolnjevati organizacije na področju javnega zdravja
(WHO 2012, IANPHI 2007). Glede na sodobna spoznanja je potrebno za uspešno soočanje
z izzivi na področju javnega zdravja na ravni
vsake države zagotoviti delovanje in razvoj naslednjih področij:
1. spremljanje zdravja, zdravstvenega varstva
in blaginje prebivalstva;
2. pripravljenost na obvladovanje zdravstvenih tveganj in nevarnosti za zdravje;
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3. varovanje zdravja (nalezljive bolezni in
ukrepanje na področjih okolja in zdravja
ter zdravja pri delu);
4. krepitev zdravja;
5. preprečevanje in zgodnje odkrivanje
bolezni;
6. upravljanje in vodenje na področju
javnega zdravja;
7. zagotavljanje usposobljenih in
kompetentnih strokovnjakov javnega
zdravja;
8. zagotavljanje ustreznega financiranja in
učinkovite organizacijske strukture;
9. zagovorništvo, komunikacija in
mobilizacija skupnosti za zdravje;
10. raziskovanje na področju javnega zdravja v
podporo politikam in ukrepom.
NIJZ je v letu 2015 pričel s pripravo desetletnega strateškega razvojnega načrta (Strateški
razvojni načrt NIJZ 2016–2025), v okviru katerega bo posebna pozornost namenjena prav
enakomernemu razvoju vseh ključnih funkcij
javnega zdravja. Velika pozornost je namenjena predvsem učinkovitemu odzivanju na
potrebe sodobne družbe, saj ima NIJZ pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljševanju
zdravja prebivalcev v Sloveniji ter zagotavljanju
ustreznih razmer in okolij, ki bodo to omogočala. Strateški razvojni načrt je za NIJZ še
posebej pomemben, saj v nasprotju z drugimi
zdravstvenimi organizacijami, dejavnost NIJZ
ni tako jasno določena in je v veliki meri odvisna od družbenih okoliščin. Poleg tega gre za
področje, ki je izrazito interdisciplinarno in
postaja vse bolj kompleksno. NIJZ si tako pri
uresničevanju strateških ciljev prizadeva za
podporo ključnih deležnikov, kar je možno
samo ob visoki stopnji konsenza med vsemi
ključnimi partnerji.
V okviru nadaljnjega razvoja bomo izkoristili
priložnosti, ki nam jih novi način organiziranosti delovanja na področju javnega zdravja omogoča. Najpomembnejša prednost nove
organiziranosti je povezana z dejstvom, da je
omogočeno enotno delovanje na območju cele
Slovenije.
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V okviru prejšnje, razdrobljene organiziranosti, so se razlike v dostopnosti preventivnih
programov namesto, da bi se zmanjševale, pogosto celo povečevale. Delovanje zgolj na ozkem lokalnem območju in samo na nekaterih
vsebinskih področjih je pomenilo sicer zelo veliko prednost za tiste, ki so bili v specifičen
preventivni program vključeni, vendar pa je
to hkrati pomenilo, da strokovnjaki javnega
zdravja niso bili na voljo za druge, prav tako ali
pa celo bolj pomembne in potrebne programe.
Danes imamo v Sloveniji kar nekaj zelo dobrih
preventivnih programov, ki so jih razvili v posameznih regijah, vendar pa ti programi dosežejo le manjše število ljudi na omejenem geografskem območju. Neredko se je zgodilo, da
so za posamezno področje delovanja strokovnjaki iz območnih zavodov za zdravstveno varstvo razvili vsak svoj program, kar je še dodatno zmanjševalo učinkovitost njihovega dela. S
tem v zvezi vidimo v novi organiziranosti veliko priložnost, da opredelimo prioritete dela
glede na potrebe prebivalstva ter zagotovimo
enak dostop do preventivnih programov vsem
– ne glede na to, v katerem delu Slovenije živijo.
Pomembna prednost, ki jo je prinesla reorganizacija, je povezana tudi z dejstvom, da je
mogoče strokovnjake usmeriti v posamezna
strokovna področja. Gre za neke vrste specializacijo strokovnjakov za posamezno področje
javnega zdravja, ki je, kot je znano, izjemno široko. Združenost v isti organizaciji omogoča
strokovno korektno in bolj učinkovito delovanje, saj se strokovnjaki poglobljeno usmerjajo
v ožja strokovna področja in na tem področju
razvijajo svoje kompetence.
Nova organiziranost NIJZ omogoča, da opravlja strokovne naloge in naloge, ki podpirajo
njegovo delovanje na območju celotne države
na enak način. Na tem področju smo že dosegli nekatere spremembe, še vedno pa pred nami pa stojijo številni izzivi. Zlasti na področju
zagotavljanja podpore izvajanju osnovne dejavnosti smo dosegli velike premike. Kot pomembno orodje in motivacija pri tem se je izkazala odločitev, da bomo vzpostavili sistem
zagotavljanja kakovosti po ISO 9001 na območju delovanja celotnega NIJZ. Pred združitvijo

so imeli ta sistem vzpostavljen le nekateri zavodi za zdravstveno varstvo. Da bi zagotovili
enoten način dela na ravni države, je bilo treba posamezne procese opredeliti ter poenotiti
operativne postopke. Sledil je še najbolj zahteven del: implementacija operativnih postopkov
na vseh mestih, kjer je to predvideno. Z delom
nismo zaključili, saj je to stalni proces, ki je del
prizadevanj za izboljšanje delovanja, se pa pozitivne posledice takega načina že kažejo, saj
enak način dela prispeva k večji koherentnosti
NIJZ.
Velika priložnost za povečanje učinkovitosti
dela NIJZ je povezana tudi z uvajanjem novih
pristopov in metod. Gre namreč za to, da delovanje ni usmerjeno zgolj na razvoj programov
in pristopov za ohranitev in krepitev zdravja,
temveč je velik poudarek na implementaciji in
evalvaciji teh programov. Temu je bila v preteklosti posvečena premajhna pozornost. Skrb
za uspešno izvajanje programov pa je ključna,
saj brez tega ni mogoče pričakovati izboljšanja
zdravja prebivalcev.
Seveda prinaša reorganizacija številne izzive.
Ob združitvi so obstajale velike razlike v načinu dela. Strokovnjaki, ki so prej delali kot posamezniki, so sedaj vključeni v time oziroma v
strokovne skupine. To terja prilagoditev načina
dela in tudi krepitev kompetenc – tako socialnih kot strokovnih. Prav zaradi tega smo zastavili izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
kot eno izmed naših prioritet. Zaradi zmanjševanja števila zaposlenih ter sočasnega povečevanja zahtev naših ključnih deležnikov in
vključevanja v mednarodne projekte izobraževanju do sedaj na žalost nismo namenili toliko
časa, kot bi bilo potrebno. Tako izobraževanje
še vedno ostaja ključna prioriteta za v prihodnje, saj brez znanja in usposobljenosti ni mogoče pričakovati dobrih rezultatov dela.
Za učinkovito delovanje je nujna dobro vzpostavljena mreža strokovnjakov javnega zdravja
na območju celotne Slovenije, kar uresničujemo s pomočjo sodelavcev na območnih enotah. Ob združitvi so bile posamezne območne
enote različno razvite tako glede števila strokovnjakov kot tudi njihovih kompetenc.
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Naša naloga je, kot je že bilo omenjeno, zagotoviti enakomerno dostopnost programov javnega zdravja na območju celotne države. To je
zahtevna naloga, ki bo zahtevala velike vložke
tudi v razvoj in krepitev kadrov na območnih
enotah. Le na ta način bomo lahko zagotovili,
da bodo pristopi na vseh lokacijah poenoteni.
Uvajanje sodobni pristopov pri načinu dela in
hkrati uvajanje vsebinskih in organizacijskih
sprememb zahteva izjemno pozornost vseh, saj
je to edinstvena priložnost za pozitivne spremembe.
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Izzivi in priložnosti nove organiziranosti
javnega zdravja v Sloveniji – Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Povzetek

Abstract

V prispevku je prikazana vloga Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji po organizacijskem preoblikovanju na začetku leta
2014. V osrednjem delu prispevka je predstavljena organizacijska struktura zavoda, dosedanje
izkušnje pri zagotavljanju nalog, za katere je zavod ustanovljen, ter poslovni rezultati in prizadevanja za racionalno poslovanje v prvem letu
dela zavoda. Izpostavljena so pomembnejša tveganja zaradi sistemske neurejenosti na nekaterih
področjih dela. V zaključnem delu pa je nekaj
ključnih izzivov, na katere se bomo pripravljali v
naslednjih letih.

The article depicts the role of the National Laboratory of Health, Environment and Food (NLHEF) in matters of public health in Slovenia
after the organisational restructuring in the beginning of 2014. It aims to describe the organisational structure of the newly reorganised institute, our experience in providing services in the
institute’s domain, as well as business results
and attempts to rationalize its operations in the
first year. Moreover, we focus on the key issues
resulting from systemic disarray in certain fields
of our work. We conclude the article by naming
the key challenges for the upcoming years.
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UVOD
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je začel delovati 1. januarja 2014
na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.
list RS, 14/13). Na podlagi Zakona o zdravilih
(Ur. list RS, 17/14) je bil s 1. februarjem 2015
izveden še prenos dejavnosti Uradnega kontrolnega laboratorija za zdravila (UKL) z Javne
agencije za zdravila in medicinske pripomočke
(JAZMP) na NLZOH.
Osnovna področja delovanja NLZOH, njegovi
vsebinski in tudi organizacijski stebri so danes:
• okolje in zdravje,
• medicinska mikrobiologija,
• mikrobiološka analitika živil, vod in drugih
vzorcev okolja,
• kemijska analitika živil, vod in drugih vzorcev okolja,
• uradna kontrola kakovosti zdravil.
NLZOH opravlja storitve z navedenih področij dela na nacionalni ravni – za potrebe države, spremljanja ter uradnih nadzorov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, Ministrstva za
kmetijstvo, Ministrstva za okolje in prostor ter
drugih ministrstev. Na področju medicinske
mikrobiološke diagnostike se zagotavlja izvajanje mikrobioloških preizkušanj za potrebe
izvajalcev zdravstvene dejavnosti v državi in
potrebe epidemiološkega spremljanja mikroorganizmov in njihove odpornosti na antibiotike.
Vse dejavnosti, za katere je bil NLZOH ustanovljen s strani države, so javne naloge in so podrobno opredeljene v členu 23c Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J). Proste kapacitete
na vseh področjih dela se ponujajo na trgu.
Priprave na začetek delovanja NLZOH so se
začele v drugi polovici leta 2013. Že pred začetkom 2014 smo imeli izdelan novi Poslovnik zagotavljanja kakovosti NLZOH kot nujni krovni
dokument za prenos vseh sistemov zagotavljanja kakovosti iz ZZV-jev na novo pravno osebo
NLZOH. Dokument smo izdali 19. decembra
2013, druga dopolnjena izdaja je bila izdana
že 24. februarja 2014. To je bil izhodiščni dokument, v katerem smo opredelili odgovornosti vodstva, politiko kakovosti, organizacijsko
strukturo zavoda, pooblastila, komuniciranje,
upravljanje virov, procese in postopke vode94

nja. Prav tako smo v tem času izdelali številne
referenčne dokumente in sistemske postopke
za delo. Pripravljali smo potrebne pravne spremembe, zapirali račune bivših pravnih oseb in
odprli novi račun, oblikovali podlage za pripravo delitvenih bilanc in delitev zaposlenih
uslužbencev iz vseh devetih zavodov v dva
nova zavoda, se usklajevali s sindikati idr.
Opredelili smo našo strateško usmeritev: doseči najvišjo stopnjo strokovnega in organizacijskega razvoja in usposobljenosti za izvajanje
najzahtevnejših nalog na področju ugotavljanja nivoja izpostavljenosti posameznih skupin
prebivalstva škodljivim dejavnikom kot tudi na
področju načrtovanja in uveljavljanja učinkovitih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje zdravja
prebivalstva. Za doseganje zadovoljstva zainteresiranih javnosti z našimi strokovnimi storitvami bomo nenehno zagotavljali visoko raven
kakovosti naših storitev, podprto z več uvedenimi sistemi kakovosti (ISO 9001/2008, ISO 17
025, ISO 17020, GMP, EDQM).
Na začetku delovanja smo si zastavili naslednje
temeljne strateške cilje:
• zagotoviti kontinuiteto izvajanja vsebinskih
programov dela in tudi obsega poslovanja
vsaj na ravni realizacije, ki so jo v preteklih
letih dosegali bivši zavodi za zdravstveno
varstvo,
• ohranjati zadovoljstvo zainteresirane javnosti (uporabnikov) z našimi storitvami ter
razvijati partnerske odnose z odjemalci storitev in dobavitelji,
• ohraniti mrežo laboratorijev medicinske
mikrobiologije z namenom nadaljnjega zagotavljanja strokovnosti in enake dostopnosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti,
• zagotavljati visoko strokovno usposobljenost in neodvisnost (rezultati presoj sistemov vodenja kakovosti, notranje presoje kakovosti, interni strokovni nadzori in
planska širitev obsega akreditiranih metod),
• umestiti NLZOH v nacionalne programe,
sheme in projekte na področju zdravja,
okolja in hrane,
• graditi celostno identiteto in kulturo nove
organizacije,
• učinkovito poslovati oz. ohranjati stroškovno učinkovitost poslovanja,
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spodbujati izboljšave in odgovornosti vseh
zaposlenih za sprejete naloge,
izboljševati sistem vodenja kakovosti z uvajanjem elementov vitkosti,
postopoma izdelati strategijo ohranjanja,
konsolidacije in opuščanja nekaterih dejavnosti na posameznih lokacijah, delitev dela
in specializacije dela povsod, kjer je to smiselno in racionalno.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Osnovne ravni vodenja so osnovni organizacijski stebri zavoda:
• Center za medicinsko mikrobiologijo
• Center za mikrobiološke analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja
• Center za kemijske analize živil, vod in
drugih vzorcev okolja
• Center za okolje in zdravje

•
•

Uradni kontrolni laboratorij za zdravila
Skupne strokovne službe zavoda

Vertikalna organiziranost po glavnih vsebinskih področjih dela je bila v prvi fazi
delovanja zavoda nujno potrebna, ker
omogoča vzpostavljanje enovitih procesov
dela za vsako področje dejavnosti na vseh
osmih lokacijah, na katerih delujemo, pregledno vodenje in možnost doseganja skupnih zastavljenih ciljev.
Vseh pet strokovnih centrov ima doktrinarne, strokovne in tehnološke posebnosti,
ki jih je treba upoštevati in učinkovito obvladovati po celotni organizacijski strukturi (navzdol).

Slika 1:
Organigram NLZOH z osnovnimi ravnmi vodenja
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POSLOVNI NAČRT IN REALIZACIJA
Sestaviti prvi letni poslovni načrt za 2014 je bil
v novi organizaciji veliki izziv. K izvedbi nalog
smo pristopili celovito z vsemi elementi načrtovanja, z definiranjem programskih in poslovnih letnih ciljev ter z določitvijo kazalcev spremljanja doseganja ciljev.
Osnovno izhodišče za program dela in finančni
načrt so bili obsegi dela, opravljeni na posameznih področjih dejavnosti v bivših devetih območnih zavodih za zdravstveno varstvo in deloma v IVZ v letu 2013. Plan dela smo naredili
za celoten zavod, za posamezne organizacijske
enote – centre (vertikalna strokovna področja
dela) kot tudi za posamezne lokacije – bivše
območne zavode za zdravstveno varstvo (horizontalno), kar nam je omogočilo interno spremljanje doseženih poslovnih rezultatov na dva
načina. Vzpostavljeni sistem stroškovnih mest
oz. strateških enot je od samega začetka dela v
novi organizaciji omogočal sprotno mesečno
spremljanje poslovnih rezultatov dela, tekočo
analizo poslovanja in iskanje vzrokov za poslovne odmike.
Prvo poslovno leto smo uspeli zaključiti pozitivno, kar dokazuje dobro in dokaj realno načrtovanje, skrbno medletno spremljanje rezultatov poslovanja in zavzetost za delo zaposlenih
v vseh organizacijskih enotah na vseh lokacijah. Polovico prihodkov (51 %) smo ustvarili
iz naslova izvajanja javne službe, 49 % pa od
prodaje blaga in storitev na trgu. Primerjav pri
poslovanju še nimamo, saj delujemo šele drugo
poslovno leto.
Z novo organizacijo naj bi po predlogu zakonodajalca dosegli racionalizacijo poslovanja
predvsem na področju vodenja ter izvajanja
administrativnih in drugih skupnih podpornih funkcij. Res je, da imamo namesto devetih direktorjev sedaj le enega oz. dva, vendar
so vsi prejšnji še naprej zaposleni v enem od
obeh zavodov kot zdravniki specialisti z novimi nalogami in primerljivimi osebnimi dohodki, kakršne so jih imeli kot direktorji. Število
zaposlenih v podpornih službah bivših zavodov je bilo dogovorno razdeljeno med NIJZ in
NLZOH, ni pa bilo idealno, zato so številni
zaposleni v teh službah dobili nove naloge in
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se jih morali naučiti, nekateri so prevzeli tudi
dodatna dela. Izobrazbena struktura in znanja
prevzetih uslužbencev v podpornih službah za
novo organizacijo niso bila najbolj primerna.
Izrazito deficitarnost čutimo v službi informacijske tehnologije, ki je prevzela različne tehnološke in programske informacijske sisteme iz
devetih sredin, ki smo jih v prvem letu še morali vzdrževati in uporabljati, obenem pa povezovati v skupni sistem. Poleg tega smo med
tem časom vpeljevali še e-računsko poslovanje,
nov dokumentni sistem in še marsikaj drugega.
Velika organizacija z več kot 700 zaposlenimi je
prinesla nove zahteve tudi pri javnem naročanju. Potreba po javnih naročilih velike in manjše vrednosti se je povečala. V prvih mesecih
poslovanja smo vse veljavne pogodbe prevzeli, nekatere podaljšali in naredili plan izvedbe
javnih naročil. Planirano znižanje cen laboratorijskega materiala smo uspeli doseči le z nekaterimi dobavitelji, enotno naročanje blaga in
storitev pa je v teku šele v letošnjem letu.
Izvajali smo le najnujnejše investicije in investicijskega vzdrževanja, kar je v prvem letu
pomagalo obvladovati stroške. Na drugi strani
pa ugotavljamo, da je bila v letu 2014 stopnja
odpisanosti opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev 0,896 – torej so vlaganja v
opremo nujnost.
V kolikšni meri smo uspeli v prvem letu
zmanjšati posamezne vrste stroškov, je težko
oceniti. Realna dejstva, ki so na to vplivala, so
bila naslednja:
• NLZOH je prevzel vse zaposlene iz laboratorijev območnih zavodov za zdravstveno
varstvo in IVZ, ki so bili na dan 31. decembra 2013 v delovnem razmerju in so opravljali dela, ki po ZZDej-J sodijo v NLZOH,
• Prevzeli smo vse veljavne pogodbe bivših
zavodov, sklenjene z naročniki kot tudi z
dobavitelji materialov, opreme, storitev.
• Načini in metode dela so bile v bivših zavodih precej različne, kar ni bilo možno poenotiti čez noč.
• Laboratoriji izvajajo analize po akreditiranih metodah na aparaturah, ki niso povsod
enake, zato potrebuje vsaka letno akreditacijsko presojo.
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Enotnega naročanja laboratorijskih materialov, blaga in nekaterih storitev v začetku
delovanja NLZOH še ni bilo možno izvesti
(različne vrste materialov, različni dobavitelji za enake materiale, veljavne pogodbe iz
prejšnjih JN idr.).
Cene dela, analiz, strokovnih mnenj, ocen
tveganja za zdravje so bile različne (in velikokrat pogodbeno določene z naročniki),
zato je bil potreben čas za ureditev enotnih,
realnih cenikov za vsako dejavnost posebej.

SISTEMSKI PROBLEMI IN TVEGANJA
Država je ustanovila zavod za izvajanje nekaterih javnozdravstvenih nalog, ki jih mora zagotavljati. Zagotovila je zakonsko podlago za
izvajanje letnih nacionalnih monitoringov na
področju pitne vode, nalezljivih bolezni, kopalnih voda, živil ter materialov in izdelkov,
namenjenih stiku z živili, kozmetičnih izdelkov, igrač in izdelkov splošne varnosti (iz pristojnosti MZ in MKO), medtem ko monitoring
kakovosti voda in tal ter uradne analize živil
neživalskega izvora, krme, aditivov in drugih vzorcev sodijo v pristojnost Ministrstva za
okolje in prostor (MKGP) oz. organov v njegovi sestavi. Ob tem pa država za vse omenjeno
ne zagotavlja niti minimalnih namenskih sredstev za osnovni pogon laboratorijev (opremo,
usposabljanje potrebnega visokostrokovnega
kadra, zagotavljanje uvedbe in vzdrževanja
zahtevanih sistemov kakovosti, informacijsko
podporo itd). Višina sredstev za letne nacionalne monitoringe se v zadnjem desetletju iz leta v
leto znižuje. Varčevanje proračunskih uporabnikov (ministrstev, inšpektoratov, ki planirajo
in naročajo storitve monitoringov), vsako leto
znova povzroča pritiske na dodatno zniževanje
vrednosti programov oz. cen storitev. Vsakoletna pogajanja težijo k ohranjanju enakega obsega dela za manj denarja ali k zmanjševanju
obsega dela, da bi zmanjšali finančni znesek za
izvedbo le-tega. Ob tem odgovorne praviloma
sploh ne skrbi namen izvajanja zakonitih monitoringov in koristi, ki jih ti prinašajo javnemu zdravju, ampak le minimalno zagotavljanje
nekaj podatkov na letni ravni, ki jih lahko zagotovijo z najnižjimi možnimi stroški.

Tako kapacitete laboratorijev za kemijsko in
mikrobiološko analitiko živil, vod in drugih
vzorcev okolja znotraj NLZOH presegajo potrebe države v okviru javne službe (nacionalni monitoringi, podpora uradnemu nadzoru
ZIRS, UVHVVR, ARSO), zato moramo proste
kapacitete nujno prodajati na trgu. Praktično to pomeni, da moramo na trgu zagotavljati
dodatne prihodke za pokritje vseh naših obveznosti do države in zaposlenih. V aktualni ekonomski situaciji je to zahtevna naloga.
Za številne naloge, ki so v ZZDej-J opredeljene
kot naloge v okviru javne službe, nimamo urejenih finančnih virov.
Take naloge so med drugim:
• sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in
preskušanj v okviru inšpekcijskih nadzorov,
• izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in
ocen tveganja za uradne vzorce,
• posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz člena 23a ZZDej-J NIJZ,
• sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
• sodelovanje pri celovitem ocenjevanju
varnosti in tveganja na stičnih območjih
bivalnega okolja in drugih uporabnikov
prostora, zagotavljanje strokovne podpore
pristojnim ministrstvom in inšpektoratom,
• strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi
predpisi,
• sodelovanje pri razvojnem in strokovnem
delovanju na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema.
Te visoko strokovne naloge so pred ustanovitvijo NLZOH opravljali posamezni strokovnjaki, zaposleni v območnih zavodih za zdravstveno varstvo. Po reorganizaciji so bili ti
razporejeni v NLZOH prav z namenom opravljanja navedenih nalog, ki so bile financirane
v okviru t. i. Nacionalnega programa javnega
zdravja prek pogodbe z MZ (Pogodba o izvajanju Letnega programa socialnomedicinske,
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epidemiološke, higienske in zdravstveno-ekološke dejavnosti). V novi organizacijski ureditvi ima pogodbo z MZ za izvajanje celotnega nacionalnega programa le NIJZ. V skladu
s tem NLZOH izvaja večino zgoraj navedenih
nalog javne službe v enakem, na nekaterih področjih pa celo v večjem, obsegu le na moralni
pogon in z dobro voljo zaposlenih.
Veliko problemov je odprtih na področju medicinske mikrobiološke dejavnosti:
• Medicinsko mikrobiološko diagnostiko izvajajo laboratoriji, pri katerih je bil opravljen pregled in je bilo ugotovljeno, da ne
izpolnjujejo pogojev Pravilnika o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske
medicine.
• Ustanavljajo se novi laboratoriji, ki se
mimo vednosti MZ registrirajo za mikrobiološko dejavnost in niti ne podajo vloge za
pridobitev dovoljenja za delo.
• Mikrobiološko diagnostiko izvajajo posamezne zdravstvene ustanove, ki so bile
ustanovljene za druge zdravstvene namene brez dovoljenja za delo ali mimo določil Pravilnika o izvajanju primarnega
zdravstvenega varstva. To pelje v drobitev
zagotovljene mreže izvajalcev in podvajanje.
• Čeprav je v Splošnem dogovoru zapisano,
da se lahko laboratorijske storitve izvajajo le v laboratorijih z dovoljenjem za delo,
učinkovitega nadzora nad izpolnjevanjem
te zahteve ni.
IZZIVI
Prenova in nadaljnji razvoj sistema vodenja
kakovosti (SVK)
Izziv je kratkoročen, s pripravami na spremembe smo začeli pred kratkim. Kljub uvedenemu
SVK na ravni NLZOH imamo še vedno na posameznih lokacijah heterogenost. Za delovanje
sistema so trenutno primarno odgovorni predstavnik vodstva za kakovost (PVK) in skrbniki
kakovosti na lokacijah, ki so to delo opravljali
le kot del svojih zadolžitev. Naš izziv je doseči
celovito in učinkovito obvladovanje procesov
znotraj centrov in pregled med povezanimi
procesi (stičišči) med centri, kar bo omogočilo celovito in učinkovito izvajanje naših aktiv98

nosti. Zato uvajamo novo delovno mesto vodje
kakovosti centrov in razvijamo sistem »top–
down«. Vodje kakovosti bodo postali desna
roka predstojnikov centrov. Odgovorni bodo
za SVK centra in timski razvoj integriranega
sistema na ravni NLZOH.
Spremembe v organizaciji
Za uspešnost zavoda v prihodnosti se bo morala deloma spreminjati tudi notranja organizacija. Na vseh lokacijah ne bomo ohranjali in/
ali razvijali vseh obstoječih laboratorijskih kapacitet in najzahtevnejših segmentov storitev
na področju okolja, ne bomo vpeljevali novih
analitičnih metod, ki zahtevajo najsodobnejšo
in zelo drago opremo. Izvesti moramo standardizacijo za lokacije (postopki, oprema, osebje)
in specializacijo nekaterih lokacij z zagotovljeno zadostno/minimalno redundanco kapacitet.
Na vseh lokacijah pa bomo dolgoročno izvajali
dejavnosti:
• ki strokovno sledijo potrebam medicinske
diagnostike za paciente (mikrobiološka diagnostika),
• ki odgovarjajo potrebam tamkajšnjega okolja in za katere obstaja primeren obseg izvajanja storitev (ekonomija obsega),
• za katere ni potreben »trade-off« zaradi
zahtev logistike.
• Na področju okolja in zdravja je naš izziv
notranjo organizacijo centra prilagoditi
strokovnim vsebinam dela. To bo tesneje povezalo strokovnjake na istih delovnih
področjih, omogočilo njihov strokovni napredek, medsebojno podporo in enoten način strokovnega dela.
Izzivi sodobne medicinske mikrobiologije
Največji izziv na tem področju je združiti sprotno obdelavo vzorcev in uporabo modernih in
po pravilu dragih tehnologij za hitro analizo
vzorcev na organizacijsko in cenovno vzdržen
način v dobro pacientov.
V segmentu mikrobiološke diagnostike je v državi nekaj slabosti in nedorečenosti, ki peljejo
v:
• drobitev mreže;
• podvajanje kapacitet, ki so trenutno zadostne tako pri opremi kot kadrih;
• zniževanje kadrovskega standarda (nekateri
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laboratoriji v drugih zdravstvenih zavodih
ne zagotavljajo stalne prisotnosti specialista
mikrobiologa);
• naraščajoči vpliv proizvajalcev na odločitve
glede uporabe opreme in materialov, ker
specialist, ki v laboratoriju deluje sam, ne
more slediti razvoju v vseh segmentih mikrobiološke diagnostike;
• izgubo koordinacije med laboratoriji, ki je
bila podana z ustanovitvijo NLZOH;
• nezmožnost enakomernega tehnološkega
razvoja in zagotavljanja enakega standarda
kakovosti za vse zdravstvene ustanove in
bolnike v Sloveniji.
Pri ureditvi tega področja mora sodelovati naše
resorno ministrstvo.
Uvedba enotnega laboratorijskega informacijskega sistema (LIMS) za tri organizacijske enote in vse lokacije
Odločitev o izbiri sistema LIMS, ki bo informacijsko podpiral delo Centra za okolje in
zdravje ter Centrov za kemijske in mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja,
smo sprejeli v tem letu. Njegova vzpostavitev
na vseh oddelkih omenjenih centrov na vseh
lokacijah bo končana v letu 2016. Omogočila
bo enotne in enovite postopke dela od priprave ponudb naročnikom in pogodb do izvedbe
analiz, priprave rezultatov ter zaključnih izdelkov v obliki izvidov, mnenj, poročil.
NAMESTO ZAKLJUČKA
Vsaka reorganizacija zahteva spremembe, spremembam pa se zaposleni naravno upirajo. Pred
našo reorganizacijo je bilo nestrinjanje zaposlenih v bivših zavodih jasno izraženo celo z zbiranjem podpisov za referendum proti ZZDej-J. Večina zaposlenih je bila prepričana, da je
dolgoletni način dela v ustaljenih organizacijah
dober in da so tveganja za uvedbo dveh inštitucij za področje javnega zdravja prevelika. Zaupanja ni bilo veliko, pozitivizma in elana za
dober začetek dela novega zavoda prav tako ne.
Za pridobitev zaupanja zaposlenih, postopno
izgradnjo primernih medsebojnih odnosov,
vzpostavitev sodelovanja med zaposlenimi z
vseh lokacij in doseganje občutka pripadnosti
zaposlenih novi organizaciji so bile potrebne
številne organizacijskih spretnosti in ogromno
truda vodstva na najvišji in srednji ravni. Mi-

slim, da smo v veliki meri uspeli. Primarna
skrb vodstva je bila ves čas namenjena »tekočemu poslovanju«, ker je naše »redno delo« moralo potekati nemoteno. Vzporedno z reševanjem reorganizacijskih problemov smo težili k
temu, da smejo reorganizacijske spremembe le
minimalno vplivati na poslovanje zavoda, in ob
tem nismo pozabili na zaposlene.
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Kultura medsebojnih odnosov
in komunikacij v zdravstvu*
Kultura medsebojnih odnosov in komunikacij
v zdravstveni organizaciji je nadvse pomemben
element delovanja v vsakodnevnem življenju
in odnosih in še toliko bolj v tistih okoljih, kjer
ljudje razrešujejo svoje osebne stiske. Te stiske
so še posebej očitne takrat, ko ima človek načeto zdravje, ki terja nujno ukrepanje.
Dejstvo je tudi, da kultura medsebojnih odnosov ter stili komuniciranja v taki organizaciji
zagotavljajo ustrezno izhodišče za komunikacijo s pacienti. Ta pa, kot vemo, temelji na dostojanstvu, spoštljivosti in razpoznavni empatiji oziroma prijaznosti, ki jo pacienti najprej
zaznajo in skladno z njo ocenjujejo tudi kakovost storitve. Dejstvo tudi je, da se pričakovana kakovost vedno in najbolj pokriva ravno z
uravnoteženim odnosom med pacientom in
zdravstvenim osebjem. Torej takim odnosom,
ki temelji na zaupanju pa tudi ustrezni distanci, ki jo utemeljujeta strokovnost in znanje
zaposlenih. Naj takoj dodam, da to znanje ne
temelji samo na perfektni seznanjenosti z boleznijo in potrebnem ukrepanju, ampak izhaja
tudi iz ustreznega razpoloženja, ki ga ustvarjajo
medsebojni odnosi zaposlenih. Ti se nam večkrat zdijo razumljivi sami po sebi in dejstvo je,
da se premalokrat povprašamo, ali so taki, da
ustvarjajo med zaposlenimi univerzalno harmonijo in dobro razpoloženjsko stanje. Zato je
prav, da se vsaj nekajkrat v določenem obdobju
vprašamo tako vsak zase kot vsi skupaj in še
posebej najodgovornejši, ali so ti odnosi dobri
in ali so ti odnosi dobra podlaga za opravljanje

našega dela.
V ta okvir sodi tudi vprašanje o splošnih sporočilih in obvestilih, ki so na voljo javnosti in
na katera se ta opira, ko spremlja in presoja
sistem zdravstvenega varstva. Priča smo pretežno negativnim sporočilom, incidentom, ki se
dogajajo na relaciji pacient–zdravnik oziroma
zdravstvena organizacija, pa tudi šikaniranju.
V medijih je tako rekoč stalna praksa apriorno
obsojanje, ne da bi bili seznanjeni s podrobnostmi, ki so namerno spregledane, da je incident opisan čim bolj spektakularno, populistično in seveda po merilih medijske logike, da
mora biti ta čim bolj zanimiv, da pritegne javnost.
K temu prispevajo še lažna sporočila in obljube
o čudežnih zdravilih, o alternativnih, večkrat
neučinkovitih, oblikah zdravljenja in različni
prerokovalci, ki odvračajo ljudi v stiski od resnega zdravljenja in ukrepanja.
Posledica vseh teh nakazanih anomalij, ki imajo svojo podlago v kulturi odnosov in komunikacij, pa je ta, da ljudje izgubljajo zaupanje v
sistem zdravstvenega varstva, pa tudi v zdravljenje, zdravstvene institucije in tudi zdravnike
ter drugo osebje.

* Ta prispevek je pomotoma izpadel iz Zbornika 22. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v
zdravstvu, zato ga objavljamo v tem zborniku.
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Osrednji problem te kulture pa so vendarle
medsebojni odnosi znotraj delovnega okolja,
razpoznavna naklonjenost, ki pripomore k večjemu veselju, veselju do dela, do poklica, ki
ga opravljamo, in, kar je še najpomembnejše,
veselju, ko se odpravljamo v službo. Take vrste
medsebojna pozornost zmanjšuje utrujenost,
preprečuje izčrpanost in daje nove in učinkovitejše zagone na delovnem mestu, pa tudi doma,
kar ni zanemarljivo in nepomembno.
Ta kultura ni dana sama po sebi. Zanjo je potrebno kaj storiti in se včasih vprašati, zakaj
pride do nasprotij, zakaj se ne razumemo najbolje in kaj je potrebno storiti.
Ta nasprotja se lahko pojavljajo na več ravneh:
• Imamo skupne cilje in skupne probleme,
ki jih različno in drugače razumemo tudi
zaradi različne stopnje odgovornosti in položajnih pozicij posameznikov. Gre za različne zorne kote, za različna prepričanja in
vrednotenja.
• Ljudje smo že po naravi taki, da imamo
različne stile v medsebojnih komunikacijah. Mnogokrat se v ta splet vrine še nezaupanje v skupino in problem iskrenosti. Ne
verjamemo tistemu, kar govorimo, oziroma
je integriteta načela »to, kar govorim, tudi
delam«.
• Smo različne osebnosti, eni so napeti, drugi napadalni, eni podredljivi, nekateri pa
nagnjeni k temu, da iščejo problem v vsaki
rešitvi.
• Civilna iniciativa, ki se združuje v društva,
govori drugačen jezik, ki ga institucija ne
razume. Forsirani prestiž poruši zaupanje
in podira komunikacijske mostove in ovira
trezen razmislek.
Če smo na kratko razčlenili dejavnike nasprotij, je prav, da se še povprašamo, kakšne so posledice. Občutek neusklajenosti ali pa nesporazumov je za vsakega neprijeten. Neprijetnost
vodi v izmikanje in agresijo, včasih pa v racionalno reševanje nasprotij. Prva in pozitivna
stran nasprotij je v tem, da kažejo na probleme,
na hotenja in tudi na željo po spreminjanju obstoječega stanja. Na to hotenje se lahko opremo, saj je vir energije, ki jo moramo sprostiti
102
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in tako spodbuditi spremembo. Če na kratko
povzamem ta razmislek, imamo opravka s konfliktom ciljev, s konfliktom spoznanja in konfliktom čustev. Slednji je najmočnejši in največkrat ovira ali pa priložnost za razreševanje.
Je priložnost za jezo, užaljenost, maščevalnost,
zamerljivost ali pa popoln umik.
Medsebojni odnosi prežemajo vse naše delo in
življenje. Izhajajo iz nas samih, iz naših osebnih lastnosti in so usmerjeni na druge. Ko
ocenjujemo sebe, se nehote primerjamo tudi z
drugimi, jih sodimo in mnenja tudi izražamo.
Ali so ta dobra ali slaba, prijetna ali neprijetna, je stvar našega presojanja. Ker nimamo vsi
enakih meril, se naša mnenja o odnosih z drugimi razlikujejo. Medsebojni odnosi vedno
ustvarjajo psihološko ozračje, v katerem živijo
zaposleni, in nadvse je pomembno, kakšno je
to. Vedeti moramo, kakšno je in tudi kakšno bi
moralo biti. Najpomembneje pa je, da znamo
to ozračje spremeniti s pomočjo gojenja stilov
in kulture medsebojnih odnosov. Da pa bi tako
delovali, je dobro poznati temeljne značilnosti
medosebnih odnosov, predvsem kakšni naj bi
bili. Opore temu razumevanju so priznavanje
različnosti, vzajemnost odnosov, omogočanje
osebnega izražanja, dajanje pravih informacij
in preprečevanje dvopomenskih situacij brez
nevrotične zlorabe drugega v obliki nenadzorovane uporabe impulzivnih in agresivnih
reakcij, kot so kričanje, nasilno prekinjanje telefonskih pogovorov, ignoriranje, neodzdravljanje in še nekaj drugih najbolj grobih oblik
neprimernega vedenja.
Pri polni zavesti in vsi pa moramo sprejeti dejstvo, da smo zdravstvena institucija, da moramo zagotoviti ustrezno distanco med seboj in
sodelavci, jo napolniti z maksimalno empatijo
in razviti zaupanje do te ravni, da bosta medsebojna spoštljivost in dostojanstvo temeljni
opori za medsebojno komunikacijo. Ta opora včasih vključuje tudi elemente rituala, ki se
začne s srečanji sodelavcev pred začetkom dela
ali vmes, v bolniški sobi ali v čakalnici pred
ambulanto. Ta srečanja, seveda če so osmišljena, takoj pokažejo, da deluje poštena hierarhija
odnosov, da ne varčujemo z medsebojno spoštljivostjo, da cenimo svoje predpostavljene in
na drugi strani svoje sodelavce.
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Nadvse pomembno opozorilo, ki naj bo splošno in najbistvenejše, pa je, da se v okolju pacienta in njegovih svojcev nikoli ne odpirajo
vsebine in začenja pogovor o medsebojnih odnosih zaposlenih in njihovih osebnih problemih. Okolje pacienta mora biti do skrajnosti
spoštovano in nikoli obremenjeno s problemi
zaposlenih in nerazrešenimi notranjimi odnosi. To dosežemo, če se med seboj »štekamo«,
kot bi rekli naši zanamci, in če smo vsi ustrezno »skulirani«. To pa ne nastane samo po sebi,
potrebno je kaj storiti in se vedno znova vprašati, ali smo bili čez dan pravega razpoloženja
in prave volje tako vsak zase kot tudi drugi
okoli vas in ali smo za to kaj storili.
Naj zaključimo razmislek o zastavljeni temi z
nadvse preprostimi izhodišči in opozorili. Nikoli ne govorimo tako glasno, da ne slišimo
drugih. Ne zaključujmo pogovorov z jezo. Tekmujmo, kdo bo koga prvi pozdravil, prav pa je,
da to storijo moški in mlajši. Nikoli po nepotrebnem ne odpirajmo problemov takrat, ko ni
nikakršnih možnosti, da bi jih razreševali.
Naložiti nove naloge v petek ob dveh je neproduktivno za vse tiste, ki jim ni omogočeno, da
bi jih razrešili v naslednjih dveh dneh, ko naj bi
počivali. Veliko bomo storili zase, za druge in
za medsebojne odnose, če bomo uporabljali pa
tudi živeli s petimi čarobnimi izrazi: hvala, prosim, oprostite, dober dan in na svidenje.
Ste bili kot pacient deležni blagodejnega učinka, ko ste sedeli pred ambulanto in je prišel
mimo zdravnik ter vas pozdravil? Svet se vam
zdi takrat čisto drugačen.
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G OJIMO

•
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•

DOBRE IDEJE

Izdelava investicijske dokumentacije                                                     
in ekonomskih študij v zdravstvu
Priprava in vodenje projektov v zdravstvu
Zagotavljanje povratnih                                                                                     
in nepovratnih virov financiranja

www.mk-projekt.si

SPLETNO MESTO

DRUŠTVO EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU

18.

JESENSKO SREČANJE ČLANOV
DRUŠTVA EKONOMISTOV
V ZDRAVSTVU

»EVROPA,
ZDRAVSTVO IN MI«

www.devz.si

RADENCI, 15. in 16. oktober 2015

ZVEZA EKONOMISTOV SLOVENIJE
DRUŠTVO EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU

