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Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja 

DOKUMENT  O  STALIŠČIH KOMISIJE  

 

 

Človek v središču - 

za vzdržen, solidaren in dostopen zdravstveni sistem!  

AmCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja1 vključuje več kot 50 strokovnjakov, predstavnikov slovenskih in 

mednarodnih podjetji. Komisija pojmuje zdravstvo kot pomembno družbeno in ekonomsko področje ter priložnost za 

Slovenijo. Zdravstveni sistem, vključno z industrijo, povezano z zdravstvom (informacijske tehnologije, zavarovalništvo, 

farmacija, logistika, komplementarna medicina), zaposluje pretežno visoko izobražene ljudi, ki prinašajo družbi storitve z 

visoko dodano vrednostjo.  

Člani Komisije za zdravstvo se zavzemamo za rešitve, ki pacienta postavljajo v središče obravnave, mu zagotavljajo 

koordinirano in celovito oskrbo, ki temelji na relevantnih in usklajenih kliničnih podatkih. Podpiramo nadaljevanje 

diskusije o spremembi mreže javnih bolnišnic, in sicer s predlogom specializacije regionalnih bolnišnic in uvajanjem 

t. i. specialističnih bolnišnic. Podpiramo javno zdravstvo, ne glede na ali ga izvajajo strokovnjaki v državni ali v 

koncesionarski  ambulanti. Podpiramo avtonomno vodenje bolnišnic, uvajanje pravno-organizacijskih sprememb, ki 

omogočajo uvajanje korporativnega upravljanja in sodobnega vodenja bolnišnic, z jasno odgovornostjo in pooblastili. 

Zdravstvo naj oblikuje poslovne modele in se obravnava kot pomembna gospodarska panoga, ki je enakovreden 

sogovornik pri uvajanju sprememb v slovenski zdravstveni sistem.  Skupaj s predlogi o ozaveščanju državljanov glede 

varovanja zdravja poudarjamo pomembnost sprememb načinov delovanja zdravstva na trgu po »non-for-profit« 

modelu in ureditve financiranja zdravstva z ukrepi, ki ne povečujejo obremenitev gospodarstva in posledično 

zmanjšujejo konkurenčnost. Na področju uvajanja inovacij in inovativnih modelov delovanja predlagamo vzpostavitev 

neodvisne skupine strokovnjakov, ki bi delovala samostojno a v soglasju z  Ministrstvom za zdravje RS.  

Poudarjamo torej, da rešitev ni v dodatnem obremenjevanju gospodarstva, ampak v sodobnih načinih delovanja in 

financiranja z uporabo modelov javno-zasebnega partnerstva bolj učinkoviti organizaciji, vzdržnem financiranju in 

uvajanju inovacij v zdravstvu.   

 

 
1 V nadaljevanju besedila: Komisija za zdravstvo  
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http://www.siol.net/priloge/kolumne/alojz_ihan/2014/02/pacient_naj_dobi_racun.aspx
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Izhodišče in vizija   

 

Prenova ali nadgradnja zdravstvenega sistema je izziv, s katerim se  sooča slovenska družba. Ukrepi zdravstvene politike 
bodo vplivali prav na vse državljane, tudi dolgoročno, saj bodo morali zagotoviti delovanje zdravstvenega sistema v pogojih 
vedno višjih pričakovanj vseh skupin deležnikov pri ohranjanju zdravja in ob hitro se starajočem prebivalstvu.  V okviru 
AmCham Slovenija deluje tudi Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja, ki vključuje predstavnike podjetij, ki so posredno 
ali neposredno tesno povezani z delovanjem slovenskega zdravstvenega sistema. V delovni komisiji delujejo strokovnjaki 
in predstavniki zavarovalništva, informacijskih tehnologij, farmacije, logistike, komplementarne medicine idr.  

Kot predstavniki gospodarskih družb želimo poudariti, da skoraj 10 % delovnih mest v državah Evropske unije tvorijo 
delovna mesta, povezana z zdravstvom, kar ustreza, v povprečju, 9 % BDP v EU3. Pri tem gre za sinergijo ohranjanja zdrave 
populacije oziroma izboljšanje kakovosti življenja državljanov, razpoložljivosti delovnih mest in delovanja industrije, 
povezane z zdravstvom. Dobro delujoče zdravstvo v Sloveniji je torej ključno za človeka kot posameznika, za družbo kot 
celoto in ne nazadnje za gospodarsko rast Slovenije.  

Želimo si vzdržen, solidaren in dostopen sistem, zato mora biti zdravstvena reforma celovita, transparentna in pravična. 
Želja AmCham Komisije za zdravstvo in kakovost bivanje je, da se dejavno vključimo v javno razpravo in konstruktivno 
prispevamo pri priporočilih in ciljih zdravstvene reforme, pri rešitvah, znanju in procesih. Vemo,  da so naša stališča in 
konkretne rešitve preverjene in aktualne, saj v diskusijo prinašamo pogled slovenske ter tuje poslovne in  strokovne  
prakse. 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 Vir: EFPIA (http://www.efpia.eu/topics/industry-economy), junij 2015.  

VIZIJA – ZDRAVSTVO JE POMEMBNO DRUŽBENO IN EKONOMSKO PODROČJE ZA SLOVENIJO 2015 –2025,  

zato ker: 

• le zdravi ljudje lahko prispevajo in vračajo družbi, zato mora biti zdravstveni sistem vzdržen, solidaren in 

dostopen;  

• zdravstveni sistem, vključno z industrijo, povezano z zdravstvom (informacijske tehnologije, 

zavarovalništvo, farmacija, logistika, komplementarna medicina idr.), zaposluje pretežno visoko 

izobražene ljudi, ki prinašajo družbi storitve z visoko dodano vrednostjo in izrazitim družbenim učinkom; 

• zdravstvo ima potencial prispevati k rasti BDP in postati neto izvoznik zdravstvenih storitev.  Namreč,  

kakovostno in učinkovito zdravstvo, skupaj s turističnimi zmogljivostmi in naravnimi danostmi Slovenije, 

je lahko zanimivo in privlačno tudi za druge državljane EU in širše ter ustvarja vrsto multiplikativnih 

družbeno-ekonomskih učinkov.  

http://www.efpia.eu/topics/industry-economy
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1. Zdravstvo je gospodarska panoga in priložnost za razvoj Slovenije 
 

Tako kot v gospodarstvu je organizacijo zdravstvenega sistema nujno prilagoditi njegovim uporabnikom: zdravim, 
pacientom in zaposlenim v sistemu   

Pričakovanja vseh deležnikov zdravstvenega sistema – od pacientov,  izvajalcev storitev, plačnikov – so upravičeno vedno 
višja. Pozornost ne sme biti usmerjena samo na število opravljenih storitev, temveč tudi na učinkovitost, kakovost ter na 
zadovoljstvo pacienta in zaposlenih. To zahteva nenehne transformacije organizacije dela in  procesov v zdravstvu. 
Optimizacija organizacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti je tudi odziv na povečanje stroškov in potreb v zdravstvu. Za 
uspešno transformacijo bodo morale zdravstvene organizacije najprej ustrezno definirati procese, jih ustrezno učinkovito 
obvladovati in tudi kot orodje  sprejeti ter uvajati tehnologije kar bo zagotovilo varen dostop, izmenjavo analizo in uporabo 
informacij o pacientu. S tem, ko bodo vsi poslovni in klinični procesi usmerjeni k  pacientu in njegovi izkušnji, ko bo človek 
v središču sistema, bo sistem deloval vzdržno, dostopno in solidarno.   

Sprememba miselnosti  

Področje zdravja in kakovosti življenja naj postane razvojna prednostna naloga Vlade in  deležnikov, ki delujejo v okviru 
gospodarskih družb na področju zdravja. Predlagane dejavnosti zaposlujejo visoko izobražene ljudi ter prinašajo družbi 
napredek in blagostanje. 

Zavzemamo se za to, da zdravstvo začnemo obravnavati kot gospodarsko panogo, ki pomeni priložnost za povezovanje in 
napredek za vse, ki delujejo v tem sistemu. Zavedanje o potencialu, ki ga zdravstvo lahko prinese k višjemu BDP, mora 
voditi vse spremembe, ki bodo implementirane v prihodnji zdravstveni reformi. 

 

Zdravstvo je najhitreje rastoča gospodarska panoga na svetu 

Termin »zdravstvena industrija« namreč vključuje več gospodarskih sektorjev, ki povezano delujejo znotraj enega 
gospodarskega sistema ter zagotavljajo vrsto storitev, procesov  in izdelkov za zdravljenje ter inovativne tehnologije v 
najširšem smislu tako na področju kurativnega zdravljenja, preventive in javnega zdravstva, rehabilitacije in paliativne 
oskrbe. Zdravstvena industrija je ena največjih na svetu in ima tudi najhitrejšo stopnjo rasti, v povprečju več kot 10 % BDP 
razvitih držav. Posledično so podjetja v zdravstvu izjemno pomemben gradnik razvoja držav. Svetovna zdravstvena 
organizacija ocenjuje, da je v to industrijo na svetu vključenih več kot 9 milijonov zdravnikov, okrog 19 milijonov 
medicinskih sester in drugega medicinskega osebja, 2 milijona zobozdravnikov, 3 milijone farmacevtov in preostalega 
farmacevtskega osebja in več kot milijon ljudi, ki se na lokalni ravni ukvarjajo s preventivo in skrbjo za zdravje. Še več, v 
zdravstveno industrijo so vključeni tudi poklici, ki podpirajo njeno delovanje, kot so administracija, management, odvetniki 
in strokovnjaki za patente, agencije, investitorji, nevladni sektor. Največji delež zdravstvene industrije v BDP pa imajo 
tri dežele: Nemčija, Švica in ZDA, kjer zdravstvena industrija prispeva kar 13 % k BDP4. 

 

  

 
4 Vir: OECD. 
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Ohranjanje konkurenčnosti je nujno za gospodarsko rast  Slovenije, ki je hkrati pogoj za vzdržen in solidaren zdravstveni 
sistem.  
 
Novi ali višji davki niso obetavna rešitev za konkurenčnost gospodarstva. Vprašanj financiranja zdravstvenega sistema z 
vidika demografskih trendov, povečevanja števila kroničnih bolnikov, razvoja medicinske in farmacevtske znanosti, dviga 
ozaveščenosti in zahtevnosti prebivalstva ter vse večjih možnosti zdravljenja raznih bolezenskih stanj ter s tem povezane 
rasti stroškov ne moremo reševati z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in nadomeščanjem izpada teh 
sredstev z novimi dajatvami ali davki. Če se zdravstveno zavarovanje nadomesti z obvezno dajatvijo, se bo zmanjšala 
dohodninska osnova, kar pomeni zmanjšanje pobrane dohodnine in izpad za splošni del proračuna5. Z uvajanjem novih 
dajatev se bo povečala tudi obremenitev aktivne populacije, saj ta finančni vir ne bi vključeval tolikšnega števila 
prebivalcev, kot jih danes plačuje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot je pokazala študija Inštituta za 
ekonomska raziskovanja, bi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in prenos na obvezno zdravstveno 
zavarovanje bistveno zmanjšala vzdržnost financiranja zdravstvenega sistema in povzročila resen finančni primanjkljaj v 
zdravstvenem sistemu. Zaradi večje obremenitve aktivne populacije bi se zmanjšala tudi konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva. Po drugi strani je glede na v preteklosti sprejete ukrepe in sprejete zakonodajne spremembe cilj slovenske 
Vlade povečati konkurenčnost Slovenije. 

 

1.1. Kazalniki uspešnosti delovanje sistema, ki postavlja človeka v središče zdravstvenega sistema, omogočajo 
nadzor in učinkovito organizacijo   

Čeprav so v slovenskem zdravstvenem sistemu ponekod že vpeljani specifični kazalniki kakovosti (npr. merjenje kakovosti 
predpisovanja zdravil pri zdravnikih družinske medicine), merjenje uspešnosti izvajalcev zdravstvenih storitev, na podlagi 
izbranih kazalnikov uspešnosti (angl. Key Performance Indicators – KPI), in merjenje kakovosti (angl. Quality Indicators – 
QI) opravljenih storitev še nista zaživeli. Podatki in analize uspešnosti posameznih izvajalcev so ključnega pomena za 
odločevalce in management v zdravstvenem sistemu ter seveda za plačnike zdravstvenih storitev. Kazalniki kakovosti so 
bistveni tudi za paciente, saj bi se na njihovi podlagi lahko bolje odločali, komu bodo zaupali svoje zdravje. Izsledki analiz 
kazalnikov kakovosti bi torej morali biti dostopni vsakomur. Mnogi rezultati kazalnikov kakovosti zdravstvenih storitev so 
odvisni od frekvence izvajanja (npr. število opravljenih operacij na leto), torej od kompetenc in izurjenosti zdravnikov ter 
ostalega osebja. Glede tega smo prepričani, da mnoge bolnišnice v Sloveniji ne dosegajo zadostnega števila določenih 
storitev, ki v mednarodnem prostoru veljajo kot standard6. Vizija je, da je kakovostno poslovanje zdravstvene organizacije 
(npr. bolnišnice) nagrajeno z dodatnimi finančnimi spodbudami. Kazalniki uspešnosti in kazalniki kakovosti bi morali 
postati podlaga in eden od kriterijev plačevanja izvajalcev zdravstvenih storitev.  

 
Sistem KPI sestavljajo tri komponente: sistem za integracijo podatkov, sistem za čiščenje podatkov, sistem za 
prikazovanje in analizo podatkov. Za kakovostno analizo so potrebni podatki iz različnih virov: elektronski zdravstveni 
karton, slike (rentgen, CT itd.), finančni podatki, napotnice, odpustna pisma, recepti itd.  
Predlagan sistem bi zato integriral KPI naslednjih skupin podatkov:  

  

 
5 Vir: študija Inštituta za ekonomska raziskovanja ( http://www.zav-zdruzenje.si/zdravstvena-reforma/ ) 

 

6 Primer dobre prakse – koncepta KPI v zdravstvu: https://www.youtube.com/watch?v=kQPgpzZ3dQM. 

 

http://www.zav-zdruzenje.si/zdravstvena-reforma/
https://www.youtube.com/watch?v=kQPgpzZ3dQM
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- analize kliničnih podatkov glede kazalnikov kakovosti (uspešnost kirurških posegov, zdravljenje kroničnih bolezni, 

uspešnost rabe izbranih zdravil itd.); 
- analiza finančne učinkovitosti; 
- analiza operativne učinkovitosti (zasedenost postelj, učinkovitost osebja, učinkovitost laboratorijev itd.); 
- spremljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ključne pridobitve uvedbe kazalnikov uspešnosti  

- zdravstveno stanje in zdravstveni posegi (število in vrste obolenj, število zdravstvenih posegov (predvsem dražji 
posegi) – s številčnega in tudi finančnega stališča); 

- hospitalizacija (zasedenost in proste postelje v bolnišnici, število bolnišničnih dni na določen tip posega itd.); 
- uporaba zdravil (poraba vrst zdravil, učinkovitost zdravil, strošek itd.); 
- epidemije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer dobre prakse v Sloveniji:  
Racionalna obravnava pacienta  

»V Kirurgiji Bitenc je ključni cilj uspešno zdravljenje pacinetov. Ravno to je bil motiv, da smo izbrali 
programsko rešitev, ki  omogoča nadzor nad vsemi procesi, materiali in zdravili. Rešitev nam na primer 

omogoča, da pri izvajanju posega v operacijski dvorani zabeležimo vsak porabljen material in zdravilo, hkrati 
pa nam dodatno evidenco omogoča povezava z lekarno, kjer dobimo točne informacije o ceni artiklov. Tako 

lahko analiziramo in nadzorujemo stroške vseh realiziranih operacij, oddelkov, dvoran,...Poleg tega nam 
programska oprema omogoča evidenco dela in obremenjenosti medicinskih ekip ter zelo učinkovito sledenje 

celotni obravnavi bolnika v Kirurgiji Bitenc. Če povzamem, je računalniško podprto poslovanje za Kirurgijo 
Bitenc pomembno  diagnostično orodje za analizo vseh procesov obravnave bolnika, ob odpustu bolnika je 

znan izid zdravljena tako iz poslovnega kot zdravstvenega vidika, omogoča nam dobro organizacijo dela, 
spremljanje porabe zdravil in potrošnega materiala po SPP in kirurgu ter nam daje točne in objektivni podatki 

za pogajanja s plačniki storitev.”   
 

mag. Marko Bitenc, dr. med., Specialist kirurg, Kirurgija Bitenc d.o.o. 

 

 

 

Primer dobre prakse v svetu: 
 

Public Assistance Hospitals of Paris, Francija, je z pribl. 90.000 medicinskim osebjem največja skupina 
univerzitetnih kliničnih bolnišnic v Franciji. Zaradi svoje velikosti in tudi kompleksnosti je bila med manj 

učinkovitimi zdravstvenimi ustanovami v Franciji. Leta 2012 so se odločili za analizo poslovanja ter vpeljavo in 
spremljanje KPI-jev. Boljši vpogled v stanje in s tem lažje sprejemanje ključnih odločitev so pripomogli k 25–30 % 

višji učinkovitosti delovanja in enostavnejšemu planiranju sredstev za v prihodnje. 
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Uvedba kazalnikov uspešnosti podpira suverenost, samostojnost in neposredno odgovornost direktorjev zdravstvenih 

zavodov  

Pomeni tudi odlično orodje za spremembo poslovnih procesov, skrb za optimizacijo naročanja in merjenje učinkovitosti 
pri izvajanju zdravstvenih storitev ter porabljanja in pridobivanja finančnih sredstev.  Nekaj pomembnih kazalnikov 
uspešnosti, vključno s kazalniki kakovosti, bi Ministrstvo za zdravje RS v sodelovanju z ZZZS moralo odrediti glede na 
primerljive izvajalce zdravstvenih storitev. Z njihovo analizo in javno objavo bi lahko povečali učinkovitost in kakovost 
zdravstvenih storitev na nacionalni ravni.  

Hkrati bi Ministrstvo za zdravje RS in drugi deležniki pridobili orodje, s katerim imajo dostop do razumevanja trendov 
(organizacijskih, strokovnih, kliničnih) ter pridobijo temelj za fleksibilno in utemeljeno pravočasno ukrepanje. Na primer, 
pri optimizaciji mreže bolnišnic bi s podatki in analizami števila določenih storitev po posameznih bolnišnicah lažje 
argumentirali potrebo po združevanju in specializaciji bolnišnic. 
 
 

1.2. Transparenten obseg zdravstvene košarice  - pacient mora vedeti kaj mu pripada  
 
Za dolgoročno vzdržen zdravstveni sistem je potrebna ponovna določitev zdravstvene košarice in opredelitev virov 
njenega financiranja. Zagotovljena košarica zdravstvenih pravic, ki se financira iz proračunskih sredstev in obveznih 
zavarovanj, mora biti definirana na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in dolgoročnih projekcij glede na demografska 
gibanja, rast BDP-ja in drugih dejavnikov. Ohranitev zagotovljene košarice ne pomeni, da ostaja še naprej vseobsegajoča 
kot je sedaj, saj to ni finančno vzdržno. Zaradi naraščajočih potreb in obsega razpoložljivih sredstev je potrebno obdobno 
prilagajanje obsega zagotovljene košarice. V obvezno zdravstveno zavarovanje spadajo predvsem tiste zdravstvene 
storitve, ki jih družba zavarovancem ponuja kot osnovni standard zdravstvene oskrbe.  

 »Glede na predlog novega zakona o zdravstvenem zavarovanju, je delo zavarovalnicam onemogočeno, saj le 
plačujejo storitve, brez sistemskega dialoga o ceni zdravstvenih storitev, vrsti in naboru storitev. Cenovni mehanizem 

plačnikom ne podaja informacij o dejanski alokaciji in dinamiki stroškov in tako ne daje osnove za iskanje načinov 
izboljšanja stroškovne učinkovitosti. Pri pogajanjih z ZZZS imajo izvajalci tako spodbude za podcenjevanje svojih 

kapacitet in precenjevanje stroškov«.  

Prof. dr Igor Masten, Ekonomska Fakulteta v Ljubljana7  

 

Pacient mora imeti tudi možnost pri oblikovanju zdravstvenega zavarovanja    

Z ustrezno določitvijo zagotovljene košarice bi bilo mogoče odpreti tudi možnosti za oblikovanje drugih oblik prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanj, ki niso namenjena neposredno kritju zdravstvenih storitev (na primer za nadomestila za čas 
bolniške odsotnosti v breme delodajalca, s čimer bi se lahko ob primernih pogojih zmanjšale obveznosti posameznega 
delodajalca). Z jasno opredelitvijo zagotovljene zdravstvene košarice bi za vsako storitev imeli tudi le enega plačnika 
(bodisi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, obveznega pogodbenega zavarovanja, drugih oblik prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanj ali plačil iz žepa), kar bi povečalo transparentnost in učinkovitost plačevanja zdravstvenih storitev. 
Tako bi bila vzpostavljena primerljivost med ponudbo zdravstvenih zavarovanj in ponudbo zdravstvenih storitev ter s tem 
konkurenčnost med ponudniki, kar povečuje kakovost in stroškovno učinkovitost.8 

 
7 Izjava prof. Mastena na srečanju s predstavniki AmCham Finančne komisije in Komisijo za zdravje in kakovost bivanja (maj 2017). 

8 V predlogu Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025 (ResNPZV 2015–2025, poglavje 9.4.) je objavljeno 

splošno stališče o potrebi sprotnega prilagajanja obstoječe košarice pravic. To stališče v nadaljevanju nadgrajujemo. 
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1.3. Sistem »čistih računov«9: doseči preglednost in boljši vpogled  zavarovancev  v svoje pravice in obveznosti  

Zdravstvo ni »zastonj« 

V Sloveniji je v sedanjem sistemu ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja javna blagajna oziroma sklad 
(ZZZS), razmerje med ZZZS in zavarovancem urejeno tako, da zavarovanec nima jasne zavarovalne pogodbe, ki bi 
opredeljevala njegove pravice in tudi obveznosti. Prav tako v družbeni klimi, kjer se razmišlja o konceptu neto in ne bruto 
plač, ki vključujejo tudi prispevke za zdravstvo, prevečkrat ustvarja občutek, da je zdravstvo tako rekoč »zastonj«, saj 
večina državljanov – zavarovancev nima občutka, koliko vplačujejo v zdravstveno blagajno. Prav tako pri uveljavljanju 
zdravstvenih storitev kritje stroškov poteka samodejno med ZZZS, zavarovalnicami, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno 
zavarovanjem, in izvajalcem zdravstvenih storitev, pri čemer zavarovanec praviloma ne dobi specificiranega računa za 
opravljeno storitev in praviloma tudi ni seznanjen s skupno vrednostjo storitve. 

"V Sloveniji imamo občutek, da je vse zastonj. A če bi vsak dobil račun, koliko za zdravstvo plača iz svoje bruto plače, 
bi imeli drugačen občutek. Denar ne bo rešil čakalnih vrst, temveč je treba zdravstvo urediti tudi organizacijsko. 

Definirati moramo, kaj javno zdravstvo sploh je, in ne tega mešati z državnim zdravstvom. Nujno je potrebna tudi 
konkurenca, saj vedno prinaša prednosti za uporabnike.” 

Aleš Mikeln, predsednik uprave, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 
 

 
Predlagane rešitve:  

1. Zavarovanec mora brez izjeme pri uveljavljanju zdravstvenih storitev prejeti specificiran račun. 
2. ZZZS mora zavarovancu enkrat letno poslati obračun vplačil (plačanih prispevkov) in porabe (stroški uveljavljanja 

zdravstvenih storitev) 
3. Tudi v   obveznem zdravstvenem zavarovanju mora biti temelj razmerja med posameznikom in ZZZS dokument  

(pogodba)10 z jasno opredeljenimi pravicami in obveznostmi. 

 »Po zdravstveni reformi lahko sedaj na Nizozemskem  primerjamo bolnišnice med seboj glede na rezultate, kar 
prinaša odgovornost, poštenost in učinkovito potrošnjo. Brezplačni zdravstveni sistem ne obstaja, je dejansko zelo 

drag. Pomembno se je zavedati transparentnosti in zavedanja stroškov zdravstvenega sistema, saj če vprašate 
Slovenca koliko stane kruh, vam bo vsak dal odgovor. Ko ga vprašate o zdravstvenem zavarovanju, nihče ve ne koliko 

ga stane.«  

 Ernst van Koesveld,  Ministrstvo za zdravje, Nizozemska 11 

Predlagane rešitve so tudi način ozaveščanja državljanov in konkretno izobraževanje pacientov, gradnja njihovega odnosa 
do prevzemanja odgovornosti za lastno zdravje in življenjski slog, ki ga živimo. Ta rešitev posredno podpira tudi naše 
zavzemanje za dosledno spremljanje in kontrolo obračunov zdravstvenih storitev ter ugotavljanje in sankcioniranje 

 

9 Izraz »čisti računi« je povzet po prispevku dr. Alojza Ihana: 

http://www.siol.net/priloge/kolumne/alojz_ihan/2014/02/pacient_naj_dobi_racun.aspx. 

10 Ta predlog neposredno podpira pomemben izziv uveljavljanja pomena večje »zdravstvene pismenosti« (ResNPZV 2015–2025, 
str. 19). 

 
11 Ernst van Koesveld je bil govorec AmCham Poslovnega zajtrka 25. novembra 2015 in konference, ki je sledila.  

http://www.siol.net/priloge/kolumne/alojz_ihan/2014/02/pacient_naj_dobi_racun.aspx
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anomalij plačnikov zdravstvenih storitev. Zavzemamo se, da bi te pristojnosti imeli plačniki zdravstvenih storitev, torej 
zdravstvene zavarovalnice.  

 

»Zdravstvo ni dobrodelna dejavnost. Leta 2016 smo v slovenskih bolnišnicah obravnavali kar 600.000 pacientov več 

kot leta 2009. Število pacientov vsako leto narašča, med letoma 2012 in 2014 pa smo imeli velik upad tako prihodkov 

kot dohodkov v bolnišnicah. Takrat smo morale bolnišnice narediti marsikaj, da smo lahko poslovali in zdravili ljudi: 

Od leta 2009 do danes imajo bolnišnice kar 580 milijonov neplačanih opravljenih storitev. Če ne bi vseeno opravljale 

programov, za katere nismo bili plačani, bi bila katastrofa. Tudi stroški, ki so nastali zaradi pogajanj med sindikati in 

vlado med letoma 2013 in 2016, znašajo 119 milijonov evrov, in tega ne bomo dobili povrnjenega. Ker zdravljenje 

pacientov mora potekati in je do sedaj tudi potekalo brez velikih pretresov imam občutek, da politika premalo 

pozornosti posveča zdravstvu ali pa njegovo delovanje premalo razume. Zdravstvo se je znašlo v težki finančni 

situaciji.« 

mag. Robert CUGELJ, generalni direktor URI Soča 

 

1.4. Uvedba zneskovne meje nad katero se prispevki za socialno varnost ne plačujejo več  

 

Dolgoročno vzdržno financiranje brez uvedbe novih davkov 
Dodatni davki in visoki stroški dela negativno vplivajo na gospodarstvo – tudi na odločitve tujih investitorjev glede tega, 
ali bi začeli oziroma nadaljevali dejavnosti v Sloveniji. Izobraženi posamezniki se iz Slovenije selijo z željo po boljših 
zaposlitvenih priložnostih. 

Posledica navedenih primerov je zelo nizek znesek pobrane dohodnine v državni proračun iz zaposlitev v množični 
proizvodnji in od zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile. Posledično z vidika obdavčitev zaposlitev v dejavnostih z višje 
izobraženimi kadri skupaj z AmCham Finančno komisijo predlagamo uvedbo sprememb v slovenski zakonodaji.  

Cilj zato je uvesti zneskovno12 mejo, nad katero se prispevki za socialno varnost ne plačujejo več,  kar je tudi v skladu z 
omejitvijo pravic, ki izhajajo iz plačanih prispevkov. 

 

1.5.Delna participacija prinaša pozitivne učinke  

 
Po podatkih ZZZS je v Sloveniji letno napisanih okoli 16,5 milijona receptov13 in zavrženih približno 50 ton zdravil v 
vrednosti 6 milijonov EUR14. Toda za zdravje niso odgovorni le zdravniki in zdravstvo kot tako, pač pa tudi državljani s svojo 
skrbjo za zdravje in zdrav življenjski slog. Vsi moramo prevzeti odgovornost za svoje zdravje, v nekaterih najrazvitejših 
državah na svetu, denimo v Nemčiji, so že uvedli kombinacijo bonusa in malusa, s katerim želijo zagotoviti odgovorno 
ravnanje z zdravjem. 
Podpiramo uvedbo direktnih zasebnih plačil (participacijo). Po zgledu drugih EU držav podpiramo ukrepe, ki predvidevajo, 
denimo minimalna direktna zasebna plačila pri vsakem receptu ter pri prvem obisku družinskega zdravnika in kliničnega 
specialista. Tako kot v Španiji, kjer so uvedli participacijo, tudi mi predlagamo rešitev, da se storitev plačila izvaja prek 

 
12 Povzeto stališče Finančne komisije AmCham, vir: Za bolj konkurenčno poslovno okolje v Sloveniji, AmCham. 
13 Vir: Poslovno poročilo ZZZS, 2013. 
14 Vir: ZZZS, http://www.finance.si/359315/Odpadna-zdravila-so-nas-lani-stala-%C5%A1est-milijonov-evrov. 

http://www.finance.si/359315/Odpadna-zdravila-so-nas-lani-stala-%C5%A1est-milijonov-evrov
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lekarn, saj obstajata že vzpostavljen nadzor in sledenje, hkrati pa bi s tem razbremenili zdravstvene ustanove s stroški 
opremljanja blagajn in upravljanja gotovine. 
 

»V Avstriji smo v sredini 50ih let prejšnjega stoletja uvedli participacijo v zdravstvu, ki v praksi deluje in to dobro. 
Seveda je bila uvedba participacije spremljana z diskusijami in različnimi pogledi, še posebej pri doplačilu iz žepa za 

zdravila. Vendar v želji, da bi zaščitili paciente, ki prihajajo iz najbolj ranljivih socialnih skupin in preprečili sistemsko 
poglabljanje razlik v družbi, smo sprejeli prag, ki predstavlja največ 2% neto prihodka. S spoštovanjem tega praga 

vzdržujemo solidarnost sistema. Na primer, ta trenutek -  aprila 2017 -   znaša strošek doplačila za recept 5,85 €. To 
vsak pacient plača iz svojega žepa in glede na mednarodno poročilo o zdravstvenih sistemih ( poročilo  Health Systems 

in Transitions) se večina Avstrijcev s tem strinja, zdravstvenemu sistemu zaupamo in smo za kakovostno obravnavo 
pripravljeni za to prispevati iz lastnega žepa« 

Hon. Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp, MBA Strokovnjak na področju ekonomike zdravstva  
in poznavalec zdravstvenega sistema Avstrije15 

 
Ti moderirani ukrepi seveda ne rešujejo vprašanja financiranja zdravstvenega sistema v celoti, ampak so pomembni za 
ozaveščanje državljanov in razbremenitev družinskih zdravnikov na primarni ravni. Tudi iz vidka prevetivnih programov 
za boljše javno zdravstvo je nujna prevetritev učinkovitosti in uvajanje sodobnih ukrepov zmanjševanja škodljivosti na 
področju kroničnih bolezni – za boljše javno zdravstvo so  potrebni novi programi, drugi ukrepi, edukacija zdravnikov in 
podpora pacientov ter spremljanje rezultatov.    
 
Ti ukrepi posledično pomenijo tudi ukrep preudarne presoje uporabe sekundarne in terciarne zdravstvene oskrbe ter 
ukrep za preudarno ravnanje z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi zdravstvenimi storitvami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.  Podpiramo javno zdravstvo   

Ko govorimo o javnem zdravstvu, govorimo o vsebini in pogojih izvajanja neke dejavnosti, torej o javnem programu. 
Torej  je javno zdravstvo  javni program, ki opredeljuje pogoje izvajanja in dostopa do tega programa in se financira iz 
zdravstvene blagajne iz prispevkov, ki jih plačujemo vsi. Sama izvedba javnih programov pa lahko poteka pri različnih 
izvajalcih, ne glede na lastništvo. Izvajajo ga lahko izvajalci v državni lasti  ( državno) ali pa izvajalec iz zasebnega sektorja  
(koncesionar, ki izvaja program na podlagi koncesije). Ne glede na lastništvo oboji izvedejo s strani ministrstva za zdravje 
in ZZZS predpisan javni program. S tem so tudi zasebniki, koncesionarji, izvajalci, ki izvajajo javni program in so v tem 
delu del javnega zdravstva.   

 
15 Dr. Bernhard Rupp je bil osrednji gost dogodka AmCham Fokus, 16. 3.2017.    

Primer dobre prakse v svetu: 
Nizozemska vlada je v radiju 120 km združila 350 deležnikov (R&D inštituti, bolnišnice in podjetja) v en grozd, ki 

sistematično podpira vizijo vlade in razvoj nizozemske zdravstvene industrije – konkretno deluje na področju ved o 
življenju: Life Science Cluster. V enem največjih grozdov na svetu so deležniki povezali svoje cilje in delujejo na 

podlagi odobrenega proračuna, ki znaša za leto 2014 kar 2 milijardi EUR. Osredotočeni so na tista strokovna 
področja, kjer so Nizozemci že med najboljšimi v svetu, in tako sistematično ta položaj še utrjujejo. Ta področja so: 
1. izboljšanje primarne oskrbe, 2. telemedicina in online preventivne terapije, 3. mobilne klinike, 4. klinične študije, 

5. biobanke. 
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V duhu učinkovite organizacije javnega zdravstva  se zavzemamo za transparenten, prožen ter hiter sistem dodeljevanja 
koncesij vsem tistim, ki v svojih ponudbah zagotavljajo izvajanje zdravstvenih storitev, ki so skladne z vsemi standardi 
kakovosti za varno in učinkovito obravnavo bolnikov.   

Naše stališče pa je tudi, da ne smemo omejevati podjetniške pobude zdravnikom, podjetjem ali drugim, ki bi ponudili 
zasebno in ne javno zdravstveno storitev.  

1.7. Za gospodarno vodenje bolnišnic so nujne (u)pravno  - organizacijske spremembe 

Pravna ureditev sistema za upravljanje bolnišnic in vseh izvajalcev zdravstvenih storitev že danes omogoča sodobno 
uvajanje poslovnih modelov odprtih za trg in tuje paciente, pri čemer pa seveda delujemo pozitivno in po »non-for-profit« 
modelu v okviru javnega zdravstva. Res pa je da je pravna ureditev rigidna in neprimerna za izzive, ki jih prinašata čas in 
situacija, v kateri je slovenski zdravstveni sistem.  Nadgradnjo sistema v sodobno »vitko« organizacijo je izziv, ki pa vsaj v 
nekaterih primerih tudi v okviru javnega zdravstva že deluje. Sicer trenutno stanje onemogoča polno iniciativnost, 
fleksibilnost, prilagajanje posamezne organizacije in spremembe, pogojene z lokalnimi specifikami in trendi staranja 
prebivalstva ter predvsem ne omogoča nagrajevanja in motiviranosti niti vodstva niti strokovnega kadra za uspešno 
transformacijo. Taka ureditev nenazadnje omejuje tudi medicinsko stroko in pa seveda  bolnike, ki tako ne prejmejo 
optimalne oskrbe. 

"V Sloveniji imamo vrhunske posameznike z odličnimi rezultati. In govoriti, da je vse narobe, da smo deset let zadaj, 

preprosto ni res. Kvaliteta uslug, ki jih ponujamo, je izjemna, v Sloveniji so ljudje z nujnimi napotnicami oskrbljeni 

takoj. Je pa res, da tisti, ki niso resno bolni, čakajo dlje, kot je potrebno. Zato trdim, da bi morali vsi dobiti več, kot 

dobimo zdaj, rešitev pa je v optimizaciji procesov."  

prof. dr. Samo Zver, predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo, UKC Ljubljana 

 

Najprej podpiramo strokovnost in široke vodstvene kompetence za vodenje v javnem zdravstvu in to na vseh nivojih. 
Podpiramo pravno-organizacijske spremembe: uvedba obveznega usposabljanja ter mentorstva za vodenje javnih 
zavodov ter prenosa dobrih praks, jasnih ciljev za vodstva in skupne službe ter sodobne načine dela vključno z rotacijo na 
delovnem mestu. Še bolj je potrebno dvigniti avtonomijo vodenja (večja osebna pristojnost in odgovornost direktorja, 
uvajanja elementov korporativnega upravljanja tudi v zdravstvenem sistemu) ter polna odgovornost in strokovnost 
nadzornih svetov. 

Podpiramo zakonske in izvedbene ukrepe za spremembo sistema nagrajevanja zaposlenih v zdravstvu. Zdravniki in drugi 
zdravstveni delavci morajo biti nagrajeni na podlagi rezultatov, učinkovitosti in kakovosti dela. 

 

“Veliko  let je nizozemski zdravstveni sistem temeljil na sistemu dveh stebrov. Prvi steber je predstavljalo osnovno 

zavarovanje za vse z nižjimi dohodki in drugi steber je predstavljal dodatno prostovoljno privatno zavarvanje za vse z 

višjimi dohodki. V letu 2006 smo v sistem implementirali korenite spremembe in oba stebra transformirali v eno 

obvezno zavarovanje za vse,  oblikovanje teh zavarovanj pa smo prepustili zavarovalnicam in njihovi ponudbi. Ključna 

ideja uvedbe teh sprememb je bila vzpostaviti bolj učinkovit in konkurenčen sistem, ki vzpostavlja konkurenco tako na 

področju zdravstvenih storitev kot ponudnikov zdravstvenih storitev ” 

Rudy Douven, zdravstveni ekonomist in svetovalec pri Nizozemskem uradu za analizo ekonomskih politik in na 

Univerzi Erasmus v Rotterdamu16 

 
16 Rudy Douven je bil gost AmCham Poslovnega zajtrka 6.2.2019  
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1.8. Javno – zasebno partnerstvo v zdravstvu je spregledan potencial   

Javno zasebno partnerstvo  (v nadaljevanju PPP ) se izkazuje za izjemno učinkovit način financiranja, upravljanja in 
organizacije tudi v okviru zdravstvenega sistema. Še zlasti se PPP obnese pri sodobnih načinih načrtovanja izgradnje, 
financiranja in upravljanju bolnišnic ter strokovno zaokroženih enot – kot je to npr. Onkološki Inštitut Ljubljana. To 
enako velja tudi za način javnega zdravstva kot ga poznamo v Sloveniji in kje lahko v okviru PPP ob sodelovanju EIB ter 
uporabo EFSI instrumenta, Medicino in Zdravstvo dvignemo v propulzivno gospodarsko panogo preko katerega bo 
slovenski pacient dobil najboljšo oskrbo, terapijo in tehnologijo doma. Sočasno bomo krepili stroko in obrnili ti. »beg 
možganov« in predvsem v regiji razvili vrsto terapevtike za zdravljenje tujih pacientov. Prav Slovenski center za 
protonsko terapijo za zdravljenje raka predstavlja jasen potencial za onkološke paciente, stroko v okviru onkološkega 
inštituta in medicinske fizike ter nenazadnje za zdravstveni sistem, ki ustvarja dobiček, ki se seveda lahko akumulira in 
uporabi v okviru javnega zdravstvenega sistema.  Če izhajamo iz priporočil EU in izkušenj vrste držav Poljske, Madžarske, 
Španije, Portugalske in Velike Britanije, so izkušnje tudi z uporabo EFSI izjemno pozitivne (http://www.eib.org/efsi/efsi-
projects/index.htm?c=&se=7 in http://www.eib.org/projects/pipelines/?d=&f=&st=&r=&c=&se=5002) . Slovenska 
zakonodaja že omogoča PPP tudi v okviru sedanjega zdravstvenega sistema, vedenje in odprtost za alternativno 
financiranje pa je še šibko zato predlagamo, osnovanje posebne delovne skupine in preučitev priložnosti in ustreznega 
model ( kajti teh je več), ki najbolje ustrezajo posameznemu primeru in lahko postane primer dobre prakse in model za 
uvajanje PPP v zdravstvu v  Sloveniji. 
 
 

 2. Človek naj bo v središču sistema - stališča in predlogi za boljše upravljanje in organizacijo 
zdravstvenega sistema  

2.1. Predlagamo pilotni projekt izboljšanja operativne učinkovitosti ene izbrane bolnišnice s podporo modernih 
              informacijskih tehnologij, sodobnih pristopov vodenja in poslovnih modelov  

Digitalne bolnišnice s pomočjo na novo zgrajenih oziroma prenovljenih obstoječih procesov in uporabo najnovejše 
digitalne informacijske tehnologije zagotavljajo povečanje učinkovitosti in kakovosti z boljšo integracijo vseh virov nege 
pacienta. Omogočajo izvedbo e-zdravja sistemov, ki nudijo online informacije, management bolezni, oddaljeno 
spremljanje in nadzor, storitve telemedicine ter s tem povečujejo doseg omejenih zdravstvenih virov in znanja. S hitrejšo 
in varnejšo obravnavo pacientov ustvarjajo boljše kapacitete zaradi učinkovitejših procesov in ohranjajo nadzor nad 
stroški. Predstavljajo kompleksen ekosistemi z več sto kliničnimi in poslovnimi procesi, ki so sestavljeni iz več tisoč 
podsistemov. Z ustrezno integracijo procesov se združijo pacienti, klinično osebje, viri in informacije znotraj bolnišnice, 
kar omogoči dostop do ustreznih in pravočasnih informacij za zagotavljanje optimalne oskrbe.  

Poleg digitalnih medicinskih naprav in vseskozi dostopne razvite omrežne infrastrukture morajo bolnišnice prenoviti tudi 
poslovne procese, ki podpirajo brezpapirne avtomatične delovne plane. Informacijska tehnologija mora podpirati in 
povezati vse vidike implementacije oskrbe in administracije17. Za nove bolnišnice traja ta proces predvidoma od tri do pet 
let, za obstoječe bolnišnice pa lahko tak proces za popolno modernizacijo traja od pet do deset let. 

 

 

 

 

 
17 Primer dobre prakse – Otawa Hospital, Kanada: https://www.youtube.com/watch?v=SNSQTJmGoE4. 

http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm?c=&se=7
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm?c=&se=7
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm?c=&se=7
http://www.eib.org/projects/pipelines/?d=&f=&st=&r=&c=&se=5002
http://www.eib.org/projects/pipelines/?d=&f=&st=&r=&c=&se=5002
https://www.youtube.com/watch?v=SNSQTJmGoE4
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Cilj je boljša organizacijo celotnega sistema 

V okviru pilotne bolnišnice bi se nato lahko osredotočili na posamezno področje, na primer optimizacijo in avtomatizacijo 
poslovnih procesov ali analiziranje in obdelavo podatkov z uporabo informacijske tehnologije itd. Na podlagi izkušenj, 
pridobljenih v pilotnem projektu18, bi lahko sprejeli informirane odločitve za nadaljevanje projekta tudi v drugih 
bolnišnicah.  

 

»Pri optimizaciji procesov smo skušali umakniti  iz procesov vse, kar nam ne daje dodane vrednosti. Delovne enote  in 

službe v bolnišnici  smo na primer povezali s cevno pošto, da smo čim bolj  zmanjšali število korakov  zaposlenih in 

skrajšali čas potovanja izdelkov oz. materiala. Uvedli smo tudi elektronski sistem vodenja storitev v bolniški sobi za 7 

procesov dela in uvajamo  ETL /elektronski terapevtski list,  kar vse skupaj soustvarja pacientov e-karton. To nam vse 

bolj omogoča  tudi  sledljivost zdravil in medicinskih potrošnih materialov, saj se podatki vpisujejo direktno v 

hospitalni informacijski sitem /HIS/.«    

mag. Silvana ŠONC, direktorica bolnišnice Sežana 

  

V prihodnosti je mogoče pričakovati zbližanje oziroma povečano medsebojno sodelovanje med ponudniki zdravstvenih 
storitev in izvajalci storitev socialne oskrbe. Izkušnje in analize izvajalcev zdravstvenih storitev v tujini so že pokazale prve 
pozitivne učinke takega medsebojnega sodelovanja. 

 

»Bolnišnice moramo vodti kot podjetja. Tak način vodenja ne vodi le k cilju zmanjševanja stroškov, ampak izboljšuje 
tudi izide zdravljena in izkušnje bolnikov. Stroški niso vse.« 

Igor Schoonbrood, svetovalec univerzitetnega medicinskega centra v Masstrichtu19 

 

 

 

 

 
18 Primer koncepta digitalne bolnišnice : https://www.youtube.com/playlist?list=PL45FDCoc-v7KSAJJBu91LrR-8Rpoy4oH0. 
19 Igor Schoonbrood je bil gost AmCham Poslovnega zajtrka 6.2.1019  

Primer dobre prakse v svetu: 
Otawa Hospital, Kanada, ima kapaciteto približno 1100 postelj ter zaposluje 12.000 ljudi in pokriva območje z 

1,2 milijona prebivalcev. V okviru bolnišnice deluje tudi raziskovalni center. Velik poudarek je na 
izobraževanju in prenosu znanja. Pacientom želijo zagotoviti najvišjo možno oskrbo in sočutje, ki 

predstavljata jedro njihovega sistema.  Z optimizacijo poslovnih procesov in s pomočjo managementa 
procesov oskrbe so v treh mesecih izboljšali produktivnost osebja za 15 %. Pojavile so se tudi nove priložnosti 

po prihodkih, prihranili so zaradi preteklih nadur osebja, izboljšala sta se zadovoljstvo pacientov in klinična 
učinkovitost s prihranki v času. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL45FDCoc-v7KSAJJBu91LrR-8Rpoy4oH0
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Ključni cilji in koristi digitalne bolnišnice:  

• sprejeti standarde in operabilnost znotraj bolnišnice, kar omogoči obširne izboljšave pri zdravstvenih dostopih, 
kakovosti, varnosti in trajnosti zdravstvenih podatkov; 

• povečati operativno učinkovitost in zmanjšati kapitalske izdatke v zdravstvenem sistemu; 

• izvajati učinkovitejšo in bolj kakovostno oskrbo bolnikov; 

• povečati zadovoljstvo bolnikov, zdravstvenega osebja in izvajalcev zdravstvenih storitev 

• zmanjšati število medicinskih napak; 

• zmanjšati število hospitalizacij in ponovnih hospitalizacij v bolnišnicah; 

• avtomatizirati klinične in administrativne procese za izboljšanje medsebojnih izmenjav in sodelovanja. Procesi 
morajo združiti bolnike, zdravstveno osebje in vire ter informacije v bolnišnicah (npr. enotni elektronski 
zdravstveni karton); 

• doseči prilagodljivo in povezujočo uporabo informacijske tehnologije kot temeljnega gradnika v zahtevah po večji 
interoperabilnosti, varnosti, dostopnosti, produktivnosti in fleksibilnosti v oskrbi bolnika; 

• z uporabnikom prijaznimi in enostavnimi rešitvami omogočiti hitrejši in lažji prehod na nove tehnologije za 
zdravstvene strokovnjake; 

• določiti vloge in odgovornost vodstva pri usklajevanju in sodelovanju vseh vključenih deležnikov (bolnišnica, 
skupnost, partnerji), procesov, tehnologije in arhitekture digitalne bolnice; 

• omogočati bolnikom dostop do njihovih zdravstvenih podatkov (npr. prek mobilnih naprav/tablic) s potrebnimi 
nasveti za hitrejšo ozdravitev. 

 »Velik izziv je uporaba podatkov v zdravstvu: podatkov ni in če so se jih ne uporablja, sistem ni vzpostavljen, pojavlja 
se vprašanje zasebnosti. Trenutno na področju sistemskega povezovanja podatkov, zakonodaje in uvajanja ukrepov  
vodijo nordijske države, skupaj z Anglijo in Kanado. Zanimiv je primer Izraela, kjer so se usmerili v primarno oskrbo, 

čeprav se je veliko držav problema lotilo ravno iz nasprotne strani. Izrael je izgradil močno informacijsko 
infrastrukturo s katero meri uspešnost bolnišnic in postavlja merila zdravnikom.« 

Francesca Colombo, OECD20 

 

 
20 Francesca Colombo je bila gostja AmCham Poslovnega zajtrka 25.11.2015 in konference, ki je sledila.  

Primer dobre prakse v Sloveniji:  
VITALY  zdravstveni portal v središče postavlja pacienta!  

» Vitaly Health Portal ne le digitalizira procese in povezuje med seboj skrbnike in izvajalce, temveč v središče 
platforme postavlja pacienta in mu omogoči, da ima pregled nad svojim zdravjem in zdravljenjem. Vitaly Health 

Portal predstavlja sodelovalno platformo, ki bolnika ali bolnikovega skrbnika proaktivno vključuje v proces 
zdravljenja, zdravstvenemu in oskrbnemu osebju pa ponuja vse informacije za izvajanje storitev na najvišjem 

strokovnem nivoju. Prek uporabe platforme imajo (kronični) bolniki vse svoje zdravstvene informacije na enem 
mestu: izvide in ostalo dokumentacijo, podatke o diagnozah, alergijah, cepljenjih, meritve... Vitaly omogoča 

vpogled v zdravstveni karton ne glede na ustanovo in je prek računalnika, tablice ali pametnega telefona na voljo 
kadarkoli in kjerkoli. Vitaly uporabljajo:  AOK Nordost, NWSIS, COOSS, St. Anna Kinderspital, Bezirkskrankenhaus 

Lienz,  The Medical Research Institute Hospital La Fe,Swiss Krebsliga.«  

Matija Klasinc, dr. med., Parsek 

 

 

 

 

https://nordost.aok.de/
http://www.northwestsis.nhs.uk/
http://www.cooss.it/en/
https://www.stanna.at/content.php?p=1&lang=de
http://www.kh-lienz.at/kh-lienz/
http://www.kh-lienz.at/kh-lienz/
http://www.iislafe.es/en/about-us.aspx
https://www.krebsliga.ch/
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Slika 1: Ključni mejniki pri digitalizaciji poslovanja Pediatrične klinike UKC Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. Varnost  pacientovih podatkov  

 

Trenutno skrbništvo pacientovih podatkov izvajajo posamezni izvajalci zdravstvenih storitev na vseh treh ravneh javnega 
zdravstvenega sistema Republike  Slovenije. Z uveljavitvijo zakona (1. julij 2015) je NIJZ prevzel odgovornost za zbiranje, 
varovanje, arhiviranje, nedotakljivost in stalno razpoložljivost pacientovih podatkov, zato je nastala potreba po zagotovitvi 
ustrezne, po možnosti v primerljivih okoljih že uveljavljene in preverjene informacijske rešitve, namenjene arhiviranju 
digitaliziranih pacientovih podatkov, ki bo poleg naštetih lastnosti omogočila še nadzor in sledljivost slehernega dostopa 
do pacientovih podatkov na nacionalni ravni.  NIJZ je prevzel zakonsko odgovornost za nemoteno izvajanje storitev 
eZdravja, zato se sooča tudi z  dodatnimi izzivi glede dolgoročnega zakonskega zagotavljanja visoke varnosti in 
razpoložljivosti pacientovih podatkov za vse z zakonom pooblaščene uporabnike pacientovih podatkov.  
 

Nacionalna arhivska zbirka pacientovih podatkov  pooblaščenim izvajalcem zdravstvenih storitev in drugim 
zakonitim uporabnikom pacientovih podatkov omogoča večjo učinkovitost, kakovost, dostopnost in stroškovno 

Primer dobre prakse v Sloveniji:  
ISPEK- varno za bolnika in enostavno za zdravnika  

»Hospitalni informacijski sistem je meni, kot zdravniku, pri delu z bolniki zagotovo omogočil večjo 
učinkovitost, boljši nadzor nad zdravljenjem, odzivnost in dostop do bolnika 24/ 7 ter posledično bolj 

učinkovito zdravljenje prav vsakega otroka, ki ga obravnavam. Naj omenim le nekaj ključnih prednosti. 
Elektronski terapijski list nam omogoča direktno naročanje vseh vrst zdravil in podporo za predpis odmerkov 
na TT, opozarja nas na prevelik odmerek zdravila, omogoča nam vpogled v strokovno bazo zdravil (lexicomp) 

in potrjevanje izvidov in na splošno sledljivost danih terapij tudi preko mobilnih aplikacij. Prav tako mi 
omogoča dostop do podatkov o mojih bolnikih od doma. Digitalizirani procesi nam omogočajo stalno 

sledljivost vseh dogodkov, ki je pomembna tudi pri predaji pacientov dežurni ekipi. Digitalizirani procesi nam 
omogočajo nadzor nad tekočinsko bilanco, samodejen izračun vnosa in iznosa tekočin glede na težo otroka in 

grafičen vpogled v stanje: določen vnos min/max ter vnos/ iznos tekočin. Podatki se tudi avtomatsko 
prenašajo v elektronsko hrbtenico kar zagotavlja, da je o stanju otroka obveščen osebni pediater.” 

Doc.dr. Matjaž Homan, pediater gastroenterolog in hepatolog, Pediatrična klinika UKC Ljubljana 
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vzdržnost zdravstvenih in zavarovalniških storitev.  Zavzemamo se za to, da imajo izvajalci  in uporabniki zdravstvenih 
storitev na voljo učinkovite in varne informacijske rešitve, ki bodo uporabniku prijazen način omogočile stalni dostop do 
digitaliziranih pacientovih podatkov na poljubni točki vstopa pacienta v javni zdravstveni sistem, skladno s svetovnimi in 
nacionalnimi smernicami, ki postavljajo pacienta v osrčje javnega zdravstvenega sistema.  
 

»Dobra zdravstvena politika je dobra gospodarska politika. Reforma je bila težka in dolgotrajna, za uspeh sta bili 
ključni odločnost in podpora predsednika vlade. Nujen pa je tudi dialog z vsemi deležniki. AmCham Slovenija je 
pripravila zelo kompetenten in za vlado dragocen pogled gospodarstva na zdravstveno reformo in njene cilje. « 

Mary Harney, nekdanja irska ministrica za zdravje,   
podpredsednica irske vlade ter  

aktualna predsednica European Steering Group on Sustainable Healthcare 21 

2.3. Uvedimo sistem »specialističnih bolnišnic in centrov in ga optimizirajmo za dobro bolnika  

V Sloveniji deluje 26 bolnišnic, kar je po vsej verjetnosti preveč za razmeroma majhen slovenski prostor. Razprave in 
pobude po ukinjanju ali združevanju bolnišnic se v Sloveniji ponavljajo, vendar do zdaj zaradi vpliva lokalnih skupnosti 
predvideni ukrepi niso zaživeli. Hkrati ob upiranju spremembam organizacije lokalnih bolnišnic se vedno odpre tudi 
diskusija o preobremenitvi dveh kliničnih centrov: UKC LJ in UKC MB, kjer se prepletajo storitve sekundarne in terciarne 
ravni. 

»Pozdravljam in podpiram stališča AmCham, ki aktivno, poglobljeno išče celostne rešitve za boljše delovanje 
zdravstvenega sistema. Veseli me, da so ugledni gospodarstveniki prepoznali pomen učinkovitega sistema, ki ustvarja 
zdrave ljudi, ki na najrazličnejših področjih ustvarjajo BDP, ki pa je le eden izmed pokazateljev uspešne družbe. Le 
zdravi ljudje so zadovoljni in ustvarjalni tudi na področju kulture, športa in politike. Tudi v zdravstvu pa se lahko veliko 
naučimo na področju upravljanja procesov, vodenja, logistike, sistema spremljanja in nadzora kakovosti, upravljanja 
poslovanja in digitalizacije.  Zato so povezave med zdravstvom in gospodarstvom vitalnega pomena in so jih 
prepoznali vsi vodilni centri v svetu. Zdravstvena reforma mora zagotoviti moderen terciarni center za najzahtevnejše 
primere, ki bo ustrezno opremljen in bo omogočal razvoj napredne, moderne medicine. Na drugi strani pa mora 
reforma omogočiti vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, da ljudem ponudijo svoje storitve, ki jih nikakor ne 
smemo omejevati s koncesijami, konkurenčnimi prepovedmi in drugimi birokratskimi ovirami, ki škodujejo bolnikom. 
Potrebno pa je odpreti tudi zdravstvene centre odličnosti in jih povezati v obstoječo infrastrukturo zdravilišč, kar bi 
nadgradilo bogato tradicijo slovenske medicine in omogočilo nova delovna mesta z veliko dodano vrednostjo, 
prepoznavnost in nadgradnjo naravnih danosti dežele. 

Tako v vrhunskem športu kot v gospodarstvu in medicini pa je ključna ekipa požrtvovalnih in delu predanih ljudi, 
strokovnjakov, ki so se pripravljeni podrediti ekipi in najvišjim ciljem. V zdravstvu so cilji jasni, zagotoviti zdravje ljudi, 
ob tem pa ohraniti empatijo in željo po prenosu znanja mlajšim generacijam. Sistem, ki ga trenutno imamo je lahko 
odličen izziv vsem, ki jim je mar za slovensko družbo in naše otroke, da prispevajo svoj del k prenovi zastarelega in 
nepreglednega sistema polnega umetnih preprek in nelogičnosti. Za zdravje gre!« 

Prof. Uroš G. Ahčan, dr. med., Predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in 
opekline UKC LJ 22   

 
21 Mary Harney je bila osrednja gostja konference in AmCham Poslovnega zajtrka 25. novembra 2015 in konference, ki je sledila.   
22 Prof. Ahčan je bil gost srečanja s člani AmCham Komisijo za zdravje in kakovost bivanja ( September 2017)  
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Strategija spremembe mreže javnih bolnišnic 

Zavzemamo se za prestrukturiranje bolnišnic ali oddelkov, ki zaradi manjšega števila posegov ne morejo dosegati 
pričakovanih standardov odličnosti. Namesto tega v razpravo ponujamo uvedbo regionalnih specializiranih centrov – 
bolnišnic, ki bi vsaki regionalni bolnišnici omogočali razvoj določene specializacije do ravni vrhunskega zdravljenja 
(npr. urologija, ortopedija). S tem bi razbremenili izjemno obremenjena terciarna centra v Sloveniji – UKC Ljubljana in UKC 
Maribor – ter omogočili usmerjen razvoj tistih medicinskih vej, ki jih družba najbolj potrebuje. 

Vsaka regionalna bolnišnica bi tako lahko imela vizijo specifičnega razvoja. Regionalne bolnišnice bi se prav zaradi 
ekspertnih znanj lahko kompetentno vključevale v sistem specialističnega zdravljenja na ravni celotne države, ob tem pa 
lahko obdržale določene storitve sekundarne ravni. Pred sprejemanjem odločitev je treba na podlagi kazalnikov 
uspešnosti in kazalnikov kakovosti preveriti, katere storitve je v bolnišnicah mogoče izvajati kakovostno in stroškovno 
učinkovito. Ob javni objavi doseganja ali nedoseganja standardov kakovosti za določeno področje bodo tudi lokalne 
skupnosti morda uvidele, da so na tem področju potrebne spremembe, ki so predvsem v dobro pacientov. Šele na 
podlagi podatkov in analiz bi bilo treba doseči državni konsenz za vsebinsko preoblikovanje nekaterih bolnišnic. 
 
 
Specializacija regionalnih bolnišnic in povezovanje z zdraviliškimi centri  

Bolnišnice bi se smiselno specializirale glede na določene kompetence na terciarni ravni – specialistične bolnišnice. Hkrati 
bi ohranile vse tiste primarne in sekundarne zdravstvene storitve, ki so glede na kakovost in dostopnost nujne za lokalno 
okolje. Primer: morda ne bi ukinjali ginekoloških oddelkov, ukinili bi le porodniški del in ga prestavili v bližnji center, ki 
izpolnjuje pogoje varne in kakovostne oskrbe. 

S tako organizacijo bi tudi regija veliko pridobila: obdržali bi ustanovo, ohranila bi se delovna mesta, ohranile bi se 
medicinske kompetence v regionalni bolnišnici ter se – kar je prednost predloga – nekatere med njimi celo izpopolnile do 
vrhunskih znanj in ekspertiz. Pacienti bi pridobili tako, da bi se lahko odločali za zdravljenje tudi v predlaganih 
specializiranih bolnišnicah zunaj Maribora in Ljubljane. 

Predlagamo tudi povezovanje manjših specializiranih bolnišnic  z zdraviliškimi centri, kar je še zlasti priložnost za 
bolnišnice, ki so v neposredni bližini termalnih virov ali zdravilišč. S tem bi ne nazadnje lahko pritegnili tudi bolnike iz 
tujine. Vrhunskim strokovnjakom iz obeh UKC bi omogočili vpetost v strokovno delo posameznih specializiranih bolnišnic, 
saj bi jim zagotovili vključevanje in redno periodično »peer-to-peer svetovanje«, spremljanje, sodelovanje, zdravljenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer dobre prakse v Sloveniji:  
Cilj je postati še bolj uveljavljena, priznana in s strani pacientov zaželjena institucija na področju 

rehabilitacije v Evropi in svetu                            
»Za dosego tega ambicioznega cilja, smo pred leti skupaj s Fakulteto za organizacijo iz Kranja prenovili in 

optimizirali 150 procesov v našem rehabilitacijskem centru. S tem smo omogočili tako zaposlenim bolj 
učinkovito delo, bolnikom pa boljši proces in rezultate rehabilitacije. Strokovnost našega dela nam omogoča 

izjemno veliko mednarodno vpetost, zato smo trženjsko zelo aktivni, kar pomeni da smo do sedaj pri nas 
rehabilitirali paciente iz več kot 30 držav iz celega sveta. To je seveda velik izziv za vse zaposlene, vendar nam 

ta izziv, mednarodno okolje in delo s tujimi pacienti hkrati omogoča tudi strokovni razvoj, globalni preboj v 
stroki in profesionalno samozavest, ki jo imamo vsak dan možnost dokazovati. Prizadevamo si vzpostaviti 
center modernih tehnologij, ki bo našim strokovnjakom s področja rehabilitacijske medicine omogočal, da 

bodo pacientom nudili terapije in oskrbo, ki je primerljiva z najbolj razvitimi sorodnimi institucijami na svetu« 

mag. Robert Cugelj, generalni direktor, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča 
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3. Sistem vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA) in uvajanja inovacij v zdravstvu 

 

Staranje, omejeni finančni viri in pričakovanja bolnikov 

Soočanje zdravstvenih sistemov z vprašanji starajoče se populacije, omejenosti finančnih virov in večjih pričakovanj 
bolnikov ter zdravstvenega osebja po novih, modernih zdravstvenih tehnologijah so glavni razlogi hitrega razvoja 
discipline, ki jo imenujemo Health Technology Assessment (HTA). HTA je pomembno orodje za sprejemanje odločitev, ki 
so racionalna alokacija razpoložljivih sredstev na vseh ravneh zdravstvenega sistema. Je več disciplinarni proces, katerega 
cilj je uvajati varne in učinkovite zdravstvene tehnologije, procese in politike, ki postavljajo bolnika v središče sistema in 
iščejo najvišjo dodano vrednost v okviru razpoložljivih finančnih virov1. 

Definicija zdravstvene tehnologije v kontekstu HTA je široka ter vključuje poleg zdravil tudi cepiva, medicinske 
pripomočke, naprave in preventivne, diagnostične, terapevtske, rehabilitacijske postopke in spremembe organizacijskih 
pristopov v zdravstvenih sistemih. 

Uporaba HTA v Sloveniji je trenutno šibka in razdrobljena, treba je zagotoviti sistemski pristop vrednotenja zdravstvenih 
tehnologij, poenotenje meril in metodoloških pristopov za vse vrste zdravstvenih tehnologij ter vzpostavitev neodvisne 
skupine strokovnjakov, ki bi delovala okviru Ministrstva za zdravje RS ali Javne agencije za zdravila oziroma NIJZ. Skupina 
bi bila zadolžena tudi za uvajanje, vzpostavitev, vzdrževanje ter vrednotenje in analize podatkov iz registrov. Podatki o 
učinkovitosti, varnosti zdravil in drugih zdravstvenih tehnologij so izjemno pomembni za celovito vrednotenje in 
načrtovanje postopkov in celovito vrednotenje izidov zdravljenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza stanja  

- Vidik vrednotenja zdravil 

V Sloveniji so načela racionalnega in na podlagi dokazov temelječega postopka odločanja do določene mere 
implementirana na področju zdravil (Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo, Uradni list RS št. 35/2013). V postopku 
razvrščanja in prerazvrščena Komisija za razvrščanje zdravil, ki deluje pod okriljem ZZZS, zdravila ocenjuje na podlagi meril 

Primer dobre prakse v Sloveniji:  
BioRx.si -Evidenca bolnikov z vnetno revmatično boleznijo zdravljenih z biološkimi zdravili 

»Več kot desetletje nazaj smo se srečevali z situacijo, ko so bolniki z aktivno boleznijo predolgo čakali na 
začetek zdravljenja, prav tako zdravniki specialisti nismo imeli evidence koliko je bolnikov in kako jih najbolj 

učinkovito lahko zdravimo, saj sledenje bolnikov ni bilo poenoteno in tudi neželeni učinki niso bili redno 
poročani. Leta 2007 so si zastavili cilj vzpostavitve kliničnega registra, ki nam bo omogočal: evidenco bolnikov 
in njihovih terapij, poenotenje postopkov obravnave pred začetkom zdravljenja, vpeljavo nacionalnih smernic 
v redno klinično delo ter izboljšati obravnavo tudi tistih bolnikov z revmatoidnim in psoriatičnim artritisom in 

ankilozirajočim spondilitisom, ki ne prejemajo bioloških zdravil. Poleg zelo kliničnih ciljev smo želeli razviti tudi 
orodje za raziskovalno delo. Nosilec projekta je bilo Društvo za razvoj revmatologije,  strokovne sogovornike in 

sofinancerje smo našli na strani ZZZS ( s prijavami preko razpisov) in farmacevtskih podjetij. Z informacijsko 
pooblaščenko smo uskladili tudi rešitev na področju zaščite in varovanja osebnih podatkov bolnikov, in sicer s 
pisnim soglasjem bolnikov za zbiranje in anonimizirano uporabo dodatnih podatkov. Sedaj, po letih uporabe 

tega registra, ki je zagotovo dobra praksa v slovenski medicinski praksi, vidimo, da je naš pristop in 
sistematično delo, ki smo ga vpeljali z BioRx.si do temeljev spremenilo obravnavo vseh bolnikov z 

revmatoidnim artritisom, psoriatičnim artritisom in ankilozirajočim spondilitisom.” 

dr. Matija Tomšič, KO za revmatologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana 
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iz 5. člena pravilnika. Kriterij prirastka stroškov na eno leto zdravstveno kakovostnega življenja znaša 25.000/QALY (leto 
zdravstveno kakovostnega življenja) ter ga je Upravni odbor ZZZS sprejel brez soglasja skupščine ZZZS, Ministrstva za 
zdravje RS in širše zainteresirane javnosti. Mejna vrednost 20.000 EUR je neživljenjska in v neskladju s smernicami WHO 

 
              - Vidik vrednotenja medicinskih pripomočkov, naprav, novih organizacijskih pristopov itd. 

 
Za uvajanje novih medicinskih pripomočkov, naprav, ukrepov in novih organizacijskih načinov je odgovoren zdravstveni 
svet, kot najvišji posvetovalni organ ministra za zdravje. Pravilnik o zdravstvenem svetu (Uradni list RS, št. 88/01, 40/06, 
8/09, 11/11 in 48/12) določa, da zdravstveni svet na podlagi vloge obravnava predloge sprememb obstoječih in predloge 
novih zdravstvenih tehnologij ter predlaga način njihovega financiranja. Vendar pa zdravstveni svet obravnava in vrednoti 
le manjšino novih tehnologij, saj so vloge za vlagatelje neobvezne. Tako se velika večina novih medicinskih pripomočkov, 
naprav, sprememb v organizaciji v slovenski zdravstveni sistem uvede brez preverjanja po načelih HTA, torej brez 
vrednotenja dodane vrednosti, klinične in stroškovne učinkovitosti, preverjanja etičnih vidikov in analize finančnih 
učinkov. 

 

Strategija je vzpostavitev sistema nacionalnih registrov 

Z razvojem in primerno organizacijo skupine za HTA je treba doseči racionalno, torej transparentno, stroškovno učinkovito, 
solidarno in etično odločanje v zdravstvu na področju uvajanja novih in obstoječih zdravstvenih tehnologij (zdravila, 
medicinski pripomočki, naprave, organizacijski pristopi, podporni mehanizmi), in to na vseh ravneh zdravstvenega 
sistema.Za vrednotenje obstoječih načinov preventive, diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije je nujno treba 
vzpostaviti sistem nacionalnih registrov. 

4 cilji in 4 ključne pridobitve: 

1. z dokazi podprto (evidence based) odločanje v zdravstvu, ki temelji na načelih preglednosti transparentnosti, stroškovne 
učinkovitosti ter na spoštovanju solidarnosti in etičnih načel v zdravstvu (načela HTA). 

2. poenotenje metodologije, meril in postopkov vrednotenja različnih zdravstvenih tehnologij; 

3. merjenje izidov zdravstvenih ukrepov (preventivnih, terapevtskih, organizacijskih itd.), uvedenih v zdravstveni sistem, 
in posledično poenotenje zdravstvenih pristopov v slovenskem prostoru; 

4. javno objavljanje rezultatov analiz in ukrepi za kontinuirano izboljševanje izidov zdravstvenih intervencij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer dobre prakse v Sloveniji:  
Pomen aktivnih kliničnih registrov – primer astme  

»Aktivni klinični registri pomenijo opolnomočenje bolnika pri zdravljenju svoje bolezni. Bolnikom in svojcem 
daje možnost za boljšo obravnavo lastne bolezni, saj s tem omogočamo kontakt z zdravstvenim delavcem na 

daljavo in sporočanje zdravstvenega stanja (stabilnosti ali poslabšanja) svoje kronične bolezni. Bolnik z astmo, 
ki sama po sebi poteka zelo nepredvidljivo, ne potrebuje celo leto enako intenzivnega zdravljenja, pač pa hitro 

in strokovno informacijo o ukrepanju, ko se astma poslabša. Aktivni register že vključuje načrt spremljanja 
bolnika, naloge bolnika, naloge svojca, naloge družinskega zdravnika in specialista. Opomniki opozarjajo vse 

vključene -  bolnika, svojca in zdravnika za poročanje o počutju, delovanju pljuč, naslednjem obisku pri 
zdravniku,.. in ob morebitnem časovnem zamiku  sistem opozori vse deležnike o kršenju protokola načrta 

zdravljenja. Bolnik je proaktivno opozorjen  - obveščen s strani zdravstvenega delavca, ki je skrbnik registra.« 

dr. Matjaž Fležar, direktor, Klinika Golnik 
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Predlagamo 3 rešitve, ki bi pomenile sodobno ureditev sistema uvajanja inovacij in omogočile dostopnost najnovejših 
zdravil, postopke, pristopov  vsem bolnikom:   

1. Predlog pravne podlage za ustanovitev neodvisnega strokovnega telesa/oddelka za vrednotenje zdravstvenih tehnologij 
in nacionalnih registrov.  Evropski parlament je namreč 3. oktobra 2018 podprl predloge za povečanje sodelovanja na 
področju HTA in uvedbo skupnih kliničnih vrednotenj, ki bi se uporabljale po vsej EU enotno. Namen predlagane 
zakonodaje je pospešiti dostop do zdravil, tako da se prepreči podvajanje dela na nacionalni ravni in določi dodano 
vrednost novega zdravila. Čeprav Evropska komisija predlaga izvedbo skupnih kliničnih ocen na evropski ravni, je 
pomembno opozoriti, da bodo posamezne države članice še naprej odgovorne za odločitve o določanju cen in povračil. 
Temu naj bi sledila tudi vzpostavitev enotnega poročanja o HTA v vseh državah članicah.  
 

2. Ustanovitev neodvisnega strokovnega telesa, oddelka ali mreže v okviru Ministrstva za zdravje RS ali JAZMP oziroma 
NIJZ, ki bi bil odgovoren za vrednotenje, koordinacijo in svetovanje glede novih in obstoječih zdravstvenih tehnologij. 
Ustanovitev samostojne agencije HTA bi bila neracionalna, saj je za dvomilijonski narod taka rešitev neracionalna. 

Z javnofinančnega vidika izsledki vrednotenja zdravstvenih tehnologij pripomorejo k boljšim odločitvam na več ravneh 
zdravstvenega sistema – tako na nacionalni ravni za oblikovanje zdravstvene politike in določanju prednostnih nalog in 
izbiro najučinkovitejših medicinskih pripomočkov, zdravil, organizacijskih pristopov itd. Poročila HTA so izjemno 
pomembna tudi na ravni bolnišničnega managementa in ne nazadnje tudi s stališča bolnika, saj je izbira najučinkovitejših 
zdravstvenih pristopov ključna za optimalen izid zdravljenja.  

Koordinacijski organ HTA bi tako skrbel za uveljavljanje enotne metodologije vrednotenja, določal prednostne projekte in 
opravljal svetovalno funkcijo za vse ravni zdravstva. 

3. Uvajanje nacionalnih registrov v okviru skupine za HTA:  

Kot prvi korak predlagamo postavitev sistema nacionalnih registrov po vzoru danskega modela, ki je po naših ocenah eden 
najbolje izdelanih v Evropi.  

 

V zvezi s tem predlagamo:  

- Določitev prednostnih področij (glede na obsežnost in resnost javnozdravstvenega vprašanja), kjer bi bilo treba 
registre uvajati najprej: diabetes, maligna obolenja, kardiovaskularne bolezni in respiratorne bolezni. Podatki registra 
se morajo nanašati na epidemiološke podatke (incidenca, prevalenca itd.), poleg tega pa tudi na klinične parametre 
in izide zdravljenja. 

- Financiranje: preveriti dostopnost evropskih sredstev (IMi2, Horizon 2020). 

- Način delovanja: pred vpeljavo sistema nacionalnih registrov predlagamo vzpostavitev in oceno pilotnega projekta 
za eno zdravstveno področje (npr. diabetes). Za zagotovitev doslednega vnašanja podatkov je treba vzpostaviti 
stimulacije nagrajevanja zdravstvenih delavcev (npr. določen delež variabilne plače). 
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Sklep 

AmCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja  vidi v reformi zdravstvenega sistema veliko priložnost za Slovenijo in 
državljane. Zavedamo se, da gre za izjemno kompleksen sistem, ki zahteva veliko mero sodelovanja vseh, ki ga ustvarjajo. 
Vizija Komisije za zdravstvo je vzdržen, solidaren in dostopen zdravstveni sistem, ki je organiziran tako, da je človek v 
središču celotnega sistema in ima možnost, da se ga zdravi z najbolj  inovativnimi zdravili in pristopi. Zdi se nam ključno, 
da se uporabi  vse  kapacitete, znanje in preveri najboljše globalne prakse zato, da se vzpostavi moderen in odlično 
organiziran zdravstveni sistem, ki podpira, da se zdravstvo razvije v pomembno gospodarsko panogo.    

Kot predstavniki slovenskega in mednarodnega gospodarstva želimo z ekspertnim znanjem, predlogi in konkretnimi 
primeri podpreti odgovorne na Ministrstvu za zdravje RS za ambiciozno, a vzdržno reformo. 
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