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- Pomembne točke

- Razvoj projekta „Intravisor“

- Prikaz delovanja analitičnega orodja 

- Predlogi za uporabo podatkov iz skupne baze cen 
pri prenovi poslovnih procesov v zdravstvu
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- V preteklosti sta se izvajala dva projekta cenovne 
evidence: 
- DCCE d.o.o. in UKC Maribor
- projekt Združenja zdravstvenih zavodov 

- V drugi polovici 2016 dosežen dogovor med 
Združenjem in UKC Maribor, ki ga je podprlo 
Ministrstvo za zdravje

- UKC Maribor prevzame informacijsko podporo 
projekta, Združenje skrbi za koordinacijo aktivnosti 
med udeleženci in ima pravico interpretiranja 
podatkov medijem in drugim zainteresiranim
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- Osnovni namen projekta:
- izdelava sodobnega informacijskega sistema, ki 

bo nudil cenovno ugodno informacijsko 
podporo pri primerjavi cen materialov vseh 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti

- poenostavitev zbiranja podatkov o primerljivih 
cenah za posamezne materiale

- zagotoviti dolgoročno zniževanje stroškov 
nabavljenega materiala ter odpraviti odvisnost 
dobav od posameznega dobavitelja materiala



O projektu Opis Vrednost

Delovno ime projekta INTRAVISOR

Obdobje zbiranja podatkov Januar 2016 – Avgust 2017

Število javnih zavodov 33

Število zapisov v skupni bazi 495.147 

Okvirna vrednost nabav 550.000.000 EUR

Največji kupec UKC Ljubljana 211.663.000 EUR

Največji dobavitelj Kemofarmacija d.d. 109.843.000 EUR

Vrednost najdražjih artiklov 
(Top 10)

draga bolnišnična zdravila 68.500.000 EUR
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- Izzivi pri pripravi skupnega identifikatorja:

- uporaba obstoječih podatkov iz lokalnih baz 
(NSZ, kataloška.št.,...) 

- uvedba primerjalne cene materiala zaradi razlik 
pri evidentiranju osnovne enote materiala 
(komad, škatla,…)

- izbor ustreznega naziva materiala z 
upoštevanjem vseh posredovanih podatkov za 
posamezne materiale 

Pomembne točke MAR APR MAJ JUN



- Uvedba enotne šifre materiala za vse zavode:

- pri zdravilih je bila pred nacionalno šifro 
zdravila, ki izhaja iz Centralne baze zdravil, 
dodana črka Z

- pri artiklih, ki imajo NENSI kodo, je bila prva 
številka v šifri zamenjana s črko N

- pri artiklih, ki imajo vpisano kataloško številko 
proizvajalca, je bila pred šifro dodana črka K 
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- Primerjava cen med zavodi (iz baze izberemo  
zdravilo s šifro Z123456).  Iz podatkov je razvidno:

- kateri zavod kupuje to zdravilo,
- po kakšni ceni navedeno zdravilo dobavitelji 

zaračunavajo posameznim zavodom,
- kdo so posamezni dobavitelji,
- kakšne so nabavljene količine tega zdravila v 

posameznih zavodih,
- katero enoto mere uporabljajo posamezni zavodi, 
- kdo je proizvajalec tega zdravila. 

Pomembne točke MAR APR MAJ JUN



Pomembne točke MAR APR MAJ JUN

- Prikaz delovanja spletne strani: 
intravisor.ss.ezdrav.si

- Prikaz delovanja informacijskega sistema za analizo 
podatkov o porabi zdravstvenega materiala



SPLETNA STRAN http://intravisor.ss.ezdrav.si



ANALITIČNO ORODJE - I



ANALITIČNO ORODJE - II



ANALITIČNO ORODJE – PRIMERJAVA CEN MED OBDOBJI POROČANJA

Ocenjena vrednost prihranka ovrednotena s količinami iz 
obdobja 1.1.2016-31.10.2016 in razliko med doseženo 
zadnjo nabavno ceno na dan 31.8.2017:



ANALITIČNO ORODJE – PRIMERJAVA CEN MED OBDOBJI POROČANJA

Vpliv spremembe dobavitelja ali spremembe politike 
dobavitelja na ceno zdravila:



ANALITIČNO ORODJE – PRIMERJAVA CEN MED OBDOBJI POROČANJA

Vpliv spremembe cene na spremembo nabavne politike:



ANALITIČNO ORODJE – PRIMERJAVA CEN MED OBDOBJI POROČANJA

Okvirne vrednosti prihrankov po artiklih in bolnišnicah:

- doseženi popusti pri stentih:
a) OPTIMAX – 20% 
b) ORSIRO    – 14%

- c) XIENCE    – 11,50%

- Osteosin.mat. – 5% - 30%

- Zdravila – popusti pri dragih
bolnišničnih zdravilih
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Uporaba baze podatkov o cenah zdravstvenega 
materiala pri prenovah poslovnih procesov: 

- sodelovanje z MZ pri pripravi centralnega 
registra medicinskih pripomočkov v RS 

- sodelovanje z MJU in MZ pri pripravi enotne 
informacijske podpore za področje skupnega 
javnega naročanja medicinskega materiala in 
priprave tehničnih specifikacij pri izvedbi 
eDražbe

- uporaba podatkov iz osrednje baze cen za 
potrebe vrednotenja kakovosti in učinkovitosti 
poslovnih procesov v zdravstvu
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Hvala za pozornost!


