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POVZETEK

Namen magistrskega dela je predstaviti in prikazati privatizacijo dializne dejavnosti in
njeno kadrovsko pokritost v Sloveniji in Avstriji. Privatizacija javnega sektorja je zajela tudi
zdravstveno dejavnost in v Sloveniji je bila leta 1992 s sprejetjem Zakona o zavodih
ponovno uvedena možnost zasebne zdravstvene dejavnosti. Zasebni zdravstveni izvajalci,
ki prejmejo koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnost, skupaj z javnimi
zdravstvenimi izvajalci tvorijo mrežo javne zdravstvene dejavnosti. Mreža javne
zdravstvene dejavnosti zajema ukrepe in aktivnosti, ki jih opravljajo zdravstveni delavci pri
varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev. Z
javno zdravstveno mrežo naj bi bilo poskrbljeno, da bi se celotnemu prebivalstvu
zagotavljala enaka dostopnost do zdravstvenih storitev. Kljub večkratnim poskusom javna
zdravstvena mreža na nobeni ravni še ni izdelana in tako ostaja v veljavi dokument iz leta
2000, Nacionalni program zdravstvenega varstva RS – zdravje za vse do leta 2004.
Zakonodaja je glede urejenosti področja koncesij slabo oziroma pomanjkljivo urejena, kar
se ob dejstvu nepripravljene zdravstvene mreže posledično odraža v neurejenosti
podeljevanja koncesij. V pripravi je nova zdravstvena zakonodaja, s katero naj bi se
poenotili postopki podeljevanja koncesij, opredelili pogoji in merila za njihovo podelitev
ter določili pristojnost podeljevanja. V Sloveniji je v letu 2009 delež zasebnih izvajalcev
koncesionarjev v finančnih sredstvih za zdravstvene storitve znašal 12,90 %. Med izvajalci
dializne dejavnosti sta od 14 slovenskih izvajalcev zasebna le dva, v Avstriji je zasebnih
izvajalcev dializne dejavnosti dobra petina. Nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja
in izvajalec dializne dejavnosti skleneta pogodbo na osnovi sprejetega Splošnega
dogovora, ki je rezultat pogajanj med predstavniki izvajalcev zdravstvenih dejavnosti,
Ministrstva za zdravje ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Splošni dogovor
opredeljuje tudi ceno posamezne vrste dialize, kar pomeni, da je izvajalcu vnaprej
ponujeno in znano, koliko bo za opravljeno storitev prejel. Javni in zasebni izvajalec sta
financirana iz javnih sredstev, njun položaj na trgu pa je različen, zato lahko prihaja do
razhajanj pri dejanski ceni opravljene storitve. Za izvajanje dializne dejavnosti so sprejeti
kadrovski normativi. S kadrovskimi normativi se določi sestava ekipe, ki zagotavlja
uspešno in učinkovito opravljanje zdravstvene dejavnosti ter zagotavlja dobre zdravstvene
rezultate. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da prihaja do razhajanj med strukturo kadra po
normativih in dejanskim stanjem.
Ključne besede: privatizacija zdravstvene dejavnosti, javna zdravstvena mreža,
podeljevanje koncesij, dializna dejavnost, kadrovski normativi, kadrovska pokritost.
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SUMMARY

Privatization of dialysis services and its personnel coverage.
The purpose of the master thesis is to present and display the privatization of the dialysis
services and its personnel coverage in Slovenia and Austria. Privatization of public sector
captured also health service and in Slovenia in 1992 with the adoption of the Institutes
Law the possibility of private health care was re-introduced. Private health care providers
who receive the concession for the health services, together with public health providers
form a network of public health services. The network of public health services includes
measures and activities relieved by professional health workers in health protection,
prevention, diagnosis and treatment of the patients and the injured people. The public
health care network should ensure an equal access to health services for the entire
population. Despite repeated attempts the public health network is at any level not yet
made and therefore a document from the 2000 remains in force; National Health Care
Program RS - Health for all by 2004. The legislation is concerning the field of concessions
poorly regulated and deficient respectively, which consequently results in disorganization
of granting concessions due to unprepared health network. In preparation of the new
health legislation, which would standardize the procedures for granting concessions,
define conditions and criteria for their granting and define the competence of granting. In
2009 the share of private concessioners in financial means for health services in Slovenia
amounted to 12.90 %. Among the performers of the dialysis services there are only two
of the 14 Slovenian private performers; in Austria they are over a fifth of them. The
holder of mandatory health insurance and performer of dialysis services make a contract
on the basis of accepted general agreement that is a result of negotiations between
representatives of health care activities, the Ministry of Health and the Health Insurance
Institute of Slovenia. General agreement also defines the price of each type of dialysis
which means that it is in advance offered and known to the performer how much he will
receive for the service. Public and private performers are financed from public funds but
their market position is different and therefore variations in the actual costs of providing
services occur. For the implementation of dialysis services personnel normatives are
adopted. By the personnel normatives a composition of the team, which provides effective
and efficient health services and ensures good health outcomes, is defined. It was found
in the survey that there are differences between the structure of personnel by the
normatives and the actual situation.
Keywords: privatization of health services, public health network, granting concessions,
the dialysis services, personnel normatives, personnel coverage.
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1 UVOD

Izzivi v zdravstvu so vedno večji, kompleksnejši. Stroški zdravstvenega varstva
naraščajo, vir financiranja bo tudi v prihodnje omejen. Razlogi za naraščanje stroškov
izhajajo iz podaljševanja življenjske dobe prebivalstva, naraščanja stroškov novih
tehnologij in zdravil, naraščajo tudi potrebe in pričakovanja ljudi glede zdravja. Reforme
zdravstva so ukrepi, s katerimi skušajo države najti ravnovesje, ko v državi še vladata
ekonomska racionalnost ter socialna pravičnost. V procesu privatizacije se pojavljajo ovire
tako na strani ponudbe kot povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Na strani ponudbe
zdravstvenih storitev se pojavlja primanjkljaj znanja, izkušenj in predvsem kapitala, na
strani povpraševanja se kot omejitev za dostop do zdravstvenih storitev kaže majhna
kupna moč prebivalstva. Zdravstvena košarica pravic v Sloveniji, ki jo zagotavlja obvezno
zdravstveno zavarovanje, je široka in razumljivo je, da za storitve, ki jih lahko prejmejo
brezplačno, ne bodo plačevali niti tisti z višjimi dohodki. Večina evropskih držav se
zadnja leta srečuje s procesom privatizacije zdravstva. Na stran ponudbe zdravstvenih
storitev se vpeljuje zasebna ponudba, podjetništvo ter tržne zakonitosti. Slovenija in
Avstrija sta sosednji državi, obe sta članici Evropske unije (v nadaljevanju EU),
zdravstveni sistem obeh držav je osnovan na Bismarckovem modelu, pa vendar je delež
zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Avstriji višji kot v Sloveniji.
Dializna dejavnost je specialistična dejavnost, ki se uvršča na sekundarno raven
zdravstvenega varstva. V Sloveniji je pristojnost odločanja o podeljevanju koncesij za
izvajanje sekundarne dejavnosti na ravni države, kar naj bi imelo za posledico enako
urejen položaj povsod po državi. Tako v Sloveniji kot v Avstriji so na strani izvajalcev tako
javni kot zasebni izvajalci dializne dejavnosti. V Sloveniji je zadnja leta pereč problem
pomanjkanje zdravnikov ter ostalega zdravstvenega kadra, medtem ko je v Avstriji stanje
glede zdravstvenega osebja ugodnejše. Storitve zdravstvene dejavnosti lahko izvajajo
javni ali zasebni izvajalci zdravstvenih storitev. V javno zdravstveno mrežo so vključeni
javni izvajalci zdravstvenih storitev ter zasebni izvajalci s koncesijo. Zdravstvene storitev
nudijo tudi pravi oz. čisti zasebniki, ki niso vključeni v javno zdravstveno mrežo in se ne
financirajo iz javnih sredstev, pač pa so plačniki njihovih storitev pacienti sami. Teh t. i.
čistih zasebnikov v nalogi ne bom zajela.
Problem raziskovanja se kaže v nepopolni usklajenosti zahtev po kadrovskih normativih na
strani plačnika storitev ter na strani izvajalca. Da lahko izvajalec dializne dejavnosti
postane zasebnik, je potrebno izpolniti določene pogoje tudi glede kadra. Vse pogostejše
so besede o kroničnem pomanjkanju zdravstvenega osebja, o tem, da se bolniki, ki so
težji in dražji za obravnavo, pošiljajo k javnim izvajalcem, kar postavlja pod vprašaj pogoj
in zagotovilo, da sta javni in zasebni izvajalec enakovredna.
Raziskovalno delo bom razdelila na dva dela. V prvem delu bodo predmet raziskovanja
merila in postopki podeljevanja koncesij na sekundarni zdravstveni ravni, s poudarkom na
1

dializni dejavnosti, v drugem delu strokovni normativi, po katerih se izvaja dializna
dejavnost. Predmet raziskovanja je proučitev meril in postopkov, da nekdo lahko postane
izvajalec dializne dejavnosti ter kakšne so posebnosti, če se v tej vlogi znajde zasebni
izvajalec, npr. pri obvezi javnega naročanja. Primerjala bom slovenske in avstrijske
izvajalce dializne dejavnosti. Pri pregledu literature tega področja nisem zasledila
nobenega dela, v katerem bi bila predstavljena in obravnavana tematika dializnega
zdravljenja.
Ena izmed zahtev za izvajalce je potreben kader za zagotavljanje strokovnega izvajanja
dializnega zdravljenja. Meril, kakšen naj bo kader, je več. En okvir postavlja Zdravstveni
svet, drugega zavarovalnica kot plačnik. Predvsem želim raziskati, s kakšnim kadrom se
dializno zdravljenje dejansko izvaja. Zdravstvena dejavnost v Sloveniji je kadrovsko
podhranjena, primanjkuje zdravstvenih delavcev, zato se odpira vprašanje, kako se glede
na razmere izpolnjujejo strokovni normativi glede kadra in kdo nosi breme manjkajočih
zdravstvenih delavcev. Kadrovska pokritost predstavlja tovrstno preskrbljenost prebivalcev
z zdravstvenimi delavci oziroma programi zdravstvene dejavnosti po območnih enotah
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za vse izvajalce
skupaj.
Hipoteze raziskovanja:
H 1:
H 2:
H 3:

H 4:

Koncesije za dializno dejavnost se v Sloveniji in Avstriji podeljujejo na osnovi
potreb zavarovanih oseb oz. javne zdravstvene mreže.
Plačnik zdravstvene storitve plača enako ceno javnemu ali zasebnemu izvajalcu,
zasebni izvajalec lahko to storitev opravi ceneje kot javni izvajalec.
Dializno dejavnost v Sloveniji izvajajo javni in zasebni izvajalci. Zdravstveni delavci,
zaposleni pri zasebnem izvajalcu, so manj naklonjeni zaposlitvi pri javnem izvajalcu
dializne dejavnosti.
Strokovni kadrovski normativi določajo sestavo kadra za opravljanje dializne
dejavnosti, vendar struktura zaposlenega kadra pri izvajalcih dializne dejavnosti ne
ustreza kadrovskim normativom.

Vse štiri hipoteze bom preverila s pomočjo literature domačih in tujih avtorjev, domače in
mednarodne zakonodaje ter prakse nosilcev zavarovanj in izvajalcev zdravstvenih storitev.
V Sloveniji je nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, v izbrani državi so to bolniške blagajne, na strani izvajalcev dializne
dejavnosti pa se pojavljajo tako v Sloveniji kot Avstriji javni in zasebni izvajalci.
Za preverjanje prve hipoteze bom opravila anketo med zdravstvenimi delavci, zaposlenimi
v slovenskem zasebnem dializnem centru. Za obravnavo četrte hipoteze bom pridobila čim
več podatkov s strani izvajalcev dializne dejavnosti; za javnega izvajalca sem izbrala
Splošno bolnišnico Celje (v nadaljevanju SB Celje), za zasebnega izvajalca Nefrodial, d. o.
o. Avstrijske izvajalce bom proučila v okviru dosegljivih podatkov.
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Namen magistrskega dela je prikaz stanja glede podeljevanja koncesij zasebnim
izvajalcem dializne dejavnosti in s tem ugotoviti, ali so javni in zasebni izvajalci teh
zdravstvenih storitev izenačeni pri plačilu storitev s strani zavarovalnic ter kako
izpolnjujejo predpisane kadrovske normative.
Cilji raziskovanja so:
- prikazati osnovne modele zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v
Evropi, saj je ravno Bismarckov sistem tisti, ki dela Slovenijo z izbrano državo
primerljivo;
- predstaviti merila in postopke za podelitev koncesije zasebnemu izvajalcu
zdravstvene dejavnosti;
- analizirati dosedanjo prakso pri podeljevanju koncesij v Sloveniji;
- ugotoviti, kakšna so merila in postopki za pridobitev statusa zasebni izvajalec
dializne dejavnosti v Avstriji;
- prikazati, katere so posebnosti privatizacije zdravstvene dejavnosti;
- podrobneje predstaviti dializno dejavnost;
- narediti pregled normativov, po katerih zavarovalnica plačuje dializno dejavnost;
- proučiti, kakšni so standardi za dializno dejavnost v Avstriji ter narediti primerjavo
s Slovenijo;
- raziskati kadrovsko pokritost obravnavanih držav s primerom javnega in zasebnega
izvajalca;
- na podlagi navedenih ciljev raziskovanja preveriti resničnost postavljenih hipotez.
Področje privatizacije zdravstva je bilo do sedaj pogosto obravnavana tema v strokovnih
krogih kot tudi študijski primeri. V pregledani strokovni literaturi in drugih virih sem
zasledila precej podatkov na temo privatizacije zdravstvene dejavnosti, raziskave pa se
redko dotaknejo področja dializne dejavnosti. Gre za specifično področje zdravstvene
dejavnosti na sekundarni ravni, za katerega menim, da bi si glede na pogostost uporabe
teh storitev zaslužilo večjo pozornost. Nisem zasledila nobene javno dostopne raziskave
glede izvajanja dializne dejavnosti v Sloveniji in Avstriji z vidika kadrovske pokritosti. Tako
ni razvidno, ali se plan dializ uresničuje z zahtevami, ki jih postavi financer le-teh.
Metode dela, ki bodo uporabljene pri izdelavi magistrskega dela:
- sistemsko-analitična metoda: to metodo bom uporabila najprej, da razčlenim
obravnavano tematiko na več manjših enot, ki so medsebojno povezane ter
odvisne,
- metoda deskripcije oz. opisna metoda: le-to bom uporabila tako v
teoretičnem kot tudi v praktičnem delu magistrskega dela,
- metoda proučevanja primerov, s katero bom proučevala posamične primere že
vpeljanih rešitev,
- metodo anketiranja, s katero bom pridobila mnenje uporabnikov dializne
dejavnosti v Sloveniji,
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-

-

primerjalna metoda: s katero bom primerjala stanje in urejenost podeljevanja
koncesij na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti ter normativov kadra za
izvajanje dializne dejavnosti,
metoda analize in sinteze: s katero bom spoznavala, odkrivala, preučevala
znanstvene resnice in strnila ugotovitve raziskave,
statistična metoda: s katero bom analizirala ter v obliki grafikonov in
razpredelnic predstavila rezultate ugotovitev.

Magistrsko delo je zasnovano kot pregledna raziskava, ki na sistematičen, teoretičen in
praktičen način prikazuje sistema dializne dejavnosti v Sloveniji in Avstriji. Prvo poglavje
bo uvod v magistrsko delo. V njem bo predstavljena osrednja tematika ter ključna
vprašanja, nato sledi predstavitev hipotez, namen in cilj raziskovanja ter predstavitev
strukture dela po posameznih poglavjih. Drugo poglavje bo namenjeno predstavitvi
zdravstvenega varstva in organiziranosti le-tega. Slovenija in Avstrija temeljita na
Bismarckovem modelu zdravstvenega varstva, v državah Evropske unije pa se pojavljata
še dva druga modela oziroma sistema zdravstvenega varstva. Nato sledi razčlenitev
zdravstvenega varstva po ravneh ter podrobnejši prikaz dializne dejavnosti. Obravnavala
bom tudi javno mrežo zdravstvene dejavnosti. Tretje poglavje bo govorilo o javnem in
zasebnem sektorju. Po letu 1991 se je tudi v Sloveniji pričel proces privatizacije, ki je
segel tudi na področje zdravstvene dejavnosti. Zdravstvena dejavnost je specifika, saj so
zdravstvene storitve zavarovanim osebam zakonsko zagotovljene, vendar le do meje
določene z javno zdravstveno mrežo. Vanjo so vključeni tudi koncesionarji, ki delujejo kot
zasebniki, le da so financirani iz javnih sredstev. Predstavila bom privatizacijo javnega
sektorja, privatizacijo zdravstvene dejavnosti, Zakon o javno zasebnem partnerstvu ter
eno izmed njegovih oblik ― koncesijo in potek podeljevanja koncesije. V četrtem poglavju
želim prikazati, katere so posebnosti oz. slabosti zdravstva, ko je le-to javno oz. zasebno
in ugotoviti, ali imajo te lastnosti finančni vpliv na ceno storitve. Peto poglavje bo
namenjeno prikazu financiranja zdravstvenega varstva, prikazu procesa pogajanj in
dogovorov, ki so temelj za sklenitev pogodb z nosilcem obveznega zavarovanja ter
izvajalci zdravstvenega varstva, s poudarkom na dializni dejavnosti. Šesto poglavje bo
prikazalo kadrovske normative za izvajanje zdravstvene dejavnosti, nato normative, ki jih
določi Zdravstveni svet in normative, ki so rezultat partnerskih pogajanj za plačilo
opravljenih dializ. Narediti želim primerjalno analizo kadra, s katerim se izvaja dializna
dejavnost v SB Celje ter v Nefrodial, d. o. o., za avstrijske izvajalce bom naredila analizo
normativov in dejanskega kadra glede na razpoložljivost in dostopnost podatkov. V
sedmem poglavju bom prikazala rezultate raziskave primerjalne analize zdravstvenega
kadra, ki naj bi izvajalo dializno dejavnost in zdravstvenega kadra, ki dializno dejavnost
dejansko izvaja. V osmem poglavju bom preverila hipoteze, v devetem poglavju bom
obrazložila prispevek raziskovanja k znanosti, v desetem poglavju predstavila uporabnost
rezultatov raziskovanja ter nalogo zaokrožila z enajstim poglavjem, ki bo zaključek.
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2 ZDRAVSTVENO VARSTVO

H 1:

Koncesije za dializno dejavnost se v Sloveniji in Avstriji podeljujejo na
osnovi potreb zavarovanih oseb oz. javne zdravstvene mreže.

Nastajanje sistemov socialnega varstva je bilo poleg družbenih in političnih vplivov tesno
povezano z dogajanji in stanjem v času njihovega nastajanja ter poznejšega
dopolnjevanja. Zato nas ne presenečajo razlike med njimi, ki so najbolj očitne pri
njihovem financiranju, upravljanju, organizaciji, krogu upravičencev do posameznih
pravic, pogojev za njihovo pridobitev in podobno. Nekateri sistemi ali vsaj njihova ožja
področja imajo kljub temu določene skupne osnove in podobnosti. Na tej osnovi jih
pogojno in zaradi lažjega razumevanja lahko razvrstimo v modele, po katerih ugotavljamo
njihova skupna izhodišča in teoretična izhodišča. V osnovi se delijo glede na to, ali je
podmena za njihov nastanek zavarovalniško načelo, načelo preskrbljenosti (dostopnosti)
pravic vsem ali skrbstveno načelo (Toth, 2003, str. 229).
Čeprav so naloge obveznih (socialnih, javnih) zdravstvenih zavarovanj po državah enake,
pa so oblike organiziranosti zelo raznolike. V dveh državah ne bi našli povsem enake
organizacijske in funkcionalne zgradbe javnega zdravstvenega zavarovanja. Države se
med seboj razlikujejo predvsem po organiziranosti obveznih zdravstvenih zavarovanj.
Mnogo več podobnosti je pri organiziranosti zdravstvene dejavnosti. Glede na
organiziranost javnega zdravstvenega zavarovanja v sistemih zdravstvenega varstva
razvitih evropskih držav (članic Evropske unije) delimo zdravstvene sisteme na dve veliki
skupini: na sisteme zavarovalniškega tipa ter na sisteme nacionalnih zdravstvenih služb
(Česen, 2003, str. 157). V okviru sistema zavarovalniškega tipa ločimo dve vrsti načina
plačila izvajalcem. Prvi način je, da zdravstvena zavarovalnica plača ceno zdravstvene
storitve izvajalcu le-te, drugi način je, da bolnik plača izvajalcu polno ceno zdravstvene
storitve, zdravstvena zavarovalnica pa mu povrne stroške po njenih predpisih. Slovenija in
Avstrija spadata v skupino držav, v katerih zdravstvene zavarovalnice plačajo storitve
neposredno izvajalcem le-teh.
Večina držav Evropske unije se je odločila za obliko nacionalnega zdravstvenega varstva
oziroma nacionalne zdravstvene službe (tako imenovani Beveridgeov vzorec
organiziranosti), ki mu v pogovoru pravimo tudi »državno zdravstveno varstvo«. Država
ga sama pravno ureja, organizira, vodi in nadzira. Financira ga neposredno prek
proračunov države in lokalnih oblasti. Druge države pa so se odločile, da področje
izvajanja zdravstvenega varstva izločijo iz neposrednega državnega urejanja in ga
organizirajo kor relativno avtonomna javna zdravstvena zavarovanja oziroma kot javne
zdravstvene zavarovalne sklade (tako imenovani Bismarckov vzorec organiziranosti). Javni
zavarovalni skladi se napajajo s prispevki delodajalcev in zaposlenih. Upravljavci skladov
imajo relativno visoko stopnjo samostojnosti v izvajanju javnega zdravstvenega
zavarovanja. Vendar ključne dejavnike delovanja še vedno nadzira država, saj zadrži
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javno odgovornost za zadovoljivo raven zdravja in zdravstvenega varstva vseh ljudi
(Česen, 2003, str. 158).

2.1

ZDRAVSTVENO VARSTVO V SLOVENIJI

Zdravstveno varstvo v najširšem sodobnem smislu obsega izredno široko področje, ki
posega v mnoge dejavnosti tudi izven področja zdravstva. Široko pojmovanje in snovanje
zdravstvenega varstva je nujno, saj je potrebno skladno z znanstvenimi spoznanji
vzpostaviti odnose, v katerih bosta odgovornost in skrb za zdravje prebivalstva
razporejena na vse dejavnike, ki vplivajo na zdravje s svojimi odločitvami. Zdravstveno
varstvo je zelo pomembna pravica vsakega posameznika v naši državi (Cijan, 1999, str.
24).
Pravica do zdravstvenega varstva je temeljna človekova pravica, ki je opredeljena v 51.
členu Ustave RS, in določa, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji,
ki jih določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju
ZZVZZ)1.
Zdravstveno varstvo podrobneje ureja ZZVZZ, po katerem zdravstveno varstvo obsega:
- družbene, skupinske in individualne aktivnosti,
- ukrepe in storitve za krepitev zdravja, preprečevanja bolezni in njihovo zgodnje
odkrivanje ter zdravljenje,
- nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih.
Ukrepi za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni in njihovo zgodnje odkrivanje so
usmerjeni na celotno prebivalstvo ali na posamezne skupine prebivalstva in praviloma
presegajo storitve, ki so namenjene posamezniku. Sem sodijo predvsem: obvezni ukrepi
kot so npr. cepljenja, preventivni zdravstveni pregledi, programi zgodnjega odkrivanja
bolezni (presejalni programi), zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju in dejavnikih, ki
vplivajo na zdravje ter različne oblike zdravstvene vzgoje. Zdravljenje, nega in
rehabilitacija obolelih ali poškodovanih ljudi pa so ukrepi oziroma zdravstvene storitve, ki
so usmerjene na posameznike, ki jih v primeru bolezni oziroma poškodb potrebujejo.
Poleg navedenih ukrepov zdravstveno varstvo obsega tudi pravico iz zdravstvenega
zavarovanja, s katerim se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni. Sem sodi
predvsem zagotavljanje stroškov zdravljenja in denarnih nadomestil pod pogoji,
določenimi s predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja (Ministrstvo za zdravje, 2009,
str. 41).

1

ZZVZZ določa, da ni mogoče nikogar prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon.
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Zdravstveno varstvo se zagotavlja prek izvajalcev zdravstvenega varstva. Izvajalec
zdravstvenega varstva je pravna ali fizična oseba ali njuna podružnica, ki je uradno
pooblaščena za izvajanje zdravstvenega varstva ali za njegovo podporo. To pomeni, da:
- je vpisana v Poslovni register Slovenije kot poslovni subjekt ali kot podružnica
poslovnega subjekta,
- ima v Poslovnem registru Slovenije vpisano vsaj eno dejavnost, ki se nanaša na
izvajanje zdravstvenega varstva ali na njegovo podporo,
- ima dovoljenje Zdravniške zbornice Slovenije ali Ministrstva za zdravje za
opravljanje te dejavnosti,
- ima odločbo Ministrstva za zdravje o ustreznosti prostorov, v katerih obratujejo
(obe odločbi sta lahko začasni ali končni) (Inštitut za varovanje zdravja, 2009, str.
10).

2.2

ORGANIZIRANOST ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SLOVENIJI

Organizirana oblika sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji je začela nastajati v sredini
19. stoletja. Zdravstvena oskrba, ki je bila tedaj zagotovljena preko neposrednih plačil
uporabnikov izvajalcem, je postala predmet zdravstvenega zavarovanja (Albreht et al.,
2002, str. 7). V letu 1888 je Avstro–Ogrska monarhija sprejela zakon o obveznem
bolniškem zavarovanju, s katerim je po nemškem vzoru prevzela sistem bolniških blagajn.
Omenjeni zakon je urejal status delavcev, ki so bili zaradi poškodb pri delu skupaj z
družinami ob izpadu dohodka materialno ogroženi. Poleg tega so delavci z obveznim
zavarovanjem pridobili nekatere pravice do plačane zdravstvene pomoči in pripomočkov.
Leto kasneje je bila v Ljubljani ustanovljena prva bolniška blagajna. Sistem bolniških
blagajn je z določenimi organizacijskimi in vsebinskimi spremembami deloval do druge
svetovne vojne (Toth, 2003, str. 145, 146). Druga svetovna vojna je temeljito pretresla
tudi področje socialnega zavarovanja. Nacionalni komite je z Odlokom postavil temelje
enotnega sistema socialnega zavarovanja, saj je postavil vse njegove nosilce pod enotno
nadzorstvo, ki ga je samo izvajalo (Šola zdravstvenega zavarovanja I, 2007, str. 9).
Osnovna zdravstvena dejavnost je bila organizirana v okviru zdravstvenih domov,
specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost sta se izvajali v bolnišnicah. Tako
zdravstveni domovi kot bolnišnice so bili javni.
Leta 1972 so se izenačile pravice do zdravstvenega varstva za vse prebivalstvo, kar
predstavlja začetek uvajanja nacionalnega sistema zdravstvenega varstva. V letu 1974 so
bile ustanovljene Samoupravne interesne skupnosti, ki so urejale odnose med uporabniki
in izvajalci zdravstvenih storitev. Zdravstveni domovi, bolnišnice, lekarne ter zavod za
zdravstveno zavarovanje so bili povezani v regijske zdravstvene centre. Decentralizacija se
je v negativnem smislu izkazovala v predimenzioniranem zdravstvu v posameznih regijah
in ustanavljanju oziroma širjenju zavodov, kar ni bilo v skladu z nacionalnimi načrti
(Zdravstvena reforma, 2003, str. 64).
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V obdobju od leta 1990 do 1992 je naloge financiranja prevzela Republiška uprava za
zdravstveno varstvo kot državni organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo. Po osamosvojitvi
Slovenije je prišlo do sprememb tudi na področju zdravstvenega varstva. Marca 1992 je
začel delovati ZZZS kot nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja, prekinilo se je z
izvajanjem nacionalnega zdravstvenega varstva, uvedel se je sistem zdravstvenega
zavarovanja, uvedla se je zasebna zdravstvena praksa, ki storitve opravlja v okviru javne
zdravstvene mreže.
Zdravstveno varstvo je skupek vseh organizacij, institucij in virov na vseh ravneh, preko
katerih se zagotavljajo zdravstvene storitve. Vrednotenje zdravstvenih sistemov se
osredotoča na tri cilje: dobro zdravje, odzivnost sistema za nemedicinska pričakovanja
prebivalstva in pravičnostjo financiranja. Napredek v smeri teh ciljev je odvisen od tega,
kako dobro sistemi opravljajo svoje vitalne funkcije: zagotavljanje storitev, financiranje in
upravljanje (Dolgeras v: Health care reforms, 2002, str. 48).
Organizacija zdravstvene dejavnosti je lastna vsaki posamezni državi, ker nanjo odločilno
vplivajo naslednji elementi (Brus v: Silvaši, 2003 str. 10, 11):
- sistem družbene ureditve države,
- prostor, na katerem se izvaja zdravstvena dejavnost ter gostota naseljenosti
prebivalstva na njem,
- oblika izvajanja zdravstvenega varstva, bodisi javno ali privatno,
- način in oblika zaračunavanja zdravstvenih storitev,
- način financiranja in
- način izvajanja nadzora nad kakovostjo storitev in porabo sredstev za zdravstveno
dejavnost.
Vsebino in opravljanje zdravstvene dejavnosti, javno zdravstveno službo ter povezovanje
zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev v zbornice in združenja v Republiki
Sloveniji ureja že omenjeni ZZVZZ, tako da se kot javna služba opravlja v okviru mreže
javne zdravstvene službe. Javna zdravstvena služba mora biti organizirana tako, da je
vsem prebivalcem Republike Slovenije zagotovljena vedno dostopna nujna medicinska
pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi in preskrbo z nujnimi zdravili, čim prej in
čim bližje njihovemu nastanku in med transportom (Cijan, 1999, str. 41).
Organiziranost zdravstvenega varstva v Sloveniji temelji na načelih solidarnosti,
pravičnosti in univerzalne dostopnosti do zdravstvenega varstva za vse prebivalce.
Sistem zdravstvenega varstva je razvejan, odprt, dinamičen sistem, ki se v času
spreminja. Razvojne spremembe se kažejo tako v zgradbi sistema (notranje spremembe)
kot tudi v delovanju (zunanje spremembe). S spreminjanjem se sistem zdravstvenega
varstva prilagaja spremembam širšega družbenega in političnega okolja ter zdravstvenim
potrebam in zahtevam ljudi. V sistemu zdravstvenega varstva se je že zelo zgodaj
vmešala država, da bi v njem strokovno in ekonomsko zavarovala bolnika. V delovanje
sistema zdravstvenega varstva razvitih držav pa se vse bolj mešajo tudi spontani tržni
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odnosi. Tako dandanes prevladujejo mešani javno-zasebni sistemi (po Česnu, 1998, str.
20).
Pretežni del zdravstvene dejavnosti se opravlja v okviru mreže javne zdravstvene službe,
pri čemer se tudi financira večinoma iz javno finančnih sredstev. Spodnja tabela prikazuje
možne kombinacije izvajanja in financiranja zdravstvene dejavnosti.
Tabela 1: Javno in zasebno izvajanje ter financiranje zdravstvenih storitev

Mreža javne zdravstvene službe
Javni zdravstveni zavodi

Program

Koncesionarji

"Čisti" zasebni
zdravstveni
delavci

Javni

Zasebni

Javni

Zasebni

Zasebni

OZZ2

Zdravstveni trg

OZZ

Zdravstveni trg

Zdravstveni trg

Javno
Zasebno

Zasebno
Javno

Zasebno
Zasebno

Zasebno
Zasebno

Izvajanje
Javno
Financiranje Javno

Vir: Česen (2003, str. 17).

Organizacijska in funkcionalna zgradba sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji je dobra
in ne potrebuje revolucionarnih sprememb. Sistem je do sedaj tudi zadovoljivo deloval.
Potrebuje pa nekatere spremembe, s katerimi se bo prilagajal političnim, ekonomskim in
demografskim spremembam v Sloveniji in v državah EU v zadnjih desetletjih. Spremembe
morajo biti dobro premišljene in za večino ljudi koristne. Odveč je spreminjanje
zdravstvenega sistema samo zaradi razlik v ideologiji in vrednostnih sistemih vsakokratnih
nosilcev oblasti (Česen, 2006, str. 29). Evropski parlament je januarja 2011 sprejel
direktivo o pravicah bolnikov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Državljani
EU bodo imeli pravico tudi do neurgentnih zdravstvenih pregledov in posegov v vseh
državah EU, stroške pa bo moral kriti matični nosilec obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

2

OZZ – obvezno zdravstveno zavarovanje
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Slika 1: Piramida zdravstvenih dejavnosti

terciarna
dejavnost

terciarna
raven

specialistična, ambulantna,
bolnišnična dejavnost,
rehabilitacija, konziliarna dejavnost

sekundarna
raven

osnovna zdravstvena dejavnost, lekarniška dejavnost,
zdravljenje in nega na domu, zdravstveno–vzgojni proces

krepitev zdravja, zdrav življenjski stil,
sosedska pomoč, samozdravljenje

primarna
raven

»promocija
zdravja«

Vir: Toth (2003, str. 140).

Storitve na terciarni ravni po Zakonu o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej)
določa Ministrstvo za zdravje, obsegajo pa storitve učenja in usposabljanja, razvoja in
raziskovanja ter izvajanja najzahtevnejših zdravstvenih storitev.

2.3

ORGANIZIRANOST ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AVSTRIJI

Zdravstveno varstvo Avstrije je podobno ureditvi v Sloveniji. Avstrijsko obvezno
zdravstveno varstvo je bilo uvedeno s 1. avgustom 1899, nanašalo se je na območje
takratne Avstro–Ogrske monarhije. Sprva so bili v obvezno zdravstveno zavarovanje
vključeni zaposleni oz. aktivne osebe, samozaposlene ter pri njih zaposlene osebe.
Kasnejše oblike zavarovanj so zajele tudi ostale skupine prebivalstva. Po drugi svetovni
vojni je država sprejela predpise, ki so na novo opredelili položaj zdravstvenega
zavarovanja v okviru celotnega socialnega zavarovanja. Od države neodvisna
administracija ima lastna sredstva in upravljavski sistem. S številnimi zveznimi zakoni so
se skozi čas ustanovile različne blagajne, njihova ponudba oz. obseg pravic in vrsto
socialnega zavarovanja za posamezne kategorije zavarovancev se je razširila na vse
skupine prebivalstva in njihove družinske člane. Najpomembnejši predpisi so Splošni
zakon o socialnem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem in nezgodnem zavarovanju javnih
uslužbencev ter zakoni o socialnem zavarovanju posameznih kategorij prebivalstva (javnih
uslužbencev, samozaposlenih oseb, svobodnih poklicev, kmetov) (po Toth, 2003, str. 181184).
V Avstriji je zdravstvo urejeno na federalnem načelu in javna zdravstvena oskrba je v
pristojnosti zveznih dežel, ki naloge lahko naprej delegirajo drugim teritorialnim enotam.
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Na tem področju je centralna oblast pristojna le za temeljno zakonodajo, medtem ko so
ostale zadeve v pristojnosti zveznih dežel (Health Systems in Transition, 2006). Zato je
ena od glavnih značilnosti ureditve zdravstva v Avstriji močna regionalizacija zdravstva.
Zvezne dežele in občine so odgovorne za zagotovitev storitev bolnišnic in vzdrževanje
infrastrukture. Pri tem morajo upoštevati zvezno okvirno zakonodajo in nacionalne
standarde, ki jih postavlja zvezna vlada. Temeljni je Avstrijski strukturni plan za zdravstvo,
ki postavlja okvirne plane za bolj detajlne regionalne plane, za katere so odgovorne
zvezne dežele. Značilnost primarnega zdravstvenega varstva v Avstriji je, da ga opravljajo
samostojni, neodvisni zdravniki, ki delajo samostojno, v omejenem obsegu pa ambulantni
oddelki bolnišnic. Bolnišnično zdravstveno varstvo je javno financirano in v glavnem tudi
javno zagotovljeno. V letu 2003 je predstavljalo približno 48,6 odstotka vseh zdravstvenih
izdatkov. V ambulantni oskrbi obstaja mešanica med privatnimi in javnimi ponudniki te
storitve. Del te ponudbe, splošni zdravniki in specialisti (zasebniki) so javno financirane,
toda zasebno ponujene storitve. Ta del je v letu 2003 predstavljal okrog 22 odstotkov
zdravstvenih izdatkov. 21 odstotkov je plačanih zasebno, vendar zagotovljenih v javnih
institucijah, le 9 odstotkov je zasebno financiranih in zasebno ponujenih s strani zasebnih
ponudnikov (I. Hofbauer, Liberalisation, privatisation and regulation in the Austrian
healtcare sector/hospitals (Austrian country report), FORBA Research Report, 17/2006,
str. 3-4).
Izdatki za zdravstvo so se povečevali v vseh evropskih državah, pogosto se povečujejo
hitreje kot gospodarska rast, zaradi česar se povečuje delež bruto domačega proizvoda
namenjenega zdravstvu. Države EU so leta 2008 porabile povprečno 8,3 % bruto
domačega proizvoda za zdravstvo. Delež po državah se razlikuje, giblje se od 6 % do 10
%, kolikor znaša v Avstriji (OECD, 2010).
V Avstriji je 28 nosilcev socialnega zavarovanja, ki zagotavljajo pravice različnim skupinam
zavarovancev in so iz različnih področij socialnega zavarovanja, kot to omogočajo zgoraj
navedeni zakoni. Območne bolniške blagajne delujejo na območju dežele, za katero so
ustanovljene, obratne bolniške blagajne pa delujejo v podjetjih, kjer so bile ustanovljene.
Bolniške blagajne so samostojne in predstavljajo javne nosilce nalog pri izvajanju
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Program storitev, ki ga zagotavljajo bolniške
blagajne in drugi nosilci socialnih zavarovanj, zajema preventivne zdravstvene storitve,
ambulantno zdravljenje pri zdravnikih in v bolnišnicah, zdravila, zdravljenje na domu,
medicinsko rehabilitacijo, psihoterapijo, klinično psihologijo in deloma storitve medicine
dela. Ti programi pomenijo pravice zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev. V Avstriji
so vsi zdravniki, ki delajo na ravni osnovne zdravstvene dejavnosti, zasebniki. Zasebniki so
lahko tudi razni specialisti. Vsi ti morajo biti člani območne zdravniške zbornice, ki zastopa
njihove interese v pogajanjih z bolniškimi blagajnami (po Toth, 2003, str. 181-184).
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Slika 2: Organiziranost socialnega zavarovanja v Avstriji

Vir: Avstrijski družbeni in gospodarski muzej (2009, str. 2).

V Avstriji se lahko nekatere samozaposlene osebe izločijo iz sistema socialne varnosti, če
njihova ustrezna strokovna kategorija (svobodni zdravnik) zagotavlja nadomestilo za
zdravstveno zavarovanje. Približno 0,1 odstotka prebivalstva je zavarovanega na podlagi
takih dogovorov (Johnston, 2004, str. 32).

2.4

RAVNI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Zdravstveno dejavnost v Sloveniji ureja ZZDej, ki opredeljuje vsebino, organizacijske
oblike ter opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki se izvaja na primarni, sekundarni in
terciarni ravni.

2.4.1

PRIMARNA RAVEN

Primarna raven je v različnih državah po svoji vsebini in organizaciji lahko zelo različna. V
bistvu gre za tisti del zdravstvene dejavnosti, ki pomeni za ljudi prvi stik z zdravstveno
službo in predstavlja vrata za vstop v razvejan sistem zdravstvenih dejavnosti. Ta naj bi
bila najbolj približana ljudem. Sposobna naj bi bila razrešiti okrog 85 % vseh potreb ljudi.
Na tej ravni zdravstvena služba ne uporablja zahtevne medicinske tehnologije niti posebej
poglobljenega specialističnega znanja. Med naloge primarne ravni sodi izvajanje
preventivnih programov in programov zgodnjega odkrivanja bolezni ter zdravstvene
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posvete in vzgojne dejavnosti. Zdravniki imajo na tej ravni v mnogih državah vsebinsko ali
tudi pravno–organizacijsko vlogo vratarja (gatekeeping) pri vstopu v sistem zdravstvene
dejavnosti. Iz tega izhaja, da je za opredelitev primarne ravni pomembna predvsem
vsebina dela in ne npr. prisotnost ali odsotnost specialistov. Tudi pri nas namreč velikokrat
zasledimo stališče, da specialisti opravljajo le specialistično dejavnost, ki sodi na
sekundarno raven, kar je napak. Dejstvo je, da določeni specialisti, ki sicer opravljajo
specialistične storitve, opravljajo funkcije primarne ravni, kar še posebej velja za pediatre,
šolske medicine, nekatere ginekologe in specialiste konsultante, ki svetujejo in pomagajo
ostalim zdravnikom na primarni ravni pri uresničevanju njihovih nalog. Katere specialiste
potemtakem lahko obravnavamo v okviru primarne ravni, je odvisno od tega, kako država
smatra za področje, kjer se vzpostavlja prvi stik občana z zdravstveno službo. Pri nas
primarno raven zdravstvenega varstva poimenujemo tudi osnovna zdravstvena dejavnost
(Šola zdravstvenega zavarovanja I, 2007, str. 17).
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega dejavnosti:
- splošnih ambulant, otroških in šolskih dispanzerjev,
- ginekoloških dispanzerjev,
- zobozdravstveno dejavnost,
- laboratorij in RTG dejavnost,
- dežurno službo in nujno medicinsko pomoč,
- ločeno zaračunljive materiale in storitve,
- reševalno službo,
- ostale ožje dejavnosti osnovnega varstva.

2.4.2

SEKUNDARNA RAVEN

Na to raven sodi specialistična dejavnost, ki obravnava zahtevnejše zdravstvene
probleme, ki jih ni mogoče ali ni smotrno organizirati na primarni ravni. Lahko gre tudi za
bolezenska stanja, pri katerih je potrebno mnenje in znanje več različnih specialistov ali
zahtevnejša oprema, ki ni na voljo na primarni ravni. Organizirana je lahko ambulantno ali
tako, da je bolnik nastanjen za nekaj časa v bolnišnici (stacionarni ali hospitalni način) ali
v drugih zdravstvenih zmogljivostih. V vsakem primeru je sekundarna raven nadgradnja
primarne ravni in obravnava že odbrane primere, ki so šli skozi selekcijo na primarni ravni.
Na sekundarni ravni delujejo tudi razni drugi posebej usposobljeni kadri, ki nimajo
medicinske izobrazbe (npr. fiziki, biologi, kemiki in drugi), ki sodelujejo v postopkih
zdravljenja. Sestavni del sekundarne ravni je tudi rehabilitacijska dejavnost stacionarne
dolgotrajne zdravstvene nege, ki jo izvajajo posebni domovi ali zmogljivosti z različnimi
imeni (sestrski domovi, domovi za starejše, domovi za nego …) (Šola zdravstvenega
zavarovanja, I, 2007, str. 17,18).
Sedanje stanje na sekundarni ravni temelji na regijskem načelu, zato je predvideno, da bo
sekundarna raven po ustanovitvi pokrajin v njihovi pristojnosti. Pri ugotavljanju
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zdravstvenih zmogljivosti na sekundarni in terciarni ravni se ugotavlja, da zmogljivosti
fizično niso ločene. Glede na mednarodne primerjave menimo, da v Republiki Sloveniji
nimamo prevelike posteljne zmogljivosti. Ob demografskih spremembah in s tem
spremenjenih potrebah bo treba na novo opredeliti status bolnišnic, za kar pa bo treba
spremeniti tudi zakonodajo. (Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike
Slovenije – zdravje za vse do leta 2004 (NPZV)).

2.4.2.1

Dializna dejavnost

(Poglavje o dializni dejavnosti je povzeto po Ponikvar in Buturovič Ponikvar, 2004 ter po
Marn Pernat, 2009)
Ledvice so življenjsko pomemben organ. Odstranjujejo odvečne produkte iz telesa in
uravnavajo sestavo telesnih tekočin. Istočasno v njih nastajajo pomembni hormoni.
Kronična ledvična bolezen pomeni upadanje ledvičnega delovanja, ki traja dlje časa.
Ledvica niso več zmožna opravljati številnih nalog. Posledica tega se kaže v zmanjšanju
izločanja strupenih presnovnih snovi, povečanem krvnem tlaku, pomanjkanju vitaminov,
kar vodi v hudo okvaro kosti, preneha se izločati urin, v telesu se nabere tekočina, bolnik
oteka. Če kronična ledvična bolezen pripelje do končne ledvične odpovedi, bi se v telesu
nakopičile strupene snovi, ki bi povzročile smrt. Na voljo so trije načini za nadomestitev
delovanja ledvic. To so hemodializa, peritonealna (trebušna) dializa in presaditev tuje
ledvice. Diagnoza kronična ledvična bolezen pomeni, da bo bolnik za vedno odvisen od
zdravljenja. K sreči zaradi odpovedi delovanja ledvic ne bo umrl, saj je dostopno
nadomestno zdravljenje. V zadnjih desetletjih se je razvilo več uspešnih oblik zdravljenja
kronične ledvične odpovedi3 (Marn Pernat, 2009).
V klinični medicini pomeni hemodializa odstranjevanje neželenih snovi iz telesnih tekočin z
difuzijo skozi umetno polprepustno membrano. Hemodializa lahko nadomešča izločevalno
funkcijo zdravih ledvic. Prav tako lahko vzdržuje ravnovesje vode in elektrolitov, kar je
tudi funkcija zdravih ledvic. Hemodializa predstavlja prvi uspešen poskus simulacije vitalne
funkcije organa.
Hemodializa (ali čiščenje krvi z umetno ledvico) je postopek, ki ga opravljajo v centru za
dializo. Bolniku z ledvično odpovedjo običajno trikrat tedensko očistijo kri strupenih
presnovkov, normalizirajo kislost krvi in odvzamejo odvečno količino vode. Onesnažena kri
najprej prek ene cevke potuje v umetno ledvico, iz katere se očiščena kri prek druge
cevke vrača v telo. Ko se postopno preneha izločati seč, se mora med dializo odstraniti
vsa tekočina, ki se nakopiči v telesu med dvema dializama, kar povzroča, da bolnik oteka,

3

V 2. alineji 54. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je opredeljena pravica do
prevoza, ki ni nujen, ker ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega
posega, ampak za prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika ali
zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z dialize.
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težko diha, poveča se mu telesna teža. Da bi bilo čiščenje krvi dovolj učinkovito, zdravnik
nekaj tednov pred začetkom načrtovanega dializnega zdravljenja bolniku z manjšo
operacijo in lokalnim omrtvičenjem tkiva na podlahti napravi fistulo, tj. spoj vene in
arterije. Če bolnik nima fistule, ga lahko dializiramo s pomočjo cevke (kateter), ki jo
zdravnik vstavi v večjo veno. Hemodializo nadzira medicinsko osebje.
Najbolje bi bilo, če bi imeli bolniki hemodializo vsak dan, saj tudi zdrave ledvice delujejo
neprekinjeno 24 ur dnevno. Glede na do sedaj narejene raziskave se je izkazalo, da je za
dobro rehabilitacijo bolnikov večinoma ustrezna hemodializa 3-krat tedensko. Učinkovitost
čiščenja krvi v dializnih centrih redno preverjajo s posebnimi preiskavami krvi in glede na
to bolniku predpišejo tedensko število hemodializnih ur in vrsto umetne ledvice. Z
zadostnim hemodializnim zdravljenjem preprečujejo podhranjenost bolnikov in zmanjšajo
tudi umrljivost.
Nadalje se vrste dializ delijo v pet skupin:
Dializa I
= hemodializa kronična
Dializa II
= hemodializa akutna
Dializa III
= hemofiltracija, biofiltracija, hemodiafiltracija, hemoperfuzija, komplicirana
bikarbonatna hemodializa
Dializa IV
= peritonealna dializa
Dializa V
= peritonealna dializa z uporabo IPD
Dializa I = hemodializa, kronična: Ko ledvice nenadoma prenehajo delovati (akutna
odpoved ledvic), je to lahko le začasno in po kratkem zdravljenju bolnik okreva. Če se
delovanje ledvic ob akutni odpovedi ne izboljša, stanje preide v kronično odpoved ledvic.
Dializa II = hemodializa, akutna: Akutna ledvična odpoved je definirana kot trenutna
izguba ledvične funkcije, kjer razlog ni v direktni povezavi z ledvico pri večini bolnikov v
enotah intenzivne nege.
Dializa III = Tudi dializa III je v sklopu hemodialize, gre pa za naslednje vrste dializnih
postopkov: hemofiltracija, biofiltracija, hemodiafiltracija, hemoperfuzija ter komplicirana
bikarbonatna hemodializa.
Dializa IV = peritonealna dializa: Bolniki s končno ledvično odpovedjo se lahko zdravijo s
peritonealno ali trebušno dializo
Dializa V = peritonealna dializa z uporabo IPD: Peritonealno dializo delimo na CAPD, APD
in njune različne kombinacije.
Transplantacija pomeni presaditev ledvice druge osebe, bodisi od umrlega dajalca bodisi
od živega sorodniškega dajalca. To je najboljša rešitev, saj omogoči bolj kakovostno in
svobodno življenje ter daljše preživetje v primerjavi z dializnimi bolniki. Žal vsi bolniki s
kronično ledvično odpovedjo niso primerni za transplantacijo. Opraviti je potrebno kar
nekaj preiskav, preden nefrolog ugotovi, ali je bolnik primeren za presaditev. Slabost
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transplantacije so imunosupresivna zdravila, ki preprečujejo zavrnitev presadka, obenem
pa oslabijo imunski sistem, kar pomeni večjo dovzetnost za hujše okužbe in rakave
bolezni (po Marn Pernat, 2009).

2.4.3

TERCIARNA RAVEN

Ta raven zagotavlja prebivalstvu najzahtevnejše zdravstvene storitve, ki jih lahko
opravljajo najbolj izkušeni zdravniki in zdravstveni delavci in pri tem uporabljajo
najzahtevnejšo medicinsko opremo oz. tehnologijo. Te storitve so zelo drage, potrebuje
pa jih relativno majhno število ljudi. Seznam storitev terciarne ravni se, kljub navedenemu
splošnemu opisu, od države do države močno razlikuje. Ponekod so to storitve s področja
operacij na odprtem srcu, nevrokirurške operacije, transplantacije organov in tkiv,
reinplantacije, obsevalne terapije raka in še nekatere druge strokovno, organizacijsko in
tehnološko najzahtevnejše storitve. Obseg terciarne ravni je močno odvisen od razvitosti
in usposobljenosti zdravstvene dejavnosti države in od razpoložljivih virov. Zato je
razmejitev te in sekundarne ravni v vsakem sistemu drugačna. Najpogosteje storitve te
ravni opravljajo določene klinike in inštituti, ki so hkrati učna baza za do- in podiplomski
študij zdravnikov. Zaradi te naloge jih imenujejo tudi učne klinike oz. tudi univerzitetne
klinike. V vseh državah je število izvajalcev terciarne dejavnosti majhno, v manjših
državah pa sta le eden ali dva takšna izvajalca (Šola zdravstvenega zavarovanja I, 2007,
str. 18).
Pravica do specialističnega zdravljenja ter pravica do nadomestnega
zdravljenja ledvic
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravila) v 22. členu
opredeljujejo pravice zavarovanih oseb iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja,
med drugim tudi do specialistično-ambulantnih zdravstvenih storitev, kamor sodijo tudi vsi
načini nadomestnega zdravljenja ledvic. Vendar pa je pravica do dializnega zdravljenja na
širini pridobivala skozi čas, saj so ob začetkih dializnega zdravljenja pri odločitvi, kdo je
primeren za kronično hemodializo, upoštevali naslednjih pet točk (Schribner, v: Simoniti,
1974, str. 36):
1. Da je bolnik psihično stabilen odrasel človek, star manj kot 45 let, čigar
delovna sposobnost je zaradi bolezni bistveno zmanjšana in je s
konservativnim zdravljenjem ni mogoče bistveno popraviti.
2. Da nima malignega hipertonusa, da je srce kompenzirano, da nima sladkorne
bolezni hujše oblike ali revmatske bolezni.
3. Da je inteligenten in da sodeluje ter se je pripravljen podrediti zdravnikovim
navodilom.
4. Da ledvična bolezen ne kaže hitre progredience (subakutni nefritis).
5. Otroci zaradi anatomskih in psiholoških problemov ne pridejo v poštev.
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Danes omejitev za vključitev v dializni program ni več, otrokom je namenjen pediatrični
dializni center v Ljubljani, ostali bolniki so razporejeni po dializnih centrih po Sloveniji.

2.5

JAVNA ZDRAVSTVENA MREŽA

ZZDej definira mrežo javne zdravstvene službe kot izvajanje javne zdravstvene dejavnosti.
Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob
uporabi medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pri
varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev.
Po tej definiciji določa razporeditev delovnih mest zdravnikov in drugih zdravstvenih
delavcev vsakokratni program zdravstvenih storitev, ki ga plačuje ZZZS, določijo pa ga
vsako leto posebej Ministrstvo za zdravje, ZZZS in izvajalci s Splošnim dogovorom. Pri tem
uporabljajo dogovorjena merila.
Merila za določitev mreže javne zdravstvene službe se določi s planom zdravstvenega
varstva RS. Pri tem se upošteva (Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 42, 43):
- zdravstveno stanje, število, starostna in socialna struktura prebivalstva,
- enake pogoje oziroma možnosti za uporabo zdravstvenih storitev,
- raven izvajanja dejavnosti,
- stopnjo urbanizacije posameznih območij, specifičnost poselitve in dostopnosti na
demografsko ogroženih območjih,
- gospodarske možnosti.
Javna služba na področju zdravstvene dejavnosti je ožji pojem in ga je mogoče opredeliti
kot tisti obseg zdravstvene službe, ki po merilih 4. člena ZZDej in podrobnejših merilih iz
plana zdravstvenega varstva RS določen kot mreža javne zdravstvene službe. To mrežo
po 5. členu ZZDej na primarni ravni določa občina, na sekundarni in terciarni ravni pa
država, pri čemer jo na sekundarni ravni določa po predhodnem mnenju zainteresiranih
občin. Čeprav je to tudi temeljna razdelitev pristojnosti za zagotavljanje te mreže, pa je
država dolžna zagotavljati v določenem delu in v nekaterih primerih tudi mrežo na
primarni ravni (Pirnat, 2006, str. 9).
Do sedaj mreža javne zdravstvene službe na nobeni ravni še ni bila določena. Bil je
sprejet Nacionalni program zdravstvenega varstva RS. Kljub časovni in konceptualni
preživetosti je ta dokument še vedno edini dokument, ki podrobneje ureja merila za javno
zdravstveno mrežo. ZZDej v 3. členu določa, da lahko zdravstveno dejavnost kot javno
službo opravljajo javnopravni in zasebnopravni izvajalci na podlagi koncesije. V obsegu
koncesije za zdravstveno dejavnost so izvzete naslednje storitve, ki ne morejo biti
predmet zasebne zdravstvene dejavnosti (38. člen ZZDej):
- preskrba s krvjo, krvnimi pripravki, odvzem in hranjenje človeških organov za
presajanje,
- socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost,
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patoanatomska dejavnost,
mrliško pregledna služba pa le pod določenimi pogoji na podlagi posebnega
pooblastila.

ZZVZZ v 6. členu določa, da predlog plana zdravstvenega varstva pripravi Vlada Republike
Slovenije. Pri pripravi predloga plana zdravstvenega varstva sodelujejo Zdravstveni svet,
pristojne zbornice, združenja zdravstvenih in drugih zavodov ter organizacij, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost, ZZZS ter Svet za zdravje.
Spreminjanje mreže v Sloveniji poteka v naslednjih smereh (Česen, 2006, str. 36):
- V osnovni zdravstveni dejavnosti in lekarniški dejavnosti, ki sta težišče javni skrbi
za zdravje, naj bi ohranili doseženo dostopnost z racionalno kombinacijo javnih in
zasebnih izvajalcev.
- Na sekundarni ravni naj bi obdržali 8–10 popolnih regionalnih bolnišnic, v katerih
bo večja koncentracija visoko usposobljenega zdravstvenega osebja, ki bo
opravljalo kakovostno ter tehnološko zahtevno in dražjo zdravstveno oskrbo.
- Ostale bolnišnice bi lahko ostale specialne bolnišnice ali pa bi se usmerile v
podaljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstveno nego ali celo v socialnovarstvene
zavode (za katere potrebe naraščajo).
- Za pravilno definirano terciarno raven zdravstvene dejavnosti zadoščata v Sloveniji
dva klinična centra (Ljubljana, Maribor), morda še tretji (Koper ali Nova Gorica).
Trenutna razvojna strategija zajema področje ginekologije in porodništva, s katero naj bi
štiri porodnišnice in porodniške oddelke združili z večjimi porodnišnicami.
Predlog novega zakona o zdravstveni dejavnosti (Predlog ZZDej-1, 2009) pravi, da naj bi
mrežo javne zdravstvene službe predstavljali javni zavodi in zasebni izvajalci s koncesijo.
Merila za določitev mreže na vseh ravneh bi moral določiti plan zdravstvenega varstva
Republike Slovenije. To se vse od leta 1992 kljub večkratnim poskusom ni uresničilo, tako
da so se zmogljivosti javne zdravstvene dejavnosti razvijale brez načrtnega usmerjanja in
brez ustreznih strokovnih in materialnih podlag, ki bi temeljile na potrebah prebivalstva,
načelih racionalnosti ter ekonomske opravičljivosti njihovega ustanavljanja in delovanja.
Pomanjkanje meril za določitev mreže in mreže same je ena od največjih pomanjkljivosti
razvoja zdravstvene dejavnosti v vseh letih od osamosvojitve Republike Slovenije. To je
namreč omogočalo širitev dejavnosti in zmogljivosti pa tudi podeljevanje koncesij brez
strokovno podprtih kriterijev in usmeritev ter bolj po interesih posameznikov ali skupin
izvajalcev zdravstvene dejavnosti kot pa načrtno. Ob tem so se ohranjale nekatere
zmogljivosti, ki niso več nujno potrebne in bi se lahko preusmerile v druge naloge, drugje
pa je prihajalo do zaostajanja v razvoju.
Vloga in pomen mreže javne zdravstvene dejavnosti je predvsem v tem, da omogoči
enakomerno in potrebam prebivalstva prilagojeno razporeditev zdravstvenih zmogljivosti
po območjih države in usklajen razvoj vseh vrst dejavnosti in specialnosti. Ker je
poglavitna sestavina mreže javne zdravstvene dejavnosti razporeditev potrebnega in
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načrtovanega števila zdravstvenih delavcev po območjih in področjih, ima pomemben
vpliv tudi na stroške poslovanja zdravstvenih dejavnosti (Predlog ZZDej-1, 2009).
Pri postavljanju mreže na ambulantni specialistični ravni je treba zagotoviti vključevanje
ambulantnih specialistov v delo bolnišnice. Brez dela v dežurni službi in rednega
občasnega vključevanja v delo bolnišnice ne bo mogoče dobiti koncesije za ambulantno
specialistično dejavnost. Ker se zmogljivosti izvajalcev v javni mreži na sekundarni ravni
ne bodo večale v zadostni meri, se bo delež zasebnih izvajalcev koncesionarjev in
izvajalcev v javno-zasebnem partnerstvu povečeval, vendar bo ob tem treba upoštevati
omejene kadrovske zmogljivosti. Merilo za mrežo ambulantne specialistične dejavnosti je
nesprejemljiva čakalna doba ob jasno opredeljenih pravilih o delitvi dela med primarno in
sekundarno ravnjo zdravstvenega varstva. (Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva od 2008-2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev«
(ReNPZV)).
7. člen Zakona o zdravniški službi (v nadaljevanju ZZdrS) pravi, da se zdravniška delovna
mesta v mreži javne zdravstvene službe razporedijo po območjih in po specialističnih
področjih tako, da se zagotovi prebivalcem čim bolj enaka dostopnost do kakovostnih
zdravstvenih storitev. Zdravniška delovna mesta se v mreži javne zdravstvene službe
razporedijo po strokovnih področjih:
- v javnih zavodih,
- pri drugih pravnih osebah s koncesijo,
- pri zasebnih zdravnikih s koncesijo.
Razpored zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstvene službe določi minister,
pristojen za zdravje (8. čl. ZZdrS).
26. člen Splošnega dogovora 2011 določa, da se bodo na območjih izpostav ZZZS, ki
presegajo povprečno preskrbljenost prebivalstva Slovenije z nosilci timov, v pogodbenem
letu 2011 programi zmanjšali, na območjih izpostav ZZZS, ki so pod povprečjem, pa
povečali. Preskrbljenost se bo ugotavljala za vsako stroko posebej. Preskrbljenost
prebivalstva Slovenije z zdravstvenimi delavci oz. programi so ugotavlja na osnovi
podatkov o številu prebivalstva, ki so hkrati zavarovane osebe, korigirane glede na število
opredeljenih zavarovanih oseb, kjer je ta korekcija smiselna. V dializni dejavnosti takšne
korekcije ni, ker se dialize zagotavljajo vsem zavarovanim osebam, ki to zdravstveno
storitev potrebujejo.
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Mreža izvajalcev v Avstriji
V Avstriji so vsi zdravniki, ki delajo na ravni osnovne zdravstvene dejavnosti, zasebniki.
Zasebniki so lahko tudi razni specialisti. Vsi ti morajo biti člani območne zdravniške
zbornice, ki zastopa njihove interese v pogajanjih z bolniškimi blagajnami. Člani zbornic so
tudi zobozdravniki. V teh pogajanjih med zdravniškimi zbornicami in bolniškimi blagajnami
sprejemajo globalno pogodbo (Gesamtvertrag), veljavno za posamezno deželo. V Avstriji
jo sprejemata le dva partnerja, in sicer območna zdravniška zbornica in predstavniki
bolniških blagajn, med katerimi po navadi deželna bolniška blagajna zastopa tudi interese
drugih nosilcev socialnega in zdravstvenega zavarovanja dežele. V pogajanjih ministrstvo
za zdravstvo oziroma vlada ne sodeluje. Predmet takšne pogodbe so vprašanja
opredelitve števila delovnih mest pogodbenih zdravnikov posameznega območja (gostota
oziroma mreža izvajalcev), razpis prostih mest za delo zdravnikov in njihove izbire,
sklepanje individualnih pogodb med posameznimi zdravniki in bolniškimi blagajnami,
obveznosti zdravnikov pri obravnavi zavarovanih oseb in še zlasti odločitev cen storitev
oziroma plačevanje dela zdravnikov. Ta globalna pogodba ima značaj kolektivne pogodbe
in je zavezujoča za vse zdravnike, ki imajo licenco za opravljanje dejavnosti v okviru
bolniških blagajn (Toth, 2003, str. 184, 185).
V letu 2006 so prvič sprejeli Strukturni plan zdravstva (v nadaljevanju OSG) kot okvir za
celostno mrežo zdravstvenih dejavnosti. OSG (Österreichischer Strukturplan Gesundheit)
je veljavna podlaga za celovito načrtovanje nacionalnih struktur zdravstvenega varstva,
dogovorjena med zvezno in deželno ravnjo. S tem dokumentom so dogovorili organizacijo
in financiranje zdravstvenega varstva in predstavlja okvir načrtovanja za podrobnejše
načrtovanje na regionalni ravni – s t. i. regionalnimi strukturni plani zdravstva (RSG –
regionalen Strukturpläne Gesundheit).
Za Avstrijo je značilna visoka preskrbljenost z lahko dostopnimi zdravstvenimi storitvami.
Število zdravnikov (vključno z zobozdravniki) na 1.000 prebivalcev je bilo 5, kar je nad
evropskim povprečjem. Skupno število zdravnikov je bilo 41.830, od tega je bilo splošnih
zdravnikov približno 12.200 ter 18.200 specialistov, 6.700 zdravnikov je bilo na
specializacijah. Kategorije oziroma področja dela se lahko pri posameznem zdravniku
prekrivajo (npr. zdravnik je lahko hkrati splošni zdravnik in specialist). 18.900 zdravnikov
je imelo zasebno prakso in so skupaj z več kot 900 izven bolnišničnimi ambulantami
zagotavljali visoko preskrbljenost zdravstvenega varstva. V letu 2008 je bilo na voljo 267
bolnišnic s približno 64.300 posteljami za bolnišnično oskrbo. V bolnišnicah je bilo
zaposlenih približno 21 tisoč zdravnikov ter 80 tisoč drugih zdravstvenih delavcev. V izven
bolnišnični zdravstveni negi je bilo zaposlenih 75 odstotkov od drugih 80 tisoč
zdravstvenih delavcev, ki niso bili zaposleni v bolnišnicah. Zavarovane osebe imajo dostop
do storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva, v specialističnih ambulantah
(bolnišničnih in izven bolnišničnih), pravico do bolnišnične oskrbe ter do drugih
zdravstvenih storitev (zdravila na recept, medicinsko tehnični pripomočki, reševalni
prevozi …) (The Austrian Health Care System, 2010).
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3 JAVNI IN ZASEBNI SEKTOR

H 1:

Koncesije za dializno dejavnost se v Sloveniji in Avstriji podeljujejo na
osnovi potreb zavarovanih oseb oz. javne zdravstvene mreže.

Značilnost sodobno razvitih družb je veliko število organizacij. Dejansko se z razvojem
družb število organizacij povečuje. Vse pomembnejšo vlogo imajo v življenju ljudi in pri
zadovoljevanju njihovih potreb. Organizacije v družbi je mogoče v skupine razdeliti po zelo
različnih kriterijih in ena izmed delitev je delitev na tri temeljna področja:
- Javni sektor: vanj sodijo organizacije oziroma ustanove, ki jih vzpostavlja,
organizira, usmerja in pretežno ali v celoti financira država. Obsega zlasti državno
upravo, javno upravo, javne gospodarske (javna podjetja na področju prometa,
energetike …) in negospodarske službe (vzgojo in izobraževanje, zdravstvo,
znanost, socialno varstvo ...).
- Zasebni (tržni) sektor: ta obsega dejavnosti, ki poslujejo na trgu. Na trgu kupujejo,
kar potrebujejo za svoje delovanje, na trgu tudi prodajajo svoje izdelke ali storitve
in s tem pridobivajo prihodek.
- Tretji sektor: gre za organizacije oziroma ustanove, ki so namenjene za pomoč
drugim ljudem, ne da bi pri tem imeli tisti, ki pomagajo, kakšno osebno materialno
korist.
Javni sektor je danes deležen številnih kritik zaradi neučinkovitosti. Kritiki primerjajo
delovanje javnega sektorja z delovanjem tržno naravnanih, predvsem zasebnih
organizacij. Zahteve prebivalstva do zadovoljevanja potreb s storitvami javnih služb so
bistveno porasle. Danes smo navajeni, da morajo biti storitve hitre in zelo kakovostne,
vendar ne predrage (po Kavčič, 2003, str. 5, 69).

3.1

PRIVATIZACIJA JAVNEGA SEKTORJA

Kadar govorimo o privatizaciji, lastninjenju ali lastninskem preoblikovanju, navadno
mislimo eno in isto. Vendar pa ti pojmi niso enaki. Lastninjenje pomeni nominiranje
družbenega kapitala (in ne državnega) z znanimi lastniki. Lastninjenje je širši pojem od
privatizacije, saj lahko z nominiranjem družbenega kapitala lastninsko pravico pridobe
zasebnik in država. Če lastninsko pravico pridobi država v kakršnikoli obliki, pojem
lastninjenje dejansko pomeni podržavljanje. Nasprotno je, če lastninijo (izključno) zasebni
subjekti. V tem primeru je pojem privatizacije zajet v pojmu lastninjenje. Privatizacija je
ožji pojem od lastninjenja in pomeni proces prehoda lastninske pravice iz družbene ali
državne sfere v zasebni sektor. S privatizacijo pridobijo lastninsko pravico fizični ali pravni
zasebni subjekti (po Tičar, v: Rus, 1996, str. 52).
Pojem privatizacija zasledimo tako v gospodarstvu kot negospodarstvu. V gospodarstvu
ga najpogosteje uporabljamo v zvezi z lastninjenjem premoženja, v negospodarstvu pa ga
21

uporabljamo v zvezi s prenosom opravljanja storitev od javnih organizacij k zasebnim
izvajalcem. Pojem privatizacije lahko definiramo širše ali ožje.
Pod pojmom privatizacija v širšem smislu razumemo več procesov, ki pogojujejo
spremembo javne lastnine v zasebno (Setnikar Cankar, 2005, str. 55):
- Denacionalizacija je proces prenosa premoženja prek prodaje državnih podjetij
zasebnim podjetjem z namenom učinkovitega poslovanja ob zagotavljanju
konkurenčnega okolja. Denacionalizacija je primerna tam, kjer je trg že učinkovit
ali pa bi tako deloval, če bi mu bilo dovoljeno.
- Deregulacija ali liberalizacija državnih monopolov je proces, ki predstavlja osnovo
za zagotavljanje alokacijske učinkovitosti podjetij. Deregulacija je potrebna za
vzpostavitev konkurenčnega okolja, ki skladno z liberalizacijo omogoča novim
podjetjem vstop na trg oz. se z že obstoječimi podjetji skuša zagotoviti konkurenca
na račun povečanega družbenega blagostanja.
- Pogodbeno opravljanje dejavnosti je proces podeljevanja pravic za proizvodnjo in
distribucijo dobrin in storitev enemu proizvajalcu na področju, kjer prevladujejo
naravni monopoli in kjer s procesom privatizacije ne bi dosegli ekonomske
učinkovitosti (javne dobrine).
Ožje pojmovanje privatizacije razumemo kot prenos lastniških pravic iz javnega v zasebni
sektor. Področje privatizacije zdravstvene dejavnosti sodi v ožji okvir pojmovanja, zato je
potrebno tudi razumevanje pojma kvaziprivatizacija. Kvaziprivatizacija je oblika
privatizacije v okviru javnega sektorja, ko lahko vladna agencija, v tokratnem primeru
nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja, sklene pogodbo z zasebnimi zavodi ali
zasebnimi zdravniki o vrsti, obsegu ter dostopnosti zdravstvenih storitev, prav tako pa o
obsegu sredstev, ki se izvajalcu namenijo za opravljene storitve. Govorimo o zasebnem
opravljanju javnih storitev, ki niso tržne in sodijo med dobrine posebnega družbenega
pomena, za katere nosi država odgovornost glede dostopnosti, obsega in kvalitete.
(Setnikar Cankar, 2006, str. 126).
Na področju javnih storitev so cilji privatizacije povezani s povečanjem učinkovitosti in
zmanjšanjem zadolženosti javnega sektorja. Razlogi za privatizacijo pa so večja
učinkovitost zasebnega sektorja, racionalizacija naložb privatiziranih podjetij,
zmanjševanje proračunskih izdatkov in zadolženost javnega sektorja.
Javna podjetja se pri delovanju od zasebnih razlikujejo vsaj v dveh pomembnih elementih.
Prvič, vodstvo podjetja praviloma nima skrbi glede bankrota, saj lahko javna podjetja v
večini primerov upajo na možnost državnega subvencioniranja. Možnost propada podjetja
je pomembna organizacijska determinanta in pomeni neke vrste proračunsko omejitev za
podjetje. Drugič, pomembna razlika med delovanjem javnih in zasebnih podjetij je
odsotnost konkurence pri javnih podjetjih. To ima lahko kar nekaj negativnih posledic, saj
konkurenca daje možnost izbire ter spodbuja kakovostno in preudarno delovanje oziroma
kar sili k njemu. Poleg tega v zasebnih podjetjih kot temeljni cilj prevladujejo interesi
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lastnikov, medtem ko je v ospredju poslovanja javnega podjetja pogosto pomembnejši
širši družbeni interes (po Pevcin, 2008, str. 18).

3.2

OBLIKE PRIVATIZACIJE

Vsem oblikam privatizacije je skupno povečanje zasebnega sektorja na enem ali več
področjih, kot so lastnina, vodenje in finance. Stopnja vladne navzočnosti se glede na cilje
vladne politike, spreminja od primera do primera (Setnikar Cankar, 2005, str. 60).
Različni cilji in različne okoliščine zahtevajo uporabo različnih oblik privatizacije. Večjo ali
manjšo stopnjo privatizacije dejavnosti dosegamo bodisi z deregulacijo, decentralizacijo,
demokratizacijo, komercializacijo ali pa s participacijo uporabnikov. Povečana vloga
zasebnega sektorja ne pomeni nujno manjše vloge države. Država mora še vedno
ohranjati pomembno vlogo, razlika je le v naravi in ne v stopnji intervencije. Vsekakor pa
mora zagotavljati uspešen nadzor nad dejavnostjo javnega in zasebnega sektorja. Bolj ko
se država umika iz zdravstva, večje so možnosti zasebnih podjetij za kovanje dobičkov (po
Hindle, 2003, str. 4).
Različne oblike privatizacije lahko razdelimo v dve širši skupini. Pri prvi skupini govorimo o
popolni privatizaciji, pri drugi pa o delni oz. kvaziprivatizaciji (Setnikar Cankar, 2005, str.
60).
Beltram (Beltram et al., 1993, str. 36) pa pravi, da lahko oblike privatizacije delimo na
naslednje:
- prikrite oblike (pogodbeni plani, managerske pogodbe, javne korporacije),
- oblike kvaziprivatizacije, ki se pojavijo ob delnem prenosu lastninskih pravic od
javnih na zasebne subjekte (koncesije, franšize, vavčerji),
- oblike popolne privatizacije, ki zadevajo prenos vseh upravljavskih in razpolagalnih
pravic na zasebne subjekte (leasing, prodaja delnic, prodaja poslovnih enot).
V zdravstveni dejavnosti se privatizacija kaže v dveh oblikah; kot kvaziprivatizacija prek
koncesijskih pogodb ter kot prava privatizacija z nastajanjem zasebnih zdravstvenih
zavodov oz. z opravljanjem zasebne zdravniške prakse.

3.2.1

POPOLNA PRIVATIZACIJA

Skupne lastnosti te skupine metod so sprememba menedžmenta, finančne ureditve in
lastnine.
V to skupino uvrščamo:
- javno prodaja delnic, kar pomeni plasiranje delnic podjetja na borzo vrednostnih
papirjev,
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-

neposredno prodajo delnic, pri čemer lahko pride do pogajanj z enim samim
potencialnih kupcem ali pa se na razpis odzove večje število strateških
investitorjev,
menedžersko–delavski odkup, kjer menedžerji in/ali delavci pridobijo delež, ki jim
omogoča vršiti nadzor (Setnikar Cankar, 2005, str. 60).

Pri popolni privatizaciji je končni uporabnik in plačnik storitev privatni sektor. Proces
privatizacije zahteva prilagoditve in nova znanja, zlasti finančna, tudi na strani države in
lokalnih skupnosti. Pogosto je del širših reform o vlogi države v ekonomiji in pogosto
vključuje širše reforme in uvajanje konkurenčnosti s ciljem povečevanja družbenega
bogastva. Njen cilj so nižje cene in boljša kvaliteta storitev. Zaradi političnih in praktičnih
razlogov pa pogosto ni niti primerno niti zaželeno, da javni sektor na zasebnega prenese
opravljanje določenih storitev (Groff Ferjančič, 2004, str. 22).
Kadar pride do privatizacije javnih služb, ki so imele monopolni položaj na trgu, ta položaj
pa se s samo prodajo ni spremenil, je potrebno državno uravnavanje. Tedaj se pojavijo
vsaj tri vprašanja (Glas, 1994, str. 4/38):
- vprašanje cen: v različnih dejavnostih se uporabljajo različne formule, kako se
povečanje stroškov prenese v rast cen, običajno v povezavi s stopnjo inflacije,
- nadzor nad možno uporabo monopolne moči podjetja,
- vprašanje raznih nerentabilnih dejavnosti, ki naj bi jih javna služba opravljala
zaradi širše družbene blaginje.

3.2.2

DELNA PRIVATIZACIJA

Metode delne ali kvaziprivatizacije opredeljujejo vpeljavo zasebnega sektorja v javni
sektor prek sklepanja pogodb in opravljanja pogodbenih del ter predstavljajo vmesno
obliko med državo in zasebno lastnino. Uporabljajo se za lastninjenje tako infrastrukture
kot opravljanja dejavnosti, pogosto pa za financiranje novih investicij v infrastrukturo.
Različne oblike kvaziprivatizacije se medsebojno razlikujejo glede na stopnjo upravljanja s
strani države, financiranja s strani države in vprašanja lastništva (Setnikar Cankar, 2005,
str. 60).

3.3

NAMEN IN CILJI PRIVATIZACIJE

Cilj privatizacije je poiskati tiste statusne oblike, ki združujejo prednosti javnega in
zasebnega sektorja. Prednost javnega sektorja se kaže v enaki dostopnosti storitev,
zanesljivosti glede obsega storitev vsem zavarovanim osebam; prednost zasebnega
sektorja pa v večji samostojnosti in odgovornosti poslovanja, razvoju podjetniških inovacij,
prevzemu tveganj, gospodarnejšega ravnanja s sredstvi ter večji svobodi izbire
uporabnikov.
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Med najpomembnejše cilje privatizacije uvrščamo (Setnikar Cankar, 2005, str. 56):
- Povečanje učinkovitosti. Konkurenčno okolje vpliva na povečano alokacijsko
učinkovitost podjetij. Konkurenca v panogi prisili podjetja k učinkovitejši izrabi
resursov in večji racionalizaciji poslovanja.
- Zmanjšanje zadolženosti javnega sektorja. S privatizacijo podjetij se zmanjšuje
zadolženost javnega sektorja. Privatizirana podjetja vire financiranja za investicije
pridobivajo na odprtem trgu kapitala in ne iz državnega proračuna. Proces
privatizacije vpliva na zmanjšanje dolgov podjetij in javnega sektorja s prodajo
podjetij potencialnim investitorjem.
- Zmanjšanje vloge države. Zmanjšana vloga države pri upravljanju podjetij je
pogojena s spremenjeno lastniško strukturo podjetij po izvedenem procesu
privatizacije. To pomeni večjo svobodo menedžerjev pri njihovem delu, večjo
motiviranost za ustvarjanje dobička in tudi večjo odgovornost.
- Omilitev težav javnega sektorja pri določanju plač. S privatizacijo se v podjetju
zamenjajo lastniki, premoženje podjetja se razdeli med večje število delničarjev,
pri čemer se spodbuja ljudi, da kupijo delnice (t. i. ljudski kapitalizem).
- Spodbujanje delničarstva pri zaposlenih. Vključevanje zaposlenih v proces
privatizacije vpliva na povečano motiviranost zaposlenih in posledično
učinkovitejše poslovanje podjetja.
- Zagotavljanje politične prednosti. Neuspešno poslovanje javnih podjetij povzroča
velike pritiske na vlado. Obstoječe vladajoče politične stranke z uspešno izvedeno
privatizacijo pridobijo politično moč.
Proces privatizacije je odvisen od hierarhije ciljev. Cilj privatizacije ni samo uveljavitev
zasebnega sektorja na račun javnega in nadomestitev državne regulacije s tržno. Gre za:
- učinkovitejšo porabo sredstev,
- večji pretok možnih virov,
- večjo svobodo izbire za uporabnike,
- večjo neodvisnost posameznika od države.
Hitrost in stopnja privatizacije sta odvisni predvsem od tega, katerega od omenjenih ciljev
postavimo na prvo mesto (Kamnar, 1999, str. 148).

3.4

PRIVATIZACIJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Tudi na področju zdravstvene dejavnosti se pojavljata tako javni kot zasebni sektor. Javni
in zasebni sistem zdravstvenega varstva se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta pri
zagotavljanju zdravstvenega varstva. V večini držav se uveljavljata oba sistema, le njuna
zastopanost na posameznih ravneh je različna od države do države. Ko govorimo o
zasebništvu v zdravstveni dejavnosti, je potrebno razlikovati zasebnike, ki imajo koncesijo
in so sestavni del javnega zdravstva, od tistih, ki prodajajo zdravstvene storitve in jim
bolniki zanje neposredno plačujejo. Takšnih je v Sloveniji, z izjemno zobozdravnikov, zelo
malo.
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Privatizacija zdravstvene dejavnosti je bila v Sloveniji uvedena s sprejetjem Zakona o
zavodih leta 1992. Zdravstveni delavci imajo možnost izbire postati zasebniki ali ostati v
sistemu javne zdravstvene mreže. Privatizacija zdravstvene dejavnosti naj bi bila pogoj in
spodbuda za razvijanje podjetniških inovacij na področju zavodov. Vpeljava podjetništva
pomeni, da se s čim manj denarja skuša dobiti čim boljši izdelek oz. storitev. Omogočila
naj bi večjo samostojnost na organizacijskem in finančnem področju ter spodbujala
zaposlene k bolj inventivnemu upravljanju zavodov, k večji volji po nujnih spremembah, k
skrbnejšemu gospodarjenju s sredstvi, pa tudi k odgovornejšemu tveganju (Beltram et al.,
1993, str. 7).
V Sloveniji se je reforma zdravstva začela z namenom reševanja finančnega zloma
obstoječega sistema zdravstvenega varstva. Ustanovljen je bil nacionalni zavod za
socialno zavarovanje, za državljane je bilo možno tudi dodatno zavarovalno kritje.
Razvijati se je začel zasebni sektor, rast le-tega je bila na pospešeni stopnji, vendar pa se
reforma še ni razširila na sekundarno raven (Dolgeras v: Health care reforms, 2002, str.
61).
Zdravstveno varstvo je javni interes države, zato je to področje, ki ga zaradi ohranitve in
krepitve zdravja, zdravstvene in socialne varnosti državljanov in ustvarjanja pogojev za
družbeni in ekonomski napredek mora prebivalstvu zagotoviti država. To funkcijo
uresničuje predvsem tako, da sprejema predpise, s katerimi ureja področje zdravstvenega
varstva, organizacijo zdravstvene dejavnosti in mrežo javne zdravstvene službe,
ustanavlja javne zdravstvene zavode in z njimi upravlja, skrbi za njihovo vzdrževanje (in
ga financira) ter za prostore, opremo in kadre, zdravstveno zavarovanje oz. solidarnostne
odnose, ki zagotavljajo dostopnost do zdravstvenih storitev tudi tistim, ki zaradi svojega
materialnega položaja ne bi mogli kriti stroškov zanje. Lahko pa država na podlagi zakona
prepusti določene naloge ali pa za njih pooblasti druge agencije, nosilce socialnih
zavarovanj ali privatne izvajalce, ki pa v tem primeru morajo svoje delovanje prilagoditi
javnemu interesu. Vse ostale zdravstvene kapacitete, ki jih ni ustanovila država, so
privatne, saj tudi uporabljajo sredstva, ki so v privatni lastnini.
Da bi ugotovili, če in kaj je v sistemu javno ali zasebno, moramo upoštevati naslednje
njegove lastnosti:
- lastnina sredstev, na katerih se opravlja dejavnost, ki je lahko državna ali privatna,
- oblika opravljanja storitev v obliki dela v javni službi ali v obliki privatnega dela,
- financiranje storitev oziroma opravljanja dejavnosti iz javnih sredstev (proračun,
sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja) ali z privatnih virov,
- uresničevanje interesa uporabnika storitev, ki je lahko v skladu z javnim ali
njegovim osebnim interesom,
- možnost izbire izvajalcev ali uporabnikov storitev med javnim in zasebnim.
Teoretično in praktično obstaja niz kombinacij, kjer se lahko prepletajo interesi in
možnosti izvajanja zdravstvenega varstva. Katera se bo uveljavila v praksi, je odvisno od
družbene oziroma zakonske ureditve. Povsem »čisti« javni ali »privatni« sistemi so v svetu
redkost. (Toth, 2006, str. 19,20).
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Tudi v državah, kjer je zdravstvena ureditev dobro zasidrana in ima dolgoletno tradicijo,
država organizira javne zdravstvene službe in zanje nosi odgovornost. Zasebniki se lahko
pod določenimi pogoji vključijo v mrežo javne zdravstvene službe, lahko pa delujejo izven
nje kot pravne osebe, ki ne zasledujejo javnih interesov, ampak profit. Motivi delovanja so
povsem različni. Javni sektor želi zagotoviti vsem ljudem določen obseg in kakovost javnih
storitev skladno s finančnimi zmogljivostmi in pravicami ljudi do teh storitev. Zasebniki pa
opravljajo svojo dejavnost s ciljem dobrega poslovnega uspeha in se zato bolj racionalno
obnašajo. V razvitem svetu so lastniki materialnih zmogljivosti večjih zdravstvenih
organizacij, ki opravljajo javno zdravstveno službo, praviloma država ali javni zavarovalni
skladi. Možna pa je tudi zasebna naložba v materialne zmogljivosti zdravstvene
dejavnosti, ki nudi storitve pacientom, le-ti pa si jih sami plačujejo ali pa plačila zavarujejo
pri prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih (Košir, 1999, str. 683).
Sodelovanje javnega in zasebnega sektorja naj bi potekalo postopno, skozi naslednje
stopnje sodelovanja (prehod iz ohlapnih neformalnih omrežij v formalno konstituirane
organe):
- z vzpostavljanjem neformalnih vezi (nastanejo z občasnimi tržnimi menjavami),
- z višjo stopnjo sodelovanja (dosežena z dogovorjenim oskrbovalnim omrežjem),
- s prehodom v licenčna pogodbena razmerja,
- preko projektov med akterji,
- z oblikovanjem strateških zavezništev,
- vse dokler ne pride do izoblikovanja formalno konstituirane hierarhične piramide
(po More in Boddy v: Gregorič Rogelj, 2008, str. 47).
Spodnja slika (Slika 3) prikazuje število zdravnikov v javnih zavodih v primerjavi s številom
zdravnikov zasebnikov s koncesijo v letu 2009. Kot lahko vidimo, je bilo v letu 2009
splošnih zdravnikov zasebnikov s koncesijo 355, medtem ko je bilo število splošnih
zdravnikov v javnih zavodih 926, zobozdravnikov v javnih zavodih je bilo 507,
zobozdravnikov s koncesijo pa kar 596 (Poslovno poročilo ZZZS za leto 2009, 2010, str.
31). V letu 2007 je bilo število vseh zdravnikov v javnih zavodih nižje, razen ginekologov,
katerih je bilo tako v letu 2007 kot v letu 2009, 97. Število zdravnikov zasebnikov s
koncesijo je bilo prav tako nižje, najbolj se je povišalo število splošnih zdravnikov s
koncesijo (Poslovno poročilo ZZZS za leto 2007, 2008).
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Slika 3: Število zdravnikov v javnih zavodih in zasebnikov s koncesijo v letu 2009

Vir: Poslovno poročilo ZZZS za leto 2009 (2010, str. 31).

Pomembno pa ni le samo število zasebnih izvajalcev, temveč tudi obseg storitev, za
katerega imajo koncesionarji pogodbo z ZZZS. Tako delo, ki ga opravijo zdravniki v javnih
zavodih in zdravniki s koncesijo, ne sme presegati finančnih okvirov, določenih s strani
zavoda. V primeru odhoda zdravnika med zasebnike tako zdravstveni zavodi izgubijo
ustrezen obseg dogovorjenega programa dela, saj se le-ta po odhodu zdravnika izvaja v
drugi organizacijski obliki.
Delež zasebnih izvajalcev s koncesijo v finančnih sredstvih za opravljene zdravstvene
storitve je v letu 2009 znašal 12,90 %, delež javnih zavodov pa 87,10 % (Slika 4).
Slika 4: Delež zasebnih izvajalcev s koncesijo v finančnih sredstvih za zdravstvene
storitve v letu 2009

Vir: Poslovno poročilo ZZZS za leto 2009 (2010, str. 32).
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V zdravstvenem sistemu obstaja trg v številnih primerih, a je kompleksen in reguliran.
Konkurenca se lahko v sistemu zdravstvenega varstva pojavlja na petih mestih. Gre za
odnos izvajalcev zdravstvenega varstva do kupcev – uporabnikov njihovih dobrin, za
odnos med izvajalci zdravstvenega varstva samimi, za odnos med izvajalci zdravstvenega
varstva in dobavitelji, za odnos med izvajalci zdravstvenega varstva in organizacijami
zdravstvenega zavarovanja ter za konkurenco med organizacijami zdravstvenega
zavarovanja. Obstoj konkurence na teh petih mestih pomeni tudi možnost obstoja trga
znotraj sistema zdravstvenega varstva. Da bi preprečili nastajanje in izkoriščanje
monopolnih položajev na vseh petih mestih, na katerih se pojavlja konkurenčen odnos v
sistemu zdravstvenega varstva, je ključno uveljavljanje zasebne lastnine. Dokler je le en
lastnik – država v ozadju vseh organizacij zdravstvenega varstva, ni mogoče pričakovati
konkurence. Zato je za razvoj konkurence odločilno, da država postane v čim večji meri
regulator in v čim manjši meri lastnik – upravljavec in da se v čim večji meri uveljavijo –
tudi kot konkurenčni zgled najboljšega primera – organizacije zdravstvenega varstva v
zasebni lasti. Privatizacija je tako pogoj nastanka trga v sistemu zdravstvenega varstva
(Tajnikar v: Zbornik Bela knjiga, 2003, str. 28).
Privatizacija v zdravstvu (zasebno opravljanje javne zdravstvene službe ali javnega
zdravstvenega zavarovanja ter zasebno lastninjenje državnega premoženja javnih
zdravstvenih ali zavarovalnih zavodov) in krepitev podjetniške kulture na področjih
zdravstvene dejavnosti sta družbeno sprejemljivi in ekonomsko upravičeni, če se s tem
ohrani ali zviša doseženi zdravstveni standard prebivalstva ter zniža raven javnih izdatkov
za zdravstveno varstvo. Če ta cilj ne bo dosežen, bo šlo le za zamenjavo javnih
monopolov z zasebnimi iz ideoloških razlogov ali sebičnih namigov določenega dela
medicinske stroke. Privatizacija zdravstva je za zdravstveno politiko navidezno enostavna
in udobna rešitev. Zasebni sektor jo osvobaja mnogih nalog na področju organiziranosti in
vodenja zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni službi. Proces privatizacije mora biti
dobro premišljen in postopen. Vsiljevanje hitre in premalo domišljene privatizacije lahko
naredi več ekonomske, zdravstvene in moralne škode kot pričakujemo koristi. Napake v
zdravstvenem sistemu pa se težko in dolgo časa popravljajo. Zato moramo poznati in
objektivno oceniti prednosti in slabosti privatizacije zdravstva glede na novo družbeno
okolje in tradicijo na področju zdravstva pri nas. Prvi pogoj za dobro voden proces
privatizacije v zdravstvu so zelo jasni in vsebinsko popolni predpisi, ki jih bodo vsi
partnerji enako razumeli. Omogočali bodo zadosten in učinkovit javni nadzor nad procesi
in rezultati privatizacije (npr. natančni predpisi o pravicah in dolžnostih koncesionarjev in
koncendentov pri podeljevanju koncesij za zasebno opravljanje javne zdravstvene službe
ter o udeležbi zasebnega kapitala pri privatizaciji materialnih zmogljivosti) (Česen, 2006,
str. 40, 41).
Pomembno je, da se k projektu povečevanja deleža zasebništva pristopi načrtovano z
upoštevanjem potreb prebivalstva in na osnovi zdravstvene mreže, ko bo le-ta
pripravljena. Za kakovostno delovanje celotnega zdravstvenega sistema je potrebno
zasebnikom omogočiti materialne pogoje delovanja, primerljive z javnim sistemom, in jih
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enakopravno vključiti v sistem neprekinjenega zdravstvenega varstva (po Poredoš, 2005,
str. 455).
Odnose med državnimi in zasebnimi zdravniki pogojujejo tudi različna stališča do koncesij.
Na eni strani imajo državni zdravniki, ki želijo pridobiti koncesije, podobna stališča do tega
področja. Po drugi strani pa vodstva javnih zavodov temu pogosto nasprotujejo in javnosti
ter koncendentom prikazujejo zasebno dejavnost na negativen način. Zato je potrebno,
da država postavi jasne pravne in organizacijske okvire (Šuta v: Etika v belem, 2006).
Javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti so del javne mreže zdravstvene
dejavnosti, sredstva črpajo iz javnih sredstev, pa vendar imajo na trgu različen položaj
glede možnosti poslovanja, saj trenutna zakonodaja ne postavlja jasno opredeljenih
pogojev.
Oblikovanje kvazi zasebnega sektorja je odvisno od celotnega obsega potrebne javne
službe in od obsega javne službe, ki jo lahko zagotovijo javni zavodi. Obseg javne službe
je določen z nacionalnim programom, letnim programom javne službe in s proračunom.
Obseg javne službe, ki so jo sposobni ponuditi javni zavodi, določajo kadrovske in
tehnične zmogljivosti zavodov. Če sklepamo po tem, da večina javnih zavodov prodaja
tudi storitve na trgu, so javni zavodi v celoti sposobni ponuditi večji obseg javne službe,
kot ga je država v danem trenutku pripravljena plačati, kar pa ne velja za posamezna ožja
področja. Pri oblikovanju kvazi zasebnega sektorja lahko izhajamo iz dveh različnih stanj.
Prvo je, da zavodi v celoti zadovoljujejo potrebe za opravljanje javne službe in drugo, da
so zmogljivosti javnih zavodov za opravljanje javne službe premajhne. V prvem primeru
lahko nastane kvazi zasebni sektor le tako, da javni zavodi zmanjšajo svoj obseg javne
službe. To lahko storijo tako, da del svoje dejavnosti preusmerijo na trg, ali da
ustanovitelj zmanjša njihove zmogljivosti z dezinvestiranjem – del zavodov privatizira. V
drugem primeru pa bo država zasebne izvajalce vključila v javno mrežo zato, da njej ne
bo treba ustanavljati novih zavodov oziroma povečevati zmogljivosti obstoječih (Kamnar,
1999, str. 166-167).
Sprejemljiva je tudi usmeritev, da z gospodarno porabo objektivno omejenih virov
poskušamo obdržati doseženo raven socialne varnosti in da hkrati presežemo grozeče
stanje nevzdržnosti javnih socialnih izdatkov in prav v teh prizadevanjih nam lahko
pomaga privatizacija. V zdravstvenem varstvu gre za to, da v procesih upravljanja in
poslovodenja sprejemamo in spoštujemo osnovna pravila ekonomskega ravnanja in da
tudi v togi sistem zdravstvenega varstva vnesemo zasebno pobudo, prvine učinkovitosti
porabe človeških, materialnih in finančnih virov ter odgovornosti za poslovni uspeh
(Česen, 1999, str. 38).
Tudi v Sloveniji imamo že veliko primerov prepletanja prvin javnega in zasebnega
zdravstvenega varstva, ki se jih morda niti povsem ne zavedamo in smo zato večkrat
presenečeni, ko zaslišimo ali preberemo kakšno idejo o nadaljnji privatizaciji v
zdravstvenem varstvu. Tako že vrsto let poznamo dajanje določenih del, ki so sicer
sestavina zdravstvene dejavnosti, v izvajanje zasebnikom (outsourcing), ponekod javni
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zdravstveni zavodi že lepo »trgujejo« s svojimi programi (npr. nenujni reševalni prevozi,
NMR, laboratorijske preiskave, zobotehnične storitve itd.). Tudi opravljanje storitev za
javno zdravstveno zavarovanje s strani zasebnikov, ki imajo koncesijo, je že dejstvo in
dokaj razvejana praksa. Prav tako je že nekaj let prisotno opravljanje storitev za
samoplačnike pri specialistih, v zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Razne oblike dela
zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javni zdravstveni službi pri
drugih nosilcih zasebne zdravstvene dejavnosti niso več redkost (Toth, 2006, str. 79).
V Sloveniji se spoprijemamo s privatizacijo v zdravstvenem varstvu slabo pripravljeni z
organiziranjem mešanega javno-zasebnega sistema zdravstvenega varstva, v katerem
sicer vsi prisegamo na iste cilje, poti do njih pa pogosto izkrivljamo z lastnimi interesi.
Zato bi bilo potrebno poiskati nova politična, strokovna in ekonomska merila za razvoj
»mešanega« zdravstvenega varstva glede na sedanje družbene vrednote. Preko
prehodnih vzorcev za spreminjanje sedanjega stanja in doseganje novih ciljev je nujna
usmeritev v gospodarno porabo objektivno omejenih virov pri vzdrževanju dosežene ravni
socialne varnosti ljudi in preseganju sprejemljive višine javnih socialnih izdatkov (Setnikar
Cankar in Novak v: Setnikar Cankar, Klun Maja, 2006, str. 198).

3.5

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

Javno zasebno partnerstvo opredeljuje različne oblike sodelovanja javnega in zasebnega
sektorja, ki so v interesu javnosti, njihov cilj pa je izgradnja, vzdrževanje in upravljanje
javne infrastrukture, ki je prav tako v javnem interesu. Bistven element javno zasebnega
partnerstva je povečanje učinkovitosti in kvalitete storitev, ki jih običajno zagotavlja
država ter prenos učinkovitosti iz javnega v zasebni sektor. Javno zasebno partnerstvo se
lahko sklene samo, če sta zanj zainteresirana tako javni kot tudi zasebni sektor.
Svetovna zdravstvena organizacija javno zasebno partnerstvo opredeljuje kot
(ne)sredstvo za povezovanje udeležencev s ciljem izboljšanja zdravja prebivalstva, na
podlagi določenih vlog. To sodelovanje mora slediti ciljem doseganja javnega zdravja in
enakomerni možnosti dostopa zdravja prebivalstvu (Scielo Publich Health. Global public
private partnerships: part I – a new development in health, 2010).
Projekti javno zasebnega partnerstva so povezani z zasebnimi vlaganji v javne projekte ali
pa javno financiranje zasebnih projektov v javnem interesu. Javno zasebno partnerstvo
lahko kot oblika strateškega partnerstva med institucijo javnega in zasebnega sektorja
uspešno prispeva k zmanjšanju javnih izdatkov za javne storitve (po Mužina, 2007, str.
30).
V javni sektor lahko tržno konkurenco uvajamo, dokler:
- znižujemo stroške in povečujemo kakovost storitev,
- povečujemo preglednost nad dejavnostjo izvajalcem,
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ne zmanjšujemo stopnje zaupanja med izvajalci in uporabniki,
ohranjamo enak dostop uporabnikov do storitev,
ne zmanjšujemo odgovornosti izvajalcev do naročnikov storitev (Rus, 2001, str.
90).

Po mnenju Rusa (Rus, 2001, str. 32) mora sodelovanje v obliki partnerstva med javnim in
zasebnim sektorjem omogočati realizacijo tistih projektov, ki so za družbo pomembni in jih
le ta potrebuje.
Na splošno bi lahko značilnosti javno zasebnega partnerstva (v nadaljevanju JZP) povzeli
na sledeči način:
- omogoča izboljšanje učinkovitosti, s čimer dobimo »več za manj« (better value for
money),
- zagotavlja boljšo kvaliteto storitev spričo značilnosti zasebnega sektorja, kot je
večja stroškovna učinkovitost, ekonomičnost,
- razbremenjuje javnofinančna sredstva (državi ni potrebno financirati investicij
vnaprej, zasebni sektor zagotavlja finančna sredstva, kar je pomembno zaradi
proračunskih omejitev),
- zagotavlja preglednost na področju storitev, tveganj in kakovosti storitev (Gregorič
Rogelj, 2008, str. 19).
Prednosti javno zasebnega partnerstva so:
- angažiranje privatnega kapitala in s tem zmanjšanje pritiska na javne
vire (razbremenitev javnih financ),
- delitev tveganj,
- bolj učinkovito izvajanje storitev,
- izboljšana kvaliteta in obseg storitev ali vzdrževanje storitev na dosedanjem nivoju,
- prihranki v stroških pri izgradnji kot tudi vzdrževanju in izvajanju,
- povečanje prihodkov zaradi inovativnosti privatnega sektorja (Mužina, 2005, str. 15).
Slabosti javno zasebnega partnerstva po mnenju Groff Ferjančičeve so:
- osredotočenost podjetij na kratkoročne rezultate s klasičnimi manjšimi
investicijskimi vložki; manj so izpostavljeni tveganju,
- strah podjetij pred tveganjem, spremembami in uvajanjem novih načinov
poslovanja,
- projektne aktivnosti se izvajajo počasneje, kot če bi sami organizirali proces,
- podjetja imajo posplošene predsodke pri vključitvi v te projekte zaradi prevelike
birokracije in omejenega uradniškega poslovanja (ang. »red tape«),
- nejasna delitev dela med javnim in zasebnim sektorjem vpliva na prelaganje
odgovornosti,
- javni sektor mora ščititi javni interes ter zagotavljati nadzor nad kakovostjo
storitev, če ima premajhno vlogo v partnerstvu, lahko izgubi ta nadzor, ali je le-ta
pomanjkljiv,
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Vloge
-

premajhna usmerjenost podjetij k internacionalizaciji in globalizaciji (Groff Ferjančič
v: Gregorič Rogelj, 2008, str. 22, 23).
JPZ-ja, po mnenju Evropske komisije so:
pridobitev dodatnih managerskih in drugih veščin ter strokovnih znanj,
pridobitev dodatnega kapitala,
optimalna uporaba virov in boljša identifikacija potreb,
ustvarjanje dodane vrednosti potrošnikom in javnosti na splošno (Guidelines for
successful public-private partnerships, 2003).

Tabela 2 prikazuje predpogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je sodelovanje javnega in
zasebnega sektorja uspešno.
Tabela 2: Predpogoji uspešnega sodelovanja javnega in zasebnega sektorja

Vir: Groff Ferjančič (2004, str. 16).

Cilji JZP vključujejo:
- hitro, racionalno in stroškovno učinkovito izvedbo projektov,
- za davkoplačevalce pridobiti »več za manj«, s pomočjo optimalno določenega
tveganja in risk managementa,
- učinkovitost s povezovanjem planiranja in gradnje javne infrastrukture s
financiranjem, izvajanjem in vzdrževanjem,
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3.5.1

ustvarjanje dodane vrednosti s sinergijskimi učinki med institucijami javnega
sektorja in zasebnimi podjetji, posebej s povezovanjem in izmenjavo izkušenj
javnega ter zasebnega sektorja, izmenjavo znanja in dosežkov,
ublažitev posledic omejenih zmogljivosti kapacitet in finančnih virov ter doseganje
večje storilnosti,
uvajanje tekmovalnosti in večja zmožnost izgradnje objektov, posebej s skupnimi
vlaganji in partnerskimi dogovori,
preglednost pri zagotavljanju izvajanja javnih storitev skozi boljše modele
upravljanja in ob uvajanju kontrolnih mehanizmov,
inovativnost in raznolikost mreže javnih storitev,
učinkovita raba javnih zmogljivosti z namenom doseganja prednosti za uporabnike
javnih storitev (Gregorič Rogelj, 2008, str. 20).

OBLIKE JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Sodelovanje JZP ima več oblik, ki se ločijo glede na razlike pri lastništvu, upravljanju,
financiranju, tveganju in trajanju. Svetovna banka deli sodelovanje JPZ na štiri skupine.
Razdeljene so razdeljene glede na tveganje, ki ga posameznik prevzame v poslu in glede
na vrsto pogodbenega odnosa (tabela 3).
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Tabela 3: Izvedenke BOT oblike financiranja

OBLIKA
BOT (Build-Operate-Transfer)
(izgradi-upravljaj-prenesi)

ZNAČILNOSTI
Zasebno podjetje zgradi infrastrukturni objekt in je
za določen čas tudi njegov lastnik. Po preteku
obdobja, določenega v pogodbi, postane lastnik
država.

BTO (Build-Transfer-Operate)
(izgradi-prenesi-upravljaj

Zasebno podjetje zgradi infrastrukturni objekt,
lastnina pa takoj po izgradnji preide na državo.
Zasebno podjetje v času, določenem v pogodbi,
upravlja objekt.

BOOT
(Build-Own-OperateTransfer)
(izgradi-upravljaj-bodi
lastnikprenesi)

V času trajanja pogodbe je zasebno podjetje lastnik
objekta in ga upravlja. Tukaj so opredeljene
dodatne značilnosti lastništva, predvsem zaradi
posebnih zakonodajnih rešitev za javno podjetja.

BROT
(Build-Rehabilitate-OwnTransfer)
(izgradi-najemi-upravljajprenesi)

Zasebno podjetje zgradi infrastrukturni objekt,
lastnik objekta pa postane država. Nato zasebno
podjetje najame ta objekt od države, ga upravlja
ter ga ob koncu pogodbenega obdobja prenese na
državo.

ROT
(Refurbish/RehabilitateOperate-Transfer)
(obnovi-upravljaj-prenesi)

Zasebno podjetje ne zgradi infrastrukture na novo,
ampak jo samo obnovi. V pogodbenem času to
infrastrukturo upravlja in je tudi njen lastnik, po
preteku pogodbe pa se lastništvo prenese na državo.

DBO
(Develop-BuildOperate)
(razvij-izgradiupravljaj)

Ta izvedenka je primerna za zagotavljanje tistih
javnih dobrin, ki se zagotavljajo prvič in
infrastruktura za njih še ne obstaja. Naloga
zasebnega podjetja je, da to infrastrukturo razvije in
zgradi.

BOO
(Build-OwnOperate)
(izgradi-bodi
lastnikupravljaj)

Infrastrukturo zgradi zasebno podjetje. Lastništvo na
objektu po preteku pogodbe ne preide na državo, leta pa ima možnost, da odkupi sredstva.

MOO (Modernize-OwnOperate)
(prenovi-bodi
lastnikupravljaj)

Zasebnemu podjetju infrastrukture ni potrebno
zgraditi, ampak jo samo obnovi, jo upravlja in je njen
lastnik tudi po preteku pogodbe.

Vir: Hrovatin (po Mlač, 2006, str. 11).

Mrak (1999, str. 97) pa deli oblike JPZ na dve skupini:
- pogodbe za opravljanje storitev, pogodbe za vodenje in upravljanje, pogodbe o
najemu ter klasične koncesijske pogodbe. Lastništvo nad objektom
(infrastrukturo) pri teh oblikah ostaja v rokah javnega sektorja (države),
- skupino, ki vključuje BOT (izgradi--upravljaj-prenesi) obliko projektnega
financiranja z izvedenkami in privatizacijo javnega podjetja. Pri teh dveh oblikah se
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lastništvo nad objektom začasno ali pa trajno prenese na zasebni sektor, ki je
odgovoren za financiranje objekta.

3.5.1.1

Pogodba za opravljanje storitev

Pri pogodbi za opravljanje storitev je značilno, da javni sektor s pogodbo odda določeno
javno storitev v izvajanje in distribucijo zasebnemu sektorju. Gre za obliko sodelovanja,
pri kateri javni sektor nosi večino tveganj, zaradi odgovornosti za upravljanje in vodenje
infrastrukturne dejavnosti (poslovanje, investicije, za katera vsa finančna sredstva
zagotavlja javni sektor). Odgovornost zasebnega sektorja pa je omejena le na vsakodnevno
upravljanje oz. učinkovito zagotavljanje s pogodbo določenih storitev, brez vsakršnih
odgovornosti za investicije. Javnemu sektorju pri tej obliki sodelovanja ni potrebno imeti
svojih ljudi za opravljanje storitev, plačilo teh storitev pa je odvisno od njihove kakovosti.
Najpogosteje so pogodbe sklenjene za dobo od 1do 2 let in se nanašajo na storitve, kot so
npr. nujna popravila, vzdrževanje infrastrukturnih objektov, zbiranje plačil ipd. (po Mrak,
1999, str. 97).

3.5.1.2

Pogodba za vodenje in upravljanje

Javni sektor pri tej pogodbi prenese odgovornost za vodenje in upravljanje javne službe
na zasebni sektor, ki je za te dejavnosti plačan iz državnega proračuna, v katerega se vračajo
tudi prihodki od dejavnosti (po Hrovatin, 1997, str. 102). Pri tej obliki sodelovanja ima
zasebni sektor popolno svobodo pri odločanju o vodenju dejavnosti, brez vsakršnih tveganj.
Zasebni sektor tako nima nobenega stika s potrošnikom infrastrukturne storitve, saj deluje v
imenu javnega sektorja. Javni sektor ostane odgovoren za kvaliteto in količino storitev,
financiranje novih investicij, zagotavljanje obratnega kapitala, in določitev prave cene. Te
pogodbe se ponavadi sklenejo za dobo od 3 do 5 let in so včasih osnova za kasnejše
intenzivnejše oblike sodelovanja javnega in zasebnega sektorja (po Mrak, 1999, str. 97).

3.5.1.3

Pogodba za najem oz. leasing

S to pogodbo zasebni sektor dobi pravico do najema določenih infrastrukturnih objektov in
odgovornost za upravljanje, vzdrževanje in vodenje poslovanja. Ta pogodba se ponavadi
sklene za dobo od 5 do 10 let, včasih pa tudi več. Javni sektor (ki ostaja lastnik
infrastrukture) mora pri tej obliki sodelovanja zagotavljati finančna sredstva za
vzdrževanje in nove investicije ter odplačevanje dolga, zasebni sektor pa pokriva stroške
tekočega poslovanja. Najemnikov cilj je čim boljši rezultat dela, saj je odvisen od
prihodkov, ki jih ustvari z zaračunavanjem storitev po določeni ceni s pogodbo. Ta vrsta
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pogodb je zelo koristna, saj stimulirajo k večji učinkovitosti javne službe (po Mrak, 1999,
str. 98).

3.5.1.4

Koncesijska pogodba

Za obrazložitev pojma koncesija (podrobneje obrazloženo v naslednjih poglavjih) se
uporabljajo različne definicije, na splošno pa lahko rečemo, da je koncesija prenos
določene pravice ali izvajanja določene dejavnosti iz državne sfere (države) v sfero oseb
civilnega prava (pravne ali fizične osebe). Pri tej vrsti sodelovanja je na eni strani dajalec
koncesije ali koncedent, ki je lahko država ali lokalna skupnost ter koncesionar, na
katerega se s koncesijo prenese odgovornost za zagotavljanje javne službe (vse o
koncesijskih pogodbah opisano v nadaljevanju naloge).

3.5.1.5

Oblika projektnega financiranja z izvedenkami

Oblika zagotavlja infrastrukturne storitve in financiranje infrastrukturnih naložb.
Koncesionar sklene koncesijsko pogodbo z državo in na podlagi slednje zgradi
infrastrukturni objekt, ga financira, ima v lasti ter ga upravlja v obdobju, opredeljenem v
pogodbi. Ko to obdobje preteče, je objekt v lasti države. Najvidnejša značilnost BOT oblike
je prehod lastninske pravice na javni sektor. BOT posli se tako med seboj razlikujejo glede
na (po Mužina, 2004, str. 370):
1. Čas prenosa lastnine -– v pogodbi se lahko določi, da bo prenos izvršen:
- ob prenehanju koncesije (najpogosteje),
- po dokončanju izgradnje – v zvezi s tem se poudarja razlika med klasičnim BOT
poslom ter različico BTO (Build-Transfer-Operate, izgradi-prenesi-upravljaj), za
katero je značilno, da lastnina na objektu preide na državo že takoj po izgradnji,
izvajalec pa ima le pravico do izkoriščanja koncesije.
2. Način prehoda lastnine – prenos lastnine in upravljanja od koncesionarja na
koncendenta se lahko izvrši:
- avtomatično (na podlagi pogodbenih določil),
- na podlagi posebnega akta o prenosu.
Pri projektnemu financiranju država lahko posojilodajalcu sredstev za projekt onemogoči
neposreden pristop do njenega premoženja (v primeru neuspešnosti projekta je s tem
onemogočen dostop posojilodajalca do npr. deviznih rezerv države), tu govorimo o
projektnem financiranju ˝brez pristopa˝, saj je s pogodbo določeno, da posojilodajalec pod
nobenimi pogoji nima dostopa do premoženja države. Pogostejša oblika projektnega
financiranja je v primeru, kjer država posojilodajalcu zavaruje določena tveganja in mu
tako omogoči »omejen pristop« do svojega premoženja (po Mrak, 1999, str. 107-111).
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3.5.2

ZAKONODAJA ZA PODROČJE NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB,
KONCESIJ IN JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA

V obdobju po letu 1990 je bila v Sloveniji izvedena razdelitev med javnim in zasebnim, česar
posledica je bila lastninsko in pravno organizacijsko preoblikovanje. Zdravstvene storitve v
Sloveniji v večini zagotavljajo javni zdravstveni zavodi. Delovanje zdravstvenih zavodov
določajo Zakon o zavodih, Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je RS, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti ter drugi sistemski zakoni in podzakonski
predpisi.

3.6

KONCESIJA

Koncesija4 je pogodbeno izvajanje javnih storitev ali uporaba javnih površin, z namenom
izboljšati javne storitve ali omogočanja izvajanja javne storitve. Je tudi posebna oblika
delne privatizacije in s tem komercializacije javnih podjetij, s katero država na osnovi
koncesijske pogodbe prenese lastniško in upravljavsko pravico v javnem podjetju v
zasebne roke za določeno obdobje, po preteku tega obdobja pa podjetje postane
ponovno last države. Med trajanjem koncesijske pogodbe zasebni lastnik prevzame
celotno tveganje za poslovanje podjetja, s čimer naj bi bil spodbujen za učinkovito
poslovanje. Koncesije so mogoče za neprofitne dejavnosti na področju izobraževanja,
sociale, športa, zdravstvenega varstva ter tudi za dobavo energije in vode, transport,
telekomunikacije, varovanje okolja ipd. (Setnikar Cankar, 2005, str. 63).
O koncesiji govorimo, ko država ali občina kot koncendent v javnem interesu podeli
posamezniku ali pravni osebi – koncesionarju – neko posebno ali izključno pravico, to
razmerje pa koncendent in koncesionar uredita s posebno koncesijsko pogodbo.
Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, torej kot svoje gospodarsko
poslovanje, vendar mora pri tem upoštevati javni interes.
Obče in natančne definicije pojma koncesije še nismo zasledili, saj takšna, glede na širok
diapazon pomena pojma nikoli ne bi bila popolna. Na splošno govorimo o koncesiji kot o
prenosu, pogosto monopolnem, določene pravice ali izvajanja določene dejavnosti iz sfere
države in largo sensu v sfero oseb civilnega prava (Mužina, 2004, str. 37).
Na podlagi sodbe Sodišča Evropskih skupnosti (v nadaljevanju SES) je bila v zadevi C
302/94, R. proti Secretary of State for Trade and Industry, exp. British
Telecomminucations plc, t. i. Leased Lines oblikovana naslednja definicija koncesije:
4

Izraz koncesija izhaja iz latinske besede »concessio«, kar pomeni dovoljenje, dopuščanje, popust,
popuščanje ali pa splošen odpust kazni.
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Posebna ali izključna pravica pomeni pravico, ki jo (lahko) podeli državni organ, organ
lokalne samouprave ali nosilec javnih pooblastil s splošnim, posamičnim ali drugim aktom
de iure imperii in katerega namen ali posledica je omejitev izvajanja dejavnosti na podlagi
pridobljene take pravice na enega ali več, vendar omejeno število oseb (praviloma:
zasebnega prava), če pri tem druge osebe, ki te pravice nimajo, na istem geografskem
področju, iste dejavnosti pod vsebinsko enakovrednimi pogoji ne morejo opravljati
(Mužina, 2004, str. 37).
Mužina (2004, str. 37, 38) namenja posebno pozornost koncesijam dejavnosti. Zaradi
želje po kategorialnosti se omejuje na servisno dejavnost, ki ji v kontinentalnem pravnem
prostoru damo ime »javna služba«, pri čemer pa omejitev ni nepropustna in ni izključeno,
da bi zapisano mutatis mutandis veljalo tudi za druge dejavnosti v okviru servisne funkcije
države in largo sensu. Z namenom zamejitve obravnavane teme si velja izposoditi dve, v
teoriji obstoječi in znani definiciji koncesije javne službe in ju nekoliko preoblikovati:
- Koncesija javne službe pomeni pooblastilo in ne samo dovoljenje države (lokalne
skupnosti) osebi zasebnega prava za izvajanje javne službe. Medtem ko se pri
izdaji dovoljenja samo ugotavlja, da z vidika javnega interesa ni ovir za opravljanje
določene dejavnosti oziroma so zanjo izpolnjeni pogoji, pa se s koncesijo
prenašajo na koncesionarja povsem nova pooblastila, ki jih sicer v civilnopravni
sferi ne bi bilo mogoče opravljati.
- » … dovoljenje prinaša upravičencu pravico do določenega ravnanja, a ga k temu
ne zavezuje … koncesija pa ima pozitivno vsebino, saj koncesionarja zavezuje k
izvajanju dejavnosti.«
Pojem koncesije je opredeljen tudi v slovenski literaturi. Pirnat zapiše, da je koncesija
poseben pravni institut, s katerim koncesionar pridobi od koncendenta, ki je bodisi država
ali lokalna skupnost, pravico opravljati neko dejavnost, uporabljati javno dobro ali naravno
dobrino in podobno … Koncesija je zlasti ena od oblik izvrševanja javne službe. Avtor
ugotavlja, da uporablja slovensko pravo izraz koncesija precej nedosledno, tako da je
edina rdeča nit tega pravnega instituta koncesijska dajatev oziroma plačilo koncesije
(Pirnat v: Mužina, 2004, str. 52, 53).

3.6.1

PRAVNA UREDITEV KONCESIJ V SLOVENIJI

Pojma koncesija povojno pozitivno pravo vse do začetka slovenske osamosvojitve ni
poznalo. Koncesija se je kot ena od oblik izvajanja javne službe na področjih kot so
zdravstvo, vzgoja, izobraževanje, kultura ipd. pojavila leta 1991 v Zakonu o zavodih, še
nekaj tednov prej pa v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Wikipedia, 2010).
Veljavna slovenska zakonodaja in drugi predpisi omenjajo večje število različnih
koncesijskih razmerij, v grobem pa delimo koncesije v dve skupini:
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-

koncesija za izvajanje neke dejavnosti,
koncesija za uporabo, izkoriščanje ali drugo posebno pravico na naravnem viru, na
javnem dobrem ali stvareh v javni lasti.
Ti dve vrsti koncesij sta urejeni ločeno in s slabo medsebojno povezavo, v dejanskem
izvajanju pa se med seboj prepletata in je pogosto v okviru iste dejavnosti treba pridobiti
obe vrsti koncesije (po Mužina, 2004, str. 64).
Pri prvi skupini država in largo sensu dovoli oz. pooblasti fizično oz. pravno osebo
zasebnega prava za izvajanje določene dejavnosti, pri drugi pa javna oblast dovoli
uporabo, izkoriščanje ali drugo posebno pravico na naravnem viru, na javnem dobrem ali
drugih stvareh v javni lasti.
Nadalje poznamo delitev omenjenih dveh skupin koncesije na sedem skupin koncesije (po
Mužina, 2004, str. 74-78): gospodarske javne službe, javne službe, koncesije na naravni
dobrini, koncesije na grajenem javnem dobrem, koncesije gradenj, koncesije storitev ter
sui generis koncesije. V nadaljevanju bom obravnavala le koncesije javnih služb, kamor
storitve zdravstvenega varstva tudi sodijo.
Ločiti je potrebno med tem, da se z javnimi službami zagotavljajo javne dobrine, katerih
zagotavljanje nima za cilj pridobivanje dobička in tem, da tisti, ki opravlja koncesionarsko
javno službo, zasleduje določen dobiček. Dejstvo neprofitnosti se torej ne nanaša na
razmerje med proizvajalcem javne dobrine (koncesionarjem) in naročnikom
(koncendentom), temveč na razmerje do uporabnikov javnih dobrin (Čebulj, 1991, str. 9).
V zvezi s koncesijo javne službe je potrebno poudariti, da pomeni podelitev koncesije
praviloma privatizacijo izvajanja javne službe in ne liberalizacijo (komercializacijo)
dejavnosti. Pri privatizaciji se prenese le izvajanje javne službe na osebo zasebnega prava,
dejavnost pa ohrani režim javne službe (Mužina, 2004, str. 57).

3.6.2

PRAVNA UREDITEV KONCESIJ V EU

V Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti pojma ali izvedenke pojma »koncesija« ne
najdemo. Evropsko pravo in abstracto pojma koncesija ne definira ali ureja, izjema je
zgolj Direktiva 93/37/EEC (gre za direktivo Sveta, ki kot sedes materiae ureja javna
naročila gradenj). Seveda ni mogoče zapisati, da navedenega pojma v obsežnem
evropskem pravnem redu ni najti, vendar gre v preostalih primerih za obravnavanje
inštituta v zvezi z obravnavo posebnih režimov na področju t. i. infrastrukturnih sektorjev,
kot na primer energetike ali transporta ali pa kmetijske, carinske ali davčne politike (po
Mužina, 2004, str. 84-85).
Pravo ES obravnava javne pogodbe nasploh, torej tako javna naročila kot tudi javne
koncesije. Tudi Slovenija je zavezana k uporabi vsega veljavnega prava ES in na prvem
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mestu je potrebno uporabiti splošna načela prava ES, kot izhajajo iz Pogodbe o
ustanovitvi Evropske Skupnosti (t. i. Amsterdamska pogodba, v nadaljevanju pogodba
ES), prakse SES in skupnih pravnih načel nacionalnega prava držav članic ES. Poudariti
velja predvsem načelo prevlade prava ES nad nacionalnim pravom držav članic, načelo
enakosti in prepovedi diskriminacije, načelo sorazmernosti, načelo preglednosti
(transparentnosti) in načelo varstva konkurence (po Pirnatu, 2006, str. 5-13).
Razlika med javnim naročilom in javno koncesijo po pravu ES je v tem, da je javno
naročilo v pisni obliki sklenjena odplačna pogodba, ki jo sklene javni naročnik in katere
predmet je nakup blaga, izvedba storitev ali gradenj. Po pravu ES gre za koncesijo
gradnje takrat, ko je predmet pogodbenega razmerja izvajalca gospodarske javne službe z
javnim naročnikom gradnja in posledična uporaba zgrajenih objektov, katere namen je
poplačati investicijo iz prihodkov te uporabe. Enako gre za koncesijo storitev takrat, ko je
predmet pogodbenega razmerja med javnim naročnikom in le opravljanje storitev, ki se
plačajo z uporabo storitev (Pirnat, 2006, str. 11).
S strani prava ES o javnih naročilih in javnih koncesijah so določene minimalne zahteve za
postopek podelitve koncesije (po Pirnat, 2006, str. 14):
- Če se koncesija za zdravstveno dejavnost nanaša na gradnje, je potrebno pri
oddaji pogodbe v celoti ravnati v skladu s pravom javnih naročil.
- Če se koncesija za zdravstveno dejavnost nanaša na storitve (kar je v večini
primerov) in vrednost pogodbe presega vrednost 137.000 EUR, je potrebno
upoštevati navedene minimalne zahteve, ki izhajajo iz načel prava ES, in sicer:
o določitev preglednih pravil za izbiro koncesionarja,
o ustrezna objava namena podeliti koncesijo in pravil, bistvenih za izbiro, z
namenom zagotavljanja možnosti nepristranskega pravnega varstva in
nadzora celotnega postopka oddaje naročila,
o zagotovitev prave konkurence med tistimi, ki lahko pridobijo koncesijo,
o skladnost z načelom enakopravnosti oz. nediskriminatornosti,
o izbira na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril.
- Če vrednost pogodbe ne presega 137.000 EUR, je mogoče objavo izpustiti.

3.6.3

KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Koncesijo za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju
splošno imenovano koncesija za zdravstveno dejavnost) ureja večkrat spremenjeni in
dopolnjeni ZZDej s členi od 41 do 44. Ta ureditev, ki je ostala nespremenjena iz leta
1992, je glede številnih vprašanj pomanjkljiva, pri čemer je te pomanjkljivosti mogoče
združiti v dve skupini:
- pomanjkljivosti, ki izvirajo iz podnormiranosti pravne ureditve in nejasnega
razmerja med zasebnopravnimi in javnopravnimi izvajalci javne službe,
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pomanjkljivosti prava Evropske skupnosti.

Prva skupina pomanjkljivosti se je pokazala že v teku uporabe ZZDej in se nanaša zlasti
na vlogo javnega zavoda, katerega del programa prehaja v koncesijo, v postopku
podelitve koncesije, ureditev razmerja med tem zavodom in koncesionarjem (najem
prostorov, ureditev prehoda, usklajevanja izvajanja javne zdravstvene službe …), nejasna
in nepopolna določitev mreže javne zdravstvene službe, dvojnost urejanja razmerij (med
koncesionarjem in koncedentom glede same koncesije ter med koncesionarjem in ZZZS
glede financiranja), pa tudi številne druge. Druga skupina pomanjkljivosti je neposredno
nastopila z vstopom Republike Slovenije v ES 1. 5. 2004, čeprav deloma izvira tudi iz
ustavnih načel slovenskega prava. Gre za vprašanje konkurenčnosti in enakopravnosti pri
dostopu do javnih sredstev ter preglednosti urejanja razmerij v zvezi s tem. Vendar so ta
načela v pravnem redu ES podrobneje urejena v pravilih, ki urejajo javna naročila in javne
koncesije. Ta pravila so sicer v splošnem bila bolj ali manj dobro prenesena v slovenski
pravni red z Zakonom o javnih naročilih, ki v prilogi IB v 25. točki omenja tudi zdravstvene
storitve kot storitve, na katere se nanašajo nekatera pravila javnega naročanja, vendar pa
so posebne določbe ZZDej preprečevale uporabo pravil javnih naročil tudi za zdravstvene
storitve (Pirnat, 2006, str. 9).
Negospodarske javne službe, med katere sodi tudi izvajanje zdravstvenih storitev, ureja
Zakon o zavodih (v nadaljevanju ZZ). Peto poglavje tega zakona določa opravljanje javnih
služb; določen je zgolj splošen postopek podelitve koncesije.
V 23. členu je navedeno, da javne službe opravljajo javni zavodi; javno službo lahko
opravlja tudi drug zavod na podlagi koncesije, ki ima glede opravljanja javne službe
pravice, dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda.
24. člen pravi, da se koncesija lahko da zavodu, ki ni ustanovljen kot javni zavod, če
izpolnjuje za opravljanje javne službe predpisane pogoje.
Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da z zakonom ali odlokom občine ali mesta
z odločbo pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma odlokom (akt o koncesiji) (25.
člen ZZ).
Naslednji člen govori o pogodbi o koncesiji med koncendentom in koncesionarjem, vendar
zgolj toliko, da skleneta pogodbo ter z njo uredita razmerja med njima v zvezi z
opravljanjem javne službe. Ni določen način pridobitve koncesionarja, niso določeni pogoji
prenosa koncesije, dolžnosti in pravice v primeru višje sile.
ZZDej v 43. členu določa, da mora koncesijska pogodba med drugim določiti vrsto
opravljanja zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, in obseg izvajanja javne
službe. Vendar obseg v tem kontekstu ne pomeni nekega prav določenega programa
zdravstvenih storitev, saj v koncesijski pogodbi, kot je urejena v ZZDej, to ni mogoče.
Zato tudi vse koncesijske pogodbe ne definirajo obsega javne službe, ki se po njej
opravlja, pač pa je to prepuščeno programu, kot je določen v letni pogodbi med
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koncesionarjem in ZZZS. ZZDej ne uporablja izraza program v zvezi s koncesijo, iz
nekaterih drugih določb zakona pa je mogoče razumeti, da pomeni ta izraz nek načrtovan
obseg zdravstvenih storitev, čeprav pojem v zakonu ni opredeljen. Nekako v tem smislu
uporabljajo ta izraz tudi posamezni letni dogovori o opravljanju zdravstvenih storitev, pa
tudi letne pogodbe, ki jih posamezen koncesionar sklene z ZZZS (Pirnat, 2006 str. 10).

3.6.3.1

Podeljevanje koncesij v Sloveniji

Postopek podelitve koncesije je upravni postopek, v katerem odloča organ javne uprave o
pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika v konkretni upravni stvari. Praviloma je
osnova za podelitev koncesije javni razpis, lahko pa se podeli na osnovi vloge fizične ali
pravne osebe, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev koncesije.
Koncesija je nek način vzpostavitve konkurence na trgu, ko ta ne deluje. S podelitvijo
koncesije je omogočeno zagotavljanje kakovostnejše in cenejše izvajanje javne službe.
Javnopravni interes je zaščiten z javnopravnimi predpisi, koncesionarjev pa s pogodbo, ki
jo mora spoštovati tako lokalna skupnost kot tudi država. S koncesijsko pogodbo oz.
aktom se določi predmet in pogoje za izvajanje koncesije oz. daje sliko bodočega
koncesijskega razmerja. Sprejme se v času, ko država ali lokalna skupnost še ne vesta,
kdo bo izbran za koncesionarja (Kovačič, 2008, str. 5).
Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da z zakonom ali odlokom občine ali mesta
ali z odločbo pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma odlokom (akt o koncesiji)
(Mužina, 2004, str. 447).
Koncesijski akt je enostranski akt države oziroma lokalne skupnosti in ima javnopravno
naravo. V 33. členu Zakona o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju ZGJS) so
navedeni pogoji in vsebina, ki so potrebni za določitev in izvajanje gospodarske javne
službe (opredelitev dejavnosti oziroma zadeve, ki je predmet gospodarske javne službe,
pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, elementi za določitev koncesije, plačilo
koncesionarja, organ, ki opravi izbor koncesionarja, kdo in kako nadzira izvajanje
gospodarske javne službe).
Z upravno odločbo se praviloma zgolj odloči o izbiri koncesionarja, izbrana oseba pa
pridobi pravice in obveznosti koncesionarja šele s podpisom koncesijske pogodbe, kajti
šele takrat postane nosilec pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja. Koncesijska
pogodba je konstitutivni element obstoja koncesijskega razmerja (Mužina, 2004, str. 576).
Koncesijska pogodba temelji na dveh upravnih aktih, splošnem (koncesijski akt) in enem
posamičnem (odločba o izbiri koncesionarja), in ima zato močne upravne elemente.
Koncesijski akt in koncesijska pogodba sta v medsebojnem hierarhičnem razmerju in tako
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koncesijska pogodba ne sme biti v nasprotju s koncesijskim aktom. Sklenjena mora biti v
pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.
Po ZGJS (39. člen) je koncesijska pogodba pogodba, s katero koncendent in koncesionar
uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne
službe. Koncesionar lahko pogodbo o koncesiji pisno odpove, odpovedni rok znaša šest
mesecev. Koncesija preneha tudi v primeru, če je koncesionarju odvzeta licenca za
opravljanje dejavnosti, če mu je s pravnomočno kazensko sodbo izrečen ukrep
prenehanja opravljanja zdravstvene službe oz. poklica ter s smrtjo.
Koncedent ne more odpovedati pogodbe o koncesiji, lahko pa od nje odstopi v primerih,
ko koncesionar dejavnosti ne izvaja v skladu s pogodbo, zakonom o zdravstveni
dejavnosti in drugimi predpisi, vezanimi na opravljanje njegove dejavnosti.
Zasebna zdravniška praksa je bila vpeljana leta 1992 s sprejetjem ZZ in od takrat so se
podelile prvi koncesije za zasebno zdravniško dejavnost. Pravil ali navodil glede
podeljevanja koncesij za sekundarno raven zdravstvene dejavnosti ni, obljublja jih nova
zdravstvena zakonodaja. Dosedanje podeljevanje koncesij je potekalo in poteka brez
javnih razpisov, brez vnaprej določenih meril.

3.6.3.2

Postopek podeljevanja koncesij

Na podlagi 2. odstavka 3. čl. ZZDej lahko zdravstveno dejavnost opravljajo kot javno
službo pod enakimi pogoji javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na
podlagi koncesije (v nadaljevanju koncesionar), ki ima glede opravljanja javne
zdravstvene službe pravice, dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda.
V skladu z 42. členom ZZDej koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti podeli z odločbo občinski oz. mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, s
soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. Koncesijo za opravljanje javne službe v
dejavnostih, ki ne sodijo v osnovno zdravstveno dejavnost, podeli z odločbo Ministrstvo za
zdravje. V postopku odločanja morajo navedeni organi pridobiti mnenje ZZZS in pristojne
zbornice ali strokovnega združenja.
Občinski organ, pristojen za zdravstvo, zaprosi ZZZS za mnenje in Ministrstvo za zdravje
za soglasje. Za podelitev koncesije je pomembno, da ta dokument pridobi, ne glede na
njuno vsebino.
Mnenje ZZZS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti
izda direkcija. Pred izdajo mnenja direkcija pridobi predlog območne enote, v kateri bo
koncesionar opravljal svojo dejavnost. V kolikor gre za koncesionarja, ki ima z ZZZS že
sklenjeno pogodbo, in je podal vlogo za pridobitev mnenja za povečanje obsega koncesije
ali za izvajanje nove dejavnosti, predlog za oblikovanje mnenja ZZZS pripravi matična
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območna enota. Območna enota pri pripravi predloga za pridobitev mnenja ZZZS
upošteva naslednje usmeritve:
- da je možen prenos programa iz javnega zavoda,
- da splošni dogovor za tekoče leto določa širitev programa,
- da gre za okoliščine, ki jih s posebnim nalogom potrdi generalni direktor ZZZS
(npr. dolge čakalne dobe).
Negativno mnenje predlaga v primerih, ki so v nasprotju z navedenim v zgornjem
odstavku ter v primeru, da bi koncesija pomenila zmanjšanje dostopnosti zavarovanih
oseb do zdravstvenih storitev (ZZZS, 2009).
Zdravnik, ki zaprosi za koncesijo, posreduje Vlogo za mnenje Zdravniške zbornice k
podelitvi koncesije, v kateri navede strokovno področje, kraj in čas, v katerem želi
opravljati zasebno zdravniško dejavnost. K vlogi priloži zahtevana dokazila: potrdilo o
državljanstvu, v primeru pridobljenega državljanstva še potrdilo o znanju slovenskega
jezika; potrdilo o eventuelni zaposlitvi v mreži javne zdravstvene službe z navedbo
strokovnega področja in kraja opravljanja zdravniške dejavnosti ter trajanja zaposlitve;
dokazilo o zagotavljanju nujne medicinske pomoči in nadomeščanja v času odsotnosti;
dokazilo o posedovanju ordinacije (za dokazilo o posedovanju ordinacije velja izpis iz
zemljiške knjige o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba, predkupna pogodba,
najemna pogodba ali pismo o nameri za sklenitev najemne pogodbe); potrdilo o
opravljenem seminarju za zasebno dejavnost. Dovoljenje Zbornice za samostojno
opravljanje zdravniškega poklica (licenco) ima Zdravniška zbornica v svojih evidencah,
zato priloga ni potrebna. Pozitivno mnenje k vpisu v register zasebnih zdravstvenih
delavcev se lahko izda do dopolnjenega 70. leta starosti, zasebna dejavnost se sme
izvajati do dopolnjenega 75. leta starosti (Zdravniška zbornica Slovenije, 2009).
Na ZZZS se podpiše pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Predhodno se je
potrebno prijaviti na razpis, ki ga objavi ZZZS. Prijavi se priloži:
- opis programa,
- čakalne dobe in ordinacijski čas,
- odločbo o podelitvi koncesije,
- pogodbo o koncesiji,
- dokazilo o prekinitvi delovnega razmerja.
Kadar je postopek pridobivanja koncesije še v teku, za prijavo na razpis zadostuje
potrdilo, da je pri občini oz. na ministrstvu podana vloga za koncesijo. Odločbo oz.
pogodbo o koncesiji se lahko na ZZZS posreduje naknadno, najkasneje do roka, ki ga
določi ZZZS za sklepanje pogodbe oz. za začetek izvajanja koncesijskega programa.
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3.6.4

KONČNI POSTOPKI

Na Agenciji za javno pravne evidence in storitve (AJPES) opravijo vpis v Poslovni register
in izvajalec prejme matično številko. Na območnem Zavodu za zdravstveno varstvo
opravijo vpis v bazo izvajalcev in izvajalec prejme številko izvajalca. Na davčni upravi
Republike Slovenije (DURS) se prijavi dejavnost in izvajalec prejme davčno številko.
Skladno z 61. členom Zakona o zdravniški dejavnosti mora izvajalec zdravstvenih storitev
zavarovati odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri delu. Zdravnik, ki namerava
zasebno zdravniško službo opravljati preko pravne osebe, zaprosi Ministrstvo za zdravje za
izdajo dovoljenja pravni osebi za opravljanje zdravstvene dejavnosti, samo pravno osebo
pa ustanovi na sodišču – na primarnem regijskem organu.
Pri obravnavi vlog za podelitev koncesije na sekundarni ravni se upoštevajo naslednji
kriteriji:
- preskrbljenost zdravnikov specialistov na sekundarni ravni;
- posnetek mreže zdravnikov na sekundarni ravni iz leta 2003 in vsakoletne
dopolnitve;
- čakalne dobe na specialistično-ambulantno obravnavo;
- upoštevajo se podatki iz e-anket Ministrstva za zdravje, v okviru katere izvajalci
posredujejo podatke o evidentiranih potrebah prebivalcev na točno določen dan.
Za specialiste iz javnih zavodov se upoštevata še dodatna kriterija:
- mnenje vodstva javnega zavoda za soglasen odhod specialista,
- mnenje vodstva javnega zavoda za morebitni prenos in višino programa iz javnega
zavoda.

3.6.5

PODELJEVANJE KONCESIJ V AVSTRIJI

Zasebne zdravniške ambulante so s pravnega vidika zdravstvene ustanove kot bolnišnice,
vse zavezuje enotna zdravstvena zakonodaja (Zakon KAKuG). Spekter samostojnih
ambulant se razteza od majhnih subjektov z nekaj zaposlenimi do velikih multi
disciplinarnih organizacij s široko ponudbo zdravstvenih storitev.
Zdravniki, ki so vključeni v zdravniški register, imajo lahko zasebno ambulanto, kjer želijo,
vendar imajo lahko največ dve ambulanti. V kolikor želi biti zdravnik vključen v sistem
socialnega zdravstvenega zavarovanja, mora skleniti pogodbo z nosilcem zdravstvenega
zavarovanja. Če zdravnik zasebnik takšne pogodbe nima, lahko pacient kljub temu koristi
njegove storitve, s tem, da jih neposredno plača in dobi od socialnega zavarovanja
povrnjene stroške v višini 80 odstotkov. Zdravniki iz držav članic Evropske unije ne
potrebujejo delovnega dovoljenja, za zdravnike držav nečlanic Evropske unije pa za
delovna dovoljenja zaprosijo delodajalci v njihovem imenu. V treh mesecih bivanja v
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Avstriji morajo pridobiti tudi osebno izkaznico, ki daje imetniku - tujcu pravico do petih let
prebivanja.
Da lahko zdravnik postane zasebnik, mora biti član zdravniškega združenja na območju,
na katerem ima stalno prebivališče, kar pomeni, da so ustrezni za uvrstitev v zdravstveni
register in jim daje članstvo avstrijske zdravniške zbornice (Austrian Medical Chamber).
Ob oddaji vloge za registracijo je potrebno priložiti:
- rojstni list,
- potni list,
- poročni list (če je primerno),
- zdravniško dokazilo o diplomi,
- zdravniško potrdilo o sposobnosti za opravljanje dela,
- pogodbo o zaposlitvi,
- dve osebni sliki za potni list,
- potrdilo o plačani prijavni pristojbini,
- podatke o socialnem zavarovanju,
- obvestilo o kraju stalnega prebivališča in naslov za dostavo (ki je na voljo za
javnost).
Tako zdravniki, ki so državljani EU in so zaključili svoje usposabljanje v državi članici EU,
kot tudi zdravniki, ki so zaključili šolanje zunaj EU in niso državljani EU, iščejo pa možnost
zaposlitve v Avstriji, se obrnejo na avstrijsko zdravniško zbornico (British Medical
Association, 2006).
V skladu z avstrijsko zakonodajo mora upravni organ odobriti ustanovitev ter delovanje
zasebnih ambulant. V okviru odobritvenega postopka je predvideno preverjanje potreb.
Potrebe nakazuje število dializnih bolnikov, saj je v obstoječem sistemu zdravstvenega
varstva dializno zdravljenje zagotovljeno vsem, ki ga potrebujejo in imajo urejeno
obvezno zdravstveno zavarovanje. V odobritvenem postopku imajo pravico do izražanja
svojega stališča tudi posebne organizacije in zastopstva interesnih skupin, kot so
zdravniška zbornica, gospodarska zbornica in zdravstvena zavarovanja. V kolikor obstaja
potreba po ustanovitvi zasebne ambulante in so izpolnjene tudi zdravstvene in tehnične
predpostavke, se odobri ustanovitev ter delovanje ambulante. Oboje se izvrši z odločbo.
Brez tega uradnega dovoljenja za ustanovitev ter delovanje tudi ni možno delovanje
zasebnega dializnega instituta.
Sistem zakonsko predpisanega zdravstvenega zavarovanja v Avstriji temelji v prvi vrsti na
nudenju pomoči. To pomeni, da nosilci zdravstvenega zavarovanja s pogodbenimi
partnerji dajo zavarovancem na razpolago svoje storitve zdravljenja in jih obračunajo
direktno z nosilcem zavarovanja. Na večini področij, tudi pri dializi, ni potrebna lastna
udeležba zavarovancev.
Na območju dunajskega področnega zavoda za zdravstveno zavarovanje ni sklenjenih
pogodb z zasebnimi izvajalci dialize. Na Dunaju se storitve dialize izvajajo izključno na
oddelkih javnih bolnišnic na stroške zavoda za zdravstveno zavarovanje. Za obratovanje
dializnih oddelkov oz. ambulant obstajajo detajlirane zahteve glede kakovosti (po Riedl,
Wiener Gebietskrankenkasse, 2009).
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4 JAVNO IN ZASEBNO ZDRAVSTVO V SLOVENIJI

H 2:

H 3:

Plačnik zdravstvene storitve plača enako ceno javnemu ali zasebnemu
izvajalcu, zasebni izvajalec lahko to storitev opravi ceneje kot javni
izvajalec.
Dializno dejavnost v Sloveniji izvajajo javni in zasebni izvajalci.
Zdravstveni delavci, zaposleni pri zasebnem izvajalcu, so manj
naklonjeni zaposlitvi pri javnem izvajalcu dializne dejavnosti.

Javni in zasebni sistem zdravstvenega varstva nista izključujoča, temveč dopolnjujoča se
načina zagotavljanja zdravstvenega varstva, zato sta se v večini razvitih držav uveljavila
oba, le njihova zastopanost na posameznih ravneh je od države do države različna. V
Sloveniji so bile šele s spremembo družbenopolitičnega sistema dane možnosti za
uveljavitev zasebne pobude v zdravstvu. Ko govorimo o zasebništvu, moramo razlikovati
zasebnike, ki imajo koncesijo in so sestavni del javnega zdravstva, od tistih, ki prodajajo
zdravstvene storitve in jim jih bolniki neposredno plačujejo. Slednjih v slovenskem
zdravstvu praktično ni, z izjemo zobozdravstva, kjer pa "pravi zasebniki" prav tako
predstavljajo le majhen delež. Tako javni kot zasebni zdravstveni sistem sta namenjena
zagotavljanju zdravstvenih storitev prebivalstva v vsem slovenskem prostoru. Njuno
osnovno poslanstvo je istovetno, razlikujeta pa se do neke mere v načinu in obsegu
izvajanja zdravstvenih storitev, v materialnih pogojih, načinu financiranja ter po lastništvu
materialnih sredstev (oprema, prostori) (Poredoš, 2005, str. 413).
Zasebna dejavnost v objektih (lahko tudi z opremo), ki so v državni lasti, je po mnenju
avtorice (Gorjup v: Rus, 1996, st. 153) za zdravstvo optimalna rešitev. Država bi namreč z
lastništvom objektov, spremljajoče infrastrukture in opreme vzdrževala mrežo javne
zdravstvene službe in s tem zagotavljala enake možnosti dostopa do dogovorjene
(predpisane) ravni zdravstvenih storitev. Svojo regulacijo bi omejila na ustvarjanje razmer
za strokovno in poslovno avtonomijo, večji vpliv uporabnikov in preprečevanje asocialnih
učinkov. Lastniki intelektualnega kapitala (zdravniki) bi sredstva vlagali le v dejavnost in
razvoj profesije, ne pa tudi v naložbe in vzdrževanje objektov. Porok za kakovost storitev
bi bila poleg znanja in profesionalne etike tudi premoženje, ki bo vloženo v dejavnost, in
omejena pravica do razpolaganja s privatno lastnino, saj bi življenjsko pomembne storitve
imele prednost pred tistimi, ki to niso, in to ne glede na stopnjo njihove dobičkonosnosti.
Pri zasebnem opravljanju javne zdravstvene službe je nekaj pričakovanih zapletov, ki
izvirajo iz pridobitne narave zasebnega dela, in niso skladni z javnim zdravstvenim
interesom. Privatizacijo monopolnih storitvenih dejavnosti, ki delujejo v javnem interesu
(telekomunikacije, preskrba z električno energijo, železniški promet, javne družbene
dejavnosti ipd.), vselej spremlja nevarnost izkoriščanja posebnega tržnega položaja
zasebnega izvajalca, v katerem največ izgubljajo uporabniki storitev. Nihče ne more
jamčiti, da se to ne more dogajati tudi v privatizirani zdravstveni službi. Če zasebnemu
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delu v javni zdravstveni službi dodamo še interese morebitnih zasebnih lastnikov
materialnih zmogljivosti, ki praviloma niso človekoljubni, potem je državi resnično težko
usklajevati »javno« in »zasebno« v tej službi (Česen, 2003, str. 19).
Slovenija mora vsekakor ohraniti javne socialne mreže, ki po obsegu, vsebini in kakovosti
storitev ustrezajo ravni splošne razvitosti slovenske družbe in razpoložljivim človeškim,
materialnim in javnim finančnim virom. Ljudje morajo verjeti, da jih ne bodo izneverile,
kadar bodo resnično potrebovali njihove storitve (Česen, 2006, str. 18, 19).

4.1

PREDNOSTI IN SLABOSTI ZASEBNE DEJAVNOSTI

V različnih državah se tržna gospodarstva različno odzivajo na urejevanje trga in
privatizacijo na področju zdravstva. Odzivi so odvisni od liberalizacije tržnega
gospodarstva, sistema zdravstvenega varstva (Beveridgov model, Bismarckov model,
Semaškov model, tržni model) ter tudi od stranke na oblasti. V večini demokratičnih in
socialnih držav pri zadovoljevanju zdravstvenih potreb izhajajo iz javnega zdravstvenega
interesa, katerega cilj je čim boljše zdravstveno varstvo za vse ljudi, na drugi strani pa so
omejeni z razpoložljivimi viri. Zato je ves čas v ospredju iskanje kombinacije in razmerja
med javnim in zasebnim zdravstvom, ki pa je pogojeno tudi s tradicijo in s stopnjo
gospodarske razvitosti (Košir, 1999, str. 681).
Velika pričakovanja, povezana s privatizacijo v zdravstvu, temeljijo na domnevnih
prednostih zasebnega dela, kot so: stremljenje k uvajanju novega (podjetniške inovacije),
nagnjenje k večjim spremembam, smotrno gospodarjenje z viri, svoboda izbire kupca ipd.
Povedano tudi drugače: privatizacija naj bi povzročila, da se bo tudi v zdravstvu z
razpoložljivimi človeškimi, materialnimi in finančnimi viri bolje delalo in več naredilo
(Česen, 2006, str. 41).
Glavne prednosti zasebnega izvajanja zdravstvene dejavnosti so naslednje (Česen, 1999,
str. 41; Zasebna zdravstvena dejavnost – predstavitev za občine; Židanik, 2005; Česen,
2005):
- zasebne naložbe v materialne zmogljivosti javne zdravstvene službe,
- večja možnost izbire osebnega zdravnika zaradi večjega števila izvajalcev,
- višja produktivnost dela, pravočasna zdravstvena oskrba brez čakalnih vrst (velja
predvsem za izvajalce, ki so plačani po opravljenih storitvah),
- pocenitev storitev zaradi večje konkurence,
- višja celovita kakovost, zlasti laična kakovost, ki jo vidijo ljudje (prijaznost,
zavzetost, sodelovanje bolnika) in večje zadovoljstvo bolnikov,
- vzpostavljanje konkurence in tekmovalnost med izvajalci; predmet konkurence
med izvajalci zdravstvene dejavnosti so predvsem nezdravstvene storitve
(prijaznost, prizadevnost v procesih zdravljenja, kakovost nastanitve in bivanja v
bolnišnici itd),
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-

večja poslovna samostojnost (prožnost v organizaciji dela, gospodarno ravnanje z
viri, stroškovna zavest),
večja izkoriščenost kapacitet,
večja dostopnost do zdravstvene službe z delovanjem v odročnih krajih, ki za javne
zavode zaradi visokih stroškov niso zanimivi,
večja preglednost in nadzor porabe sredstev,
gospodarnejše ravnanje ter odgovornost za poslovni uspeh.

Nasprotniki privatizacije zdravstva pa opozarjajo na naslednje pomanjkljivosti zasebnega
sektorja (Česen, 1999, str. 41; Česen, 2005; Zasebna zdravstvena dejavnost –
predstavitev za občine, str. 2-4):
- profitna naravnanost zasebnikov,
- možnost mešanja zdravstvene dejavnosti na javni in zasebni račun (odsotnost ali
nespoštovanje konkurenčne klavzule – zdravnik, ki je v rednem delovnem
razmerju, bodisi v javnem bodisi v zasebnem zavodu, ne sme hkrati opravljati
zasebne zdravstvene dejavnosti; samoplačniške ordinacije – ambulantni specialist
sam ustvari nekaj tednov dolgo čakalno dobo, zato se njegovi pacienti odločijo za
samoplačništvo),
- dajanje prednosti kurativi pred preventivo,
- napotitve bolnikov po koncu delovnega časa v javne zdravstvene ustanove,
- slabo sodelovanje z javnimi zdravstvenimi zavodi pri opravljanju nujne medicinske
pomoči, zagotavljanju dežurne službe ter nadomeščanja v času dopustov,
- nepravična dostopnost ljudi do zdravstvene oskrbe (zavračanje in usmerjanje
»dragih« ali »nedonosnih« bolnikov v javni sektor, razlike v čakalnih dobah med
ljudmi, razlike v zavzetosti zdravstvenega osebja do bolnikov),
- nesodelovanje zasebnikov koncesionarjev pri financiranju posodobitve
laboratorijske opreme javnih zavodov,
- težavno usklajevanje finančnih interesov z javnim plačnikom,
- nepotrebno zdravljenje in pretirana ustrežljivost do bolnikov na javni račun
(predpisovanje zdravil, napotitev k specialistom in v bolnišnice, odobravanje
bolniške odsotnosti),
- nelegalno pridobivanje dohodka (neupravičeno doplačevanje, pridobivanje
»dobička« iz bolezni),
- odhodi dobro usposobljenih kadrov iz javnega sektorja v zasebništvo, kar povzroča
višek kadrov v javnem zdravstvu, s tem pa je ogrožen obstoj javnih zavodov,
- slabša dostopnost do zdravstvenega varstva ter slabši javni nadzor zaradi
zemljepisne in strokovne razpršenosti izvajalcev,
- zasebniki za svoje delovanje izbirajo centralne lokacije, selijo se iz periferije v
center, mreža postaja nepokrita oziroma za javni sektor še dražja.
Ob predpostavki, da je cilj države, da z uvedbo zasebnega sektorja v izvajanje javne
službe vnese konkurenco, ki bo znižala stroške in povečala kakovost javnih programov, se
bo izbor nanašal na vse izvajalce, in sicer ob upoštevanju meril teritorialne razporejenosti,
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primerne usposobljenosti in cene (primer internih trgov – Lane). Velika verjetnost je, da
se bodo pojavili med odvečnimi ponudniki tako javni zavodi kot zasebniki.
Česen pravi (Česen, 2006, str. 43), da zdravstvena politika ne sme dopustiti, da bi se v
praksi uveljavile nekatere oblike zasebnega dela v javni zdravstveni službi, ki bi koristile
predvsem poslovnim interesom zasebnih izvajalcev, manj pa bolnikom in plačnikom
zdravstvenih storitev. Napačno razumevanje privatizacije in odsotnost javnega usmerjanja
in nadzorovanja razvoja zasebne zdravstvene dejavnosti lahko vodi do oblikovanja
ekonomskih (ne strokovnih) elit zasebnih izvajalcev.
V okviru dializne dejavnosti se opravlja hemodializno zdravljenje ter peritonealno
zdravljenje. Prvi način zdravljenja poteka ambulanto, drugi način zdravljenja je oblika
zdravljenja na domu, saj si bolnik dializo izvaja sam in je pod nadzorom osebja v
dializnem centru. Kronična odpoved ledvic zahteva trajno zdravljenje in v primeru, da
bolnik nima drugih spremljajočih težav, (lahko) postane dializno zdravljenje način
življenja. V letu 2008 je bilo v Sloveniji opravljenih 62,60 % nekompliciranih kroničnih
dializ. Predvsem za takšne primere, pa tudi za vse ostale, je velika prednost v okolju in
pogojih, ki na videz delujejo (ne)bolnišnično. Zasebni izvajalci lahko ponudijo prostorsko
boljše pogoje, boljšo in sodobnejšo opremo, višjo celovito kakovost, dostopnost tudi na
krajih izven velikih središč.

4.2

RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM ZDRAVSTVOM

Ob vprašanju, v kateri točki je vzpostavljeno ravnovesje med javnim in zasebnim
zdravstvom, je potrebno upoštevati objektivno protislovje med interesi javnega sektorja
ter interesi zasebnega sektorja. Zasebni sektor zagovarja varnost in blaginjo, zasebni
sektor je naklonjen svobodi trga in ustvarjanju dobička.
Idealen model privatizacije v zdravstvu omogoča ravnovesje med misijo in dobičkom,
socialno varnostjo in svobodo izbire sredstev, med usmerjenostjo v ljudi in stroko ter
usmerjenostjo v dobiček med posameznikom in njegovim vključevanjem v družbo
(Gorjup, 1999, str. 25).
Po mnenju Pirnata (Pirnat, 2007, str. 71) se vse od uveljavitve možnosti zasebnega
zdravstva leta 1992 sam sistem ni nič spremenil. Še vedno ostajajo nepreglednost in
nejasni kriteriji glede financiranja javnih zavodov in podeljevanja koncesij. Neučinkovitost
in nepreglednost izvirata iz sistema financiranja javnega zdravstva, saj ni zagotovljenih
sredstev za povračilo investicij. Tako prihaja do izčrpavanja javnopravnih izvajalcev, saj ne
morejo zagotavljati ustreznega investicijskega vzdrževanja objektov in opreme, kaj šele
vlagati v nove, hkrati pa onemogoča zasebna vlaganja. Naslednja težava je v nejasnem
načinu določanja vrednosti zdravstvenih storitev, ki temelji na dogovarjanju, kar pomeni
dogovor o načinu razdelitve razpoložljivega denarja, ki pogosto temelji na moči
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posameznega udeleženca tega dogovarjanja in ne predstavlja načina učinkovite alokacije
sredstev. Ločiti bi bilo potrebno med sistemom financiranja zdravstvenega varstva od
sistema izvajalcev zdravstvenih storitev. Prvi predstavlja ureditev, ki v okviru materialnih
možnosti javnih financ zagotavlja določene pravice glede dostopa do različnih
zdravstvenih storitev. Ureditev zdravstvenega varstva je in mora biti v veliki meri
utemeljena na družbeni solidarnosti. Drugi del je izvajalski del javnega zdravstva, torej
različne javnopravne in zasebnopravne izvajalce javne službe na področju zdravstvene
dejavnosti. Izvajalski del mora zagotavljati čim boljše in čim bolj učinkovito izvajanje
zdravstvenih storitev.
Navedeno ne pomeni, da zasebništva v zdravstvu naj ne bo, saj je velikokrat zasebno
izvajanje zdravstvenih storitev ekonomsko bolj učinkovito in bolj prijazno do pacienta.
Zasebništvo je potrebno spodbujati v tolikšni meri, da so njegovi pozitivni učinki vidni in
postavljeni javnemu sistemu za zgled, hkrati pa je potrebno posvetiti veliko pozornosti
njegovi regulaciji, da ne pride do neučinkovite porabe javnih sredstev in njihovega
prelivanja v dobičke. Zato zasebništvo v sistemu zdravstvenega varstva ne more biti
prevladujoča oblika, pač pa le korekcija javnemu sistemu ter spodbuda za večjo
učinkovitost tam, kjer ne more bistveno poslabšati ali ogroziti temeljnih vrednot in načel
(Zdravstvena reforma, 2004, str. 73, 74).
Mnenje zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti je, da javni zavodi nimajo interesa
ustvariti enakopravnih odnosov z zasebnimi izvajalci in je pogosto stališče vodilnih struktur
odklonilno do zasebne dejavnosti. Meni tudi, da javni zavodi svojo prednost najverjetneje
vidijo v monopolnem položaju (Šolman v: Premik, 1995, stran 95).
Potrebno je izenačiti pogoje poslovanja med javnimi zavodi in zasebniki koncesionarji,
začenši:
- z razpisom koncesij in izbiro najboljšega ponudnika,
- z možnostjo izvajanja samoplačniških storitev v celotnem sistemu,
- s kadrovsko sestavo teama glede na dogovorjene standarde,
- s plačilom davkov in prispevkov v višini, ki je zajeto v finančnem načrtu in
podpisani pogodbi z ZZZS,
- z omogočanjem managemnetu javnih zavodov fleksibilnejše nagrajevanje in
določanjem obsega delovnega časa, predvsem pa izvajati sistematični nadzor nad
celotnim sistemom (Židanik, 2006, str. 41).
V pripravi je nova zakonska ureditev zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Pirnat (2007)
pravi, da so tudi koncesionarji del javne zdravstvene službe, ki je vsakomur na voljo po
enakimi pogoji. Doslej so koncesije podeljevali razdrobljeno. Predlog zakona omogoča
podeljevanje večjih koncesij tudi zasebnim bolnišnicam, zdravniškim zadrugam … Proces
liberalizacije nas bo dosegel tudi v zdravstvu. Mobilnost pacientov in svobodnih zdravnikov
sta že tukaj. Naš zdravstveni sistem mora biti konkurenčen evropskemu trgu zdravstvenih
storitev. To lahko dosežemo samo z boljšim menedžmentom in svobodnimi zdravniki, ki
ne bodo ujetniki togega sistema javnih uslužbencev. Prav tako je nevzdržno, da se denar
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za investicije zagotavlja samo iz proračuna. Zelo pomembna so zasebna vlaganja v javno
službo.
Splošne smernice EU o sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem:
1. Zagotavljanje prostega trga in konkurence
JZP ne bi smelo negativno vplivati na dogajanje na prostem trgu, niti na jasna in
pregledna pravila teh trgov. To področje se nanaša predvsem na izbiro (in postopke
izbire) zasebnih institucij, na namen uporabe subvencije in na ukrepe pri podaljšanju
pogodb (predvsem dogovore glede dolžine »koncesijske« dobe). Zasebne institucije
morajo imeti možnost ustvariti določeno (primerno) donosnost (vloženega kapitala),
hkrati pa se je potrebno izogniti ustvarjanju nekonkurenčnih ali zaprtih trgov.
2. Zaščita javnih interesov
Namen razvoja kontroliranih mehanizmov, ki se morajo uporabljati pri projektih JZP, je
predvsem zaščita javnih interesov. S prejemom subvencij Evropske komisije bo
potrebno sprejeti evropske norme, kakovost in standarde ter jih združiti z učinkovitim
sistemom spremljanja in izvajanja javnih storitev na ravni lokalnega javnega sektorja.
Pri tem bo pomembno razviti civilno družbo, na primer: neodvisne potrošniške skupine
in združenja, ki bodo nadzirala dogajanje (igrala vlogo psa čuvaja).
3. Zagotavljanje popolne kompatibilnosti med dogovori v JZP in pravili državne
pomoči (»State Aid Rules«)
Pridobitev subvencije ne sme predstavljati nelojalne pomoči pri gradnji ali delovanju,
zaradi katere bi državne pomoči postale nesprejemljive. Pri tem je potrebno upoštevati
pravilo »de minimis« (državne pomoči ne smejo izkrivljati ali ogrožati konkurence) in
interpretacijo člena 29/4 regulative 1260/99.
Cilji zasebnega dela v zdravstvu so:
- promocija tekmovalnosti med javnim in zasebnim;
- večja možnost izbire in dostopnosti;
- boljša organiziranost in koordiniranost;
- manjši monopol javnih zdravstvenih ustanov;
- brez znižanja preskrbljenosti prebivalcev ob ohranjenih dosežkih zdravstvenega
sistema.
4. Delež zasebnih splošnih zdravnikov
Delež zasebnih zdravnikov je v posameznih evropskih državah precej različen, tudi
večina razpoložljivih primerjalnih podatkov se nanaša na leto 1998 (Europ. GP Tisk
Profile Study; Boerma 1998). Izoblikovana sta nekako dva koncepta, glede na to
ali gre bolj za poudarek zasebni pobudi izvajalcev ali bolj za socialno naravnanost
države:
o Zahodnoevropski, ki poudarja zasebništvo z deležem 60-100 % (npr.
Avstrija, Nemčija, Belgija, Francija, Irska, Italija, Švica, Luksemburg).
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Po dodatno dostopnih podatkih za leto 2004, kaže premik k zahodnoevropskemu konceptu tudi precejšen del novih držav pristopnic, pri katerih je
prisoten v glavnem trend povečevanja deleža zasebnih splošnih zdravnikov
(npr. Madžarska, Poljska, Slovaška, Češka …).
o Skandinavski, z manjšim deležem zasebnih splošnih zdravnikov (pod 12 %),
ki daje večji pomen javnemu zdravstvu, predvsem zaradi poudarjene
socialne note (npr. Finska, Švedska).
Slovenija s svojim mešanim sistemom (26 %) glede na omenjena koncepta, ne spada v
nobeno od navedenih kategorij (Setnikar Cankar in Novak, v: Setnikar Cankar, Klun Maja
(ur.), 2006, str. 199, 200).

4.3

CENEJŠI ZASEBNIK?

Tako javni kot zasebni zdravstveni sistem sta namenjena zagotavljanju zdravstvenih
storitev prebivalstvu v vsem slovenskem prostoru. Njuno osnovno poslanstvo je istovetno,
razlikujeta se do neke mere v načinu in obsegu izvajanja zdravstvenih storitev, v
materialnih pogojih, načinu financiranja ter po lastništvu materialnih sredstev.
Financiranje zasebnega zdravstva je bolj pregledno. Zasebnik ima natančno opredeljeno
količino storitev, ki jih lahko opravi z razpoložljivimi sredstvi. Povečevanje obsega dela in
preseganje programa pri zasebniku praktično ni mogoče, ker bi to ogrozilo njegovo
preživetje. Po drugi strani pa je v javnih zavodih preseganje programov pravilo. Preživetje
javnega zavoda kljub izgubi zagotovi država, kar je glede na sedanjo organiziranost
zdravstvenega sistema edina možna rešitev. Omejena in natančno določena količina
razpoložljivih finančnih sredstev zasebnika sili v racionalizacijo, ki je lahko ena od
pomembnih prednosti zasebništva, hkrati pa je lahko to tudi ovira za izvajanje dragih
zdravstvenih storitev. Zato jih zasebniki zaradi nezadostne materialne podpore prenašajo
v javni sistem. Torej je slednji bolj obremenjen z zahtevnimi in dragimi bolniki ter z
nujnimi primeri. Racionalizacija, ki je značilnejša za zasebnike, pa je lahko tudi omejujoč
dejavnik pri uvajanju novih, praviloma dragih načinov zdravljenja. Glede na način
financiranja in organiziranost zasebne zdravstvene dejavnosti imajo zasebniki na splošno
manj možnosti za stalno podiplomsko izpopolnjevanje kot zaposleni v javnih zavodih.
Slednje pa je povezano tudi z razvojem medicine in uvajanjem novosti, za kar je potrebno
ne le strokovno znanje, temveč tudi znanstveno-raziskovalno udejstvovanje in izdatna
materialna podpora. Ne glede na omejitve in navedene pomanjkljivosti zasebnega
zdravstva je zasebništvo prineslo svež veter v slovensko medicino. Povečala se je
konkurenčnost in tudi uporabniki zdravstvenih storitev so zasebno zdravstveno dejavnost
po večini dobro sprejeli. Pričakuje se, da se bo v bližnji prihodnosti sprivatiziral večji del
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, in to na področju družinske medicine, pa tudi
specialistična ambulantna dejavnost. Na sekundarni ravni, predvsem na ravni hospitalne
dejavnosti, verjetno v bližnji prihodnosti ne bo prišlo do bistvenega povečanja deleža
zasebništva. Pomembno je, da se k projektu povečevanja deleža zasebništva pristopi
načrtovano z upoštevanjem potreb prebivalstva in na osnovi zdravstvene mreže, ko bo le54

ta pripravljena. Za kakovostno delovanje celotnega zdravstvenega sistema je potrebno
zasebnikom omogočiti materialne pogoje delovanja, primerljive z javnim sistemom, in jih
enakopravno vključiti v sistem neprekinjenega zdravstvenega varstva (po Poredoš, 2005,
str. 455).
Splošno znane podjetniške lastnosti in sposobnosti so inovativnost, samozavest,
ambicioznost, odločnost, vztrajnost, usmerjenost h kupcem, odnos do tveganja (uspešni
podjetniki realno preučijo vsa tveganja in pritegnejo vanje tudi druge, znajo se jim izogniti
ali pa jih vsaj zmanjšati), dobre organizacijske sposobnosti in izkušnje. Za podjetnika ni
dovolj, da zna opravljati svojo dejavnost in se odzivati na priložnosti, sposoben mora biti
tudi predvidevati spremembe in ustvarjati podjetniške priložnosti. Pomembna značilnost
podjetnikov je sposobnost pogleda iz različnih zornih kotov, kar jim omogoča oblikovanje
in presojo različnih rešitev problema. Prav tako se izogibajo togemu načinu dela,
predvsem morajo biti izjemno poslovni in etični. Še nedolgo nazaj je vladalo prepričanje,
da je večina navedenih lastnosti prirojenih, danes pa vemo, da se te lastnosti dajo tudi
razviti in privzgojiti (Pšeničny, 2000, str. 37).
Medtem ko javni zavodi poslujejo po knjigovodskih in računovodskih predpisih, ki veljajo
za javne zavode, poslujejo zasebniki po predpisih, ki veljajo za samostojne podjetnike. Pri
tem morajo javni zavodi upoštevati vse kolektivne pogodbe, katerih uresničevanje budno
nadzorujejo sindikati v zdravstvu. Ti so v preteklosti, predvsem zaradi nizkih plač
zaposlenih v zdravstvu, izbojevali nenormalno veliko ugodnosti, ki danes bistveno dražijo
delo v javnih zavodih. V Evropi smo na vrhu pravic glede dolžine letnih dopustov in
odsotnosti zaradi izobraževanja delavcev. Vse te odsotnosti je ob pomanjkanju kadra
potrebno pokrivati z nadurnim in pogodbenih delom, kar seveda dodatno draži poslovanje
javnih zavodov. Plačnik storitev (ZZZS) tega ne upošteva, ima pa sam tudi posredno
korist, saj dobi za enak obseg opravljenih storitev za pol več sredstev, ki se stekajo v
zdravstveno blagajno v obliki prispevkov, posledično pa je tudi temu primerno višje
plačana dohodnina. Nadalje javni zavodi dosledno nakazujejo prispevke v sklad
pokojninsko invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, za zaposlovanje in
porodniško varstvo, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Zakonodajalec je dodatno
zaostril pogoje poslovanja v javnih zavodih, ki morajo vse večje nabave, tekoča in
investicijska vzdrževanja, izvajati preko javnih naročil, bodisi samostojno ali preko skupnih
nabav Ministrstva za zdravje. Sistem je neučinkovit in rigiden, pritožbe udeležencev
povzročajo pogoste blokade in zamude pri izpeljavi naročil, s čimer se eventuelni prihranki
pri doseganju nižjih cen izničijo, da ne govorimo o investicijah, ki jih zaradi pomanjkanja
opreme ne morejo aktivirati (Židanik, 2006, str. 39).
Pomembno je tudi vprašanje položaja zaposlenih. Zaposleni v državnih zavodih, ki
opravljajo javno službo, bodo imeli položaj javnih uslužbencev z zakonsko določenimi
plačami, zaposleni v zavodu s koncesijo pa ne bodo imeli statusa javnih uslužbencev in
njihove plače se bodo oblikovale na trgu dela. Kljub temu pa bodo za financiranje javne
službe določeni kalkulativni elementi za vrednotenje dela, ki bodo lahko enaki kot za
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državne zavode, čeprav je določanje konkretne višine plač prepuščeno izvajalcu samemu
(Kamnar, 1999, str. 170).
Koncesionar, ki odhaja iz javnega zavoda v zasebništvo v okviru javne mreže zdravstvene
dejavnosti, naj bi v celoti prevzel kader, s katerim je do sedaj delal in mu ga ZZZS
priznava pri prenosu programa.
Državna regulacija koncesioniranih zavodov se bo nanašala predvsem na izhodne
elemente – količino opravljenih storitev ali programov javne službe, kakovost in ceno.
Naloga države je, da zagotovi učinkovit nadzor koncesionarja glede teh elementov.
Količina in kombinacija vhodnih elementov bosta prepuščeni posameznemu koncesionarju
v okviru njegove poslovne funkcije (Kamnar, 1999, str. 172). Trenutna ureditev
financiranja izvajalcev zdravstvene dejavnosti tega ne zagotavlja, saj je s Splošnim
dogovorom opredeljen tako program zdravstvenih storitev kot tudi cena storitve.
Koncesionar bo pri opravljanju javne službe v celoti podrejen režimu javne službe, ki bo
predpisan s strani države. Njegov položaj bo podoben položaju državnega zavoda.
Oblikovanje kvazi zasebnega sektorja zahteva jasno opredelitev javnih programov ter
oblikovanje potrebnih standardov in normativov (Kamnar, 1999, str. 173). Koncesionar ni
v celoti podrejen režimu javne službe, saj posluje po predpisih, veljavnih za samostojne
podjetnike, kar mu omogoča lažje in učinkovitejše poslovanje, saj ni zavezan k praviloma
zapletenim, dolgotrajnim in zaradi tega pogosto neuspešnim javnim naročilom. Normativi
in standardi so enotni za javne in zasebne izvajalce, ni pa nadzora o spoštovanju le-eh.
Različen položaj javnega in zasebnega izvajalca se kaže npr. ob okvari dializnega aparata,
ki ga je potrebno nadomestiti z novim. Predpostavljam, da imata oba izvajalca potreben
kader za izvajanje dialize ter število pacientov, s katerimi optimalno izkoriščajo kapacitete
dializne opreme. Vrednost novega dializnega aparata presega mejno vrednost, ki je
določena z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2), zato mora javni
izvajalec ob nabavi dializnega aparata slediti določbam tega zakona. 70. člen ZJN-2 deli
postopek javnega naročanja na posamezne faze, čemur se zasebni izvajalec lahko izogne
in s tem prihrani na času, tudi do več mesecev. Da lahko javni izvajalec naroči blago ali
storitev, mora le-to predvideti v finančnem načrtu, ki se pripravlja za naslednje leto.
Zasebnemu izvajalcu tega ni potrebno. Nadomestno zdravljenje ledvic je kontinuirano
zdravljenje, zato so prekinitve nezaželene in tudi sicer v primeru, ko izvajalec zdravstvene
dejavnosti ne more zagotavljati s pogodbo določenih storitev, mora zagotoviti
nadomestnega izvajalca (56. člen Priloge ZD ZAS II/a). V primeru nezmožnosti
zagotavljanja dializnih storitev pride do preusmeritve dializnih bolnikov k drugemu
izvajalcu dialize, zato so lahko izgube na strani prihodkov zaradi neplačanih neopravljenih
dializ, strošek kadra ostaja. Omeniti velja, da obstaja več proizvajalcev dializne opreme in
izvajalec, ki lahko naroča neomejeno, se lahko odloči za nakup opreme enega
proizvajalca. Na takšen način si lahko zagotovi združljivost opreme, nadomestnih delov,
potrošni material ustreza vsem aparatom, servisiranje in vzdrževanje mu zagotavlja en
sam izvajalec, kar predstavlja prihranek časa in sredstev. V primeru, da dializni monitor
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odpove med izvajanjem dialize bolniku, se lahko pacienta odklopi z aparata in se ga
priključi na drug, enak monitor in ni potrebno menjati pripomočkov (cevke, katetri,
filtri…), s čimer se prihrani na materialu, pri bolniku pa predvsem z nepotrebnimi
storitvami in s časom. Javni razpisi običajno v ospredje postavljajo glavni kriterij - ceno, ki
je pogostokrat nižja na račun kvalitete. Velikokrat se nizka cena takšne opreme vključno s
stroški vzdrževanja in servisiranja dolgoročno izkaže za ne-najnižjo ceno. Smotrneje je, da
se z nekoliko višjo ceno zagotovi primernejše ali že kar vrhunske aparature, ki so nujno
potrebne tudi v dializni dejavnosti.
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5 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Finančna sredstva so viri posebne vrste in imajo v zdravstvenem varstvu dvojno vlogo. Od
njihove višine je močno odvisno zagotavljanje ostalih osnov in virov dela, pa tudi način,
količina in vrsta zdravstvenih storitev, ki jih sistem opravlja za prebivalstvo. S temi
sredstvi krijejo ustanovitelji zdravstvenih zmogljivosti oziroma plačniki stroške za sredstva,
potrebna za opravljanje zdravstvene dejavnosti, za obnavljanje in vzdrževanje prostorskih
zmogljivosti in morebitno gradnjo novih, za vzdrževanje naprav, za plače zaposlenim in za
druge naloge sistema. Ta sredstva se zbirajo s splošnimi (le redko s posebnimi) davki. Ob
parlamentarni razpravi o proračunu države določi njen parlament višino denarja, ki bo v
proračunskem letu na voljo za zdravstveno varstvo. Ta sredstva razdeli po določenih
merilih ministrstvo za zdravstvo ali drug vladni upravni organ na posamezne programe
oziroma med izvajalce, v decentraliziranih sistemih pa tudi po območjih (državah, deželah,
regijah). V državah s socialnim zdravstvenim zavarovanjem zagotavljajo sredstva za
zdravstvene programe nosilci zdravstvenih zavarovanj. V teh državah se sredstva za
zdravstveno varstvo zbirajo s prispevki delodajalcev in delojemalcev oziroma drugih
zavezancev, ki jih določa zakon. Razmerje med obveznostmi delodajalcev in delojemalcev
je po državah različno, vendar so to posebna namenska sredstva za zdravstveno varstvo,
ki se ne mešajo z drugimi sredstvi in se tudi ne prelivajo za druge namene. V velikih
državah ima vsak nosilec zdravstvenega zavarovanja (ali bolniška blagajna) lastno
prispevno stopnjo. Pri določanju prispevnih stopenj imajo nosilci zdravstvenih zavarovanj
določeno stopnjo avtonomije, ki je ponekod absolutna, drugje pa se uresničuje s
soglasjem parlamenta, vlade ali ministrstva za zdravstveno varstvo ali za finance (Toth,
2003, str. 122).

5.1

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SLOVENIJI

Sistem financiranja zdravstvenega varstva v Sloveniji v pretežni meri temelji na sistemu
socialnega ali obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja ZZZS in ki izhaja iz
vrednost in načel solidarnosti, socialne pravičnosti in univerzalne dostopnosti. S
spremembami zakona smo leta 1992 v državi uveljavili t. i. mešani javno-zasebni model
financiranja zdravstvenega varstva, ki je kot novi zasebni vir uveljavil tudi prostovoljno
zdravstveno zavarovanje. Med prostovoljnimi zavarovanji prevladuje dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, ki pokriva tveganja doplačil v sistemu zdravstvenega varstva
(ZZZS, Strateški razvojni program ZZZS za obdobje od 2008 do 2013, 2008).
Financiranje zdravstvenega varstva teče na dva temeljna načina. Za dobrine zasebnega
značaja teče financiranje preko trga, viri tega financiranja pa so dohodki posameznikov in
sredstva prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Za dobrine javnega značaja pa teče
financiranje preko obveznega zdravstvenega zavarovanja. Država mora s politiko
obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotoviti tak obseg sredstev za financiranje
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zdravstvenega varstva, da obseg ponudbe teh storitev ustreza družbenemu interesu in ne
vsoti interesov posameznikov, ki se pojavlja v določenem trenutku na trgu dobrin
zdravstvenega varstva. Družbeni interes mora država ugotoviti glede na zmožnosti države
in glede na tradicionalne in kulturne standarde. Zagotoviti mora tudi ustrezno raven
enakosti in pravičnosti pri dostopu do zdravstvenega varstva. Država mora z ustreznim
načinom načrtovanja zagotoviti ne le tak obseg finančnih sredstev za izvajanje
zdravstvenega varstva, da je v njem izražen družbeni interes, pač pa mora tudi ugotoviti
potrebe po posameznih storitvah in izdelkih zdravstvenega varstva in v skladu s temi
potrebami razporediti sredstva med izvajalce zdravstvenega varstva. To nalogo država
izvaja prek zavarovalnic obveznega zdravstvenega zavarovanja (Zdravstvena reforma,
2003, str. 182-183).
Vire financiranja zdravstvenega varstva predstavljajo (Toth, 2003, str. 475):
- prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma sredstva ZZZS,
- sredstva prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj,
- proračunska sredstva (država, občine),
- sredstva drugih naročnikov (samoplačniki, delodajalci, drugi).
Med vsemi navedenimi viri vseskozi zavzema največji delež sredstva obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
V letu 1992 uveljavljenim ZZVZZ je bilo določeno zdravstveno zavarovanje, ki je obvezno
za vse državljane republike Slovenije s stalnim prebivališčem v RS. Sredstva za obvezno
zdravstveno zavarovanje se zagotavljajo s prispevki. Prispevke plačujejo zavarovanci,
delodajalci in drugi zavezanci, določeni z ZZVZZ (Ur. list RS, št. 9/92). Prispevki se
plačujejo od osnov, določenih z istim zakonom (50. do 55. člen), po stopnjah (45., 55. do
58. člen). Vrste pravic, do katerih so upravičene posamezne kategorije zavarovanih oseb
(46. in 47. člen) so vezane na prispevke, ki jih plačujejo zavezanci v skladu z določili
zakona (48. in 49. člen).
Zavezanci za plačilo prispevkov so:
- zavarovanci,
- delodajalci,
- drugi zavezanci (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za
zdravstveno zavarovanje, Republika Slovenija, Zavod za zaposlovanje, občine).
Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. list RS št. 18/96, 34/96, 87/97, 3/98, 81/00,
4/01, 97/01) določa stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje. Te so ob upoštevanju
načela solidarnosti za različne zavezance različne, odvisne tudi od obsega pravic, za
katere so zavarovanci obvezno zdravstveno zavarovani.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanje (ZZVZZ-K), (Ur. list RS, št. 76/08) so določene nove osnove in
stopnje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZVZZ-K, 25. in 26. člen) tudi za
zavezance, ki so pred spremembami ZZVZZ plačevali prispevke za obvezno zdravstveno
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zavarovanje v obliki pavšalov, določenimi s vsakoletnim Sklepom o pavšalnih prispevkih za
obvezno zdravstveno zavarovanje. S 1. 1. 2009, Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno
zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 118/07) preneha veljati.
S spremembami in dopolnitvami zakona o prispevkih za socialno varnost z veljavnostjo od
15. 1. 1998 dalje se je razširila osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov za
socialno varnost na vse druge prejemke iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami,
bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, ki presegajo s predpisom vlade določen
znesek teh prejemkov.
Z naslednjimi spremembami in dopolnitvami zakona od 1. 1. 2001 se plačujejo prispevki
delodajalca za socialno varnost tudi od vseh nadomestil plače za čas odsotnosti z dela, ki
se do tedaj niso plačevali. Za delodajalca se šteje tudi pravna oseba, katero bremenijo
nadomestila plač za čas odsotnosti z dela.
Prispevki se vplačujejo na predpisane podračune, ki so določeni s Pravilnikom o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
(Ur. list RS št. 138/06), (ZZZS, 2009).
Pretežni del prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje so bili določeni po
proporcionalnih stopnjah, glede na dohodke zavarovanca, le nekateri prispevki so bili
določeni v pavšalnih zneskih in pomenijo minimalno obveznost za kritje zdravstvenih
tveganj. Stopnje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje določa Državni zbor na
predlog Skupščine ZZZS, pavšalne prispevke pa določa ZZZS sam (Šola zdravstvenega
zavarovanja, I, 2007, str. 26).
Pomemben delež izdatkov za zdravstveno varstvo predstavljajo zasebna sredstva, ki so po
ocenah v letu 2007 predstavljala 24,4 % vseh izdatkov za zdravstveno varstvo. Večji del
zasebnih sredstev prispevajo zavarovalnice s prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji. Po
ocenah so tri slovenske zavarovalnice s plačevanjem škodnih primerov za doplačila do
polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja (t. i. dopolnilna zdravstvena zavarovanja), vključno z obratovalnimi stroški, v
letu 2007 pokrile skupno za okoli 12,8 % vseh izdatkov za zdravstveno varstvo.
Dopolnilna zavarovanja predstavljajo veliko večino vseh prostovoljnih zdravstvenih
zavarovanj v državi. Drugi zasebni odhodki (11,6 %) pa predstavljajo po teh ocenah
izdatki, ki jih za različno blago in zdravstvene storitve ljudje v Sloveniji plačajo neposredno
iz lastnega žepa (ZZZS, Strateški razvojni program ZZZS za obdobje od 2008 do 2013,
2008, str. 16).
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Tabela 4: Ocena zasebnih izdatkov za zdravstveno varstvo v Sloveniji 2005, 2007 in
2009 v tekočih cenah (v milijonih EUR) in v odstotku od BDP

1.
2.
3.
4.

Vir in vrsta izdatkov
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
Neposredna plačila
ZASEBNI IZDATKI SKUPAJ (1 + 2)
BDP

2005
2007
2009
mio € % BDP
mio € % BDP
mio € % BDP
311,92
1,10
346,34
1,14
402,41
1,12
298,40
1,06
314,57
1,03
406,40
1,13
610,32
2,16
660,91
2,17
808,81
2,15
28.243,49
33.177,00
34.894,00

Vir: Poslovna poročila ZZZS (2005-2009).

5.2

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AVSTRIJI

Avstrijski zdravstveni sistem se financira iz naslova prispevkov za socialno varnost na
podlagi dohodka, javnih prihodkov ter zasebnih neposrednih in posrednih plačil.
Avstrija spada med države Bismarckovega modela zdravstvenega zavarovanja. Socialno
zavarovanje v tej državi je sicer sestavljeno iz zdravstvenega, pokojninskega in
nezgodnega zavarovanja. Takoj, ko posameznik sklene delovno razmerje, je avtomatično
pokrit z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Zavarovanje velja tudi za učence, študente
in upokojence. Zavezanci za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje so
zavarovanci in delodajalci. Prispevki se obračunavajo na osnovi dohodkov. Delodajalec
bruto dohodek zmanjša za prispevke (za zdravstveno zavarovanje, za nezgodno
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, pokojninsko zavarovanje), ki jih
nakaže lokalnemu davčnemu uradu, neto dohodek prejme delojemalec.
Izvajanje zdravstvenega zavarovanja je naloženo bolniškim blagajnam, ki so samostojne
osebe javnega prava. Zavarovanec ne more izbirati med večimi bolniškimi blagajnami.
Pravice zavarovancev so opredeljene v zakonu, deloma pa jih urejajo tudi statuti bolniških
blagajn. To velja predvsem za postopke in načine uveljavljanja pravic zavarovanih oseb.
Obvezno zdravstveno zavarovanje je za celotno državo urejeno z zveznim zakonom, in
sicer je to splošni zakon o socialnem zavarovanju (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
– ASVG), izvaja pa se za večino zaposlenih oseb prek devetih (za vsako zvezno deželo
posebej) regionalnih bolniških blagajn. Na zvezni ravni je še pet bolniških blagajn za
posebne skupine zaposlenih. Poleg tega ima tudi devet najmočnejših podjetij svoje
bolniške blagajne. Novih podjetniških blagajn ni mogoče ustanavljati. Vse bolniške
blagajne imajo avtonomijo in zato so jim dovoljene tudi določene posebnosti. Vse imajo
tudi svoje podružnice, ki niso oblikovane na enoten način. Poleg navedenega zakona je
treba na tem mestu omeniti še zvezni zakon o bolnišnicah in zakon o bolnišnicah
posameznih zveznih dežel (po MISSOC, 2010).
V letu 2008 je Avstrija za zdravstvo potrošila dobrih 10 % domačega bruto proizvoda (v
letu 2002 je znašal 7,7 %), kar je bilo nad evropskim povprečjem (v letu 2002 15 % pod
evropskim povprečjem). Celoten zdravstveni izdatek je ostal stabilen, v zasebnem sektorju
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pa je bil zaznan porast, kar je potrebno pripisati predvsem neposrednim izplačilom. V letu
2000 je bil s strani socialnega varstva financiranega 43 % celotnega izdatka, 27 % iz
vladnega proračuna, 19 % je bilo plačanih skozi uporabniške stroške oz. neposredna
plačila, 4 % iz drugih zasebnih sredstev in 7 % iz prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja. Financiranje zdravstvenega zavarovanja se razlikuje med različnimi fondi,
vendar vedno temelji na podlagi prispevkov, ki predstavljajo enak delež zaposlenih, ki
znaša 7,4 % plače v letu 2004. Določene pa so meje za maksimalno plačilo prispevkov.
Do leta 2003 so tovarniški delavci plačevali višje prispevke kot ostali uslužbenci. Razmerja
višine prispevkov javnih uslužbencev, samozaposlenih in kmetov se še vedno razlikujejo.
Zdravniški fond financira zdravnike po individualni pogodbi, ki temelji na podlagi pogajanj
med fondi in zdravniškimi združenji. Zdravniki imajo v zasebni praksi povrnjene stroške na
podlagi osnovne postavke za osnovne zdravstvene storitve in honorarno plačilo za ostale
(nadstandardne) storitve. Razcep med tema dvema storitvama in ostale možne omejitve,
se lahko razlikujejo zaradi posebnosti posameznih zveznih dežel in delno zaradi določene
vrste fonda zdravstvenega zavarovanja. V primeru obiska zdravnika zasebnika,
zdravstveno zavarovanje povrne svojim zavarovancem 80 % računane storitve redne
cene. Nadomestila za dolgoročno zdravstveno nego so večinoma financirana s strani
zveznih dajatev (davkov). Namenjeni so približno 4 % populacije, ne glede na dohodek,
na podlagi 7-stopenjske kategorije, ki temelji na številu potrebnih ur zdravstvene nege za
posameznika na mesec. Zbiranje in dodeljevanje nadomestil izvajajo pokojninski skladi
(Grosse-Tebbe in Figueras, 2005, str. 7-9).

5.3

NAČIN FINANCIRANJA IZVAJALCEV

Način financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev je ena od posebnosti sistemov
zdravstvenega varstva posameznih držav. Ureditev financiranja izvajalcev ima neposredni
vpliv na višino sredstev za uresničevanje programov zdravstvenih storitev ali na
uresničljivo količino, strukturo in kakovost storitev znotraj sredstev, ki so na voljo. Za isti
denar je namreč, odvisno od načina financiranja in vrednotenja dela izvajalcev, mogoče
zagotoviti in uresničiti različno obsežne in zahtevne programe oziroma različno količino
storitev posamezne dejavnosti. S pristopi k vrednotenju posameznih zdravstvenih
dejavnosti in njihovih storitev je mogoče doseči različne rezultate pri zadovoljevanju
potreb in zahtev ljudi (Toth, 2003, str. 352).
Zdravstvene politike in javna zdravstvena zavarovanja si prizadevajo, da bi izvajalci
opravljali zdravstveno dejavnost na račun javnih sredstev skladno s prioritetnimi
zdravstvenimi potrebami, zdravstvenimi zahtevami in pričakovanji posameznikov in
skupnosti. Pričakujejo tudi, da bodo pri delu pazili na gospodarno uporabo in porabo
razpoložljivih človeških, materialnih in finančnih virov. Javni cilji so torej usmerjeni v:
- visoko kakovost zdravstvene oskrbe bolnikov, usmerjene v zdravstvene rezultate,
ki zagotavlja zadovoljstvo zavarovanih oseb in zdravstvenih delavcev;
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-

najvišjo dosegljivo obvladovanje stroškov zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe,
- enostavno in racionalno administrativno urejanje poslovnih odnosov med izvajalci
in javnimi plačniki.
Javna zdravstvena zavarovanja iščejo in se odločajo za takšne oblike plačevanja, s
katerimi dosegajo najboljšo možno uskladitev temeljnih ekonomskih ciljev izvajalcev in
javnih plačnikov. Javni plačnik ne more izvajalcem razdeliti več sredstev, kot jih je na
voljo. Razpoložljivost sredstev javnega plačnika za vso zdravstveno dejavnost v mreži
javne zdravstvene službe je absolutna finančna omejitev za vse izvajalce (Česen, 1997,
str. 7,11)5.
Tabela 5: Uporaba plačevanja po storitvah

Izvajalec
Družinski (splošni) zdravniki
Zobozdravniki
Specialisti
Bolnišnice
(bolnišnična
dejavnost,
spec.
amb.
dejavnost
Lekarne
Nemedicinske storitve
Pripomočki

Osnova za plačilo
Seznam
Seznam
seznam
Seznam

Enota storitve
Zdravstvena storitev
Zdravstvena storitev
Zdravstvena storitev
Zdravstvena storitev
SPP

Cenik
Seznam
Cenik

Postavka
Storitve
Postavka

Vir: Normand in Weber (1994, v: Česen, 1997, str. 12).

V procesu financiranja je izjemno pomemben odnos med plačniki in izvajalci, ki naj bi bili
usmerjeni k potrebam državljanov. Zato morajo biti vgrajene pozitivne vzpodbude
izvajalcem, ki jih usmerjajo k zagotavljanju celovite kakovosti in jih odvračajo od
povečevanja števila nepotrebnih obravnav in neracionalne nabave nove opreme. V vseh
dosedanjih modelih je izvajalcem po določenem obdobju uvajanja in prilagajanja uspelo
izrabiti (zlorabiti) pomanjkljivosti modelov. Idealen model razporejanja sredstev ne
obstaja, vsak zdravstveni sistem pa se mu poskuša približevati z vzpostavljenim
nadzorom, analizami in sprotnimi spremembami (Zdravstvena reforma, 2003, str. 90).
V Sloveniji imamo različne sisteme evidentiranje in obračunavanja zdravstvenih storitev.
Na tem področju moramo ločiti pristope, ki se nanašajo na »čiste« zdravstvene storitve
(programe zdravstvenih dejavnosti) in na financiranje porabe zdravil, medicinskih
pripomočkov, na zagotavljanje nadomestil plač v času začasne zadržanosti od dela iz
bolezenskih razlogov in drugih denarnih dajatev (Stepan, 1999, str. 154).

5

Plačevanje izvajalcem zdravstvenih storitev po opravljenih storitvah je najpogostejši način
plačevanja v vseh razvitih državah. Zaradi omejenosti javnih sredstev za zdravstvene storitve se
države odločajo za različne oblike nadzorovanja stroškov. V Sloveniji je v veljavi t. i. Zelena knjiga,
ki je seznam zdravstvenih storitev, kot osnova za določitev cenika.
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Leta 1980 je bila v Sloveniji sprejeta »Zelena knjiga«, kot osrednji dokument, ki je uvedel
storitveni sistem za vse zdravstvene dejavnosti in poenoteno vrednotenje dela izvajalcev.
Temeljila je na posebnem priročniku Svetovne zdravstvene organizacije o razvrščanju
postopkov v zdravstvenem sistemu. Poleg seznama, ki je vseboval okrog 2600 storitev, je
opredeljevala metodologijo načrtovanja dela izvajalcev. To naj bi predstavljalo temelj za
pogajanja s plačniki o ceni zdravstvenih storitev. Pri njenem uvajanju so imeli težave
plačniki in izvajalci. Slednji preprosto niso bili pripravljeni sprejeti zamisli enotnega
merjenja in vrednotenja dela glede na vložen čas in zahtevnost opravljenega dela.
Obenem pa tudi takratne skupnosti zdravstvenega zavarovanja kot plačniki niso bile
dovolj usposobljene za načrtovanje oziroma uporabo storitvenega sistema v okviru
razpoložljivih sredstev. Za vse vodstvene delavce v zdravstveni dejavnosti je bilo
plačevanje z omejitvami nesprejemljivo. Storitveni sistem plačevanja so dojemali kot v
gospodarstvu in storitvenih dejavnostih, kjer se je vsaka storitev plačala brez omejitev
glede na načrt oziroma pogodbo, zato jim je bilo nedoumljivo, da preseženega plana
storitev ni bilo mogoče plačati. Podobni razkoraki pri pogledu na omejitve zdravstvenih
proračunov so bili in so še prisotni v številnih sistemih sveta. Šele leta 1982 je bilo
dokončno uvedeno plačevanje po storitvah po prospektivni metodi z omejenim
proračunom. Evidentirane storitve so bile namreč podlaga za plačilo opravljenega dela
izvajalcev, vendar samo v obsegu vnaprej načrtovanih programov. Storitveni sistem je
močno povečal produkcijo storitev, tudi nepotrebnih. Izvajalci so bili motivirani k
»proizvajanju« storitev, kar je po eni strani povečalo dostopnost zdravstvenega sistema
za bolnike, po drugi strani pa so se kopičile nepotrebne storitve, saj je bilo za plačnika
vseeno, ali je bila določena storitev opravljena desetkrat za enega bolnika ali pa po enkrat
za deset bolnikov. Večina izvajalcev je bila nezadovoljna, saj je želela retrospektivni način
plačevanja vseh evidentiranih storitev (Zdravstvena reforma, 2003, str. 102).

5.3.1

FINANCIRANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI – DIALIZE

V specialistično ambulantni dejavnosti je pri nas uveljavljen storitveni sistem, kar pomeni,
da so podlaga za evidentiranje in obračunavanje dela storitve. Te so opredeljene v Zeleni
knjigi in so tudi točkovno ovrednotene. Na enak način so točke tudi finančno ovrednotene.
Izjemo predstavljajo storitve dialize, za katere so določene posebne cene glede na njihovo
zahtevnost. Tudi v tej dejavnosti morajo izvajalci predložiti ZZZS plan storitev, ki je
pripravljen po enotnih izhodiščih, sprejetih s strani partnerjev. Ta delovni plan je
ovrednoten na podlagi finančnih kalkulativnih elementov in s tem je določena tudi
pogodbena cena vrednosti točk oziroma storitev. Tudi v specialistično ambulantni
dejavnosti se laboratorijske storitve posebej ne obračunavajo in ne plačujejo, temveč so
stroški zanje vključeni v ceno točke oziroma storitve. V tej dejavnosti velja pravilo, da je
ZZZS dolžan plačati le storitve, ki so bile opravljene, in katerih število je opredeljeno s
pogodbo. Nastali položaj je povzročil neenotno beleženje določenih postopkov, zato je
ZZZS leta 1997 začel posodabljati seznam storitev oziroma Zeleno knjigo. Izdelani so bili
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seznami za nekatere specialistične stroke, vendar se zaenkrat še ne uporabljajo, ker še ni
ustreznega soglasja med partnerji (Stepan, 1999, str. 155, 156).

5.4

PARTNERSKO DOGOVARJANJE

Pogodbeni odnosi v zdravstveni dejavnosti se v Sloveniji urejajo centralizirano. V
dogovarjanju sodelujejo predstavniki treh najpomembnejših partnerskih skupin;
zavarovancev, izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter države.
Gre za model, v katerem se usklajujejo interesi treh skupin partnerjev, zato ga imenujejo
»tripartitni« model dogovarjanja. Bistvo tripartitnega dogovarjanja je, da ne gre zgolj za
sodelovanje predstavnika v procesu, pač pa le-ta tudi dokazuje, predlaga, soglaša, odloča
in prevzema odgovornost za sprejete skupne odločitve, ki jih je potrebno spoštovati.
Zaradi raznolikosti predstavnikov je združeno znanje ter informacije, možno je večje
število pristopov k problemom.
O programu zdravstvenih storitev odločajo v Sloveniji partnerji, določeni z zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so predstavniki izvajalcev
zdravstvenih storitev, Ministrstvo za zdravje in ZZZS. Ti določijo glede na razpoložljiva
sredstva letni program zdravstvenih storitev za vso državo, ki opredeljuje količino in vrsto
storitev ter njihovo razporeditev po dejavnostih (osnovna, specialistična, ambulantna,
bolnišnična, zdraviliška, lekarniška in dejavnost socialnih zavodov) (Stepan, 1999, str.
154).
Proces partnerskega dogovarjanja je dvostopenjski. V prvem delu udeleženci dogovarjanja
sprejmejo splošni dogovor in področne dogovore. Udeleženci vsako leto sprejmejo
dogovor o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelijo
kapacitete, ki so potrebne za izvajanje teh programov, ter določijo obseg sredstev. Na tej
osnovi določijo izhodišča za izvajanje programov ter za oblikovanje cen programov oz.
storitev ter druge podlage za sklepanje pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev.
Vse predstavnike partnerjev mora pri dogovarjanju voditi skrb za uresničitev skupnih
nalog. V dogovarjanju za splošni dogovor se vsako leto pojavi večja ponudba programov s
strani izvajalcev zdravstvenih storitev. Cilj je, da se jih čim več vključi v obvezno
zdravstveno zavarovanje pod čim boljšimi pogoji za poslovanje. Finančna sredstva so
omejena, zato je poseben poudarek dan tudi regionalni uravnoteženosti različnih
zdravstvenih dejavnosti.
Rezultat partnerskih dogovarjanj je pisni splošni dogovor, ki predstavlja pravno podlago
za sklepanje pogodb z javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki.
S splošnim dogovorom se opredeli količinski program zdravstvenih storitev, potrebne
kapacitete in potrebno število zdravstvenih delavcev ter potrebna sredstva po posameznih
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dejavnostih. V splošnem dogovoru so opredeljena tudi izhodišča za oblikovanje vrednosti
programa oz. cen zdravstvenih storitev ter druge podlage za sklepanje pogodb med ZZZS
in izvajalci. V okviru vsakoletnega dogovarjanja partnerji sprejmejo tudi merila za obračun
opravljenih programov, s katerimi podrobneje opredelijo pogoje za plačilo storitev.

5.5

SKLEPANJE POGODB

Pogodbe določajo vrste, obseg in kakovost ter roke za uresničevanje programa oziroma
zdravstvenih storitev na podlagi strokovnih standardov za posamezni zavod oziroma
organizacijo v celoti ali po dejavnostih oziroma za zasebnega zdravstvenega delavca.
Pravna podlaga za urejanje pogodbenih odnosov je ZZVZZ, ki določa osnovni potek
dogovarjanja in sklepanja pogodb, ter splošni in področni dogovori.
Po sprejetju dogovorov sledi druga stopnja procesa partnerskega dogovarjanja – razpis,
individualna pogajanja ter sklenitev pogodb med ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev.
64. člen ZZVZZ določa, da ZZZS na podlagi izhodišč objavi razpis programov in storitev za
sklepanje pogodb z zdravstvenimi in drugimi zavodi ter organizacijami, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost oziroma zasebnimi zdravstvenimi delavci. Razpis programa
zdravstvenih storitev za naslednje pogodbeno leto zajema storitve iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja za vse zdravstvene dejavnosti. 29. člen Splošnega dogovora
2010 določa, da se na razpis prijavijo le novi izvajalci ter izvajalci, ki že imajo sklenjeno
pogodbo z ZZZS in se prijavljajo na za njih nove programe zdravstvenih storitev. Druga
stopnja procesa partnerskega dogovarjanja predstavlja sklenitev pogodb ZZZS z izvajalci
zdravstvenih storitev. ZZZS na osnovi sprejetih dogovorov objavi razpis programov, na
katere se prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev, ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS
ali se prijavljajo za dejavnost, ki je za njih nova. Izvajalcem, ki že imajo sklenjene
pogodbe z ZZZS, le-ta ponudi v podpis novo pogodbo, pripravljeno po novo sprejetih
dogovorih.
64. člen ZZVZZ pravi, da ZZZS sklepa pogodbe z zdravstvenimi zavodi in drugimi zavodi
ter organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, in z zasebnimi zdravstvenimi
delavci na podlagi njihovih ponudb za uresničevanje programov in storitev, ki jih zbere na
podlagi razpisa. Zdravstveni zavod oziroma drug zavod ali organizacija, ki opravlja
zdravstveno dejavnost oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki ni bil izbran, lahko zahteva,
da o izbiri odloči arbitraža.
V 54. členu navodil za oblikovanje in financiranje programov za zdravstvene domove in
zasebno zdravniško dejavnost je določeno, da se v skladu z Dogovorom 2009 in
pripadajočimi prilogami pogodbe z novimi zasebnimi izvajalci sklepajo na podlagi razpisa
programov. Zasebnim izvajalcem, s katerimi ima ZZZS sklenjeno pogodbo za 5 let, bo
ZZZS pripravil novo pogodbo le v primeru, da bo zasebni izvajalec to pisno predlagal.
Zasebni izvajalec se lahko prijavi na razpis za opravljanje dejavnosti, za katero ima
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dovoljenje za opravljanje dejavnosti in koncesijo. Dejavnost, za katero sklene z ZZZS
pogodbo, bo opravljal nosilec koncesije s svojim timom.
Splošni dogovor 2011 v 6. točki 3. člena navaja, da bo program dializ določen na podlagi
predloga izvajalca. V primeru, da izvajalec ne poda predloga, bo program posameznih vrst
dializ pripravil ZZZS (program bo enak realizaciji dializ v letu 2010, povečan z indeksom
rasti števila dializ v letu 2010 v primerjavi z letom 2009). V primeru, da je bil indeks rasti
pri posameznem programu dializ v letu 2010 negativen, se program teh dializ za
pogodbeno leto 2011 lahko določi na osnovi realizacije v preteklem letu.
Pri vrednotenju programov in oblikovanju cen zdravstvenih storitev se upoštevajo
naslednji elementi: plače, materialni stroški, amortizacija, drugi prejemki zaposlenih po
kolektivni pogodbi ter zakonsko predpisane obveznosti izvajalcev programov. V dializni
dejavnosti se cena določi za:
- dializo I ( hemodializa kronična)
- dializo II (hemodializa akutna),
- dializo III (hemofiltracija, biofiltracija, hemodialfitracija, hemoperfuzija,
komplicirana bikarbonatna hemodilaiza),
- dan dialize IV (peritonealna dializa),
- dan dialize V (peritonealna dializa z uporabo IPD).
Za sklepanje pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev so pristojne in odgovorne območne
enote praviloma za izvajalce, ki imajo sedež v območni enoti in direkcija za izvajalce:
Klinični center Ljubljana, Inštitut RS za rehabilitacijo, Inštitut za varovaje zdravja,
Onkološki inštitut, vsa zdravilišča, Zavod za transfuzijsko medicino, Ministrstvo za
obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, skupnost organizacij za usposabljanje (ZZZS,
2009).
Strokovni sodelavec ZZZS najprej pripravi izračune finančnih načrtov posameznih
programov oziroma cen zdravstvenih storitev, nato pripravi tekst pogodbe ter vse
potrebne priloge k pogodbi. Pogodbo podpiše direktor območne enote ZZZS ter se jo v
dvojniku pošlje v podpis izvajalcu zdravstvenih storitev. V primeru, da izvajalec ne soglaša
s ponujeno pogodbo, lahko od podpisa pogodbe odstopi ali predlaga, da o spornih
vprašanjih odloči arbitraža. Arbitražo lahko predlaga tudi ZZZS.
Z novim izvajalcem sklene ZZZS pogodbo, če je bil izbran na razpisu, ki ga po sprejemu
Dogovorov objavi ZZZS. Izvajalec je lahko izbran, če izpolnjuje vse pogoje iz razpisa in
sprejetih dogovorov.
Pri pripravi pogodb o uresničevanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
2008 so se prvič sklenile večletne pogodbe. ZZZS je predvsem z zasebnimi izvajalci sklenil
petletne pogodbe. V kolikor se pokaže potreba, se v času veljavnosti večletnih pogodb,
pogodbi doda aneks ali se sklene nova pogodba.
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5.5.1

POGODBE Z IZVAJALCI DIALIZNE DEJAVNOSTI

Izvajanje dializne dejavnosti je podrobneje urejeno v Področnem dogovoru za bolnišnice.
Izvajalci planirajo, kalkulirajo in spremljajo ločeno posamezne vrste dializ. Spremljajo tako
število dializ kot tudi število dializnih bolnikov.
Kalkulacija posameznih vrst dializ je določena v Prilogi I Dogovora 2011 in je podlaga za
kalkulacijo te dejavnosti pri posameznem izvajalcu.
Cena dialize vključuje tudi generično zdravilo eritropoetin (v nadaljevanju EPO). V
primerih, ko je bolnik na dializi hkrati bolnik na kemoterapiji in potrebna tedenska doza
EPO presega 8.000 enot, se EPO nad 8.000 enot lahko obračuna preko recepta. Enako
velja za redke primere drugih nemalignih obolenj, kjer je medicinska indikacija za EPO
nesporna. Izvajalci ob podpisu pogodbe predložijo seznam bolnikov, ki potrebujejo
povečane doze EPO.
24. člen Področnega dogovora govori o možnosti obračuna dialize, če je bolnik
hospitaliziran. Med potekom hospitalizacije se lahko poleg bolnišničnega primera posebej
obračuna tudi storitev dialize in kemoterapije, ki sodi v sklop specialistične ambulantne
dejavnosti, če medicinska indikacija za ambulantno zdravljenje predstavlja nadaljevanje
utečenega zdravljenja, ki ni v neposredni povezavi s tekočo bolnišnično obravnavo. Drugih
storitev med potekom hospitalizacije ni dovoljeno obračunati, saj so že zajete v ceni
obravnave.
V Sloveniji je v letu 2010 dializno dejavnost izvajalo dvanajst javnih izvajalcev ter dva
zasebna izvajalca. Javni izvajalci so javne bolnišnice, zasebnika izvajata zgolj dializno
dejavnost.
V skladu z določili Splošnega in področnih dogovorov se obračun obveznosti med izvajalci
in ZZZS praviloma izvede za prvi in drugi kvartal ter za drugo polletje, ko se izvede končni
letni obračun.
V nalogi obravnavam podatke za leto 2010, zato so tudi merila za obračun zdravstvenih
storitev vzeta za isto leto.

5.5.2

MERILA ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2010

Podlaga za obračun storitev, opravljenih v obdobju I-XII 2010, je plan storitev za obdobje
I-XII 2010, ki temelji na planu iz pogodb za leto 2009 in 2010. Plan storitev se za vsakega
izvajalca ugotovi tako, da se upošteva ustrezno število dvanajstin plana po pogodbi 2009
in 2010.
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Obračun obveznosti med izvajalci in ZZZS se izvaja za prvi in drugi kvartal v letu ter za
drugo polletje (končni letni obračun). Pri tem se upoštevata obdobni plan in realizacija
storitev tako, da se preseganje ali nedoseganje realizacije storitev glede na plan v
obravnavanem obdobju prenaša v naslednje obračunsko obdobje. Prenosi niso možni iz
enega koledarskega leta v drugo.
Dializna dejavnost se spremlja v okviru specialistične ambulantne dejavnosti, vendar je za
dializno dejavnost z razliko od ostalih specialističnih dejavnosti, ta posebnost, da se dialize
v obračun vključijo v realiziranem obsegu. K dializam sodi ustrezno število timov
internistične dejavnosti, za katere, kot tudi za vse ostale specialistične dejavnosti, velja,
da se v obračun vključijo vse opravljene storitve posameznih obračunskih obdobij, vendar
največ do plana storitev.

5.6

POGODBA MED NOSILCEM ZAVAROVANJA IN IZVAJALCEM
ZDRAVSTVENIH STORITEV V AVSTRIJI

Razmerja med posameznimi zdravniki in bolniškimi blagajnami se urejajo s pogodbami,
katerih vsebino v znatni meri opredelijo krovni dogovori med bolniškimi blagajnami in
regionalnimi zdravniškimi zbornicami. Na ta način se določajo tudi plačila zdravnikov, ki so
odvisna od več dejavnikov, med drugim tudi od števila zdravljenih oseb (povzeto po
MISSOC, 2010).
Prvo usklajevanje različnih interesov zdravništva in bolniških blagajn poteka na zvezni
ravni. Interese zdravnikov oziroma njihovih deželnih zbornic zastopa Zvezno združenje
zdravniških zbornic, bolniške blagajne pa Glavno združenje nosilcev socialnega
zavarovanja Avstrije. Vendar potekajo na tej ravni le pogajanja in usklajevanja usmeritev
ter izhodišč, medtem ko se pogodbe sklepajo med območnimi (deželnimi) bolniškimi
blagajnami in območnimi (deželnimi) zdravniškimi zbornicami. Tako ima vsaka dežela
svojo pogodbo, ki se od drugih najpogosteje razlikuje le v nekaterih podrobnostih.
Globalna pogodba zavezuje oba partnerja. Bolniška blagajna se na primer mora zavezati,
da ne bo mimo pogodbe širila svojih zdravniških zmogljivosti v ambulantorijih, da bo
zagotavljala približno enakomerno razporeditev zdravnikov po posameznih območjih ter
da ne bo dovoljevala spreminjanja mreže. Prav tako se mora s pogodbo zavezati, da ne
bo s svojimi ukrepi ovirala strokovnega dela zdravnikov in da jim bo poravnala račune za
vse korektno opravljene storitve. Posebnost avstrijskega sistema zdravstvenega varstva so
tako imenovani ambulantoriji. Bolniške blagajne imajo po zakonu, poleg javnih pooblastil
za izvajanje zdravstvenega zavarovanja, pravico ustanavljati lastne zdravstvene
zmogljivosti. Tako je osem odstotkov vseh bolnišničnih zmogljivosti v lasti bolniških
blagajn. Namen ustanavljanja ambulantorijev je zagotoviti določene zdravstvene
zmogljivosti, kjer je njihova dostopnost slaba, ali pa tudi vzpostaviti določeno konkurenco
zasebni zdravniški in zobozdravniški praksi na posameznih območjih. Tako so v Avstriji
bolniške blagajne v določenem delu izvajalec in njihov plačnik obenem. Globalna pogodba
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med zbornico in bolniško blagajno vsebuje določilo o številu zdravniških delovišč na
območju, ki ga pokriva območna bolniška blagajna ali za potrebe zavarovancev področne
bolniške blagajne. Pri tem določa pogodba število zdravniških delovišč. Za delovišča, ki se
izpraznijo zaradi upokojitve ali odhoda zdravnikov, in za delovišča, ki so s pogodbo
dogovorjena kot nova, se po sklenitvi pogodbe opravi razpis. Vsak zdravnik, ki želi
opravljati svojo dejavnost na račun bolniških blagajn, mora z njimi skleniti individualno
pogodbo. Ta pogodba ima obliko vnaprej pripravljenega obrazca. S podpisom te pogodbe
izrazi zdravnik pripravljenost delati za zavarovance bolniške blagajne in uresničevati
obveznosti, ki so opredeljene v globalni pogodbi. S podpisom pogodbe pridobi zdravnik
pooblastila in pristojnosti pogodbenega zdravnika bolniške blagajne (Vertragsartz). Z
individualno pogodbo zdravnik in bolniška blagajna ne moreta urejati ali spreminjati
opredelitev globalne pogodbe. Če bi želela kakšno zadevo urediti po svoje, morata
pridobiti soglasje zbornice. Individualne pogodbe se sklepajo za nedoločen čas. Pogodbeni
zdravniki obračunavajo opravljene storitve bolniški blagajni po katalogu storitev, ki je
sestavni del globalne pogodbe. Uveden imajo storitveni sistem, ki je pripravljen tako, da
ima vsaka dejavnost oziroma specialnost svoj spisek storitev, ki jih lahko zaračunava
plačniku. Koliko je vredna točka, določa za posamezno obdobje globalna pogodba (po
Toth, 2003, str. 184-188).
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6 KADROVSKI NORMATIVI

H 3:

H 4:

6.1

Dializno dejavnost v Sloveniji izvajajo javni in zasebni izvajalci.
Zdravstveni delavci, zaposleni pri zasebnem izvajalcu, so manj
naklonjeni zaposlitvi pri javnem izvajalcu dializne dejavnosti.
Strokovni kadrovski normativi določajo sestavo kadra za opravljanje
dializne dejavnosti, vendar struktura zaposlenega kadra pri izvajalcih
dializne dejavnosti ne ustreza kadrovskim normativom.

KADROVSKI NORMATIVI

Število in sestavo osebja v zdravstveni službi opazujemo z dveh plati. Gledano s
strokovnega vidika zagotavlja usposobljeno in motivirano zdravstveno osebje uspešno in
učinkovito zdravstveno dejavnost in dobre zdravstvene rezultate, z ekonomskega vidika
pa pomeni vrednost živega dela v zdravstveni dejavnosti največji strošek delovanja
zdravstvene službe. Dobri ali slabi zdravstveni rezultati, draga ali cenena zdravstvena
služba so odvisni od zdravstvenega osebja. Zaradi tega strmi država k čim popolnejšemu
obvladovanju strokovnih in organizacijskih vidikov kadrovskih zmogljivosti zdravstvene
službe z ukrepi na področju šolanja, usposabljanja in zaposlovanja zdravstvenih delavcev
in sodelavcev. Posebno skrb posveča država zadostnosti, ustrezni usposobljenosti in
enakomerni zemljepisni razporeditvi tistega zdravstvenega osebja, ki opravlja v javni
zdravstveni službi zdravstveno dejavnost iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter
zdravstveno dejavnost v zvezi z delom in delovnim okoljem (medicino dela). Posebne skrbi
je torej deležno zdravstveno osebje v mreži javne zdravstvene službe (Česen, 1998, str.
56, 57).
Strokovna medicinska doktrina (poklicni standardi) predpisuje zdravstvenim delavcem
izbiro in uporabo zdravstvenih tehnologij, preventivnih, diagnostičnih in terapevtskih
postopkov in storitev, ki naj zagotovijo, da bo preprečevanje bolezni oziroma zdravljenje
pravočasno, strokovno ustrezno ter sprejemljivo za bolnika in plačnika zdravstvenih
storitev (Česen, 1998, str. 57).
Načrtovanje ali planiranje obsega in strukture kadrov je sestavni in nujni del poslovanja.
Običajno je kadrovski načrt organsko vključen v poslovni načrt, lahko je bolj podrobno ali
operativno pripravljen kot poseben dokument. Kadrovske načrte za del javnega sektorja
ureja Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, štev. 32/2006 – uradno prečiščeno besedilo)
ter Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list
RS, št. 60/2006). Vendar ti predpisi – kar je razumljivo – ne urejajo podrobnejših
strokovnih vsebinskih osnov in metod za določanje obsega in strukture zaposlenih (Belčič,
2006, str. 1, 2).
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Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994) definira: »standard – za posamezno državo
obvezen enotni predpis mer, kakovost izdelkov«. V industrijskih krogih definirajo standard
kot dokument, ki precizira norme, ki jih mora izpolnjevati kak proizvod. Te dogovorjene
mere zagotavljajo stalno kakovost proizvoda in ščitijo potrošnika. Tudi v zdravstvu in
zdravstveni negi so strokovnjaki, ki se ukvarjajo s kakovostjo, razvili definicije standardov.
Avedis Donabedian (1982) definira standarde v zdravstvu kot strokovno oblikovane
specifične kvantitativne zahteve, ki definirajo nekaj »dobrega«. Elizabeth Mason (1984)
pravi, da je negovalni standard veljavna definicija kakovosti zdravstvene nege, ki vključuje
kriterije, s katerimi lahko vrednotimo učinkovitost zdravstvene nege. Da bi zagotovili
kakovost, mora biti vsak standard veljaven. Zdravstvena nega, ki se ravna po standardih,
zagotavlja bolniku pozitivni izid. Standard ni veljaven, če ne vsebuje kriterijev za
vrednotenje zdravstvene nege (Sekavčnik, 1997, str. 11).

6.2

STROKOVNI POKLICNI STANDARDI

Medicinska stroka bi si morala vseskozi prizadevati, da bi poenotila strokovne poklicne
standarde (strokovno medicinsko doktrino) zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja na račun
javnega zavarovanja (standardi virov, procesov in izidov zdravljenja, klinične poti,
smernice in druga priporočila za dobro klinično prakso). Gre za optimalne in ne
maksimalne standarde. Da do njih ni lahko priti, je razlogov več. Neposredni odnos med
bolnikom in zdravnikom v procesu zdravljenja je enkraten in ga v bistvu sploh ne moremo
standardizirati. Standardi tudi sicer tako ali drugače posegajo v poklicno prostost, ki jo
zdravniki skrbno negujejo. Vprašanje je tudi, kdo naj standarde oblikuje, če se jim
zdravniki izogibajo, drugi pa jih ne morejo. Z vidika izvajalcev je najtežje standardizirati
izide zdravljenja. Ti niso odvisni le od prizadevanja zdravstvenih delavcev, marveč tudi od
zdravstvenih posebnosti in dovzetnosti ter vedenjskih vzorcev bolnikov. Zato bodo
kakršnikoli poklicni standardi vselej pomanjkljivi (Česen, 2006, str. 50).
V Sloveniji smo podobno kot drugod po Evropi vse do sredine osemdesetih let širili
zdravstvene zmogljivosti in v skladu s tem namenjali vedno višja finančna sredstva za
zdravstvene programe. Zdravstvena politika v predhodnem sistemu je poudarjala pomen
in vlogo primarnega zdravstvenega varstva, vendar je specialistično ambulantna in
bolnišnična dejavnost v Sloveniji kljub temu dosegla hitrejši razvoj na področju prostorskih
in kadrovskih zmogljivosti, obsega finančnih sredstev, predvsem pa tudi pri opremi in
tehnologiji obravnave bolnikov. Da bi zagotovili uravnoteženo in bolj učinkovito izvajanje
zdravstvenih programov, so predstavniki ZZZS v vsakoletnem dogovarjanju s partnerji
uveljavili zahteve po izenačevanju zmogljivosti med različnimi ravnmi zdravstvene
dejavnosti in izvajali določena prestrukturiranja v financiranju. Projekti izenačevanja
zmogljivosti so znani kot standardizacija (Stepan, 1999, str. 156).
Izenačevanje zmogljivosti je bilo nujno, saj so bile pred reformo v letu 1992 razlike zaradi
stihijskega financiranja že zelo velike in tako v marsičem ogrožale osnovno načelo
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pravične razporeditve in dostopnosti do zdravstvenih storitev v celotni državi (Stepan,
1999, str. 156).
Osnovni cilji standardizacije so bili doseči pravičnejšo delitev sredstev, namenjenih za
zdravstveno dejavnost med posameznimi izvajalci zdravstvenega varstva, zagotoviti po
kakovosti čim bolj enak obseg zdravljenja vsem zavarovanim osebam v Sloveniji. V kolikor
so ekipe standardizirane, je lažje zagotoviti enako obremenitev zaposlenih v zdravstvu,
zagotoviti vsem zavarovanim osebam enako dostopnost do storitev zdravstvenega
varstva, poenostaviti vsakoletno dogovarjanje in sklepanje pogodb, stimulirati izvajalce k
boljšemu delu (racionalizacija znotraj standardov). Posledično to pomeni lažji nadzor nad
delom izvajalcev, odpravo nesmiselnega zaračunavanja posebej dragih materialov in
zdravil. Standardizacija omogoča prehod nagrajevanja primerov in ne bolniško – oskrbnih
dni (po Stepan, 1999, str. 157, 158).
Pri ambulantno specialistični dejavnosti je bilo po posebni metodologiji, kjer je bil
upoštevan kraj uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v posamezni dejavnosti, najprej
določeno gravitacijsko območje za posamezne izvajalce na geografskem območju
bolnišnic. Upoštevani so bili nosilci v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, zdraviliščih in
specialistih zasebnikih. Standardi sestave tima, kvalifikacijska struktura6, delovna
obveznost, materialni stroški in amortizacija ter sredstva za laboratorijsko dejavnost so bili
standardizirani povsem enako kot na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in pri zasebnih
specialistih, tako da je enaka tudi cena za posamezno specialistično ambulantno dejavnost
(Stepan, 1999, str. 161).

6.2.1

KLASIFIKACIJA MEDICINSKEGA OSEBJA

Medicinske sestre oziroma zdravstveni tehniki imajo štiri temeljne odgovornosti:
podpiranje zdravja, preprečevanje bolezni, obnavljanje zdravja in lajšanje trpljenja.
Potreba po zdravstveni nega je splošna. Z zdravstveno nego je neločljivo povezano
spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravico do življenja, dostojanstva in spoštljivega
obravnavanja. Medicinske sestre nudijo zdravstvene storitve posamezniku, družini ali
skupnosti in usklajujejo svoje delo z delom v sorodnih skupinah (Tschudin, 2004, str. 58).
Proces zdravljenja s hemodializo opravljajo: zdravnik specialist, višje medicinske sestre in
srednje medicinske sestre. Delo medicinskih sester na dializi je visoko specializirano,
dializni oddelek pa je del intenzivne terapije. Poleg dela na dializi opravljata zdravnika še
delo zdravnika na internem oddelku, v sklopu oddelka za dializo pa se izvajajo še storitve
nefrološke ambulante in dejavnost 24-urnega merjenja krvnega tlaka, kar povzroča se
dodatno obremenitev dializnega osebja (Pirkovič, 2005, str. 52).

6

V letu 2008 je prehod na nov plačni sistem odpravil kvalifikacijske količnike ter prinesel plačne
razrede (Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS). Ur. list RS 57/2008).
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Zdravstveni tehnik oziroma srednja medicinska sestra na delovnem mestu na
hemodializi izvaja zdravstveno nego bolnika z različnimi bolezenskimi stanji ter
zdravstveno nego bolnika po programu zdravljenj s hemodializo. Sodeluje pri pripravi
bolnikov na zdravniške preglede in druge diagnostično terapevtske posege, po navodilih
razmejitev zdravstvene nege (Zbornica zdravstvene nege, Utrip 1997) in strokovnih
standardih tudi opravlja diagnostično terapevtske posege. Naloga srednje medicinske
sestre na hemodializi je tudi evidentiranje postopkov zdravstvene nege in medicinsko
tehničnih posegov ter registracija bolnikov in opravljenega dela, priprava aparatur,
dializatorjev, dializnih raztopin za hemodializo. Pripravi bolnika na hemodializo, nato
izvede postopek hemodialize, sledi kontrola ter ukrepanje ob zapletih v okviru strokovne
usposobljenosti. Po naročilu zdravnika daje različne vrste terapij, dializnega bolnika vodi
psihosomatsko. Srednja medicinska sestra je zadolžena tudi za organizacijo, sodelovanje,
spremljanje, izvajanje diagnostično terapevtskih posegov in postopkov, zdravstveno
vzgojno delo z bolniki in njihovimi svojci v okviru strokovne usposobljenosti; čiščenje,
dezinfekcijo in vzdrževanje aparatur za hemodializo, načrtovanje, izvajanje in
nadzorovanje higienskih postopkov na oddelku. Skrbeti mora za redno izobraževanje,
sodelovanje pri uvajanju novih metod dela, praktično usposabljati novo sprejete delavce v
okviru delokroga ter po nalogu odgovornega delavca opravljati še druga dela, vezana na
delovni proces (vodenje in kontrola, cepljenje proti hepatitisu b, izvedba načrta za
pripravo bolnika na transplantacijo) (po Pirkovič, 2005, str. 53).
Višja medicinska sestra na hemodializi opravlja dela in naloge, ki so opisane za
delovno mesto zdravstvenega tehnika oz. srednje medicinske sestre na hemodializi,
organizira, vodi in nadzira delo v timu, skrbi za nabavo materiala ter sodeluje pri nabavi
ustreznih pripomočkov, vodi in izvaja terapevtske in diagnostične posege pri akutnih in
kompliciranih oblikah hemodialize (dializa II in dializa III), vodi in izvaja akutne in
komplicirane dialize na intenzivnih oddelkih v bolnišnici (po Pirkovič, 2005, str. 53).

6.3

KADROVSKI NORMATIV ZA DIALIZNO DEJAVNOST

V Evropi obstaja združenje zdravnikov nefrologov (EDTA) in združenje medicinskih sester
in drugega osebja, ki obravnava dializne bolnike (EDTNA/ERCA) – European Dialysis and
Transplant Nurses association/European renal care association. Obe združenji, vsako na
svojem področju, poskušata izoblikovati standarde za čim boljšo dializo za vsakega bolnika
posebej in si tudi prizadevata za čim nižjo ceno. Vendar pa v teh prizadevanjih cena v
večini primerov ni prva postavka, ampak kakovost. Na eni strani je težnja finančnikov in
birokratov po čim cenejših in enostavnih oblikah zdravljenja, po drugi po so danes
možnosti za čim bolj optimalno dializo za vsakega bolnika tako rekoč neomejene. Z
dobrim in vsakemu bolniku posebej prilagojenim zdravljenjem dosežemo zelo dobro
zdravstveno stanje teh bolnikov in so tako rekoč popolno rehabilitirani in sposobni še
naprej ostati aktivni člani družbe (Vrhovec, 1993, str. 217).
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6.3.1

KADROVSKI NORMATIVI ZA DIALIZNO DEJAVNOST V SLOVENIJI

Za dializno dejavnost se uporablja tri vrste kadrovskih normativov, gledano z različnih
strok. Strokovne normative postavi Zdravstveni svet, ki je najvišji strokovno usklajevalni in
posvetovalni organ ministrstva za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti,
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. ZZDej v 75. členu določa, da
Zdravstveni svet med drugimi nalogami sodeluje pri pripravi plana zdravstvenega varstva
ter kadrovskih in delovnih normativov. Kadrovske normative za izvajanje dializne
dejavnosti v Sloveniji je sprejel in predstavil Zdravstveni svet 8. maja 1997. Normativi so
sprejeti skladno z evropskimi standardi na področju zdravljenja s hemodializo.
Prva vrsta normativov določa pogoje usposabljanja zdravnika specialista internista ter
osnovni profil medicinske sestre. Natančno je določen čas in program usposabljanja, da
lahko zdravstveni delavec prične samostojno opravljati delo v dializni dejavnosti. V
drugem delu so določeni sami kadrovski normativi za normalno funkcioniranje zdravljenja.
Kadrovski normativi za normalno funkcioniranje hemodializnega zdravljenja:
- 1 zdravnik/300 dializ/mesec, kroničnih z omejenim nadzorom,
- 1 zdravnik/250 dializ/mesec, kroničnih, nekompliciranih,
- 1 zdravnik/100 dializ/mesec, kroničnih, kompliciranih,
- 1 zdravnik/30 dializ/mesec, akutnih, kompliciranih, v intenzivnem oddelku,
- 1 zdravnik/350 dializ/mesec, kroničnih, na domu,
- 1 SMS7/70 dializ/mesec, kroničnih z omejenim nadzorom,
- 1 SMS/40 dializ/mesec, kroničnih, nekompliciranih,
- 1 VMS8/20 dializ/mesec, kroničnih, kompliciranih,
- 1 VMS/20 dializ/mesec, akutnih, kompliciranih,
- 1 strojni tehnik/500 dializ/mesec v dializnem oddelku.
Kadrovski normativi za normalno funkcioniranje zdravljenja s peritonealno dializo:
- 1 zdravnik/25 bolnikov na peritonealni dializi,
- 1 VMS in 1 SMS za pričetek zdravljenja prvih 15 bolnikov na peritonealni dializi v
centru,
- 1 SMS/15 bolnikov na peritonealni dializi.
Druga vrsta normativov izhaja iz financiranja dejavnosti. V okviru vsakoletnih pogajanj
se predstavniki dogovorijo o programu zdravstvenih storitev in izhodišča za njihovo
izvajanje ter oblikovanje cen. 6. točka 23. člena Splošnega dogovora 2010 opredeljuje
tudi dialize in sicer se spremljajo ločeno, po posamezni vrsti dialize (Priloga 1).
49. člen Priloge ZD ZAS II/a 2010 določa, da se kadrovske zmogljivosti standardiziranega
tima izkazujejo s številom delavcev in plačnim razredom. Določijo se tako, da se
7
8

SMS - srednja medicinska sestra
VMS - višja ali diplomirana medicinska sestra
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posameznemu timu prizna kadrovska sestava, kot jo za posamezne ožje dejavnosti določa
Priloga I. Sestava tima iz Priloge I in Priloge I/a vključuje tudi administrativno-tehnični
kader, ki znaša največ 17,27 odstotka načrtovanih zdravstvenih delavcev.
Tabela 6: Normativi ZZZS za plačilo opravljenih dializ v pogodbenem letu 2010 po
posameznih vrstah dializ

Delavci iz ur
Zdravnik
specialist
Vrsta dialize
Dializa I

na 1000 dializ

Dipl. med.
sestra/ višja
med. sestra

0,26

Tehnik
zdravstvene
nege

Administrativno
tehnični kader

Skupaj

1,01

0,22

1,49

Dializa II

na 1000 dializ

1,16

1,71

0,50

3,37

Dializa III

na 1000 dializ

0,55

1,01

0,27

1,83

Dializa IV

na 365 procedur

0,15

0,28

0,28

0,12

0,83

Dializa V

na 156 procedur

0,30

0,34

0,34

0,17

1,15

Vir: ZZZS (Splošni dogovor 2010).

Normativ ZZZS glede kadra je enoten za javne in zasebne izvajalce dializne dejavnosti.
Tretja vrsta normativov se oblikuje glede na kategorizacijo bolnikov.
Kategorizacija je sistematično razdeljevanje ali združevanje predmetov ali pojmov po
skupinah in razredih ali po splošnih značilnostih, po katerih so si različni ali podobni.
Kategorizaciji sorodni pojmi so: klasifikacija, razdelitev, grupiranje, razvrščanje (Petrovečki
v: Založnik in Železnik, 2003, str. 38).
Kategorizacija zdravstvene nege bolnikov ali kategorizacija bolnikov znotraj področja
zdravstvene nege je sistem razvrščanja bolnikov v kategorije glede na določene
posebnosti oziroma potrebe po zdravstveni negi. Namen kategorizacije zdravstvene nege
bolnikov je predvsem v izračunu intenzivnosti zdravstvene nege ter izračunu stroškov
(dejanskih, predvidenih) za določen oddelek (Björkström in sodelavci v: Založnik in
Železnik, 2003, str. 38).
Dnevno s pomočjo računalniškega zapisa bolnike razvrščajo po kategorijah oziroma
skupinah. Za tako razvrščanje mora sestra poznati bolnikovo zdravstveno stanje.
1. Skupina:
2. Skupina:
3. Skupina:

Bolnik je pretežno samostojen
Bolnik potrebuje delno pomoč pri hranjenju, gibanju, osebni higieni
Popolna pomoč pri gibanju, hranjenju, osebni higieni + nadzor
vitalnih funkcij.

Z vsakodnevnim kategoriziranjem bolnikov lahko medicinska sestra hitro oceni, v kolikšni
meri se je varovančevo zdravstveno stanje izboljšalo ali poslabšalo. Na koncu meseca
opravijo statistično poročilo o kategorizaciji bolnikov. Iz tega poročila je razvidno, v kateri
skupini imajo največ bolnikov ter izračunajo kadrovske normative – koliko zdravstvenega
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osebja potrebujejo (Klančar in Modrej v: Čalić in Rep, 2002, str. 11). Ta vrsta normativov
se uporablja zgolj za hospitalizirane bolnike, zato je pri nadaljnjem obravnavanju ne bom
uporabila, saj se dializna dejavnost izvaja ambulantno in ne hospitalno.

6.3.2

KADROVSKI NORMATIVI ZA DIALIZNO DEJAVNOST V AVSTRIJI

Avstrijski zvezni inštitut za zdravstveno nego (ÖBIG) določa za bolnišnice kot ključno
osebje za izvajanje dialize naslednje:
1 diplomirana medicinska sestra/60 dializ mesečno
1 medicinska sestra/60 dializ mesečno
1 zdravnik specialist/300 dializ mesečno
Skupine nadomestnega zdravljenja ledvice so razdeljene v 3 skupine:
1. Hemodializa (ta skupina je razdeljena na enajst podskupin zdravljenja:
hemodializa/hemofiltracija/hemodiafiltracija v bolnišničnem centru ali v
nebolnišničnem centru ali doma, neznana terapija ter neznan proces hemodialize).
2. Peritonealna dializa (ta skupina je razdeljena na pet podskupin zdravljenja: CAPD,
CCPD/APD, IPD v bolnišničnem centru, IPD doma ter neznan proces).
3. Transplantacije (ta skupina je razdeljena na osem podskupin).

6.4

KADROVSKA POKRITOST V DIALIZNI DEJAVNOSTI

6.4.1

KADROVSKA POKRITOST V DIALIZNI DEJAVNOSTI V SLOVENIJI

V Sloveniji je štirinajst izvajalcev dializne dejavnosti, večina jih je v okviru bolnišnic, dva
sta zasebna izvajalca. Ob koncu leta 2010 je bilo v Sloveniji 22 dializnih centrov: 15
bolnišničnih, 6 zasebnih in en transplantacijski center. 4. novembra 2010 je minilo 40 let
od prve kronične hemodialize v Kliničnem centru v Ljubljani. Pot do tega zahtevnega
zdravljenja so nefrologom in internistom pred tem tlakovali urologi, ki so aprila 1959 na
Urološki kliniki v Ljubljani izpeljali prvo akutno hemodializo. Ljubljanskemu Centru za
dializo Zaloška se je v preteklih 40 letih pridružilo še 20 dializnih centrov, med njimi en
pediatrični in center za peritonealno dializo in poleg tega še en center za transplantacijo
ledvic (Slovensko nefrološko društvo, 2010).
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Slika 5: Dializni centri v Sloveniji

Vir: Poslovno poročilo Slovensko nefrološko društvo (2007 in 2008, str. 10).

Na Sliki št. 5 je prikaz dializnih centrov v Sloveniji. Poleg dializnih centrov je v Ljubljani
tudi Center za transplantacijo ledvic (TX), Center za peritonealno dializo (PD) ter Center
za pediatrično dializo in transplantacijo ledvic (MOB).
V običajni hemodializni enoti je večina postelj zasedenih s kroničnimi bolniki. Organizacija
temelji na tedenskem urniku, kjer je vsak bolnik na hemodializi trikrat tedensko po
običajno štiri do pet ur. Vsak dan sta lahko dva ali trije turnusi. V večini bolnišnica je
dializna enota del klinike za nefrologijo, obstaja pa veliko neodvisnih centrov, ki delujejo
izven bolnišnic. Vodja dialize je zdravnik, ki je medicinsko odgovoren. Predpisuje vrsto
zdravljenje s hemodializo in sledi učinkom. Glavna sestra je praktični manager dializne
enote. Hemodializo navadno vodijo medicinske sestre ali medicinski tehniki, včasih jim
pomagajo sestrski asistenti. Tehnik z ustrezno izobrazbo je odgovoren za vzdrževanje
opreme. Večje enote imajo posebnega dietetika, ki svetuje bolnikom glede prehrane in
vnosa tekočin. Možna je tudi hemodializa na domu. Čeprav je za tako vrsto hemodialize
potrebna velika izkušenost in odgovornost bolnika, je to primerna metoda za bolnike, ki
živijo daleč od dializne enote ali tiste, ki želijo neodvisno življenje (Bizjak et al., 1999).
V letu 2010 je bilo v Sloveniji skupno opravljenih 237.271 dializ, od tega tretjina dializ III
(75,14 %). Slika 6 prikazuje delež opravljenih dializ, ki so jih v letu 2010 opravili
posamezni javni in zasebni izvajalci dializne dejavnosti. SB Celje je po številu opravljenih
dializ v letu 2010 tretji največji izvajalec med vsemi izvajalci ter drugi med javnimi
izvajalci. Drugi med vsemi izvajalci je Nefrodial, d. o. o, vodilno mesto pripada UKC
Ljubljana. Zasebna izvajalca sta Nefrodial, d. o. o. ter Hemodial, d. o. o., ki predstavljata
14,29 % vseh dializnih izvajalcev.
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Slika 6: Delež opravljenih dializ po izvajalcih v letu 2010

Vir: lasten

Po podatkih Slovenskega nefrološkega društva se je v letu 2008 manjše število bolnikov
zdravilo dvakrat tedensko (99 bolnikov), enkrat tedensko (5 bolnikov), štirikrat tedensko
(11 bolnikov), večina pa trikrat tedensko.
Na dan 31. 12. 2008 je bilo 1.967 dializnih bolnikov, kar predstavlja 967,8 bolnika na
milijon prebivalcev, od tega 1.130 moških in 837 žensk. Povprečna starost bolnikov je bila
61 let, 22 bolnikov je bilo mlajših od 20 let.
Na Sliki 7 je prikazana struktura bolnikov v obdobju od leta 1998 do leta 2008 glede na
vrsto nadomestnega zdravljenja ledvic; število hemodializnih bolnikov (HD), število
peritonealnih bolnikov (PD) ter število bolnikov, ki jim je bila opravljena transplantacija
ledvice (TX). Opazimo, da se število dializnih bolnikov z leti povečuje, medtem ko se
število transplantiranih bolnikov v tem obdobju bistveno ne spreminja.
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Slika 7: Struktura bolnikov po vrsti nadomestnega zdravljenja ledvic

Vir: Poslovno poročilo Slovensko nefrološko društvo (2007 in 2008, str. 14).

V nadaljevanju se bom omejila le na hemodializno zdravljenje. Peritonealna dializa
oziroma trebušna dializa je oblika nadomestnega zdravljenja ledvic, ki jo bolnik izvaja sam
na svojem domu in poteka na drugačni osnovi kot hemodializa. Transplantacija ledvice je
presaditev ledvice umrlega ali živečega darovalca.

6.4.1.1

Kadrovska pokritost v Splošni bolnišnici Celje

Splošna bolnišnica Celje je bila ustanovljena leta 1887. Organizirana je kot javni zavod ter
je v državni lasti. Vse do danes je imela in še vedno ima velik pomen v širši regiji. Po svoji
velikosti je tretja največja v državi ter pokriva gravitacijsko območje 250 do 300 tisoč
državljanov, kar predstavlja skoraj šestino prebivalstva v Republiki Sloveniji. V SB Celje je
bilo 31. 12. 2010 zaposlenih 1.730 oseb. Letni prihodek bolnišnice je leta 2010 znašal
približno 87,5 milijona evrov. V SB Celje se izvaja celovita bolnišnična in ambulantnospecialistična zdravstvena oskrba na sekundarni ravni. V letu 2010 so opravili 24.052
dializ. Dejavnost je organizirana tako, da se nudi 24 urno oskrbo na vseh specializiranih
področjih medicine (Poslovno poročilo Splošne bolnišnice Celje, 2010).
V centru za dializo SB Celje skrbijo za nadomestno zdravljenje bolnikov s kronično
odpovedjo ledvic s hemodializo in peritonealno dializo, na področju transplantacije
pripravljajo bolnike na uvrstitev na čakalno listo. Velik del dejavnosti predstavlja tudi
zdravljenje bolnikov z akutno ledvično okvaro s podpornim zdravljenjem na oddelkih
intenzivne terapije. Center za dializo razpolaga s 33 dializnimi priključnimi mesti.
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Tabela 7: Prikaz potrebnega števila zdravstvenega osebja v dializnem centru SB Celje v
letu 2010 glede na kadrovske normative Zdravstvenega sveta
Delavci iz ur

Vrsta dialize

Število
opravljenih
dializ v 1
mesecu

Zdravnik
specialist9

619

2,48

Dializa I

Dipl. med.
sestra/
višja med.
sestra10

Srednja
medicinska
sestra11

Skupaj
kader

15,48

17,96

Dializa II

69

2,30

3,45

5,75

Dializa III

1.067

10,67

53,35

64,02

Skupaj

1.755

15,45

56,80

15,48

87,73

Vir: lasten
Tabela 8: Prikaz potrebnega števila zdravstvenega osebja v dializnem centru SB Celje v
letu 2010 glede na normative ZZZS
Delavci iz ur
Zdravnik
specialist

Vrsta dialize

Število
opravljenih
dializ

Dializa I

Dipl. med.
sestra/
višja med.
sestra

Tehnik
zdravstvene
nege

Administrativno
tehnični
kader12

Skupaj
kader

7,51

1,64

11,08

7.433

1,93

Dializa II

828

0,96

1,42

0,41

2,79

Dializa III

12.811

7,05

12,94

3,46

23,44

Skupaj

21.072

9,94

14,35

5,51

37,31

7,51

Vir: lasten

9

Zdravnik specialist ima zaključen najmanj šestletni ali 5.500 ur trajajoči univerzitetni študij s
teoretičnim in praktičnim izobraževanjem in usposabljanjem na medicinski fakulteti, opravljeno
pripravništvo in strokovni izpit ter zaključeno specializacijo (9. in 16. člen Zakona o priznavanju
poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne
medicine specialist, ZPPKZ).
10
Diplomirana medicinska sestra ali diplomirani zdravstvenik (ali višja medicinska sestra ali višji
diplomirani zdravstvenik) ima zaključen visokošolski študij zdravstvene nege, ki obsega najmanj
4.600 ur programa, od tega najmanj 2.300 ur v neposrednem stiku s kliničnim okoljem (Visoka šola
za zdravstveno nego Jesenice, 2011).
11
Srednja medicinska sestra ali tehnik zdravstvene nege ima zaključeno srednješolsko
izobraževanje in je usposobljen za vrsto strokovnih del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih
ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih (Srednja šola Jesenice, 2011).
12
Administrativno tehnični kader predstavljajo vse ne-zdravstvene službe s strokovnimi,
organizacijskimi in administrativno tehničnimi nalogami, ki skrbijo za izvedbo zdravstvene
dejavnosti.
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Tabela 9: Dejanski kader v dializnem centru SB Celje v letu 2010
Realizacija kadrov
Zdravnik specialist

4

Dipl. med. sestra / višja med. sestra

14

Tehnik zdravstvene nege

19

Skupaj kader

37

Vir: Letno poročilo SB Celje (2010).

Iz podatkov za SB Celje ugotovimo, da se dejansko število zaposlenih glede na
postavljene kadrovske normative s strani plačnika v skupnem številu ne razlikuje veliko,
pač pa je očitno razhajanje v strukturi kadra. Glede na normativ imajo premalo zaposlenih
zdravnikov (5,94) ter diplomiranih oz. višjih medicinskih sester (0,35), medtem ko je
število tehnikov zdravstvene nege oz. srednjih medicinskih sester preveč (11,49).
Zdravniki so razporejeni na posteljni oddelek ali na dializo po mesečnem razporedu,
sodelujejo tudi v skupnih internističnih službah. V centru za dializo glede na obseg dela in
število delovišč primanjkuje zdravnikov. Primanjkuje tudi diplomiranih medicinskih sester
zaradi tehnične zahtevnosti dializnih procedur. Primerjava dejansko zaposlenega kadra in
kadra po normativih Zdravstvenega sveta pokaže še večji razkorak.
Tabela 10: Starostna struktura dializnih bolnikov v SB Celje v letu 2010

Starost v letih
od - do

Število
bolnikov

Delež
bolnikov

do 20

1

0,76

od 21 do 50

19

14,39

od 51 do 65

46

34,85

nad 65

66

50,00

Skupaj

132
Vir: SB Celje (2010).

V povprečju ena medicinska sestra (srednja in višja oz. diplomirana) oskrbuje 4 bolnike. V
letu 2010 so v SB Celje obravnavali 205 dializnih bolnikov in petina od teh je imela
spremljajoče zdravstvene težave. Bolniki, obravnavani zaradi akutne odpovedi ledvic, ni
nujno, da postanejo dializni bolniki.

6.4.1.2

Kadrovska pokritost v Nefrodial, d. o. o.

Družba Nefrodial, d. o. o. je hčerinsko podjetje mednarodne družbe Fresenius Meddical
Care s 70 tisoč zaposlenimi, ki skupaj oskrbujejo 119 tisoč dializnih bolnikov v 19
evropskih državah. Sedež podjetja je v celjski regiji, v Zrečah. V Sloveniji delujejo v okviru
javne zdravstvene mreže, s koncesijo ministrstva za zdravje. Dializni center Nefrodial, d.
o. o. je pričel s svojo dejavnostjo v dializnem centru Zreče 4. oktobra 1994 z osmimi
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dializnimi bolniki. Skozi čas so odpirali nove centre in tako so ob koncu leta 2010 imeli
skupno štiri dializne centre, v katerih so zdravili 273 bolnikov.
V eni dializni sobi imajo 5 dializnih mest, kjer se v dveh izmenah (dopoldan, popoldan)
dializira 20 pacientov. Dializirajo se trikrat tedensko (vsak drugi dan –- ponedeljek, sreda,
petek in torek, četrtek, sobota).
Tabela 11: Prikaz potrebnega števila zdravstvenega osebja v Nefrodial, d. o. o. v letu
2010 glede na kadrovske normative Zdravstvenega sveta
Delavci iz ur
Število
opravljenih
dializ v 1
mesecu

Zdravnik
specialist

22

0,09

Dializa III

3.530

35,30

176,50

Skupaj

3.552

35,39

176,50

Vrsta dialize
Dializa I

Dipl. med.
sestra/
višja med.
sestra

Srednja
medicinska
sestra

Skupaj
kader

0,55

0,64
211,80

0,55

212,44

Vir: lasten
Tabela 12: Prikaz potrebnega števila zdravstvenega osebja v Nefrodial, d. o. o. v letu
2010 glede na normative ZZZS
Delavci iz ur
Dipl. med.
sestra/
višja med.
sestra

Zdravnik
specialist

Vrsta dialize

Število
opravljenih
dializ

Dializa I

273

0,07

Dializa III

42.366

23,30

42,79

Skupaj

42.639

23,37

42,79

Tehnik
zdravstvene
nege

Administrativno
tehnični kader

Skupaj
kader

0,28

0,06

0,41

11,44

77,53

11,50

77,94

0,28

Vir: lasten
Tabela 13: Dejanski kader v dializnih centrih Nefrodial, d. o. o. v letu 2010
Realizacija kadrov
Zdravnik specialist

5

Dipl. med. sestra/Višja med. sestra

12

Tehnik zdravstvene nege

57

Skupaj kader

74

Vir: Nefrodial, d. o. o. (2010).

Iz podatkov za Nefrodial, d. o. o. ugotovimo, da se dejansko število zaposlenih glede na
postavljene kadrovske normative s strani plačnika v skupnem številu ne razlikuje veliko,
pač pa je očitna razlika v strukturi kadra. Glede na normativ imajo premalo zaposlenih
zdravnikov (18,37) ter diplomiranih oz. višjih medicinskih sester (30,79), medtem ko
tehnikov zdravstvene nege oz. srednjih medicinskih sester skoraj ne bi potrebovali
(normativ določa 0,28 tehnika zdravstvene nege), zaposlenih pa so jih imeli 57. S
primerjavo dejansko zaposlenega osebja in osebja, predpisanega z normativi
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Zdravstvenega sveta, ugotovim še večji primanjkljaj zaposlenega osebja. V povprečju
oskrbuje 1 medicinska sestra 3,96 bolnika.
Tabela 14: Starostna struktura dializnih bolnikov v dializnih centrih Nefrodial, d. o. o. v
letu 2010

Starost v letih
od - do
do 20

Število
bolnikov
2

Delež
bolnikov
0,73

od 21 do 50
od 51 do 65

36
77

13,19
28,21

nad 65

158

57,88

Skupaj

273
Vir: Nefrodial, d. o. o. (2010).

Izmed vseh 273 dializnih bolnikov jih ima 48 (17,58 %) spremljajočo bolezen, ki otežuje
hemodializno zdravljenje.
Standardizirana sestava ekipe za opravljanje dializne dejavnosti poleg zdravstvenega
osebja vključuje tudi administrativno tehnični kader, ki ne sme biti višji od 17,27 % vseh
načrtovanih zdravstvenih delavcev. Administrativno tehnični kader predstavlja ves kader,
ki ni zdravstveni kader, vendar je nujno potreben za delovanje in opravljanje temeljne
zdravstvene dejavnosti. V primeru, da v SB Celje in v Nefrodial, d. o. o. pri analizi kadra
odštejemo administrativno tehnični kader, ugotovimo, da imajo zgolj po številu zaposlenih
dovolj kadra, neustrezna je sestava le-tega. Ker pa vemo, da je administrativno tehnični
del podporni in servisni del vsake dejavnosti, je pravilno, da ga v analizi uporabimo.

6.4.2

KADROVSKA POKRITOST IZVAJALCEV DIALIZNE DEJAVNOSTI V
AVSTRIJI13

Nefrologija je definirana kot objekti in človeški viri, ki se ukvarjajo z zgodnjim
odkrivanjem, diagnostiko, zdravljenjem in nadaljnjo oskrbo pacientov z boleznimi ledvic in
visokega krvnega pritiska, izvajanjem nadomestnega zdravljenja, predpriprave in oskrbe
pacientov po transplantaciji ledvic in izvajanje izven telesnega zdravljenja pacientov,
katerih obolenje ni primarnega ledvičnega izvora.

13

Celotno poglavje povzeto po Jahresbericht (2009)
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V Avstriji so nivoji preskrbe nefrologije naslednji:
- Referenčni center (NEPR)
o Internistični oddelek s poudarkom zdravljenja in diagnosticiranja vseh
ledvičnih obolenj.
o Izpolnjevanje pogojev za strokovno izpopolnjevanje in raziskovanje na
področju nefrologije.
o Interdisciplinarna povezanost NEPR z ostalimi oddelki oziroma službami, ki
zagotavljajo celovito oskrbo nefrološkega pacienta.
o Neprekinjena zdravniška prisotnost.
o V urbanih območjih se zagotavlja povezanost številnih zdravstvenih ustanov
za dosego najvišjih možnih ciljev.
- Oddelek oziroma odsek za ledvična obolenja (NEPS)
o Internistični odsek za ledvična obolenja.
o Izobraževanje za specialiste nefrologije (po potrebi v sodelovanju z NEPR).
o Prisotnost zdravnika specialista med potekom dialize.
o Izven dializnega časa se zagotavlja telefonska dosegljivost za pomoč.
-

Dializna enota (NEPE)
o Dializne enote se nahajajo na oddelkih bolnišnic ali izven bolnišnic.
o Izven dializnega časa se zagotavlja telefonska dosegljivost za pomoč.

Nadomestno zdravljenje se zagotavlja tudi pacientom s posebnimi zdravstvenimi tveganji,
kot so srčno žilna obolenja, maligna obolenja, bolnikom s KOPB, HIV, revmatičnimi
boleznimi, kroničnimi okužbami, bolnikom s težavami v duševnem zdravju. Zdravljenje
otrok do 15. leta starosti se zagotavlja v ustanovi, ki ima izkušnje otroške nefrologije in
otroške dialize.
Ob koncu leta 2009 je bilo v avstrijskem dializnem in transplantacijskem registru 79
dializnih centrov; od tega sta dva centra namenjena zgolj presaditvam ledvic in
spremljanju transplantiranih bolnikov, 3 centri so specializirani za pediatrične bolnike, 8
splošnih dializnih centrov in 66 hemodializnih centrov – le-ti so imeli skupno 933 dializnih
mest, kar pomeni v povprečju 14 dializnih mest na dializni center. 16 dializnih centrov je v
zasebni lasti, kar predstavlja 20,25 % (v letu 2008 je bilo zasebnih dializnih centrov 18,42
%) vseh dializnih centrov. V letu 2009 je bilo skupno opravljenih 589.400 hemodializ, od
tega 77,20 % v bolnišnicah, 22,80 % v zasebnih dializnih centrih.
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Slika 8: Preskrbljenost z dializnim centri v Avstriji

Vir: Jahresbericht (2009, str. 4).

V vseh centrih skupaj je bilo ob koncu leta 2009 zaposlenih:
- 1.188 diplomiranih medicinskih sester,
- 105 ljudi kot pomožno osebje,
- 26 tehnikov ter
- 263 zdravnikov (207 je specialistov nefrologov, 35 specialistov interne medicine v
usposabljanju za specialista nefrologa ter 60 zdravnikov sekundarijev).
V povprečju je ena medicinska sestra skrbela za 51,2 bolnika na mesec ter en zdravnik za
39,5 bolnika kronične ledvične bolezni (20,3 dializnega bolnika ter 19,2 po presaditvi
ledvice).
Letni prirast bolnikov je število bolnikov, ki so v določenem letu pričeli z dializnim
zdravljenjem. V letu 2009 je znašal prirast dializnih bolnikov 1.198 bolnikov, kar znaša 143
bolnikov na milijon prebivalcev. Tudi v Avstriji število bolnikov, ki potrebujejo dializno
zdravljenje, iz leta v leto narašča. Na dan 31. 12. 2009 je bilo 4.198 dializnih bolnikov, kar
predstavlja 501,3 bolnika na milijon prebivalcev.
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Slika 9: Skupno število bolnikov z nadomestnim zdravljenjem ledvic

Vir: Jahresbericht (2009, str. 28).

Z zgornje slike je razvidno razmerje dializiranih in transplantiranih bolnikov v Avstriji. Za to
državo je značilen visok delež transplantiranih bolnikov in je v tem merilu ena izmed
vodilnih držav v svetu, saj je število dializiranih bolnikov primerljivo s številom bolnikov s
presajeno ledvico. V Sloveniji znaša ta delež 26,40 %, ob koncu leta 2008 je bilo 519 oseb
s presajeno ledvico.
Kljub temu, da je preskrbljenost s hemodializnimi mesti v Avstriji dobra, pa obstaja
potreba po srednjeročnem planiranju potrebnih kapacitet. Po eni strani prevalentna
stopnja kontinuirano narašča, po drugi strani pa prihaja do regionalnih razlik v gostoti
oskrbe, kar je potrebno ublažiti. Poleg tega naj bi planiranje prvič obravnavalo interakcijo
treh opcij terapij – transplantacije ledvic, hemodialize in peritonealne dialize, ki so imele
odločilen vpliv na hemodializna mesta. Hemodializa pri otrocih ni sestavni del planiranja.
Mnenja o tem, ali se naj hemodializa vrši ambulantno ali v bolnišnici, ni, v splošnem pa je
potrebno medsebojno usklajeno planiranje obeh področij (Bundesministerium für
Gesundheit, Regionaler Strukturplan Gesundheit Steiermark, 2008, str. 102).
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6.4.3

PRIMERJAVA KADROVSKE POKRITOSTI DIALIZNE DEJAVNOSTI V
SLOVENIJI IN V AVSTRIJI

Slika 10: Število zdravnikov na 100.000 prebivalcev v obdobju 1993-2009

Vir: Javno zdravstveni portal EU (2011).

Slika 10 prikazuje gibanje števila zdravnikov v Avstriji, Sloveniji ter povprečno za države
EU v obdobju 1993 - 2009. V Sloveniji število zdravnikov po letih narašča, vendar je kljub
temu pod nivojem Avstrije ter pod povprečjem EU. V Sloveniji vlada pomanjkanje
zdravstvenega osebja, predvsem zdravnikov in diplomiranih medicinskih sester. Avstrijske
razmere so nad evropskih povprečjem, medtem ko se Slovenija uvršča med države, ki ne
dosegajo povprečja v EU. Število zdravnikov na tisoč prebivalcev v letu 2008 je bilo v
Avstriji 4,6, v Sloveniji 2,4 zdravnika.
Vzporednice v nadomestnem zdravljenju ledvic v Sloveniji in Avstriji se ne da določiti, saj
sta način in organizacija po posameznih državah različna. V Sloveniji delimo nadomestno
zdravljenje ledvic v pet skupin, v Avstriji v tri skupine, nadaljnja delitev po vrstah
dializnega zdravljenja je v Avstriji bolj razčlenjena kot je v Sloveniji. Dializno zdravljenje in
transplantacija ledvice sta končni postaji bolnika s kronično odpovedjo ledvic. Omenjeni
državi sta različni v načinu in pristopu do te bolezni (osveščenost ljudi, aktivno članstvo v
Eurotransplantu, metode zdravljenja ..), kar se vidi tudi po rezultatih. V Sloveniji je bilo v
letu 2008 967,8 dializnega bolnika na milijon prebivalcev, v Avstriji 501,3 bolnika, skoraj
enak delež pa je bilo transplantiranih bolnikov (v Sloveniji je transplantiranih bolnikov le
petina). Kadar govorimo o kadrovski pokritosti v neki zdravstveni dejavnosti oziroma o
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preskrbljenosti prebivalstva, se za ugotavljanje preskrbljenosti prebivalstva Slovenije z
zdravstvenimi delavci oziroma programi upoštevajo zadnji podatki o številu prebivalstva, ki
so hkrati zavarovane osebe. Gre za določanje pokritosti prebivalstva in ne za krajevno
pokritost, zato je pričakovano, da se večina tako javnih kot zasebnih dializnih centrov
nahaja v večjih krajih.
Vzporednic se ne da določiti niti v kadrovskih normativih, ker imamo v Sloveniji normative,
ki jih je določila stroka (Zdravstveni svet) in normative za potrebe plačila opravljenih
dializ, v Avstriji pa le Zvezni inštitut za zdravstveno nego določi ključno osebje za izvajanje
dializ. Če upoštevam slovenske normative za kronično nekomplicirano dializo in jih
primerjam z avstrijskimi normativi, ugotovim, da so v Sloveniji postavljeni višji normativi,
saj je predpis enega zdravnika specialista na 250 dializ mesečno, v Avstriji en zdravnik
specialist na 300 dializ mesečno, medtem ko je v Sloveniji določena ena srednja
medicinska sestra na 40 dializ mesečno, v Avstriji ena srednja medicinska sestra na 60
dializ mesečno. Vendar je ta primerjava povzeta le po normativih, saj v Sloveniji dejansko
stanje močno odstopa od normativov. Poudariti velja, da imamo v Sloveniji velik razkorak
med normativi stroke in plačnika, kar je do neke meje razumljivo, saj vsaka stran
zagovarja svoje stališče. Stroka želi zdravstveno storitev opraviti v čim boljši sestavi
zdravstvenega osebja, plačnik je pripravljen poravnati storitev le do tiste mere, ko je
storitev primerno opravljena. V javnih in zasebnih zavodih bi bilo potrebno zagotoviti vsaj
minimalne kadrovske ekipe, s katerimi bi se zagotavljala strokovna in učinkovita dializna
dejavnost, kasneje pa preverjati spoštovanje postavljenih normativov in udeleževanja
obveznih strokovnih izpopolnjevanj. Trenutno v Sloveniji ni nadzora nad ustreznostjo
sestave zaposlenega kadra pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
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7 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE
V magistrskem delu sem prikazala ureditev zdravstvenega varstva v Sloveniji ter Avstriji,
predstavila privatizacijo zdravstvene dejavnosti ter naredila raziskavo kadrovskih
normativov v dializni dejavnosti. Rezultati so predstavljeni v nadaljevanju.
-

-

-

-

-

-

-

Privatizacija v zdravstveni dejavnosti kaže pomanjkljivosti in prednosti tako
javnega kot zasebnega izvajanja storitev. Z anketo med zdravstvenimi delavci,
zaposlenimi pri zasebnem izvajalcu dializne dejavnosti, je bilo ugotovljeno, da so
zadovoljni s trenutnim stanjem, vendar opažajo razlike med zasebnim in javnim
izvajalcem, predvsem pri spoštovanju zahtev glede kadrovskih normativov.
Zakonska ureditev koncesije na področju zdravstvene dejavnosti je urejena v
ZZDej s členi od 41 do 44. Ureditev, ki je nespremenjena že od leta 1992, je za
današnje razmere pomanjkljiva. Glavna pomanjkljivost se kaže v podnormiranosti
pravne ureditve in nejasnega razmerja med zasebnopravnimi in javnopravnimi
izvajalci javne službe (razpis koncesije, podelitev koncesije, ureditev razmerij med
koncesionarjem in zavodom, katerega program je predmet koncesije, dvojnost
urejanja razmerja (med koncesionarjem in koncendentom ter med koncesionarjem
in ZZZS).
Javna mreža zdravstvene dejavnosti v Sloveniji ne obstaja, v Avstriji od leta 2006
dalje sprejemajo strukturni plan zdravstva na zvezni ravni in strukturne plane
zdravstva za deželne ravni. Z NPZV so bile za Slovenijo določene usmeritve in
merila za oblikovanje mreže javne zdravstvene službe, vendar do sedaj mreža še
ni bila narejena.
Organizacija dela in način delitve po vrstah oziroma metodah nadomestnega
zdravljenja ledvic v Sloveniji in Avstriji sta neprimerljiva. Skupna je delitev
nadomestnega zdravljenja na hemodializno zdravljenje, peritonealno zdravljenje
ter transplantacijo ledvic, vendar pa je nadaljnja delitev neprimerljiva, saj je v
Avstriji bolj razčlenjena. Pri nas je hemodializno zdravljenje zajeto v tri skupine, pri
njih v enajst, peritonealno dializo mi delimo na dve skupini, v Avstriji na pet
skupin.
Kadrovski in strokovni normativi določajo obseg in strukturo kadra za opravljanje
dializne dejavnosti. V Sloveniji je število zaposlenih dokaj blizu predpisanemu
številu, struktura zaposlenega kadra pa se močno razhaja od normativov.
Največje razhajanje med normativi se pojavi pri srednjih medicinskih sestrah
oziroma tehnikih zdravstvene nege ter višjih oziroma visokih medicinskih sestrah.
Odstopanja so tako pri javnem in zasebnem izvajalcu, s tem da je pri zasebnem
izvajalcu odstopanje večje.
Kadrovska pokritost v dializni dejavnosti v Avstriji je višja kot v Sloveniji, saj ena
medicinska sestra (skupaj srednja in višja oz. diplomirana sestra) skrbi za: v SB
Celje za 4 bolnike, v Nefrodial, d. o. o. 3,96 bolnika, v Avstriji za 3,53 bolnika. Ob
tem je potrebno poudariti, da so podatki za Slovenijo in Avstrijo težko povsem
primerljivi, ker ne vem, ali so pri podatkih za Avstrijo zajeti vsi zaposleni ali zgolj
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-

efektivno zaposleni. V SB Celje opravljajo tudi peritonealno dializo, kar poveča
obseg dela in to v tej analizi ni zajeto.
Starostna struktura dializnih bolnikov v SB Celje in Nefrodial, d. o. o. je podobna in
tudi delež bolnikov, ki imajo poleg kronične okvare ledvic še spremljajoče
zdravstvene težave, je primerljiv. Približno petina bolnikov ima poleg težav z
ledvicami še druge težave, ki zahtevajo dodatno oskrbo zdravstvenega osebja.
Zdravstveni delavci, zaposleni pri zasebnem izvajalcu zdravstvenih storitev,
običajno delajo več in širše kot je z normativi določeno za njihovo izobrazbo.
Pogosto so kršena določila o spoštovanju kadrovskih normativov ter obveznih
izpopolnjevanjih.
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8 PREVERITEV HIPOTEZ

Hipotezo 1: »Koncesije za dializno dejavnost se tako v Sloveniji kot v Avstriji podeljujejo
na osnovi potreb zavarovanih oseb oziroma javne zdravstvene mreže« delno potrjujem.
Uradni dokument, s katerim so določene usmeritve in merila za oblikovanje mreže javne
zdravstvene službe, je Nacionalni program zdravstvenega varstva RS – zdravje za vse do
leta 2004 (NPZV) iz leta 2000, s tem da mreža javne zdravstvene službe (še) ni bila
izdelana. Po drugi strani pa je tudi urejenost zakonodaje na področju podeljevanja
koncesij zelo nizka oziroma je skoraj ni. Pravilnika ali kakršnegakoli drugega dokumenta o
podeljevanju koncesij za dializno dejavnost ni, do sedaj je (ne le za dializno dejavnost) šlo
bolj za politični interes, ali se podeljevanje koncesij in s tem privatizacija zdravstvene
dejavnosti podpira ali se ne podpira. Zakonsko neurejeno stanje je omogočalo širitev
dejavnosti in zmogljivosti ter tudi podeljevanje koncesij brez strokovno podprtih kriterijev
in usmeritev, v ospredje je stopil interes posameznika ali skupine izvajalcev zdravstvenih
storitev.
V pripravi je nova zakonodaja, ki naj bi postavila merila za določitev javne mreže javne
zdravstvene dejavnosti ter določila, kdo in kako bi nosil odgovornost za njeno delovanje. Z
novim zakonom bi se uredilo tudi področje koncesij, določilo bi se kriterije in postopke
podeljevanja koncesij v zdravstveni dejavnosti. Koncesije naj bi podeljevali preko javnega
razpisa, kar bi pomenilo neko sistematiko, o kateri trenutno žal ne moremo govoriti.
Predlog zakona določa dve mreži sekundarne dejavnosti; mrežo sekundarne ambulantne
dejavnosti in mrežo sekundarne stacionarne dejavnosti (2. točka 7. člena), mreži bo
določila Vlada RS. Dializna dejavnost sodi v ambulantno dejavnost. Tudi bolnišnica bi
lahko izvajala dejavnost izven matične lokacije, če bi se s tem prebivalcem povečala
dostopnost do teh storitev, kar bi bil v primeru dializne dejavnosti precejšen korak dlje,
saj je krajevna oddaljenost za dializne bolnike naporna predvsem zaradi nujnosti
pogostega koriščenja storitev.
Avstrijska zakonodaja nalaga upravnemu organu, da preden odobri ustanovitev in
delovanje zasebne ambulante, naj v okviru odobritvenega postopka preveri upravičenost
glede na potrebe. V kolikor se potrdi potreba po novih zmogljivostih in so izpolnjeni tudi
pogoji z zdravstvenega in tehničnega vidika, se odobri ustanovitev ter izda dovoljenje novi
zasebni ambulanti. Brez uradnega dovoljenja za ustanovitev ter delovanje tudi ni možno,
da bi deloval zasebni dializni center. Leta 2006 so prvič, zdaj že tretjič, sprejeli strukturni
plan zdravstva na državni ravni ter regionalne strukturne plana zdravstva, v katerih
opredelijo zmogljivosti po posameznih dejavnostih, tudi za dializno dejavnost.
Hipotezo 2: »Plačnik zdravstvene storitve plača enako ceno javnemu ali zasebnemu
izvajalcu, zasebni izvajalec lahko to storitev opravi ceneje kot javni izvajalec« v prvem
delu potrjujem, to pomeni, da plačnik plača enako ceno javnemu ali zasebnemu
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izvajalcu. Da lahko zasebnik opravi storitev ceneje kot javni izvajalec, je drugi del
hipoteze, ki ga delno potrjujem, saj je to odvisno od načina poslovanja zasebnega
izvajalca v točkah, ki so navedene spodaj.
Sistem plačevanja opravljenih storitev v dializni dejavnosti v Sloveniji je naravnan tako, da
se ob sklenitvi pogodbe o uresničevanju programa zdravstvenih storitev med plačnikom
(ZZZS) in izvajalcem zdravstvenih storitev dogovori tudi o ceni posamezne dialize (različna
cena za različne vrste dializ). Vendar pa ta dogovor med plačnikom in posameznim
izvajalcem dializne dejavnosti ni aktiven, saj se na državni ravni s Splošnim dogovorom in
Področnimi dogovori za tekoče pogodbeno leto določi enotna cena za posamezno
zdravstveno storitev. Tako je izvajalcu vnaprej, se pravi še pred opravljeno storitvijo,
znano, kakšno plačilo bo prejel, ko svojo storitev opravi. Cena, ki se z dogovori določi,
velja tako za javne kot zasebne izvajalce dializne dejavnosti. Zasebni izvajalci so običajno
bolj tržno naravnani, zato posledično »drage« bolnike preusmerjajo k javnim izvajalcem.
Zelo zgovorno je dejstvo: javni in zasebni izvajalec imata s standardizacijo priznane enake
vrednosti za bruto plače, obveznosti, skupno porabo, premijo za dodatno pokojninsko
zavarovanje, materialne stroške, amortizacijo ter dodatna sredstva za informatizacijo, pa
vendar jima njun položaj na trgu omogoča različne pogoje za dosego istih ciljev. Javni
zavodi so zavezani poslovanju po knjigovodskih in računovodskih predpisih, ki veljajo za
javne zavode, medtem ko zasebni izvajalci poslujejo po predpisih, ki veljajo za samostojne
podjetnike. Javni zavodi delujejo pod kolektivnimi pogodbami, katerih uresničevanje
nadzorujejo sindikati v zdravstvu, zasebni izvajalci so glede tega precej svobodnejši.
Običajno je tudi, da javni zavodi dosledneje nakazujejo prispevke iz naslova
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, za zaposlovanje in
porodniško varstvo, za poškodbe pri delu ter poklicne bolezni. Zaostritev z zakonodajo se
pri javnem izvajalcu kaže tudi pri nabavi materiala oz. storitev, investicijskem vzdrževanju,
saj morajo vse večje nakupe opraviti preko javnega naročila, bodisi samostojno ali preko
skupnih nabav Ministrstva za zdravje. Postopek javnega naročila je lahko dolg, zapleten,
pogosto tudi neuspešen, kar povzroča velike zamude in izgube, čemur se lahko zasebnik
izogne, saj lahko potreben vir kupi »tukaj in zdaj«. Tako javni kot zasebni izvajalec
zdravstvenih storitev delujeta v okviru javne mreže zdravstvenih storitev, njun glavni vir
financiranja so javna sredstva, pa vendar imata na trgu povsem drugačen položaj zaradi
(ne)urejenosti zakonodaje.
Hipotezo 3: »Dializno dejavnost v Sloveniji izvajajo javni in zasebni izvajalci. Zdravstveni
delavci, zaposleni pri zasebnem izvajalcu, so manj naklonjeni zaposlitvi pri javnem
izvajalcu dializne dejavnosti«, potrjujem.
Privatizacija je pojem, ki ga srečujemo tako v gospodarstvu kot negospodarstvu. V
negospodarstvu ga uporabljamo v zvezi s prenosom opravljanja storitev od javnih
organizacij k zasebnim izvajalcem. Zdravstvene storitve lahko nudijo javni izvajalci ali
zasebni izvajalci zdravstvenih storitev. Oblik privatizacij je več, v vseh primeri pa je
pomembno, da se zasleduje cilj iskati tiste statusne oblike, v katerih so združene
prednosti javnega in zasebnega opravljanja zdravstvenih storitev. Za preverjanje te
hipoteze sem opravila anketo med zaposlenimi zdravstvenimi delavci v zasebnem
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dializnem centru. Anketirani so bili zdravstveni delavci, ki delajo na delovnih mestih
zdravstvenega tehnika oziroma srednje medicinske sestre, diplomirane oziroma višje
medicinske sestre. Anketa je zajela 23 oseb, anketne vprašalnike jih je vrnilo 19.
Rezultate ankete lahko povzamem v naslednje ugotovitve:
- Vsi anketirani so bili pred to zaposlitvijo zaposleni pri javnem izvajalcu. Polovica
anketirancev še vedno daje prednost zaposlitvi pri javnem izvajalcu, vendar bi se v
javni sektor vrnila le tretjina vprašanih.
- 95 % anketirancev je mnenja, da je zasebni izvajalec bolje organiziran in je
učinkovitejši kot javni izvajalec.
- Desetina anketirancev ne opazi razlik pri pogojih delovanja in poslovanja med
javnim in zasebnim izvajalcem.
- Zelo enoten je tudi odgovor glede spoštovanja določil kadrovskih normativov, saj
jih 90 % meni, da zasebni izvajalec ne spoštuje kadrovskih normativov.
- Poznavanje pravil glede strokovnega izpopolnjevanja je na visoki ravni, izraženo je
bilo mnenje, da se jih zasebni izvajalec ne drži povsem.
- Dve tretjini vprašanih opravlja delo na več področjih (delo v ambulanti, delo v
dializnem centru …).
Rezultat ankete med zaposlenim zdravstvenim osebjem pri zasebnem izvajalcu je
pričakovan. Anketiranci so seznanjeni s kadrovskimi normativi, potrebnimi strokovnimi
izpopolnjevanji, vendar je dokaj enotno mnenje, da so razlike med javnim in zasebnim
izvajalcem in jih kot takšne tudi sprejemajo.
Hipotezo 4: »Strokovni kadrovski normativi določajo sestavo kadra za opravljanje
dializne dejavnosti, vendar struktura zaposlenega kadra pri izvajalcih dializne dejavnosti
ne ustreza kadrovskim normativom« potrjujem, saj sem pri vseh analiziranih izvajalcih
dializne dejavnosti ugotovila razhajanje med normativi in dejanskimi stanji zaposlenih
zdravstvenih delavcev.
V Sloveniji poznamo tri vrste kadrovskih normativov za področje dializne dejavnosti.
Zdravstveni svet je maja 1997 potrdil kadrovske normative za dializno dejavnost, ki ga je
podal Razširjeni strokovni kolegij internističnih strok, Center za dializo Kliničnega centra
Ljubljana. Z njim je določena sestava tima oziroma ekipe, ki zagotavlja normalno in
nemoteno funkcioniranje dializnega zdravljenja. Druga vrsta normativov se določi za
potrebe plačila opravljenih dializ, tretja vrsta pa je kategorizacija bolnikov, kar pri sami
dializni dejavnosti ne pride v poštev, saj se uporablja za hospitalizirane bolnike, dializna
dejavnost pa se izvaja ambulantno.
S preverjanjem podatkov o kadrovski sestavi dializnega tima v Avstriji ter v Sloveniji sem
ugotovila, da je normativ zelo podoben, medtem ko sta sliki o realiziranem kadru različni.
V Sloveniji sem analizirala največjega zasebnega izvajalca dializne dejavnosti (Nefrodial,
d. o. o.) ter drugega največjega javnega izvajalca v Sloveniji (SB Celje). Za Avstrijo žal
podatkov o posameznih izvajalcih nisem uspela pridobiti, zato sem uporabila podatke za
vse izvajalce dializne dejavnosti skupaj. Ugotovila sem, da v kolikor analiziramo le dialize
I, II in III, je v SB Celje skupno število zaposlenih večje glede na normativ, medtem ko je
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struktura po zaposlenih med normativom in dejanskim stanjem različna. Primanjkuje jim
zdravnikov in diplomiranih oziroma višjih medicinskih sester, medtem ko imajo glede na
normativ preveč srednjih medicinskih sester oziroma tehnikov zdravstvene nege. Iz tega
sledi, da so kadrovsko prešibki, kar se zagotovo kaže v večji obremenjenosti. Pri
zasebnem izvajalcu dializne dejavnosti je neujemanje strukture normativa in dejanskega
stanje še izrazitejše, saj imajo poleg neujemanja po profilih kadra tudi odstopanje v
skupnem številu zaposlenih.
V Avstriji je kadrovska pokritost dializne dejavnosti boljša glede na Slovenijo, saj imajo v
povprečju večje število zdravstvenih delavcev na opravljeno storitev.
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9 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K ZNANOSTI
OZIROMA STROKI

Prispevek te raziskave je v prikazu prednosti in slabosti javnega oziroma zasebnega
izvajanja zdravstvene dejavnosti, s poudarkom na dializni dejavnosti ter v primerjalni
analizi kadrovske strukture dializnih izvajalcev v Sloveniji in Avstriji.
Dializno zdravljenje je zdravljenje, ki dializnemu bolniku predstavlja nov način življenja. Pri
teh storitvah je prednost zasebne ponudbe predvsem v tem, da storitev lažje približajo in
jo naredijo po meri bolnika kot lahko to storijo v javnih zavodih. Z analizo je bilo
ugotovljeno, da je delež zasebne ponudbe v Sloveniji nižji kot v Avstriji. V Sloveniji je
urejenost zakonodaje glede podeljevanja koncesij slaba, neizdelana je javna zdravstvena
mreža. Naslednja ugotovitev je, da so zasebni izvajalci zdravstvenih storitev izvzeti iz
pogojev poslovanja javnih izvajalcev, kar jim lahko omogoči, da poslujejo lažje, hitreje in
ceneje. Te pomanjkljivosti naj bi bile odpravljene z novo zdravstveno zakonodajo, ki je v
pripravi.
Za opravljanje dializne dejavnosti so predpisani strokovni kadrovski normativi. Rezultat
raziskave je v ugotovitvi velikega razhajanja med postavljenimi normativi in dejanskim
kadrom, ki izvaja zdravstveno dejavnost. Skupno število zaposlenih je zadovoljivo,
neustrezna je sestava kadra. V Sloveniji je veliko pomanjkanje zdravstvenih delavcev, kar
se kaže tudi pri izvajanju dializne dejavnosti, saj veliko dela, ki bi ga naj po strokovnih
normativih opravile diplomirane medicinske sestre, opravijo srednje medicinske sestre. Z
javnimi in zasebnimi izvajalci bi bilo potrebno sočasno v povezavi s stroko in plačnikom
vzpostaviti ravnovesje, ko se dejavnost še lahko opravlja primerno. Da pa ne bi ostali le
na mestu zagotovitve, bi bilo potrebno sestavo kadrovskih ekip preverjati tako s številčne
plati kot s plati strokovne usposobljenosti.
Zaradi različnega pristopa in organizacije nadomestnega zdravljenja ledvic v Sloveniji in
Avstriji je onemogočeno neposredno primerjanje kadrovskih normativov in z njimi
povezano pokritost. Ob predpostavki, da so podatki za Avstrijo podatki o dejanskem
številu zaposlenih, ugotavljam, da je v povprečju ena medicinska sestra (seštevek srednje
in diplomirane medicinske sestre) izmed obravnavanih izvajalcev najbolj obremenjena v
SB Celje, najmanj v Avstriji. To lahko potrdim tudi z dejstvom, da v SB Celje opravljajo
tudi vrsto dializnega zdravljenja, ki ni posebej prikazano, ter da je v Avstriji pokritost z
zdravstvenimi delavci višja kot je v Sloveniji.
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10 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE

Ob sedanji ureditvi se strokovni normativi močno razlikujejo od normativov, ki so osnova
za plačevanje opravljenih storitev. V raziskavi sem ugotovila, da se storitve opravljajo s
kadrom, ki le delno ustreza zahtevam standardov. Rezultat raziskave se lahko uporabi kot
pomoč oziroma vodilo pri načrtovanju, priporočilih in usklajevanju plačnika zdravstvenih
storitev s stroko glede preskrbe s kadrom v prihodnje. Pri raziskovanju sem ugotovila
pomanjkanje oziroma odsotnost institucije, ki bi bila pristojna za nadzor nad
spoštovanjem zagotavljanja minimalnih kadrovskih ekip. Razširjeni strokovni kolegij
internističnih strok je maja 1997 sprejel strokovne kadrovske normative, normativi za
plačevanje opravljenih dializ so nespremenjeni že desetletje, časovni in točkovni normativ
medicinskih storitev izhaja iz leta 1982, ko je bila sprejeta Zelena knjiga. Hiter napredek,
nove tehnologije in sodobnejša medicinska oprema omogočajo kakovostnejše in hitrejše
izvajanje zdravstvenih storitev, kar postavlja pod vprašaj ustreznost postavljenih
normativov. Menim, da bi bilo potrebno le-te preveriti ter jih ponovno opredeliti.
V Avstriji imajo oblikovanih več ožjih skupin za spremljanje nadomestnega zdravljenja
ledvic. Glede na njihove izkušnje bi bilo dobro gledati v smeri razčlenitve dosedanjih
skupin nadomestnega zdravljenja. V Sloveniji so strokovni standardi opredeljeni le za dve
obliki dializnega zdravljenja (hemodializa in peritonealna dializa), standardi za namen
plačevanja opravljenih storitev prvo obliko dializnega zdravljenja delijo v tri skupine,
drugo obliko zdravljenja v dve skupini. Z zajemanjem prevelikega števila vrst zdravljenja v
enotno skupino se zmanjša možnost natančnejšega spremljanja in vrednotenja.
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11 ZAKLJUČEK

V prihodnosti pričakujemo precej sprememb v zgradbi in delovanju zdravstvenih
zavarovanj v državah članicah EU. Življenje v skupnosti evropskih držav, ki jih povezuje
skupni notranji trg (prost pretok ljudi, blaga, storitev in kapitala), sili države tudi k
približevanju nacionalnih sistemov socialne varnosti. Zdravstvene politike sledijo skupnim
ciljem, ki so dolgoročno usmerjeni k čim bolj enakopravnemu dostopu vseh ljudi
(»državljanov Evrope«) do razumnega obsega in ustrezne kakovosti zdravstvenega
varstva (konvergenca zdravstvenih politik držav članic). Za usklajevanje (koordinacijo)
socialnih sistemov, ki bodo tudi v prihodnje ostali v pristojnosti in odgovornosti
posameznih članic, bo skrbela Evropska unija s splošnimi razvojnimi smernicami. Odprte
meje med članicami EU ter dosledno spoštovanje skupnega trga bo v prihodnosti vplivalo
na financiranje zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih bodo
zavarovane osebe deležne kjer koli v državah članicah (Česen, 2003, str. 159).
V Sloveniji je bila leta 1992 ponovno uvedena možnost zasebnega dela in privatizacija v
zdravstveni dejavnosti. Od takrat dalje teče beseda o ustreznosti take rešitve, prednostih
in slabostih posameznih sistemov, možnih oblikah ter o možnosti sodelovanja javnega in
zasebnega sektorja v tej dejavnosti. Nekateri ostajajo zagovorniki ohranitve čistega
javnega sistema, drugi so mnenja, da lahko privatizacijo vzamemo kot priložnost za
rešitev nekaterih problemov zdravstvenega varstva. Pojavlja se več oblik privatizacije, v
letu 2007 je stopil v veljavo Zakon o JZP, vendar je za zdravstveno dejavnost
najznačilnejša oblika koncesijske pogodbe. V Sloveniji je za podeljevanje koncesij v
zdravstveni dejavnostih na sekundarni ravni pristojno Ministrstvo za zdravje. Vse do sedaj
je bilo podeljevanje koncesij nesistematično, saj ni niti določene javne zdravstvene mreže
niti ni področje koncesij zakonsko dovolj urejeno. Z novo zakonodajo, ki je v pripravi, naj
bi bila ustrezno rešena vsa vprašanja glede koncesij zdravstvene dejavnosti
(dokumentacija, postopki, merila, nadzor) ter vprašanja glede mreže javne zdravstvene
službe — naj bi bil opredeljen obseg javne zdravstvene mreže na določenem območju ob
upoštevanju števila prebivalcev, njihovih potreb in ustrezne dostopnosti do posameznih
vrst storitev.
V Sloveniji je košarica pravic zdravstvenega varstva ena največjih v Evropi, naše obvezno
zdravstveno zavarovanje glede na vsebino pa eno najširših. Odsotnost mreže javne
zdravstvene službe je privedla do tega, da so zmogljivosti neenakomerno razporejene in
tako je dostopnost za vse prebivalce različna. Prikrajšani so predvsem prebivalci zunaj
središč oziroma na podeželskih in manj poseljenih območjih. Tudi v pokritosti z dializno
dejavnostjo je stanje takšno, da je z izvajalci zagotovljena velika pokritost prebivalstva, ni
pa primerne pokritosti prostora.
V Sloveniji je 14 izvajalcev dializne dejavnosti, od tega sta dva zasebna. V nalogi
predstavljen izvajalec Nefrodial, d. o. o. je po številu vseh opravljenih dializ v letu 2010
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drugi največji izvajalec in ima štiri dializne centre po Sloveniji. Začetek njihovega
delovanja je bil dve leti po ponovno uvedeni zasebni zdravstveni dejavnosti v Sloveniji. Z
začetnega enega dializnega centra z osmimi dializnimi bolniki so razširili dejavnost na štiri
dializne centre s skupno 273 bolniki. Da je zasebna ponudba v dializni dejavnosti
dobrodošla in zaželena, je bilo potrjeno tudi z anketo med dializnimi bolniki. Ljudem s
kronično okvaro ledvic pomeni obiskovanje dializnega centra večkrat na teden po več ur
nov način življenja in pri tem ni zanemarljiv njihov psiho-socialni vidik. Kljub temu, da jih
spremlja neozdravljiva bolezen, so še vedno lahko delovno aktivni, popolnoma vključeni v
družbo, na kar zagotovo močno vpliva dejstvo, ali redno zahajajo v bolnišnico ali izven
bolnišnične prostore. Bolniki so z anketo potrdili, da bi se v primeru možnosti izbire
dializnega centra raje odločili za zdravljenje v izven bolnišničnih centrih ali zasebnih
centrih, kjer je njihova osnovna dejavnost dializna dejavnost, v kolikor bi imeli
zagotovljeno 24-urno zdravstveno oskrbo. Sodelovanje dializnih centrov in bolnišnic ni
zakonsko urejeno (glede nadomeščanja, premestitve bolnikov v bolnišnično oskrbo) in to
neurejenost najbolj občuti prav bolnik v primeru zapletov. Zagotoviti bi bilo potrebno
aktivno sodelovanje med sektorjema ter nadzor nad njunim delom.
V Avstriji je večina zdravnikov zasebnikov, visok delež zasebnikov je tudi med specialisti.
Vsi zdravniki morajo biti vključeni v območne zdravniške zbornice, ki v pogajanjih z
bolniškimi blagajnami zastopajo njihove interese. Pri njih je delež zasebnih dializnih
centrov malo višji kot v Sloveniji (v Sloveniji znaša 14,28 %, v Avstriji 20,25 %), imajo pa
več samostojnih dializnih centrov. Javnim zavodom bi bilo potrebno omogočiti vsaj delne
privatizacije in spreminjanje v javna podjetja z mešano lastnino ter njihovo reorganiziranje
v smeri ustanavljanja podjetniških oblik, s katerimi bi lahko tudi javna podjetja nastopala
na trgu storitev.
Poleg prednosti zasebne zdravstvene dejavnosti bi za dializno dejavnost še posebej
poudarila in izpostavila predvsem psihosocialno stanje bolnikov s kronično boleznijo.
Menim, da bi se s širitvijo zasebne ponudbe v okviru javne zdravstvene mreže z
zmogljivostmi, ki so namenjene predvsem kroničnim bolnikom, naredil korak naprej v
splošnem zdravju.
Predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev, Ministrstvo za zdravje ter plačnik opravljenih
storitev (ZZZS) z dogovori sprejmejo tudi določila glede finančne vzdržnosti programa
zdravstvenih storitev. Sistem plačevanja opravljenih storitev v dializni dejavnosti v
Sloveniji je, da se ob sklenitvi pogodbe o uresničevanju programa zdravstvenih storitev
določi tudi cena posamezne storitve (za posamezno vrsto dialize se določi ustrezna cena,
ki je enotna za vse izvajalce v državi). Vendar pa pri določitvi cene posamezne
zdravstvene storitve izvajalec zdravstvenih storitev ne sodeluje aktivno, saj mu je s
pogodbo o uresničitvi programa zdravstvenih storitev z dogovori sprejeta cena zgolj
ponujena. Na strani izvajalca je, da zagotovi potrebne vire in zmogljivosti, da lahko
storitev opravi. Kljub temu, da gre za porabo javnih sredstev, menim, da bi bilo bolje, da
bi v fazi sklepanja pogodbe plačnik in izvajalec zdravstvene storitve sodelovala aktivno in
dogovorila ceno, po kateri bi bila storitev plačana. Sredstva za zagotavljanje zdravstvenih
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storitev so bila in bodo vedno omejena in z obvladovanjem stroškov zdravstvenega
varstva imajo težave tudi v Avstriji. Kot naslednje se pojavlja neenak položaj javnega in
zasebnega izvajalca zdravstvenih storitev. S standardizacijo ekipe imata priznane enake
vrednosti za plače (bruto znesek, obveznosti, skupna poraba, premija za dodatno
pokojninsko zavarovanje), materialne stroške, amortizacijo kot tudi strukturo kadra za
sestavo ekipe za opravljanje dejavnosti. Na strani plačnika sta javni in zasebni izvajalec
izenačena, njun položaj na trgu pa je različen. Javni zavodi poslujejo po knjigovodskih in
računovodskih predpisih, ki veljajo za javne zavode, zasebni izvajalci poslujejo po
predpisih, ki veljajo za samostojne podjetnike. Ni redkost, da zasebni izvajalci ne plačujejo
davkov in prispevkov iz naslova dela v enaki višini kot javni izvajalci. Druga zelo opazna
razlika je pri nabavljanju materiala. Za vse izvajalce bi bilo potrebno uvesti sistem javnih
razpisov in tako bi prišlo do aktivnega sodelovanja oziroma tekmovanja med javnimi
zavodi in zasebnimi podjetji zdravstvenega varstva. Konkurenca bi privedla do tržno
najugodnejših rešitev. Sedanja ureditev nalaga javnim zavodom nabavljanje preko javnih
naročil, zasebniki imajo prosto izbiro. Javno naročanje je lahko dolgotrajen in zapleten
postopek, kar povzroči izgube prihranka, zamude, lahko je tudi neuspešen. Zasebni
izvajalec se lahko temu izogne, saj je na trgu svobodnejši in lahko potrebne vire kupi
neomejeno.
Za opravljanje dializne dejavnosti je v okviru standardizacije določena sestava kadra, ki je
potrebna za opravljanje dejavnosti. Normativov oziroma standardov je več, v nalogi sem
predstavila Strokovne normative Zdravstvenega sveta ter normative, ki izhajajo iz naslova
financiranja.
Strokovne normative postavi Zdravstveni svet, ki je najvišji strokovno usklajevalni in
posvetovalni organ Ministrstva za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti,
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Trenutno veljavni kadrovski
normativi so bili sprejeti 8. maja 1997 na 59. redni seji Zdravstvenega sveta. Druga vrsta
normativov izhaja iz financiranja opravljenih storitev in so rezultat pogajanj med
predstavniki izvajalcev zdravstvenih dejavnosti, Ministrstva za zdravje ter ZZZS. Vsako leto
sprejmejo pisni Splošni dogovor, s katerim potrdijo skupen obseg programov
zdravstvenega varstva in za to potrebna sredstva. Za dializno dejavnost se dogovorijo
normativi po vrstah dializ (dializa I, II, III, IV in V). Kadrovska zmogljivost standardizirane
ekipe je izražena s številom delavcev iz ur za posamezno skupino zdravstvenega osebja
(zdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra oz. višja medicinska sestra, tehnik
zdravstvene nege ter administrativno tehnični delavci). Tudi v Avstriji so določeni
strokovni kadrovski normativi. Ugotovitve raziskave so, da v Sloveniji dializno dejavnost
opravljajo z manjšim številom delavcev in bistveno drugačno strukturo kadra, kot je z
normativi predpisano. Dejansko stanje zaposlenega kadra se dokaj približa normativom iz
naslova financiranja, medtem ko je v primerjavi z normativi Zdravstvenega sveta razkorak
še večji. Gre za veliko pomanjkanje zdravnikov ter diplomiranih oz. višjih medicinskih
sester. Vsakršno razporejanje zaposlenega na delo, kjer so zahtevane drugačne ali višje
kvalifikacije, kot jih ima, je lahko v primeru napake bremenilno za tistega, ki je
posameznika razporedil na nove zahteve in sočasno ne razbremeni individualne
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odgovornosti tistega, ki je nalogo sprejel. Izkušnje so zelo pomembne in zaželen, a kljub
temu ne smemo spregledati zahtevane formalne izobrazbe.
Na področju zdravstvenega varstva ni sprejetih enotnih in uveljavljenih strokovnih
kriterijev, ki bi opredeljevali potrebno število in izobrazbeno raven izvajalcev zdravstvenih
storitev. Pa vendar je zagotavljanje kadrovskih pogojev, kar pomeni zadostno število
izvajalcev in znotraj njih zadostno število zaposlenih, bistveni dejavnik za opravljanje
zdravstvenih storitev, ki bodo kakovostne in varne za bolnika. V prihodnje bo potrebno za
javne in zasebne izvajalce dializne dejavnosti določiti vsaj minimalne kadrovske ekipe, s
kateri bo zdravstvena storitev opravljena strokovno in učinkovito, hkrati pa je nujno
spremljanje uresničevanja postavljenih normativov ter zahtev o obveznem strokovnem
izpopolnjevanju.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Anketni vprašalnik je anonimen. V kolikor ste pripravljeni sodelovati, prosim, da obkrožite
odgovor in tako podate svoje mnenje. Hvala!
1

Pri odločitvi o zaposlitvi v javni mreži zdravstvene dejavnosti dajete prednost:
javnemu izvajalcu

2

zasebnemu izvajalcu s koncesijo

Ste bili kdaj zaposleni pri javnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti?
da

3

ne

Zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti (koncesionarji) so bolje organizirani in
učinkovitejši kot javni izvajalci.
drži

4

ne drži

Med pogoji poslovanja pri javnem izvajalcu ter zasebnem izvajalcu s koncesijo ni
razlik.
drži

5

ne drži

Javni zavod in zasebni zavod s koncesijo sta enakopravna glede upoštevanja:
kadrovskih normativov

drži

strokovnega izpopolnjevanja

drži
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ne drži
ne drži

6

Zajema vaše delo več področij (delo v ambulanti, delo v dializnem centru)?
da

7

ne

Če bi imeli možnost izbire zaposlitve, bi se odločili za prehod k javnemu izvajalcu
zdravstvene dejavnosti?
da

8

ne

Vaša delovna doba v letih (obkrožite):
1
2
3

od 5 do 10
od 10 do 20
nad 20

Za sodelovanje v anketi sem vam najlepše zahvaljujem!

Olga Rojc

Marec 2011
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Priloga 2: Normativi za dializno dejavnost po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto
2010
201 039 154 DIALIZA I *
DELAVCI IZ
UR
ZDRAVNIK SPECIALIST
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
ADMINIST. TEHNIČNI DELAVCI

0,26
1,01
0,22

SKUPAJ

1,49

FINANČNI NAČRT

PLAČNI
RAZRED
53
25
24

BRUTO
PLAČA

ŠT. DIALIZ

13.563,97
17.571,85
3.680,31

1.000

34.816,13

1.000

SKUPAJ
PROGRAM

BRUTO OD
OBVEZNOSTI
SKUPNA PORABA
PREMIJA ZA DOD. POK. ZAV.
MAT STROŠKI
AMORTIZACIJA
DOD. SRED. ZA INFORMATIZACIJO
SKUPAJ ― EUR
SKUPAJ ― EUR (-2,5 %)

34.816,13
5.605,40
1.489,09
580,36
118.415,28
18.052,11
773,76
179.732,13
175.238,83

CENA

175,24

201 039 155 DIALIZA II *
DELAVCI IZ
UR
ZDRAVNIK SPECIALIST
DIPL. MED. SESTRA/VIŠJA
SESTRA
ADMINIST. TEHNIČNI DELAVCI

BRUTO
PLAČA

1,16

53

60.516,18

1,71
0,50

36
24

45.797,44
8.364,34

ŠT. DIALIZ
1.000

MED.

SKUPAJ
FINANČNI NAČRT
BRUTO OD
OBVEZNOSTI
SKUPNA PORABA
PREMIJA ZA DOD. POK. ZAV.
MAT STROŠKI
AMORTIZACIJA
DOD. SRED. ZA INFORMATIZACIJO

3,37
SKUPAJ
PROGRAM
114.677,96
18.463,15
3.367,94
1.312,62
167.048,53
18.405,99
773,76

SKUPAJ ― EUR

324.049,95

SKUPAJ ― EUR (-2,5 %)

315.948,70

CENA

PLAČNI
RAZRED

315,95

111

114.677,96

1.000

201 039 156 DIALIZA III *
DELAVCI IZ
UR
ZDRAVNIK SPECIALIST
DIPL. MED. SESTRA/VIŠJA
SESTRA
ADMINIST. TEHNIČNI DELAVCI
SKUPAJ

PLAČNI
RAZRED

BRUTO
PLAČA

ŠT. DIALIZ

0,55

53

28.693,02

1.000

1,01
0,27
1,83

36
24

27.049,95
4.516,74
60.259,71

1.000

MED.

FINANČNI NAČRT

SKUPAJ
PROGRAM

BRUTO OD
OBVEZNOSTI
SKUPNA PORABA
PREMIJA ZA DOD. POK. ZAV.
MAT STROŠKI
AMORTIZACIJA
DOD. SRED. ZA INFORMATIZACIJO

60.259,71
9.701,81
1.828,88
712,79
149.803,67
18.292,38
773,76

SKUPAJ ― EUR

241.373,00

SKUPAJ ― EUR (-2,5 %)

235.338,67

CENA

235,34

201 039 157 DIALIZA IV (CAPD)*

ZDRAVNIK SPECIALIST
DIPL. MED. SESTRA/VIŠJA
SESTRA
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
ADMINIST. TEHNIČNI DELAVCI

PLAČNI
RAZRED

0,15

53

7.825,37

0,28
0,28
0,12

36
25
24

7.499,00
4.871,40
2.007,44

MED.

SKUPAJ

0,83

FINANČNI NAČRT

SKUPAJ
PROGRAM

BRUTO OD
OBVEZNOSTI
SKUPNA PORABA
PREMIJA ZA DOD. POK. ZAV.
MAT STROŠKI
DOD. SRED. ZA INFORMATIZACIJO

22.203,21
3.574,72
829,49
323,29
3.848,10
773,76

SKUPAJ ― EUR

31.552,57

SKUPAJ ― EUR (-2,5 %)

30.763,76

CENA/DAN

ŠT.
BRUTO
PLAČA PROCEDUR

DELAVCI IZ
UR

84,28
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22.203,21

365

201 039 158 DIALIZA V (APD)*
DELAVCI IZ
UR
ZDRAVNIK SPECIALIST
DIPL. MED. SESTRA/VIŠJA
SESTRA
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
ADMINIST. TEHNIČNI DELAVCI

0,30

53

15.650,74

0,34
0,34
0,17

36
25
24

9.105,92
5.915,28
2.843,87

1,15

FINANČNI NAČRT

SKUPAJ
PROGRAM

BRUTO OD
OBVEZNOSTI
SKUPNA PORABA
PREMIJA ZA DOD. POK. ZAV.
MAT STROŠKI
DOD. SRED. ZA INFORMATIZACIJO

33.515,81
5.396,05
1.149,30
447,93
2.231,57
773,76

SKUPAJ ― EUR

43.514,42

SKUPAJ ― EUR (-2,5 %)

42.426,56

•
•

BRUTO
PLAČA

ŠT.
PROCEDUR

MED.

SKUPAJ

CENA/DAN

PLAČNI
RAZRED

33.515,81

365

116,24

Opombe: Cene dializ I, II, III, IV in V vključujejo stroške eritropoetina.
V primeru, da dializa I, II ali III traja več kot 8 ur, izvajalec po izteku 8 ur
obračuna novo dializo.
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