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na podlagi zadnjega predloga koalicijske po-
godbe je mogoče razbrati, da bo eden največjih 
izzivov za novo vlado sprememba zdravstvene-
ga sistema. tudi do zdaj so vlade zdravstvo 
uvrščale med najpomembnejše prioritete – 
zdravstveni resor je navadno pripadal stranki 
z največ glasovi v vladi, vendar pa kljub temu 
pri urejanju razmer niso bili prav uspešni. tako 
se zdravstveni sistem še vedno spopada s 
številnimi sistemskimi anomalijami in pomanj-
kljivostmi, ki hromijo nemoteno delovanje in 
oskrbo pacientov – zdravstvo pestijo pomanj-
kanje denarja, čakalne vrste, kadrovske težave, 
zastarela oprema, upad razvoja stroke, apatija 
med zdravstvenimi delavci … Med nastajanjem 
nove koalicijske pogodbe se bolnišnice in zdra-
vstveni domovi srečujejo s finančnimi in poslov-
nimi težavami. 

GlavNI prOblem: pOmaNjkaNje 
sreDsteV
v Združenju zdravstvenih zavodov slovenije že 
dve leti opozarjamo, da je sistem zdravstva 
podfinanciran, zato potrebuje takojšnje ukrepa-
nje. Čeprav se strinjamo, da je vsak sistem mo-
goče racionalizirati, pa ni res, da je zdravstveni 
podfinanciran zaradi razlogov, ki so v medijih 
pogosto demagoško navajani, kot so slabo 
vodenje, korupcija in podobno. v zdravstvu pri-
manjkuje denarja predvsem zato, ker država 
ne spoštuje lastnih zakonsko določenih obve-
znosti, ki so bile naložene javnim zdravstvenim 
zavodom. Ker država v zdravstvu ni spoštovala 
lastnih dogovorov in zakonov, ni presenetljivo, 
da novi koaliciji pušča »velik izziv«. 

—  K o m e n ta r  —

javno zdr avst vo na 
r azpotju

NepraVičNa zgoDba: skrajšeVaNje 
čakaLNih Vrst
Prednostna naloga nastajajoče koalicije bo 
skrajševanje čakalnih vrst. v nacionalni program 
odprave čakalnih vrst naj bi bili vključeni javni 
zavodi, koncesionarji in zasebniki, pri čemer naj 
bi bilo glavno merilo cenovno najugodnejša po-
nudba. tako naj bi v zdravstvo uvedli regulirano 
konkurenčnost.

tekmovalnost v zdravstvu v združenju spre-
jemamo, ob predpostavki, da so pogoji delova-
nja v tej tekmi enakovredni. Zastavljeni nacio-
nalni program namreč zelo spominja na zgodbo 
enkratnih dodatnih programov, ki smo jim bili 
priča v preteklem letu, ko so za program kandidi-
rali javni zdravstveni zavodi in zasebniki, pri tem 
pa so prvi z bremenom podfinanciranosti morali 
upoštevati strožja merila njegovega izvajanja. 
naj spomnimo: javni zdravstveni zavodi morajo 
poslovati skladno z zakonodajo, ki velja za ce-
loten javni sektor, medtem ko koncesionarji in 
zasebniki upoštevajo liberalnejšo zakonodajo, 
ki velja za pravne osebe zasebnega prava. tako 
so javni zavodi in koncesionarji v enakopravnem 
položaju le pri pridobivanju prihodka iz javnih 
sredstev, kar pa ne velja za njihove odhodke.

v praksi to pomeni, da morajo javni zavo-
di upoštevati kadrovske standarde in zasedbo 
delovnih mest skladno z normativi, kader mo-
rajo zaposliti po pogodbi o zaposlitvi in plačati 
skladno s kolektivnimi pogodbami, zagotoviti jim 
morajo ustrezna izobraževanja. Koncesionarji in 
zasebniki navedenega niso dolžni upoštevati, iz-
vajalce lahko najemajo prek cenejših oblik dela, 
pogosto prav iz javnih zavodov, zato jim tudi ni 
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—  K o m e n ta r  —

treba nositi bremena usposabljanja, regresa, 
dopusta, kar zelo zniža njihove stroške izvajanja 
storitev. Zelo natančno so določeni tudi predpisi, 
kaj mora zagotavljati varna zdravstvena ustano-
va, ki mora vsebovati vrsto dejavnosti (denimo 
zagotavljanje nujne medicinske pomoči, kirurgijo 
in tako dalje), česar konkurenci ni treba.

v združenju predlagani rešitvi skrajševanja 
čakalnih dob zato nasprotujemo, saj je v seda-
njem sistemu konkurenca med glavnimi akterji 
nemogoča. od nove vladne koalicije pričakuje-
mo, da uskladi zakonodajo, ki uravnava sistem 
poslovanja vseh izvajalcev zdravstvenih storitev 
(javnega in zasebnega) in do takrat prvenstveno 
zapolnjuje kapacitete javnih ustanov. 

preDNostNa NaLoga: reaLNe ceNe 
sTOrITev
Če bo prioriteta vlade ohranitev javnega zdra-
vstva – in tako levosredinsko vlado razumemo 
v združenju –, bi moral biti glavni ukrep uskladi-
tev cene zdravstvenih storitev na realno raven. 
v osnovi ne gre za klasično zvišanje cene, am-
pak le za njeno uskladitev z zvišanjem stroškov, 
predvsem cene dela, ki jo je določila država. v 
zdravstvu smo, kar zadeva financiranje, v ne-
enakopravnem in celo zelo diskriminatornem 
položaju v primerjavi z drugimi področji znotraj 
javnega sektorja. da zdravstvo ni financirano 
iz proračuna kot preostali javni sektor, ampak 
prek svoje zdravstvene blagajne (ZZZs), sicer 
pomeni določeno avtonomnost. Problem pa 
je, da sredstva, ki se zberejo, ne zadoščajo za 
kritje vseh potreb zdravstva. tako se spoštova-
nje zakonskih določil o financiranju zdravstvenih 
zavodov upošteva le toliko, kolikor to dopušča 
zdravstvena blagajna. Zagotovitev ustreznih in 
zadostnih virov financiranja zdravstva mora zato 
biti prvi in ključni izziv nastajajoče koalicije.

nereševanje problema financiranja in dru-
gih težav zdravstva bo vodilo k potenciranju pro-
blemov in nezadovoljstva tako uporabnikov kot 
izvajalcev zdravstvenih storitev. to pa so naju-
godnejše razmere za iskanje hitrih in učinkovitih 
»rešitev« in vse glasnejši bodo tisti, ki zagovarja-

jo privatizacijo zdravstva. to dolgoročno pomeni 
manj solidaren, težje dostopen in dražji sistem, 
kar dokazujejo številne države, ki po liberalizaci-
ji sistema zdravstva spet povečujejo javni vpliv 
in vzpostavljajo državno regulativo. to pa zato, 
ker so pričakovanja po profitu v liberaliziranem 
(zasebnem) zdravstvu vse večja in presegajo re-
zerve, ki v javnem zdravstvu gotovo obstajajo pri 
boljši organizaciji in upravljanju sistema.

MetoD Mezek
direktor Združenja zdravstvenih zavodov slovenije

1. V zdravstvu razpolagamo z ustreznimi kad-
rovskimi in prostorskimi kapacitetami in bi 
večinoma potrebnih storitev za odpravo ča-
kalnih dob lahko opravili v javnih bolnišnicah. 

2. V zadnjem razpisu so javne bolnišnice ponu-
dile 7826, dobile pa 3438 operacij (dobile 
so 44 % ponujenih operacij). 

3. Ker je sistem zdravstva podfinanciran in ve-
čina bolnišnic tekoče posluje z izgubo (raz-
log za to so v pretežni meri stroški dela, ki so 
posledica dogovorov z državo oz. s sindikati), 
bi bilo tekmovanje bolnišnic s koncesionar-
ji/zasebniki po principu najnižje cene za 
bolnišnice pogubno.

4. Tekmovanje javnih bolnišnic, ki morajo do-
sledno spoštovati vso zakonodajo, ki velja za 
javni sektor, z zasebniki, ki delujejo v drugem 
sistemskem okolju z bistveno ohlapnejšo 
zakonodajo in brez zavezanosti do določil 
kolektivnih pogodb za javni sektor, pomeni 
neenakopraven položaj javnih bolnišnic n 
posledično njihovo slabitev. 

5. Edini pravi ukrep za ohranitev javnega zdra-
vstva je uskladitev cene zdravstvenih storitev 
na raven, ki pokriva vse zakonsko predpisane 
elemente, oz. ponudba programov za odpra-
vljanje čakalnih dob javnim bolnišnicam, ki 
zmorejo opraviti storitve kakovostno in varno.
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—  a K t u a l n o  —

D olo čilo,  sprejeto v Aneksu št.  1  k sD 2018 ,  po novem omo go čA,  DA 
zDr Avst veno osebje ob sprejemu pAcientA opozori,  DA nA tA DAn njegov 
izbr Ani zDr Avnik nimA več prostegA terminA z A sprejem;  tAko imA 
pAcient pr Avic o po čAkAti nA obr AvnAvo torej pri  svojem izbr Anem 
zDr Avniku,  l Ahko pA se mu ponuDi,  DA zDr Avst veno obr AvnAvo opr Avi 
pri  zDr Avniku v Ambul Anti nmp. 
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v aneksu št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbe-
no leto 2018 (v nadaljevanju: aneks št. 1 k sd 2018) 
je bila na pobudo združenja in po predhodnem do-
govoru z ministrstvom za zdravje sprejeta spremem-
ba pri obračunu količnikov v družinski medicini in 
otroško-šolskem dispanzerju v okviru službe nujne 
medicinske pomoči. 
in sicer, sprejet je 14. člen aneksa št. 1 k sd 2018, ki se 
glasi: »Letni program količnikov iz kurative v ambulanti 
splošne oziroma družinske medicine in v otroško-šolskem di-
spanzerju lahko izvajalci realizirajo tudi v okviru izvajanja 
službe NMP. Količniki se evidentirajo na nosilca v zavodu, ki 
je izbrani zdravnik obravnavane osebe, kjer se izvaja služba 
NMP. Izjema je, ko se v službo NMP pri nosilcu programa 
vključuje tudi koncesionar; v tem primeru koncesionar lah-
ko evidentira količnike iz obravnave svojega pacienta.«

ker smo s strani članov združenja prejeli vprašanja 
v zvezi z razumevanjem in realizacijo sprejetega dolo-
čila, v prispevku pojasnjujemo, da je sprejeto določilo 
samo nadgradnja prizadevanj združenja za razbremeni-
tev splošnih zdravnikov in pediatrov na primarni zdrav-
stveni ravni in za povečanje dostopnosti do zdravstvenih 
storitev za paciente.

v letu 2018 je vlada rs sprejela spremembo kadrov-
skega normativa v standardu nujne medicinske pomoči 

nova org a n i z ac i Ja de l a v 
spl o šn i m e dic i n i i n n m p

ds3a in ds3b – zdravnika v pripravljenosti med tednom 
od 7. do 20. ure je v enakem obsegu nadomestila z zdrav-
nikom med tednom v rednem delu od 7. do 20. ure. 

vzporedno s tem smo skupaj z ministrstvom za 
zdravje sledili nekaterim zavodom, ki so že večkrat izra-
zili potrebo, da bi lahko zdravniki v ambulanti nmp, če 
se v zavodu dogovorijo in niso na intervenciji ali zasede-
ni z nujnim bolnikom, sprejemali in obravnavali nena-
ročene paciente, ki so prišli k svojemu izbranemu zdrav-
niku. do sedaj je v takem primeru moral izbrani zdrav-
nik pacienta, kljub polni čakalnici naročenih pacientov, 
sprejeti, s čimer se je povečala obremenitev zdravnika in 
ostalega zdravstvenega osebja, pacientom se je podaljša-
la doba čakanja, v ambulanti nmp pa takemu pacientu 
ni bilo možno obračunati storitve.

določilo, sprejeto v aneksu št. 1 k sd 2018, sedaj 
omogoča, da zdravstveno osebje ob sprejemu pacienta 
opozori, da na ta dan njegov izbrani zdravnik nima več 
prostega termina za sprejem; tako ima pacient pravico 
počakati na obravnavo pri svojem izbranem zdravniku, 
lahko pa se mu ponudi, da zdravstveno obravnavo opravi 
pri zdravniku v ambulanti nmp. prav tako lahko pacientu 
predlagamo in omogočimo obravnavo v ambulanti nmp, 
ko je njegov izbran zdravnik odsoten in ga nadomešča 
drug zdravnik. določilo torej zgolj omogoča, da se v am-

MiriaM koMac

Združenje zdravstvenih zavodov slovenije

sašo reboLj

Zdravstveni dom dr. julija Polca Kamnik

—  a K t u a l n o  —

r a z br e m e n i t e v spl o šn i h z dr av n i kov i n pe diat rov 

t e r p ov e č a n J e d o stopno st i d o z dr avst v e n i h 

stor i t e v na pr i m a r n i z dr avst v e n i r av n i



6

bulanti nmp obravnava tudi pacienta, ko je njegov zdrav-
nik odsoten ali ko je ambulanta splošnega zdravnika pre-
obremenjena z naročenimi in nenaročenimi pacienti, in 
da se temu pacientu lahko storitev tudi obračuna. Hkrati 
s tem to določilo tudi omogoča, da lahko družinski zdrav-
nik, ki je na določen dan primarno razpisan v ambulanto 
nmp, v tem času obravnava tudi bolnike, ki jim je izbra-
ni zdravnik, in storitve tudi obračuna, kadar ni zaseden z 
nujnimi stanji ali terenskimi intervencijami.

količniki za opravljeno zdravstveno storitev v am-
bulanti nmp se pri teh pacientih evidentirajo ločeno na 

—  a K t u a l n o  —

Z aneksom št. 1 k sd 2018 smo v manjših 
enotah nMP končno dočakali težko pričakovano 
spremembo, ki bo močno olajšala organizacijo 
dela v splošni medicini in v nMP. sprememba 
omogoča, da bo zdravnik v nMP, ko ne bo za-
seden z nujnimi ali terenskimi intervencijami, 
obravnaval tudi druge bolnike, predvsem tiste, 
ki so se nenaročeni pojavili pred vrati že preza-
sedene družinske ambulante. tako bo deloma 
razbremenil nadomestnega zdravnika ob odsot-
nosti osebnega, za katerega je nadomeščanje 
praviloma izredno obremenjujoče, pacienti pa 
večinoma nimajo nujnih stanj v pravem pomenu 
besede. Kadar se v nMP razpisuje zdravnike dru-
žinskih ambulant (in večina manjših enot nima 
namensko zaposlenih zdravnikov za nMP), spre-
memba zdravniku omogoči, da na ta dan nima 
popolnega izpada svoje ambulante in posledič-
no dvojne doze bolnikov naslednji dan, specialis-
tom družinske medicine, namensko zaposlenim 
na nMP, pa končno omogoča manjše število svo-
jih opredeljenih bolnikov in s tem razbremenitev 
ostalih družinskih ambulant, ohranjanje stika s 
širšo stroko in vsaj majhen prispevek k zmanj-
šanju pomanjkanja družinskih zdravnikov.

sprememba v aneksu je nedvomno izredno 
dobrodošla, vseeno pa jo je treba izvajati zelo 
previdno, premišljeno in individualno v posamez-

nosilca v zavodu, ki je izbrani zdravnik te obravnavane 
osebe. zaradi sledljivosti mora biti pri teh pacientih 
opravljena storitev v ambulanti nmp evidentirana v 
karton pacienta, za razliko od ostalih pacientov ambu-
lante nmp, ki se jih, kot do sedaj, evidentira na protoko-
le pregleda ambulante nmp.

določilo torej ne pomeni, da se sedaj obračunavajo vse 
storitve, opravljene v dnevni ambulanti nmp. vsa nujna 
stanja in vse akutne primere nmp se še vedno evidentira 
po protokolu nmp.

nih zavodih. nujni bolniki in nujne intervencije 
na terenu morajo v službi nMP ostati absolutna 
prioriteta. ti »dodatni« pacienti v ambulantah 
nMP nikakor ne smejo ovirati triažiranja in obrav-
nave nujnih, zato je potrebno skrbno pretehtati, 
kolikšno je kritično število dodatnih bolnikov, ki 
glede na običajno obremenitev nMP še omogo-
ča varno delo. sprememba v aneksu nikakor 
ne sme biti razumljena in vpeljana kot še ena 
dodatna družinska ambulanta z nMP dodatkom, 
ampak zgolj kot rešitev za nekaj kapelj ali po-
toček čez rob ambulant, ko ambulanta nMP ni 
obremenjena s svojim primarnim delom.

sašo rebolj, direktor Zdravstvenega doma dr. 
julija Polca Kamnik



a m bu l a n t no pr e dpi s a na 
z dr av i l a v si st e m u 

z dr avst v e n e g a va r st va v l et u 
2 0 1 7 z n e kat e r i m i t r e n di

Doc. Dr. tatja kostNapfeL, prof. Dr. iVaN eržeN

nacionalni inštitut za javno zdravje

—  a K t u a l n o  —

spr e m l Ja n J e p or a be z dr av i l J e  e no i z m e d p odro č i J  Jav n e g a z dr av Ja , 
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UVoD
ustrezno predpisovanje zdravil ob 
upoštevanju strokovnih in eko-
nomskih vidikov ima pomembno 
družbeno vlogo, stalno spremljanje 
porabe pa prispeva k bolj odgo-
vornemu ravnanju in pravilni rabi 
zdravil. nacionalni inštitut za jav-
no zdravje (nijz) vsako leto prip-
ravlja analizo porabljenih zdravil, 
predpisanih ambulantno na zelene 
in bele recepte. 

z vidika ohranjanja javnega 
zdravja je še posebej pomembno 
spremljanje predpisovanja zdravil 
za bolezni srca in ožilja (posebej an-
tihipertenzivov in statinov), zdravil 
za bolezni prebavil in presnove (po-
sebej zaviralcev protonske črpalke), 
zdravil z delovanjem na živčevje 
(posebej anksiolitikov in antide-
presivov) ter protimikrobnih zdravil 
(posebej antibiotikov). vsako leto 
bolj aktualno je tudi spremljanje 

tno predpisana zdravila v vrednosti 
484 milijonov evrov. vsak prebiva-
lec slovenije je v povprečju prejel 
8,67 recepta s predpisanimi zdra-
vili v skupni vrednosti 235 evrov 
(preglednica 1). strošek izdanih 
zdravil je v primerjavi z letom 2016 
kar za 4 % večji.

v sloveniji je izdanih pov-
prečno 8673 receptov na 1000 
prebivalcev. največ receptov, 23,5 
% nad slovenskim povprečjem, je 
bilo predpisanih v pomurski re-
giji, najmanj receptov, 11  % manj 
od povprečja, pa je bilo predpisa-
nih v osrednjeslovenski regiji. pod 
slovenskim povprečjem po številu 
predpisanih receptov na 1000 pre-
bivalcev so še gorenjska, goriška in 
obalno-kraška regija, ostale regije 
pa so nad povprečjem. 

v obdobju od leta 2004 do 2017 
smo priča stalnemu porastu števila 
izdanih receptov (slika 1). v celot-

porabe cepiv in posredno precep-
ljenosti prebivalstva. 

podatke o predpisanih zdravilih 
nacionalni inštitut za javno zdravje 
pridobiva iz baz podatkov zavoda 
za zdravstveno zavarovanje slovenije 
(zzzs), kamor jih, skladno z zako-
nom o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva, pošiljajo lekar-
ne. v sloveniji uporabljamo za spre-
mljanje predpisovanja zdravil WHo 
anatomsko-terapevtsko-kemijsko 
klasifikacijo (atc klasifikacija), po-
rabo zdravil pa prikazujemo v številu 
izdanih receptov, številu definiranih 
dnevnih odmerkov (ddd) in števi-
lu definiranih dnevnih odmerkov na 
1000 prebivalcev na dan (did) na pe-
tih nivojih atc klasifikacije. 

izDaNi receptei V LetU 
2017 
v letu 2017 je bilo izdanih preko 
17,9 milijona receptov za ambulan-
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AnAlizir Anje poDAtkov preDstAvljA tuDi poDl Ago z A spremljAnje in 
nAčrtovAnje sistemA zDr Avst venegA vArst vA in je  pomembno tuDi 
z ekonomskegA viDikA,  sAj  je  strošek zDr Avil eDen izmeD večjih 
neposreDnih meDicinskih stroškov. 

—  a K t u a l n o  —
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preglednica 1: število in vrednost receptov, slovenija, 2016–2017.

skupina štev. rp

2016

štev. rp

2017

Indeks

2017/2016

štev. rp na 1 

prebivalca

2017

Vred. rp v 

eur

2017

Indeks 

2017/2016

vrednost na 

1 rp (v eur) 

2017

originalna in generična zdravila 17.404.684 17.590.220 101 8,51 476.072.018 104 27,06

Magistralni pripravki 333.648 329.045 99 0,16 8.143.654 103 24,75

skupaj 17.738.332 17.919.265 101 8,67 484.215.672 104 27,02

slika 1: rast števila izdanih receptov (v 1000) od leta 2004 do 2017. 

slika 2: vrednost izdanih zdravil v milijonih evrov, slovenija, 2004–2017.

nem štirinajstletnem obdobju je šte-
vilo receptov poraslo skoraj za četr-
tino (24 %).

slika 2 prikazuje vrednost izda-
nih zdravil v evrih med leti 2011 in 
2014. leta 2014 je bil padec stroška 
zdravil največji, kar 4,16 %. od leta 
2015 pa trend vrednosti zdravil spet 
narašča (skupno za 8,5 %). 

delež zdravil iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (ozz) 
je prav tako padal od leta 2011 (65,4 
% vseh izdanih zdravil) do leta 2014 
(61,2 % vseh izdanih zdravil), nato 
pa je v letu 2015 začel naraščati. v 
letu 2017 je delež zdravil iz ozz 
zavzemal 62,3 % (v letu 2016 je zav-
zemal 61,8 %) (slika 3).

število izdanih receptov glede 
na razvrstitev na listo zdravil v letih 
2011–2017 prikazuje preglednica 2. 
skupno število receptov za zdravila s 
pozitivne liste je padalo do leta 2013, 
v zadnjih letih pa je opazen rahel 
dvig. povprečno število receptov z 
vmesne liste narašča že od leta 2011.

število izdanih receptov je od-
visno od stopnje obolevnosti pre-
bivalcev v posamezni regiji, na kar 
vpliva več dejavnikov (socialno 
stanje, stopnja brezposelnosti, raz-
lična zdravstvena obravnava, odsto-
tek starostnikov v regiji …). v letu 
2017 je bilo relativno število izdanih 
receptov največje v pomurski regiji, 
kjer so zdravniki predpisali 10.714 
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receptov/1000 prebivalcev, sledili sta 
zasavska regija z 9.679 recepti/1000 
prebivalcev in posavska regija z 
9.501 recepti/1000 prebivalcev. naj-
manj receptov je bilo predpisanih 
v osrednjeslovenski regiji, kjer so 
zdravniki predpisali 7.727 recep-
tov/1000 prebivalcev. slovensko 
povprečje v letu 2017 je bilo 8.673 
receptov/1000 prebivalcev.

povprečna vrednost izdanih 
zdravil na prebivalca v letu 2017 
je znašalo 234 evrov/prebivalca. 
nekaj let zapored je bila vrednost 
najvišja v zasavski regiji, v letu 2017 
je to mesto prevzela pomurska re-
gija z 276 evri/prebivalca. vrednost 
je bila tudi v letu 2017 najmanjša v 

v letu 2017 je bila najpogosteje 
predpisana učinkovina analgetik pa-
racetamol. med prvimi desetimi so 
tri učinkovine iz skupine zdravil za 
bolezni srca in ožilja, in sicer poleg 
bisoprolola še zaviralec angiotenzin-
ske konvertaze perindopril ter rosu-
vastatin iz skupine zdravil za zmanj-
šanje ravni serumskih lipidov. med 
prvimi desetimi sta dve učinkovini 
iz skupine zdravil z delovanjem na 
živčevje, in sicer poleg paraceta-
mola še kombinacija paracetamola 
in tramadola, dve učinkovini pa sta 
iz skupine zdravil za bolezni mišič-
no-skeletnega sistema: nesteroidni 
antirevmatik diklofenak in holekal-
ciferol (vitamin d3). 

preglednica 2: število izdanih receptov glede na razvrstitev na listo zdravil, slovenija, 2011–2017.

razvrstitev 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pozitivna 10.835.180 10.071.702 9.260.346 9.298.880 9.410.682 9.441.000 9.470.201

vmesna 5.094.691 5.874.120 6.943.437 7.057.060 7.316.306 7.479.371 7.625.575

izven oZZ 473.767 485.227 470.234 459.969 464.872 484.313 494.444

skupaj 16.403.638 16.431.049 16.674.017 16.815.909 17.191.860 17.404.684 17.590.220

slika 3: skupni stroški (v 1000 evrih) za ambulantno predpisana zdravila 
ter stroški za zdravila iz ozz v letih 2006–2017.

osrednjeslovenski regiji (221 evrov/
prebivalca).

največ receptov je bilo v letu 
2017 predpisanih za bolezni srca 
in ožilja (26,4 % vseh receptov, 
2249 receptov/1000 prebivalcev), 
za zdravila z delovanjem na živ-
čevje (19,1 % vseh receptov, 1624 
receptov/1000 prebivalcev) ter 
zdravila za bolezni prebavil in pre-
snove (13,2 % vseh receptov, 1127 
receptov/1000 prebivalcev). sledijo 
zdravila za bolezni mišično-ske-
letnega sistema (6,7 % vseh recep-
tov), zdravila za sistemsko zdravlje-
nje infekcij (6,1 % vseh receptov) 
ter zdravila za bolezni dihal (6,0 % 
vseh receptov).
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izmed zdravil za bolezni srca in oži-
lja (ATC skupina C) so največji de-
lež zavzemala zdravila z delovanjem 
na renin-angiotenzinski sistem (1,7 
milijonov receptov), ki se uporablja-
jo pri bolnikih s kroničnim srčnim 
popuščanjem, z najvišjo porabo v 
posavski in pomurski regiji. sledijo 
zdravila za spreminjanje ravni seru-
mskih lipidov (preko 900 tisoč recep-
tov), z najvišjo porabo v pomurski in 
zasavski statistični regiji. ta zdravila 
jemlje 11,8 % populacije. preko 820 
tisoč receptov pa je bilo predpisanih 
za antagoniste adrenergičnih recep-
torjev, ki se predpisujejo za zdravlje-
nje visokega krvnega pritiska (hiper-
tenzije), zdravljenje angine pektoris 
ter zdravljenje stabilnega kroničnega 
srčnega popuščanja.

od zdravil z delovanjem na živčev-
je (ATC skupina N) so največji od-
stotni deleži v številu receptov pri-
padali analgetikom (n02) (41,2 %), 
psiholeptikom (n05) (27,6 %) ter 
psihoanaleptikom (n06) (19,6 %). 
najbolj pogosto predpisana učinko-
vina v tej skupini je bil paracetamol 
v skoraj 20-odstotnem deležu, sle-
dita še dva analgetika (kombinacija 
tramadola in paracetamola ter na-
trijev metamizolat). 

anksiolitiki (n05b) predstavlja-
jo že vrsto let najpogosteje predpisa-
no podskupino med psiholeptiki. 

vse predpisane učinkovine so 
bile v podskupini benzodiazepini 
(N05BA). najpogosteje predpisane 
učinkovine med anksiolitiki so bile 
alprazolam, bromazepam in diaze-
pam. trend porabe anksiolitikov v 
zadnjih 15 letih postopno pada. iz 
skupine benzodiazepinom podob-
nih zdravil je podrobneje predsta-
vljena poraba zolpidema. največ so 
zolpidem predpisovali v primor-
sko-notranjski in podravski regiji. 
povprečno je anksiolitike prejemalo 
7,2 % populacije.

v skupini psihoanaleptikov so 
najpogosteje predpisovali antidepre-

sklep
pregled nad podatki o predpisanih 
zdravilih omogoča tudi posredno 
pridobivanje informacij o obolev-
nosti. kot primer lahko navedemo 
oceno razširjenosti sladkorne bo-
lezni, ki temelji prav na spremljanju 
predpisovanja zdravil za regulacijo 
krvnega sladkorja. na tak način do-
bljena ocena razširjenosti sladkorne 
bolezni sicer ne vključuje tistih oseb, 
ki ustrezen nivo krvnega sladkorja 
še lahko vzdržujejo s pomočjo die-
te, nam pa omogoča zelo natančno 
spremljanje tistih, ki zdravila upora-
bljajo, kar pa je večina. informacije, 
ki jih pridobimo preko analize po-
datkov o porabi zdravil, so koristne 
tudi z vidika ugotavljanja, katerim 
skupinam bolnikov se predpisuje-
jo posamezna zdravila. tako lahko 
spremljamo tudi ustreznost terapev-
tskih smernic. pomembno je tudi 
opozarjanje na vlogo odgovornega 
predpisovanja zdravil ter spremlja-
nja porabe sredstev za zdravila. 
analiziranje podatkov pa predsta-
vlja tudi podlago za spremljanje in 
načrtovanje sistema zdravstvenega 
varstva in je pomembno tudi z eko-
nomskega vidika, saj je strošek zdra-
vil eden izmed večjih neposrednih 
medicinskih stroškov. 

sive (n06a). število teh receptov se je 
v primerjavi z letom prej povišalo za 
2 %. najpogosteje predpisani antide-
presivi so že vrsto let iz skupine selek-
tivnih zaviralcev privzema serotonina 
(N06AB). najpogosteje so bila pred-
pisana zdravila z escitalopramom. 
največ so antidepresive predpisovali 
v zasavski regiji, sledita goriška in ko-
roška regija. povprečno je antidepre-
sive prejemalo 6,9 % populacije.

v skupini zdravil za bolezni preba-
vil in presnove (ATC skupina A) je 
bila v letu 2017 poraba za 3 % viš-
ja kot v letu prej, prav tako skupni 
stroški za ta zdravila. v tej skupini 
je najvišja poraba zdravil za kislin-
sko pogojene bolezni (preko 925 
tisoč receptov), predvsem zdravil za 
zdravljenje peptične razjede in re-
fluksne bolezni. zaviralce protonske 
črpalke prejema 15,5 % oseb, najviš-
ja poraba teh zdravil v letu 2017 je 
bila v podravski regiji.

sledijo zdravila za zdravljenje 
diabetesa (preko 850 tisoč receptov), 
od tega za peroralne antidiabetike 
(najvišja poraba je bila v zasavski 
regiji) ter inzuline in analoge (naj-
višja poraba je bila prav tako v za-
savski regiji). zdravila za zdravljenje 
diabetesa prejema 5,3 % populacije.

V letu 2017 je bila najpogosteje predpisana učinkovina 

analgetik paracetamol.
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otro ci imAjo po govorne skupine s  psiholo gom, inDiviDuAlne po govore 
z zDr Avnikom speciAlistom, trening so ciAlnih veščin s  so ciAlnimi 
peDAgo gi,  Aktivnosti s  konji ,  velik pouDArek je tuDi nA ust vArjAlnih 
Del AvnicAh, s  kAterimi učijo otroke AsertivnegA veDenjA,  korigir AnjA 
neustreznih veDenjskih vzorcev;  veliko otrok nAmreč priDe k nAm 
z veDenjskimi in učnimi tež AvAmi.  otro ci pri  nAs vsAk DAn obiskujejo 
b olnišnično šolo,  4  ure poukA.  pri  nAs otro ci trD o Del Ajo,  ne priDejo 
nA po čitnice,  z Ato tuDi D osežejo rezultAte.
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ot ro c i ,  odr asl i  
–  vsi  si  z aslu ž i mo 

pr i l o ž no st !

—  p o g ovo r  —

p o g ovor z rom a no r aspe rg e r ,  di r e k tor ic o 

m l a di n sk e g a k l i m at sk e g a z dr av i l i š č a r a k i t na

saška tersegLaV

Združenje zdravstvenih zavodov slovenije

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je javni 
zdravstveni zavod, katerega poslanstvo je pravočasno 
prepoznavanje in zgodnja obravnava otrok in mlado-
stnikov, rizičnih za razvoj psihičnih težav. Vendar 
se v uvodu tega pogovora ne moreva izogniti imenu 
ustanove – klimatsko zdravilišče – oziroma njeni zgo-
dovini. 
res je, naš zavod ima 90-letno tradicijo. leta 1927 je 
bil na tem mestu ustanovljen sanatorij za kostno tuber-
kulozo. zakaj ‚klimatsko‘? ker rakitna leži na planoti, 
na 800 metrih nadmorske višine, kjer se mešajo sre-
dozemski in alpski zračni tokovi in ustvarjajo izredno 
ugodno klimo za zdravljenje dihal. to je tudi botrovalo 
temu, da je zdravilišče rakitna že leta 1930 na zdravlje-
nje sprejelo prvo počitniško kolonijo otrok iz pedia-
trične klinike v ljubljani. 

zakaj kljub opustitvi te dejavnosti še vedno nosite to 
ime? 
ker je klima še vedno ugodna, ‚zdravilišče‘ pa nosi tako 
lepo konotacijo – tukaj zdravimo otroke. v preteklosti 
so se zdravili zaradi bolezni dihal, predvsem astme, v 
zadnjih 10 letih pa je zdravilišče vse bolj prepoznavno 
po strokovni obravnavi motenj hranjenja in čustvenih 

Romana Rasperger je vodenje Mladinskega 
klimatskega zdravilišča Rakitna prevzela leta 
2007 v času velikih finančnih težav, ko nihče ni 
hotel prevzeti vodenja zavoda, saj v njem ni vi-
del ‚ekonomske logike‘. Ekonomistka po osnovni 
izobrazbi, ki je pred prevzemom vodenja zavoda 
delala 10 let v gospodarstvu, je zgodbo razume-
la drugače. »Če lahko z denarjem narediš nekaj 
dobrega za otroke, nekaj družbeno koristnega, je 
to fantastično. Zato nikoli ne sme biti samo eko-
nomske logike; denar nima barve in zato mora 
biti logika srca in dobrega namena, da človek z 
denarjem nekaj dobrega naredi«. In njej to zelo 
dobro uspeva!
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»Otroci pridejo k nam po uravnoteženo samopodobo. Skozi medvrstniško povezovanje prepoznavajo svoje 

potenciale, urijo veščine komunikacije in samodiscipline ter krepijo zdrave vedenjske vzorce.«

motenj. Čeprav zadnjih 10 let izvajamo t. i. bolnišnični 
program, ne želimo spremeniti imena. 

Kaj je torej vaša glavna dejavnost danes? 
naša glavna dejavnost je t. i. bolnišnična dejavnost 
zdravljenja motenj hranjenja in čustvenih motenj, v 
okviru katere izvajamo tri programe (op. ur.: programi so 
podrobneje opisani v prilogi intervjuja). 

prvi program smo laično poimenovali šola zdravega 
odraščanja, ki je naš največji program, v katerega sprej-
memo 350 otrok letno in je namenjen krepitvi dušev-
nega zdravja otrok in mladostnikov iz vseh slovenskih 
regij. je dvotedenski zdravstveni program z bogatim, 
strukturiranim urnikom, kjer so otroci deležni sprejema 

pri zdravniku in psihologu, kjer se vsakemu otroku do-
loči individualni cilj, potem se ga skozi skupinsko obrav-
navo popelje skozi proces. skupinska obravnava pa zato, 
ker je zelo primerna za obravnavo z otroki in ker si otro-
ci med seboj izmenjajo izkušnje in doživijo t. i. aha efekt: 
»aha, saj to imam pa jaz!« tako si med seboj, vodeno 
skozi terapevtski proces, izmenjujejo izkušnje. 

drugi program je Rehabilitacija in reintegracija. to 
je program, dolg od 6 tednov do 3 mesecev, v katerega 
so vključeni mladostniki, stari od 15 do 26 let, ki so 
že zaključili ali ambulantno ali bolnišnično zdravljenje, 
pa potrebujejo dodatno vzpodbudo na poti zdravljenja. 
k nam pridejo, da se okrepijo in pripravijo za vrnitev 
v svoje okolje. 

—  p o g ovo r  —
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naš tretji, najmlajši program pa je šola lulanja, ka-
terega avtorica je doc. dr. anamarija meglič iz pediatrič-
ne klinike v ljubljani. izvajamo ga zadnjih 6 let. 

pri nas poteka tudi specialistična ambulantna de-
javnost, in sicer psihiatrična in kliničnopsihološka. 

Sliši se, kot da otroci pridejo k vam na počitnice.
Čeprav se morda tako sliši, temu ni tako. otroci ima-
jo pogovorne skupine s psihologom, individualne po-
govore z zdravnikom specialistom, trening socialnih 
veščin s socialnimi pedagogi, aktivnosti s konji, velik 
poudarek je tudi na ustvarjalnih delavnicah, s katerimi 
učijo otroke asertivnega vedenja, korigiranja neustrez-
nih vedenjskih vzorcev; veliko otrok namreč pride k 
nam z vedenjskimi in učnimi težavami. otroci pri nas 
vsak dan obiskujejo bolnišnično šolo, 4 ure pouka. pri 
nas otroci trdo delajo, ne pridejo na počitnice, zato tudi 
dosežejo rezultate. 

Kaj je skupno vašim otrokom? 
otroci pridejo k nam po uravnoteženo samopodobo. 
skozi medvrstniško povezovanje prepoznavajo svoje po-
tenciale, urijo veščine komunikacije in samodiscipline 
ter krepijo zdrave vedenjske vzorce. 

So v program vključeni tudi starši?
seveda. starši so vključeni v program ob sprejemu ot-
roka v program, na koncu dvotedenskega programa pa 
si v pogovorni skupini izmenjajo izkušnje. v tej skupini 
starši vidijo, da niso edini, ki se soočajo s podobnimi te-
žavami otrok. pri nas krepimo družinsko sistemsko tera-
pijo za starše in jo želimo v prihodnosti tudi razširiti, saj 
so tudi starši v stiski.

Ali razpolagate s podatki, kakšni so učinki teh pro-
gramov? 
imamo eno večjih evalvacijskih baz terapevtskih progra-
mov v slovenskem prostoru. evalvacijo smo izvajali na 
podlagi aseba, tj. mednarodni psihološki vprašalnik, 
ki se uporablja v 80 državah sveta. anketne vprašalni-
ke izpolnjujejo otroci od 11. leta starosti naprej, starši 
in njihovi učitelji. evalvacijsko poročilo potrjuje učin-
kovitost programa in dokazuje, da se simptomatika pri 
otrocih, ki so bili vključeni v program šole zdravega od-
raščanja, učinkovito izboljša, predvsem pa se preprečuje 
razvoj težje simptomatike.

Kako otroci najdejo pot v vašo ustanovo oz. kdo jih na-
poti k vam? 
napotitev v programe našega zavoda poteka preko oseb-
nih zdravnikov oz. pediatrov. res pa je, da otrokove te-
žave najpogosteje prepoznavajo šolski svetovalni delavci, 

kar je razumljivo, saj otroci večino časa preživijo v šoli. 
zgodi se tudi, da starši sami pokličejo in vprašajo, kako 
in kaj, in potem grejo k lečečemu zdravniku po napotni-
co. tudi centri za socialno delo se pogosto vključujejo. 
pogosto se vključujemo tudi v multidisciplinarne stro-
kovne time, ki jih sestavljajo šole ali centri za socialno 
delo, kjer na podlagi diagnostike, ki jo opravimo, in 
opazovanja terapevtskega programa, podamo mnenje o 
otrokovi nadaljnji obravnavi.

Koliko otrok lahko hkrati sprejmete? 
v enem letu sprejmemo do 400 otrok, lahko bi jih tudi 
do 600, tako da možnosti za razvoj še imamo. zdravili-
šče sicer razpolaga z 80 posteljami. za zdravstvene pro-
grame imamo namenjenih 30 postelj, ostalih 50 postelj 
pa pogosto uporabimo tudi za dodatne, tržne programe.

Koliko zaposlenih skrbi za izvajanje dejavnosti? 
zaposlenih nas je 48. pri nas deluje multidisciplinarni 
strokovni tim, ki vključuje zdravnike specialiste, psi-
hologe, medicinske sestre, socialne pedagoge, socialno 
delavko, pedagoge in administrativno-tehnični kader. 

Ste pa tudi edini javni zdravstveni zavod, ki v celostne 
terapevtske programe s področja duševnega zdravja 
vključuje terapije s pomočjo konj. 
tako je, terapija s konji je del celostnih terapevtskih pro-
gramov. izvaja se v programu šola zdravega odraščanja in 
v programu rehabilitacija in reintegracija. naša terapevt-
ka se je šolala v psihiatrični kliniki v Haaru, blizu münch-
na, ki je podobna naši psihiatrični kliniki v ljubljani. tam 
že 25 let terapijo s pomočjo konj integrirajo v terapije nji-
hovih pacientov. mi smo jo uporabili za delo z otroki in 
ugotavljamo, da so konji zelo dobri motivatorji in močno 
projekcijsko platno. med otrokom in konjem se zelo hitro 
odvije komunikacija, pri kateri gre za neverbalni del ne-
zavednega, in konji so tukaj v vlogi projekcijskega platna 
zelo dobrodošli. terapija s konji ni samostojen program, 
ampak je del celostne terapevtske obravnave.

Najbrž je tudi zaradi terapevtskih programov, v katere 
ste vključili tudi živali, veliko povpraševanje. Kako je z 
izvajanjem tržne dejavnosti?
veliko povpraševanja je zaradi naših celostnih progra-
mov, v katere smo vključili živali. proste postelje tako 
podajamo dodatnim, t. i. tržnim programom, ki so na-
menjeni raznim skupinam, kot so šole in vrtci, in to de-
javnost nameravamo v prihodnosti še okrepiti.

Vendar pa vam ZZZS terapije s pomočjo konj še ne krije. 
z zavarovalnico smo se pogajali, da bi nam pokrivala en 
del te terapevtske dejavnosti – mimogrede, nemške zava-
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rovalnice terapijo s pomočjo konj krijejo – vendar nam je 
bilo že v samem začetku jasno povedano, da temu ne bo 
tako. zato smo za razvoj te dejavnosti iskali dodatne vire 
financiranja v tujini. prijavili smo se na norveški finančni 
mehanizem in tam pridobili pol milijona evrov sredstev, 
s katerimi smo postavili terapevtski jahalni center in stro-
kovno ekipo, ki je nadgradila svoje znanje tudi v tujini, 
kupili pa smo tudi dva terapevtska konja. to so bili naši 
začetki. ključen igralec pri tem delu razvoja terapije s po-
močjo konj je bil norveški finančni mehanizem. dodaten 
vir financiranja smo iskali pri danfossu, od katerih smo 
prejeli 76.000 evrov, s 100.000 evri pa nas je podprl tudi 
švicarski sklad. terapijo s konji torej pokrivamo s tujimi 
donatorskimi sredstvi in s pomočjo tržne dejavnosti. 

V letu 2017 ste imeli velike težave z ureditvijo statusa 
javnega zavoda. Grozila vam je celo odpoved finan-
ciranja s strani ZZZS. Za kaj je šlo in kako ste zadeve 
rešili?
rakitna je v slovenskem prostoru posebna, ker je njen 
lastnik občina brezovica. izvajamo pa bolnišnični pro-
gram, ki po 5. členu zakona o zdravstveni dejavnosti 
spada na sekundarno zdravstveno raven; za sekundar-
no zdravstveno raven pa je pogoj, da je lastnik zavoda 
država. vesela sem, da se nam je uspelo z ministrstvom 
za zdravje in lastnikom občine brezovica dogovoriti, 
da sta vlada rs in občina brezovica podpisali pogod-
bo o prenosu določenih ustanoviteljskih pravic z obči-
ne brezovica na vlado rs. s tem so se postavili pravni 

—  p o g ovo r  —

»V slovenskem prostoru zavoda, po katerem bi se lahko zgledovali, ni, pravzaprav ga ni v vsej Evropi. 

Podobni rezidenčni centri obstajajo v Ameriki in Avstraliji. To so centri, ki izvajajo terapevtske programe z 

dokazi o uspešnosti, z redno evalvacijo.« 
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temelji, na podlagi katerih lahko zdravilišče rakitna 
tudi v prihodnosti izvaja bolnišnični program. 

Kakšno je trenutno finančno stanje vašega zavoda in 
kako se vi spopadate s problemom podfinanciranosti 
zdravstvenega sistema?
prihodki zdravilišča rakitna znašajo na letnem nivo-
ju 1,3 milijona evrov. 95 % tega je financiranih s strani 
zzzs, ostalih 5 % pa dosegamo s prihodki na trgu. rav-
no teh 5 % nam pomaga, da zadnjih 10 let poslujemo po-
zitivno. rečem lahko, da je to res podfinancirana zdra-
vstvena dejavnost, zato moramo biti še toliko bolj pro-
aktivni in iskati dodatne vire financiranja tudi na trgu. 

Lani ste izvedli tudi energetsko sanacijo oz. veliko pre-
novo zdravilišča. 
na to energetsko sanacijo smo čakali 30 let. zdravili-
šče rakitna se je leta 1987 ponovno odprlo na podlagi 
samoprispevkov ljubljanskih občin in od takrat do lani 
ni bilo večjih investicij v stavbe zdravilišča, tako da so 
bile v dotrajanem stanju, na strehi, na primer, so bile še 
salonitke. tako smo skupaj z evropskim kohezijskim 
skladom, s sredstvi občine brezovica, lastnimi sred-
stvi in s pomočjo donatorja Thoolen vaduz Founda-
tion uspeli sanirati zdravilišče. zamenjali smo fasado, 
okna, vrata, kotlovnico, strehe … vrednost sanacije je 
bila milijon evrov, od tega je bilo iz evropskega kohe-
zijskega sklada 40 %, ostalih 60 % pa so prispevali os-
tali deležniki; občina brezovica nam je pomagala pri 
energetski sanaciji, sicer smo pa samooskrbni in naše 
tekoče dejavnosti ne financira. z njimi res dobro po-
slovno sodelujemo. izpostaviti moram gospoda župa-
na, ki ima izreden čut za stiske otrok.

V vašem kolektivu je čutiti veliko pripadnost, solidar-
nost in dobro voljo … Kako vam to uspeva?
zelo pomembno je skrbeti za strokovni tim. naša usmeri-
tev je skrb za zaposlene, in sicer tako, kot to deluje v psihi-
atriji oz. na področju duševnega zdravja; imamo supervi-
zije, na 14 dni prihaja zunanji supervizor, imamo tudi in-
tervizije, strokovna izobraževanja – pred kratkim so se vsi 
zdravstveni delavci morali udeležiti izobraževanja iz ko-
gnitivno-vedenjske terapije. veliko srečo imam, da delam 
v kolektivu, ki se zaveda, da znanje pomeni moč. majhni 
smo in prav vsi soustvarjamo dobro delovno okolje.

Zelo dobro je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo. 
res je. od prvega dne, ko sem prevzela vodenje zavoda, 
se mi je zdelo pomembno, da se povezujemo z lokalno 
skupnostjo. to sodelovanje moram pohvaliti, ker je na 
izredno visokem nivoju. družimo se na različnih stro-
kovnih srečanjih, izobraževanjih, ki se jih redno udele-

žujejo tudi naši psihiatri in psihologi … Želimo biti tudi 
lokalnooskrbni, tako da od lokalnih kmetov kupujemo 
mleko. poudarek na zdravi prehrani je pri nas ključnega 
pomena. na tem mestu velja omeniti, da ima rakitna 
kljub svoji majhnosti močno kulturno aktivnost: ima 
kulturno, športno, turistično društvo in dva pevska zbo-
ra. domačini so zelo dejavni in z njimi sodelujemo na 
različnih področjih, kjer si izmenjujemo izkušnje. na 
primer v svojem kolektivu imamo tudi nogometno mo-
štvo, ki tekmuje na turnirjih športnega društva rakitna. 
to povezovanje se mi zdi zelo pomembno. naša pred-
nost je tudi v tem, da smo odmaknjeni od mesta. to nam 
pomaga tudi pri tem, da otroke učimo pristnega stika z 
naravo. Če najdeš stik z naravo, najdeš samega sebe, se 
postaviš zase, znaš iti težavam naproti in jih premagati.

—  p o g ovo r  —

Vizija zavoda v naslednjih 10 letih? 
v naslednjih letih si želimo okrepiti medinstitucionalno 
sodelovanje, razvijati programe za pomoč staršem, kaže 
se nam tudi možnost za razvoj programov za predšolske 
otroke. zelo si želimo in prizadevamo krepiti in dodatno 
razviti našo raziskovalno dejavnost; raziskovanje vidimo 
kot močno osnovo za razvoj. 

Najlepši dogodek v karieri direktorice?
veliko je bilo takih dogodkov ... Če strnem, bi rekla, da 
je bila to otvoritev prenovljenega zdravilišča. nekako je 
bil 10-letni trud poplačan – videti, da imajo otroci bolj-
še prostore, videti potencial za razvoj novih programov. 
ko pogledam nazaj, sem hvaležna za vse, kar se mi je 
zgodilo tukaj. razvoj zavoda na rakitni je bila tudi moja 
osebna rast. 

Zavod, po katerem se zgledujete?
v slovenskem prostoru zavoda, po katerem bi se lahko 
zgledovali, ni, pravzaprav ga ni v vsej evropi. podobni 
rezidenčni centri obstajajo v ameriki in avstraliji. to so 
centri, ki izvajajo terapevtske programe z dokazi o us-
pešnosti, z redno evalvacijo. 

Kaj bi svetovali novemu ministru za zdravje?
absolutno bi si želela, da podpira preventivne progra-
me s področja zdravja otrok in mladostnikov. po mojem 
mnenju bi to morala biti prednostna zdravstvena politi-
ka vsakega ministrstva za zdravje. zdravje otrok deter-
minira zdravje odraslih. 

Na kraTkO:
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ter ApijA s  konji  je  Del celostnih ter Apev t skih pro gr Amov. izvAjA se 
v pro gr Amu šol A zDr AvegA oDr AščAnjA in v pro gr Amu rehAbilitAcijA 
in reintegr AcijA.  ugotAvljAmo, DA so konji  zelo D obri motivAtorji 
in mo čno projekcijsko pl Atno. meD otrokom in konjem se zelo hitro 
oDvije komunikAcijA,  pri  kAteri gre z A neverbAlni Del nez AveDnegA,  in 
konji  so tukAj v vlo gi projekcijskegA pl AtnA zelo D obroD ošli .

—  p o g ovo r  —
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šoLa zDraVega oDraščaNja
šola zdravega odraščanja je namenjena otrokom in 
mladostnikom od vstopa v šolo do 26. leta starosti, pri 
katerih opažamo spremembe na področju čustvovanja, 
hranjenja in/ali vključevanja v vrstniško družbo. kadar 
opazimo otroka ali mladostnika v stiski, smo odrasli 
tisti, ki ga lahko usmerimo v iskanje pomoči. ena od 
oblik pomoči je tudi vključitev v program šola zdravega 
odraščanja. veliko lahko naredimo s pravočasnim ukre-
panjem. tako starše, učitelje, svetovalne službe, centre 
za socialno delo, pediatre in ostale, ki prepoznajo težave 
in stiske otroka, spodbujamo, da dovolj zgodaj usmerijo 
otroka v program.

prograM reiNtegracije iN rehabiLitacije 
MLaDostNikoV s čUstVeNiMi MotNjaMi iN/
aLi MotNjaMi hraNjeNja 
program reintegracije in rehabilitacije je namenjen mla-
dostnikom od 16. do 26. leta starosti, ki imajo čustvene 
motnje in/ali motnje hranjenja, kar se lahko kaže kot: 

pogosta žalost in obup, pogosta tesnobna in napetost, te-
žave s kontroliranjem jeze, osamljenost in izoliranost od 
skupine sovrstnikov, slaba samopodoba, nezadovoljstvo 
s svojo telesno podobo in obremenjenost z načinom pre-
hranjevanja, nesamostojnost. cilj programa je pomoč in 
podpora mladostnikom pri vključevanju v vsakdanje 
življenje po predhodni obravnavi težav na področju du-
ševnega zdravja.

šoLa LULaNja – zDraVLjeNje otrok z Mot-
NjaMi Mikcije
šola lulanja je namenjena otrokom, starejšim od 5 let, 
ki še niso usvojili primernega vedenjskega vzorca od-
vajanja vode. šola je zabavna in prijetna, traja 14 dni, z 
vmesnim vikendom, ki ga otrok preživi doma. namen 
šole lulanja je naučiti otroka pravilnega lulanja na zanj 
prijeten način, s pozitivno stimulacijo, brez kakršnih-
koli neprijetnih občutkov. vsakega otroka pohvalimo 
za že zelo majhen uspeh, ga bodrimo in nagradimo.

—  p o g ovo r  —

ZDRAVSTVENI PROGRAMI MKZ RAKITNA:
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Krvodajalci krvne 
skupine 0 ste mi 
omogočili, da moje 
življenje teče dalje.

Vaše darilo 
me je rešilo.

daruj-kri.si
Daruj kri

Pokrovitelji akcije:

ROM  N
ŠKRINJ  R

daruj-kri.si
Daruj kri

Pokrovitelji akcije:

Krvodajalci krvne 
skupine A ste mi 
omogočili, da moje 
življenje teče dalje.

Vaše darilo 
me je rešilo.
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me je rešilo.

daruj-kri.si
Daruj kri

Pokrovitelji akcije:

ZD LjubLjANA 
ODSLEj S POLNIM 
cERTIfIKATOM 
DRužINI PRIjAZNA 
ORGANIZAcIjA

pred štirimi leti smo se v zd lju-
bljana podali na pot iskanja različ-
nih ukrepov za čim lažje usklajeva-
nje dela in družinskih obveznosti 
zaposlenih. po treh letih izvajanja 
ukrepov na tem področju smo letos 
spomladi nabor ukrepov razširili 
s še 4 ukrepi in tako 15. maja 2018 
prejeli poln certifikat dpo.

 iz kataloga ukrepov smo člani 
tima dpo predlagali ukrepe, ki so 
bili potrjeni s strani vodstva:
•	 posredovanje informacij od-

sotnim delavcem: zaposleni 
so v času odsotnosti še naprej 
vključeni v interno komunici-
ranje. organizacija zaposlenim 
omogoči, da se med daljšo od-
sotnostjo od delovnega mesta 
informirajo o aktualnem do-
gajanju na delovnem mestu 
(interni časopis, dostop do 
intraneta, ohranjanje službene 
elektronske pošte, vključitev v 
interno komuniciranje itd).

•	 načrtovanje in izvedba pro-
gramov nadaljnjega izobraže-
vanja je v glavnem med delov-
nim časom: pri načrtovanju in 
izvedbi programov nadaljnjega 
izobraževanja je potrebno upo-
števati družinske obveznosti za-
poslenih, kar pomeni, da orga-
niziramo interna izobraževanja 
v večini med delovnim časom.

•	 individualni načrt kariernega 
razvoja: pri pripravi individu-
alnih načrtov kariernega razvo-
ja zaposlenih organizacija upo-
števa značilnosti posamičnih 
življenjskih obdobij ter pri tem 
upošteva tako interese/kompe-

tence zaposlenega kot cilje or-
ganizacije.

•	 pozornost zaposlenim ob po-
membnih dogodkih: podjetje 
zaposlenim ob pomembnih do-
godkih (okrogli jubileji, poroka, 
rojstvo otroka itd.) izkaže po-
zornost s čestitko, kar pomeni, 
da vodja čestita zaposlenemu 
bodisi osebno bodisi preko če-
stitke. seveda ima vsak zaposle-
ni pravico, da pri tem ne sode-
luje, če se tako odloči.

družina je osnovna celica družbe, 
zatočišče, kjer človek lahko odloži 
vse svoje skrbi, se napolni z energi-
jo, odloži masko in je to, kar je, zato 
jo je potrebno negovati in vlagati va-
njo, kajti le če imamo doma urejene 
razmere, lahko dobro delamo v služ-
bi in smo kos vsakdanjim izzivom. 

Kot mami dveh majhnih otrok mi 
je še posebej pomembno učinkovi-
to usklajevati poklicno in družinsko 
življenje. Biti ob otroku ob začetku 
uvajanja v vrtec in na prvi šolski dan 
so nepozabni trenutki tako za otroke 
kot starše. Naš zavod nam z ukrepi 
certifikata Družini prijazna orga-
nizacija to omogoča in na ta način 

prav gotovo pripomore k večjemu za-
dovoljstvu, motivaciji in pripadnosti.    
urška 

Certifikat družini prijazno podjetje 
doprinese k večjemu zadovoljstvu z de-
lom in zagotovo krepi mojo pripadnost.  
To, da lažje usklajujem delovno in 
družinsko življenje, je zame izjemne-
ga pomena. Odločila sem se tudi za 
skrajšano obliko delovnega časa, saj 
mi čas, ki ga v predšolskem obdobju 
namenim svojima otrokoma, veliko 
pomeni. Zelo dobrodošla je tudi ugo-
dnost dodatnega dopusta za uvajanje 
v vrtec, saj je tako ta prehod manj 
stresen. Ogromno pomeni tudi fleksi-
bilen delovni čas, ki razbremeni nas, 
starše, vse nepotrebne naglice, hkrati 
pa zviša našo delovno efektivnost. 
Predvsem pa je zame pomembno tudi 
to, da se o vseh teh načrtih govori tudi 
na letnem razgovoru in tako zaposle-
ni vemo, da se z našimi načrti strinja-
jo tudi nadrejeni. Možnost internih 
izobraževanj znotraj delovnega časa 
je, še posebej nam, staršem z manjši-
mi otroki, izjemnega pomena. 
irena

robertina benkovič, vodja službe za razvoj 

kakovosti v zdravstvu, Uprava zDL

Podelitev polnega certifikata DPO. 

—  n ovo s t i  —
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—  n ovo s t i  —

ZADNjE DEjANjE 
ZAKLjuČKA 35. 
TEKMOVANjA ZA 
ČISTE ZObE Ob 
ZDRAVI PREHRANI

Ana Dagarin in Majda Šmit, prejemnici priznan-

ja iz ZD Ljubljana, skupaj z direktorjem Rudijem 

Dolšakom.

v petek, 29. junija 2018, smo se 
zbrali v sejni sobi slovenskega 

zdravniškega društva, da slavnostno 
podelimo priznanja dolgoletnim so-
delavkam in sodelavcem našega tek-
movanja. kljub temu da je bil konec 
meseca, ko je treba 'pokuriti' star le-
tni dopust in ko so se tudi šolarjem 
zaprla šolska vrata ter s tem mami-
cam porajale nove obveznosti, se nas 
je zbralo zelo lepo število.

predsednik stomatološke sek-
cije prim. gorazd sajko je v uvod-
nem nagovoru pozdravil slavljence, 
nato pa smo si ogledali računalniško 
pripravljeno kronologijo tekmova-
nja, njeno rast in priznanja, ki smo 
jih s skupnimi močmi dosegli. 

sledila je svečana podelitev 
priznanj. dobitnikom sta jih pode-
lila predsednik stomatološke sekcije 
prim. sajko in direktor zdravstvene-
ga doma ljubljana rudi dolšak, naš 
dolgoletni globoko cenjeni partner 
v tem preventivno naravnanem pro-
jektu. iz zdravstvenega doma lju-
bljana so bile dobitnice priznanj šti-

ri: ana dagarin, majda šmit, moj-
ca kroflič in vida repovž. slednji 
dve sta upravičeno manjkali. sta bili 
pa priznanji oddani in ju prejmeta, 
ko se vrneta na delo.
prim. Matej Leskošek, io stom. sekcije 

szD, vodja tekmovanja

skladno z dogovorom na 3. seji Komisije za infor-
macijske sisteme 22. 6. 2018 je združenje pova-
bilo člane Kis-a k sodelovanju pri pripravi smernic 
za razvoj centralnega informacijsko-komunika-
cijskega sistema za področje zdravstva z vidika 
zdravstvenih zavodov, ki bodo v okviru sekcije za 
zdravstvene domove in bolnišnice predstavljene 
tudi na jesenskem srečanju sdMi v Zrečah. 

osnutek dokumenta se nahaja na povezavi: 
Mapa: https://1drv.ms/f/s!Aq9V52olXtmLhphEzryI
nPKvRuHQ5A; 
datoteka: https://1drv.ms/w/s!Aq9V52olXtmLhphF
hbUqcqttB162EA. Geslo: zdrzz18. 

Za več informacij kontaktirajte: 
mateja.kocman@zdrzz.si 

SMERNIc ZA RAZVOj cENTRALNEGA 
INfORMAcIjSKO-KOMuNIKAcIjSKEGA SISTEMA 
ZA PODROČjE ZDRAVSTVA
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Splošna bolnišnica Trbovlje ima sedaj ‚pripomoček‘, ki blagodejno vpliva na bolnišnične 

delovne procese, razbremeni osebje in poskrbi za dvig kakovosti naših storitev.

—  n ovo s t i  —

cEVNA ZRAČNA 
POšTA – NOVA 
PRIDObITEV V 
SPLOšNI bOLNIšNIcI 
TRbOVLjE 

v mesecu juniju smo v splošni bol-
nišnici trbovlje pričeli z uporabo 
novega transportnega sistema v ob-
liki cevne zračne pošte.

bolnišnice so visoko komple-
ksni sistemi z velikim številom kri-
tičnih nalog, ki jih je potrebno ob-
vladovati z minimalno izgubo časa, 
še posebej, kadar je ogroženo člove-
kovo življenje. sistem cevne zračne 
pošte za bolnišnice je posebej prila-
gojen medij, ki združuje hitrost in 
zanesljivost.

govorimo o načinu transporta 
'brez težav', za pošiljanje laborato-
rijskih in krvnih vzorcev, vzorcev 
tkiva, zdravil, receptov, izvidov itd. 
sistem je izredno udoben, mnogo-
krat lahko rešuje tudi življenja.

pri pripravah na projekt smo 
bili v bolnišnici osredotočeni na 
naše potrebe glede dviga kvalitete 
storitev (skrb za pacienta), izbolj-
šanja delovnih pogojev zaposlenih, 
optimizacije delovnih procesov, 
zmanjšanja stroškov in naprednih 
tehnoloških rešitev za prihodnost 
(v smislu možnosti izvedbe polne 
avtomatizacije laboratorijske dia-
gnostike, kjer je odvzeti vzorec po-
sredovan v napravo za laboratorij-
sko diagnostiko neposredno, brez 
človeškega posredovanja). posebej 
smo bili pozorni tudi na varnost 
vzorcev in maksimalno zmanjšanje 
možnosti navzkrižne kontamina-
cije zaposlenih (okužbe, uporaba 
laboratorijske postaje za sprejem 
biološkega materiala, ki omogo-
ča samodejno praznjenje vsebine 
ter avtomatično vračanje praznega 
transportnega kontejnerja na nje-

gov matični naslov). poleg naštete-
ga smo želeli sistem, s katerim bo 
rokovanje in uporaba poenostavlje-
na do te mere, da je možnost člo-
veške napake minimalna.

razvoj sodobnih sistemov cevne 
zračne pošte je namenjen predvsem 
za potrebe bolnišnic, saj so tu zahteve 
po varnosti največje, hkrati pa obsta-
jajo delovni procesi, ki jih je mogoče 
poenostaviti ali celo avtomatizirati. 

sama izvedba integracije siste-
ma v naši bolnišnici je bila precej 
zahtevna, saj gre pri nas za starej-
še bolnišnične objekte, v katerih je 
vgradnja takih sistemov nekoliko 
težja zaradi neprilagojenih prosto-
rov in prostorske stiske. bolnišnič-
ni oddelki so bili v času izvedbe 
projekta polno operativni. izvedba 
projekta je potekala v sinergiji vseh 
udeleženih (izvajalci in strokovno 
osebje bolnišnice) in le s takšnim 
pristopom je bilo mogoče omenjen 
projekt izvesti.

splošna bolnišnica trbovlje 
ima sedaj 'pripomoček', ki blago-
dejno vpliva na bolnišnične de-
lovne procese, razbremeni osebje 

in poskrbi za dvig kakovosti naših 
storitev. dvignil je zadovoljstvo za-
poslenih in povečal učinkovitost. 
ena izmed ključnih prednosti siste-
ma je hitrost dostave vzorcev, ki v 
naši bolnišnici po novem traja (pa-
cient–laboratorij) manj kot poldru-
go minuto. pripravljeni smo tudi 
na prihodnost, saj sistem omogoča 
nadgradnjo in integracijo v najso-
dobnejšo laboratorijsko diagnosti-
ko, pa tudi lekarniško avtomatizaci-
jo. vse to pa bo seveda odvisno tudi 
od razvoja in strategije bolnišnice v 
prihodnosti, predvsem pa od raz-
položljivih finančnih sredstev.

z zaposleno v bolnišnici aljo 
pišek (na fotografiji) smo opravili 
intervju. na kratko je izrazila svoje 
mnenje in opisala uporabo cevne 
pošte, ki jo vidi predvsem kot:
•	 prihranek časa,
•	 boljšo organiziranost dela,
•	 hitro posredovanje biološkega 

materiala in dokumentov,
•	 dobro povezavo s ključnimi od-

delki v smislu hitrega prenosa 
informacij.

božo gašparič, splošna bolnišnica trbovlje
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—  n ovo s t i  —

PRAZNOVANjE 
10. ObLETNIcE 
PROGRAMA 
ZGODNjEGA 
ODKRIVANjA RAKA 
DOjK DORA

21. aprila je minilo 10 let, odkar je 
bila na onkološkem inštitutu lju-
bljana slikana prva ženska v držav-
nem presejalnem programu za raka 
dojk – dora. visoko kakovostni 
presejalni program je danes do-
stopen vsem slovenskim ženskam 
med 50. in 69. letom in je v slove-
niji, evropi in svetu prepoznan kot 
vrhunska zdravstvena storitev z 
merljivimi učinki in stalnim nad-
zorom po strogih smernicah kako-
vosti. v desetih letih so v programu 
dora slikali že 180.000 žensk (ne-
katere že večkrat), opravili več kot 
300.000 mamografij in pri 2000 žen-
skah odkrili raka dojk, ki ga ženske 
niso zatipale same. 

obletnico so na onkološkem 
inštitutu ljubljana obeležili s stro-
kovnim simpozijem, kjer so sode-
lovali ugledni tuji predavatelji, ki 
so pred desetimi leti pomagali pri 
vzpostavitvi programa dora in iz-
obraževanju slovenskih strokovnih 
sodelavcev. pod častnim pokrovi-
teljstvom predsednika države je bila 
organizirana tudi slovesnost, na kate-
ri je predsednik republike slovenije 
borut pahor vodji programa mag. 
maksimiljanu kadivcu, dr. med., 
vročil zastavo, posebno protokolarno 
priznanje predsednika države. 

na slovesnem dogodku je pote-
kal pogovor o dosežkih preteklih 10 
let in izzivih programa dora v nas-
lednjem desetletju. tudi v prihodnje 
si bodo prizadevali, da bo program 
še bolj dostopen in tako še bolj pri-
jazen ženskam in da se ga bodo ude-
leževale v čim večjem številu. 

vodja programa mag. maksi-
miljan kadivec in namestnica vodje 
mag. kristijana Hertl sta podelila pri-
znanja organizacijam in posamezni-
kom, ki so doprinesli k vzpostavitvi 
in uspešnemu delovanju programa 
dora. priznanja so prejeli ministr-
stvo za zdravje, zavod za zdravstveno 
zavarovanje slovenije, združenje eu-
ropa donna slovenija, epidemiologi-
ja in register raka na onkološkem in-

štitutu ljubljana, onkološki inštitut 
ljubljana in tuji strokovni sodelavci. 
prim. Matej Leskošek, io stom. sekcije 

szD, vodja tekmovanja

Podelitev priznanj organizacijam in posameznikom, ki so prispevali k uspeš-

nemu delovanju programa DORA.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor j vodji programa mag. Maksimiljanu Kadiv-

cu vročil zastavo, posebno protokolarno priznanje predsednika republike.



VEDNO
POSKRBIMO, DA NIHČE NE OSTANE V ZAPRTEM, PARKIRANEM AVTOMOBILU 

KAKO PREPREČIMO TE�AVE, KI LAHKO 
NASTANEJO ZARADI 

V Sloveniji je rak kože najpogostejša vrsta raka pri ženskah in moških.

Uživamo "lahko hrano" v manjših obrokih. 

zaščita 
pred 

soncem 

V času telesne 

aktivnosti 

pijemo 

več!
 

Bodite pozorni na znake prizadetosti. Ob pregretju bolnika umaknemo na hladno. V
primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč, obolelega ves čas hladimo.



nov i s –  nov ic e ,  obv e st i l a ,  v e st i , 
i n f or m ac i J e sk u pno st i . 

prva številka novisa je izšla januarja leta 1974. revija je 
namenjena zdravstvenemu managementu. 

(w)  w w w.z drzz.si
(f )  z dr už enje  z dravstveni h zavo dov slovenije 

(t)  z dr uz enjezdrzz


