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Ko se virus »spravi« na ljudi (iz gr. epidé̄mios – 
med ljudstvom), ne povzroči zgolj bolezni in težav, 
ampak tudi paniko. Še najbolj pa prikaže delova-
nje zdravstvenega sistema. Tudi ob tej epidemiji 
je bilo podobno. Če sistem razumemo v najšir-
šem smislu, ki vključuje tudi prebivalce, lahko 
rečemo, da je naš sistem soliden in morda celo 
za zgled drugim. Mnenje je lahko tudi drugačno, 
vendar poglejmo nekaj kazalnikov. Ocenjevanje 
zdravstvenih sistemov po svetu je priljubljena 
tema. Raziskovalci pogosto gledajo na parcialne 
interese in ocene ter tako vrstne rede delno tudi 
prilagajajo plačnikom raziskav. Nekaj povednih 
podatkov priča o tem, da v naši državi porabimo 
za doseganje pričakovanega preživetja veliko 
manj denarja kot v razvitejših državah. Primerjava 
z Avstrijo kaže, da smo v zadnjih 20 letih izenačili 
pričakovano življenjsko dobo z njeno ob bistveno 
manjšem povečevanju stroškov. Hkrati smo med 
državami z najnižjo stopnjo neonatalne umrljivosti 
v EU. Oba kazalnika kažeta na strokoven in racio-
nalen zdravstveni sistem. 

Vse to smo dosegli v okolju, kjer imamo v pri-
merjavi z razvitimi EU državami v povprečju enega 
zdravnika na 1000 prebivalcev manj. Glede števila 
bolniških postelj na 1000 prebivalcev smo v zlati 
sredini. A smo pri medicinskih sestrah zopet pod 
vodo … Že iz teh podatkov lahko ocenimo naš 
zdravstveni sistem kot odličen, še posebej glede 
na vložek, tudi kadrovski. Če v sistem dodamo še 
prebivalce, ki smo dosledno upoštevali priporočila 
epidemiologov, dobimo celotno sliko, ki se odraža 
v nizki krivulji obolevnosti in smrtnosti med drža-
vljani. S tem smo se izognili napovedim nekaterih 
strokovnjakov, ki so nam na začetku epidemije go-
vorili o tisočih v intenzivnih terapijah.

Ko razpredam o našem sistemu, ne morem 
mimo percepcije državljanov o dobrem zdravju, ki je 

—  K O M E N TA R  —

KAJ VSE NAM JE R AZKRIL A 
EPIDEMIJA?

v njihovih očeh odsev delovanja sistema. Le dobri 
dve tretjini državljanov je v anketi EU-SILC poročalo, 
da so dobrega zdravja, kar je pomembno nižje kot 
v razvitih evropskih državah. Kot da je naš odnos 
do lastnega zdravstvenega sistema mačehovski …

Verjamem, da nam je epidemija pokazala nov 
pogled na naš sistem. Ne samo na ožji zdravstve-
ni, ampak na sistem v celoti. Jasno se je razkrilo, 
da imamo še kar nekaj možnosti za izboljšanje. Ta 
trenutek nimamo dovolj negovalnih postelj ali celo 
negovalnih bolnišnic, pa bi jih potrebovali. Najbolj 
rizični pacienti so bili v domovih starejših občanov, 
kjer pa kadrovskih in prostorskih kapacitet za pri-
mer epidemije ni. Razmislek po epidemiji bo moral 
nedvomno odgovoriti na vprašanje o negovalnih 
bolnišnicah. Organizacijskih oblik je več, potreba 
pa se je jasno izkazala. Izkazala se je tudi velika 
prednost javnega sistema, ki je v naši državi prevla-
dujoč. Z javnim zdravstvom ne zagotavljamo le ši-
roke dostopnosti, ampak tudi kadrovske potrebe 
po visoko specifičnih znanjih, kot sta zdravljenje in 
nega pacientov, ki potrebujejo intenzivno terapijo. 
Hkrati se je pokazalo, da ne uspemo vzdrževati 
stavbne infrastrukture. Nekateri infekcijski oddelki 
so v avstro-ogrskih prostorih. Vprašanje predelav 
in dozidav je bistveno. Če želimo sistemu dodajati 
vrednost, bodo potrebne tudi investicije v zidove. 
Zaenkrat imamo še vedno organizacijske sheme 
bolnišnic in oddelkov iz 19. stoletja, zdravimo pa s 
tehnologijo 21. stoletja med zidovi iz 20. stoletja.

Zavedanje, da imamo odličen sistem, ne po-
meni, da ga ni treba spremeniti oziroma izboljšati. 
Brez investicij, ne samo v znanje in kadre, ampak 
tudi v osnovno infrastrukturo, žal ne bo šlo. Upam, 
da bo ta komentar dosegel tudi glavne odločevalce. 

prim. mag. MIRAN REMS
v. d. direktorja Splošne bolnišnice Jesenice



24. seja Upravnega 
odbora

2. april 2020

/1. Potrditev zapisnika 23. seje 
Upravnega odbora /2. Izplačevanje 
dodatka za delo v rizičnih razmerah 

(11. točka 39. člena Kolektivne 
pogodbe za javni sektor) /3. Razno

15. seja Pravne komisije 
7. april 2020

/1. Potrditev zapisnika 14. 
seje Pravne komisije /2. Poziv 

poslovodstvom javnih zdravstvenih 
zavodov o ukrepih v času epidemije 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVlD-19) – dopis Ministrstva za 

zdravje /3. Razno 

16. seja Pravne komisije 
16. april 2020

/1. Potrditev zapisnika 15. seje 
Pravne komisije /2. Obravnava 

Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in 

omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 

49/20) /3. Razno 

6. seja Komisije osnovne 
zdravstvene dejavnosti 

20. april 2020 

/1. Potrditev zapisnika 5. seje 
Komisije osnovne zdravstvene 

dejavnosti /2. Izplačevanje dodatka 
za delo v rizičnih razmerah (11. 

točka 39. člena Kolektivne pogodbe 
za javni sektor) /3. Razno 

7. seja Komisije odbora 
osnovne zdravstvene 

dejavnosti
23. april 2020 in nadaljevanje 28. 

aprila 2020

/1. Potrditev zapisnika 
7. seje Komisije odbora 

osnovne zdravstvene 
dejavnosti /2. Izplačevanje dodatka 

za delo v rizičnih razmerah
(11. točka 39. člena Kolektivne 

pogodbe za javni sektor) /3. Razno 

4. korespondenčna seja 
Upravnega odbora

30. april 2020

/1. Začasno financiranje Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije na 
podlagi finančnega načrta za leto 

2019

seja Odbora 
zobozdravstvene 

dejavnosti
11. maj 2020 

/1. Potrditev zapisnika 3. 
seje Odbora zobozdravstvene 

dejavnosti /2. Priporočila 
za obravnavo pacientov v 

zobozdravstvenih dejavnostih v fazi 
umirjanja epidemije /3. Razno

25. seja Upravnega 
odbora
junij 2020

/1. Potrditev zapisnika 23. 
seje Upravnega odbora in 4. 

korespondenčne seje /2. Pregled 

realizacije sklepov zapisnika 23. 
seje Upravnega odbora /3. Potrditev 

inventurnega elaborata Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije 
za leto 2019 /4. Obravnava 
Letnega poročila Združenja 

zdravstvenih zavodov Slovenije 
2019 /5. Obravnava Plana dela 
in finančnega načrta Združenja 

zdravstvenih zavodov Slovenije za 
leto 2020 /6. Obravnava rezultatov 

poslovanja javnih zdravstvenih 
zavodov v letu 2019 in v obdobju 
januar-marec 2020 /7. Splošni 

dogovor za pogodbeno leto 
2020 in Aneks 1 k Dogovoru 

2020 /8. Priprava na Skupščino 
ZDRZZ /9. Razno

6. seja Ekonomske 
komisije 

11. junij 2020 

/1. Potrditev zapisnika 5. seje 
Ekonomske komisije /Obravnava 

rezultatov poslovanja javnih 
zdravstvenih zavodov v letu 

2019 in v obdobju januar-marec 
2020 /3. Obravnava Splošnega 

dogovora za pogodbeno leto 
2020 /4. Priprava finančnih načrtov 

za leto 2020 /5. Obravnava 
rezultatov ankete glede števila 
zaposlenih v podpornih službah 
v bolnišnicah /6. Informacija o 
dogovorih predstavnikov EK s 

predstavniki ZZZS in PZZ v zvezi z 
finančnimi nadzori /7. Informacija 

o delovanju JZZ v času 
pandemije /8. Ostale informacije in 

pobude

SEJE ZDRUŽENJA:
APRIL-JUNIJ  2020
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prišli tudi v številnih drugih državah.
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SPLOŠNI DOGOVOR ZA 
POGODBENO LETO 2020 – 
ODZIV ZDRUŽENJA

Vlada RS je na dopisni seji 25. maja 2020 sprejela 
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 in z njim 
definirala pogoje poslovanja izvajalcev zdravstvenih 
storitev v tem poslovnem letu. Pri odločanju o spor-
nih vprašanjih je vlada sledila nekaterim predlogom, 
ki so jih v procesu dogovarjanja izpostavili partnerji. 
Med najpomembnejše sodijo širitve obsega nasled-
njih programov:
 • splošne ambulante oz. družinske medicine v 

obsegu 32,42 ambulant,
 • otroško-šolski dispanzer v obsegu 16,93 

ambulant,
 • fizioterapija v obsegu 7 timov,
 • paradontologija v obsegu 2 timov,
 • triažni satelitski centri v 9 zdravstvenih 

domovih, 
 • neakutna bolnišnična obravnava v SB Novo 

mesto, SB Brežice in SB Celje.

Splošni dogovor zagotavlja plačilo po realizaciji 
(brez omejitev) za nekatere programe z dolgimi ča-
kalnimi dobami, kot so operacija hrbtenice in rame, 
endoporteza gležnja, urologija, mamografija ...  

Žal pa vlada ni sledila predlogu Združenja za 
povišanje cen prvih pregledov, katerih cene niti zda-
leč ne zagotavljajo pokritja stroškov. 

Poleg tega se z vzpostavitvijo dodatnih lokacij 
na regijskih enotah NIJZ omogoča cepljenje odraslih 
proti gripi. Z letošnjim letom se vzpostavi tudi klinič-
ni register za raka dojke, raka debelega črevesja in 
danke ter raka prostate. 

Pri obravnavi spornih vprašanj je vlada sledila neka-
terim predlogom Združenja, ki se nanašajo na finan-
ciranje zdravstvenih storitev: 
 • dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo 

so po novem upoštevani v višini, kot jo določa 
kolektivna pogodba, 

 • predlogu za pokritje višjega regresa v skladu s 
kolektivno pogodbo, 

 • predlogu za pokritje višje premije za dodatno 
pokojninsko zavarovanje.

Še vedno pa ostaja velik izpad prihodka izvajalcev iz 
naslova kalkulativnih elementov cene zdravstvenih 
storitev:
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 • 45 mio evrov, ker ZZZS za kalkulacijo stroškov 
dela uporablja nižjo plačno lestvico, kot jo 
določa kolektivna pogodba,

 • 11 mio evrov zaradi nepriznavanja amortizacije 
v višini, ki jo določa zakon,

 • neupoštevanja valorizacije materialnih 
stroškov in drugih kalkulativnih elementov v 
cenah zdravstvenih storitev,

 • 11 mio evrov s 1. 7. 2020, ko se ponovno 
uvajajo plačila 2 % redne delovne uspešnosti 
za zaposlene v javnem sektorju.

Seštevek izpada prihodkov po navedenih kategori-
jah tako presega 80 mio evrov in je ključni razlog za 
težave v poslovanju, ki jih izkazujejo tudi preliminar-
ni poslovni rezultati poslovanja v prvem četrtletju. 
Podatki kažejo, da so bolnišnice v tem obdobju be-

ležile sedemkrat višjo izgubo, kot v celotnem poslov-
nem letu 2019. Zdravstveni zavodi bodo tako še 
naprej poslovali pod pogoji, ko nimajo zagotovljene-
ga ustreznega pokritja ključnih stroškov, ki jih pred-
videva zakonodaja in določajo kolektivne pogodbe. 

Upravni odbor Združenja je na seji 4. junija 
2020 potrdil vsebino predlogov, ki jih Združenje 
posreduje za sklenitev Aneksa 1 k Dogovoru 2020. 

Združenje je predlagalo 3 sklope predlogov: 
 • predlogi kot posledica epidemije – začasni 

ukrepi do preklica (v višini 18 mio evrov),
 • predlogi, ki imajo zakonsko podlago  (v višini 

83 mio evrov),
 • predlogi, ki so bili pred sklepi Vlade RS 

dogovorjeni, v SD 2020 pa niso zajeti (v višini 
2.5 mio evrov).

PRIPOMBE NA ČISTOPIS 
SPLOŠNEGA DOGOVORA ZA 
POGODBENO LETO 2020

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 
je 3. 6. 2020 partnerjem pri dogovarjanju poslal 
predlog čistopisa Splošnega dogovora za pogod-
beno leto 2020 (SD 2020). Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije je 5. 6. 2020 partnerjem posla-
lo pripombi k čistopisu, ki sta se nanašali na re-
valorizacijo in določitev osnovne plače načrtovanih 
delavcev. S pripombami Združenja so soglašali tudi 
trije drugi partnerji. V elektronskem sporočilu z dne 
8. 6. 2020 je Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije obe pripombi zavrnil. Dne 11. 6. 2020 
je na svoji spletni strani objavil čistopis SD 2020 
in to kljub nasprotovanju in nestrinjanju Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice 
Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in 
Lekarniške zbornica Slovenije.

REVALORIZACIJA 
Po pregledu čistopisa ugotavljamo, da je Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije vendarle upošte-

val utemeljeno pripombo Združenja in popravil tabelo 
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POGODB 2020 v Prilogi I/a, 
ki se nanaša na revalorizacijo materialnih stroškov 
in drugih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v 
cene zdravstvenih storitev. V Združenju smo zadovolj-
ni, da je neskladje med določbo 7. odstavka 14. člena 
in podatki v tabeli IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POGODB 
2020 v Prilogi I/a v čistopisu korektno odpravljeno.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa 
pri pripravi čistopisa žal ni sledil pripombi, ki se na-
naša na neusklajenost Priloge II SD 2020 Osnovne 
plače z določbami 8. in 9. člena SD 2020. Ob tem 
opozarjamo, da Priloga II SD 2020 Osnovne plače 
ni neskladna zgolj s citiranimi določbami SD 2020, 
ampak je tudi v nasprotju s 66. členom Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

OBRAZLOŽITEV
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
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prečiščeno besedilo (v nadaljevanju: ZZVZZ) v 66. 
členu določa: »Pri elementih za oblikovanje cene pro-
gramov oziroma storitev se upoštevajo: 

 • plače in drugi prejemki v skladu s 
predpisi, kolektivnimi pogodbami in 
drugimi splošnimi akti, 

 • materialni stroški, 
 • amortizacija, predpisana z zakonom, 
 • druge zakonske obveznosti«. 

Navedena določba ZZVZZ je povzeta tudi v 8. členu 
besedila SD 2020. Nadalje 9. člen SD opredeljuje 
način načrtovanja plač delavcev ter elemente, ki se 
upoštevajo pri sredstvih za plače: 
1. »Sredstva za plače planiranih delavcev se 

načrtujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju in na njegovi podlagi izdanih 
podzakonskih aktov ter kolektivnih pogodb, 
od 1. 6. 2012 pa tudi na podlagi Zakona za 
uravnoteženje javnih financ. 

2. Sredstva za plače se vračunajo v programe 
oziroma cene zdravstvenih storitev tako, da se 
pri tem upošteva: 
 • planirano število delavcev posamezne 

dejavnosti, 
 • plačni razred, 
 • znesek osnovne plače, 
 • dodatek za delovno dobo, 
 • dodatek za delovno uspešnost, 
 • drugi dodatki po kolektivni pogodbi. 

3. Sredstva za osnovne plače, ki so vkalkulirana 
v cene zdravstvenih storitev, so opredeljena v 
Prilogi II.« 

V Združenju menimo, da so določbe 66. člena 
ZZVZZ, kot tudi določbe 8. člena in prvega odstavka 
9. člena SD 2020 povsem jasne in nedvoumne. 

Priloga II SD 2020 Osnovne plače torej ni v skladu:
 • s 66. členom ZZVZZ
 • z 8. in 9. členom SD 2020
 • z Zakonom o sistemu plač v javnem 

sektorju (ZSPJS)

Pri določanju elementov za oblikovanje cen partnerji 
SD niso prosti, ampak morajo upoštevati zakonske 
določbe, v konkretnem primeru 66. člena ZZVZZ. Iz 
vsebine 8. člena ter prvega in drugega odstavka 9. 

člena SD 2020 lahko sklepamo, da so partnerji ko-
rektno sledili kongentni zakonski normi  66. člena 
ZZVZZ. Partnerji SD se ne moremo pogajati o tem, 
ali bomo spoštovali veljavno zakonodajo, saj bi bilo 
takšno ravnanje v nasprotju z Ustavo in pravnim re-
dom Republike Slovenije.

—  N A  K R AT K O  —

ZZZS smo pozivali, da objavo 
čistopisa prekliče in vsebino 
Priloge II Osnovne plače uskladi s 
kogentnimi zakonskimi normami 
ter veljavnimi določili 8. člena ter 
prvega odstavka 9. člena SD 2020
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Zneski osnovnih plač, ki so določeni v ZSPJS, 
ne morejo biti predmet vsakoletnega dogovarjanja, 
saj gre za upoštevanje veljavne zakonodaje. Pri 
pripravi Priloge II SD 2020 Osnovne plače je tako 
potrebno avtomatično upoštevati veljavno plačno 
lestvico. Dogovarjanje o višini plačne lestvice, ki 
bo podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih stori-
tev, ni dopustno.

Ugotavljamo, da v Prilogi II določene osnovne 
plače niso usklajene z veljavno plačno lestvico po 
ZSPJS, zato je Priloga II v nasprotju z 8. členom ter 
prvim in drugim odstavkom 9. člena SD 2020, kakor 
tudi v nasprotju z določili ZZVZZ in ZSPJS. S to prilo-
go torej zdravstvenim delavcem ZZZS priznava manj 
pravic kot jim pripada glede na ZSPJS, s tem pa se 
zdravstveni zavodi, ki so dolžni upoštevati plačno 
lestvico ZSPJS posledično soočajo z izgubami, saj 
jim razlika izplačanih sredstev ni priznana. 

Ker Priloga II Osnovne plače nima ustrezne pod-
lage v zakonu in je tudi v nasprotju z 8. členom ter 
prvim odstavkom 9. člena SD 2020 menimo, da čis-
topis SD 2020 v takšni vsebini ni v skladu z zakonom 
in ostaja notranje nekonsistenten. K takšni vsebini 
čistopisa v Združenju ne moremo dati soglasja.

 ZZZS smo pozivali, da objavo čistopisa prekli-
če in vsebino Priloge II Osnovne plače uskladi s ko-
gentnimi zakonskimi normami ter veljavnimi določili 
8. člena ter prvega odstavka 9. člena SD 2020.

V Združenju verjamemo, da mora biti zakonitost 
delovanja ena od ključnih predpostavk delovanja na 
področju zdravstvene dejavnosti. V zvezi s tem smo 
pozvali tudi Ministrstvo za zdravje Republike Slove-
nije, da v okviru svojih pristojnosti poskrbi za zako-
nitost delovanja.  
(Tina Jamšek, Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov 

Slovenije)

Združenje zdravstvenih zavodov 
je izdalo redno letno publikacijo 
Podatki in kazalci poslovanja 
javnih zdravstvenih zavodov Slo-
venije za leto 2019. 

V prvem delu knjige so pri-
kazane vrste, obseg in gibanje 
ekonomskih kategorij, ki so jih 
zavodi kot določeni proračunski 
uporabniki izkazovali v svojih let-
nih poročilih za leto 2019 in za 
pretekla leta. Drugi del vsebuje 
finančne in kadrovske podatke, 
podatke o številu postelj, opra-
vljenem obsegu dela, druge po-
datke po posameznih zavodih 
in podatke o posameznih dejav-
nostih (za vse zavode skupaj, 
določene podatke po območnih 
enotah). Iz zbranih podatkov so 
izračunani tudi kazalniki in kazal-

IZID »ROZA KNJIGE« 
ZA LETO 2019

ci. Temu sledijo podatki o čakal-
nih dobah na dan 31. 12. 2019 
z namenom spremljanja gibanja 
čakalnih dob po letih in po speci-
alnostih, ter nekateri pomembni 

podatki, kot so informacija o na-
potitvah iz ambulant primarnega 
na sekundarni nivo in podatki o 
stroških amortizacije. 
(Vir: ZDRZZ)



EPIDEMIJA KORONAVIRUSA JE ŠE DODATNO NAČELA ŽE TAKO OSLABLJEN 

ZDRAVST VENI SISTEM, ZATO SO POLEG URGENTNIH UKREPOV ZA 

PREŽIVETJE EPIDEMIJE NEOBHODNI TUDI SISTEMSKI UKREPI, S KATERIMI 

BOMO ZAGOTOVILI OBSTOJ IN RAZVOJ JAVNEGA ZDRAVST VA.
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Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih na področju 
zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije covid-19, ki ga je sprejela Vlada RS (Uradni 
list RS, št. 40/20, 49/20 in 65/20), je bilo začasno pre-
kinjeno izvajanje določenih zdravstvenih dejavnosti 
(npr. nenujne specialistične obravnave, preventivni 
programi, večina zobozdravstvene dejavnosti, specia-
listična ambulantna dejavnost …). Začasna prekinitev 
teh dejavnosti je povzročila izpad realizacije pogodbe-
no dogovorjenega programa zdravstvenih storitev, kar 
ima za posledico tudi nižje prihodke izvajalcev. Na ta 
problem je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 
odločevalce vseskozi opozarjalo in jim posredovalo 
predloge rešitev. 

1. REŠEVANJE ZAOSTRENE LIKVIDNOSTNE 
SITUACIJE
Zaradi nabav osebne varovalne opreme in zaščitnih 
sredstev so imeli javni zdravstveni zavodi v času epi-
demije tudi višje tekoče stroške, kar je negativno vpli-
valo na njihovo likvidnost. Dodaten negativen vpliv na 
likvidnosti je povzročil sprejem urgentnega zakona (v 
nadaljevanju: ZIUZEOP), ki je skrajšal plačilne roke do-
baviteljem na 8 dni ter podaljšal plačilne roke za kupce 
na 60 dni. Združenje je takoj odreagiralo z zahtevo po 
spremembi plačilnih rokov na raven, ki je veljal pred 
sprejetjem zakona. 

SL OV E N SKO JAV NO 
Z DR AVST VO OB KONC U 

E PI DE M I J E
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

—  A K T U A L N O  —

S ciljem reševanja problema likvidnosti je Zdru-
ženje pozvalo ZZZS, da ne glede na obseg realizacije 
storitev v času epidemije ohrani nespremenjen način 
in višino izplačevanja avansov izvajalcem zdravstvenih 
storitev. Izvajalci so z odobravanjem sprejeli odločitev 
ZZZS, da se obračun za prvo tromesečje ne izvrši in 
ZZZS nadaljuje s plačevanjem rednih mesečnih akonta-
cij do izteka polletja. 

Za pomoč pri reševanju likvidnostne situacije je 
Združenje zaprosilo tudi vse tri zavarovalnice, ki ponu-
jajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (PZZ). Tudi 
tukaj smo naleteli na pozitiven odziv, saj so vse tri za-
varovalnice sledile predlogu Združenja in izvajalcem, ki 
so za to zaprosili, zagotovile avans v višini do 80 % me-
sečnega povprečnega zneska mesečnega računa za leto 
2019. Avansi se bodo obračunali oz. vrnili v trimesečnih 
obrokih v obdobju julij–september 2020. Avans za april 
je bil, glede na izkazane potrebe nakazan trinajstim jav-
nim zdravstvenim zavodom v skupnem znesku 2,2 mio 
EUR. Enako je Združenje ravnalo tudi v mesecu maju, 
ko je bil avans nakazan devetim javnim zdravstvenim 
zavodom v višini 2,9 mio EUR. 

2. KRITJE IZPADA PRIHODKOV JZZ V ČASU 
EPIDEMIJE
Javni zdravstveni zavodi se zavedajo, da lahko ukrepi za 
izboljšanje likvidnosti trenutne razmere olajšajo le za 
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—  A K T U A L N O  —

kratek rok, saj bo najkasneje po izteku leta sledil obra-
čun opravljenih storitev. Zaradi izpada realizacije bodo 
imeli izvajalci občutno manjše prihodke s strani ZZZS, 
medtem ko bodo stroški skoraj v celoti ostali (plače za-
poslenih, amortizacija ...). Združenje je odločevalce na 
to vseskozi opozarjalo in zdi se, da so opozorila tudi do-
segla svoj namen.

Navedena problematika, ki so jo poleg Združenja 
izpostavljali tudi nekateri drugi deležniki, je bila upošte-
vana v noveli ZIUZEOP, v 94. členu citiranega zakona, ki 
predvideva pokritje stroškov tekočega delovanja izvajal-
cev iz proračuna Republike Slovenije.

V predlogu tretjega »koronazakona« je proble-
matika še bolj natančno definirana. Iz predloga izhaja, 

Kljub dejstvu, da je bila ob koncu meseca maja v Republiki Sloveniji epidemija uradno preklicana, ostajajo 

v zdravstvu v veljavi številni varovalni ukrepi, zaradi katerih je dinamika izvajanja zdravstvene dejavnosti 

povsem drugačna kot pred epidemijo.

1. S ciljem reševanja problema likvidnosti smo 
pozvali ZZZS, da ne glede na obseg realizacije 
storitev med epidemijo ohrani nespremenjen 
način in višino izplačevanja avansov izvajalcem 
storitev. Z odobravanjem smo sprejeli odločitev 
ZZZS, da se obračun za prvo trimesečje ne izvrši 
in da ZZZS nadaljuje plačevanje rednih mesečnih 
akontacij do izteka polletja.

2. Združenje je za pomoč pri reševanju 
likvidnostne situacije zdravstvenih zavodov 
zaprosilo tudi vse tri zavarovalnice, ki ponujajo 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje, da 

ZDRUŽENJE JE VES ČAS EPIDEMIJE 

KORONAVIRUSA ODLOČEVALCE 

OPOZARJALO NA PEREČO FINANČNO 

PROBLEMATIKO IZVAJALCEV, KI SE JE 

Z EPIDEMIJO IZJEMNO ZAOSTRILA:
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da se javnim zavodom, ki opravljajo zdravstveno de-
javnost v mreži javne zdravstvene službe, iz proračuna 
zagotovi povračilo sredstev v višini 80 % razlike med 
polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbe-
nega programa za leto 2019 in realizirano vrednostjo 
programa v letu 2020. Menimo, da je to ustrezen ukrep, 
ki bo prispeval k izboljšanju pogojev poslovanja JZZ v 
času epidemije. 

3. KLJUB PREKLICU EPIDEMIJE OSTAJAJO V 
VELJAVI ŠTEVILNI UKREPI 
Kljub temu, da je bila ob koncu meseca maja v Republiki 
Sloveniji epidemija uradno preklicana, ostajajo v zdra-
vstvu v veljavi številni varovalni ukrepi, zaradi katerih je 
dinamika izvajanja zdravstvene dejavnosti povsem dru-
gačna kot pred epidemijo. 

Zaradi spremenjenih pogojev dela, ki jih zahteva 
epidemiološka stroka, je izvajanje programov precej 
oteženo in zamudno. Izvajalci zdravstvenih storitev 
uspejo zato obravnavati bistveno manj pacientov, kot 
so jih v enakem času obravnavali pred epidemijo. Na 
ta način in z razpoložljivimi kadrovskimi viri javni 
zdravstveni zavodi ne bodo uspeli realizirati pogodbe-
no dogovorjenega obsega zdravstvenih storitev. Poleg 
slabše dostopnosti in podaljševanja čakalnih dob bo 
to posledično pomenilo tudi nižje prihodke izvajalcev 
zdravstvenih storitev. 

Zaradi zagotavljanja varnosti pacientov in zdra-
vstvenih delavcev morajo izvajalci organizirati tudi t. 
i. »covid-19 vstopne točke«, kjer predhodno triažirajo 
vse paciente. Gre za nov način organiziranja dela in za 

nove storitve, ki v splošnem dogovoru niso zajete. Za 
izvajanje teh storitev zavodi nimajo dodatnega kadra. 
Velik del aktivnosti na vstopnih točkah se opravi tudi v 
nadurah, kar še povečuje stroške. Trenutno torej javni 
zdravstveni zavodi dodatnega dela in stroškov iz na-
slova covid-19 vstopnih točk nimajo poravnanih, prav 
tako pa nimajo pokritih stroškov zaradi nabave osebne 
varovalne opreme, ki je potrebna za zagotavljanje varne 
obravnave pacientov in varnega dela zaposlenih. 

S preklicem epidemije prenehajo tudi učinki v 
času epidemije sprejetih interventnih zakonov, zato se 
postavlja vprašanje, od kod bo zagotovljen vir za pokritje 
izpada prihodkov in višjih stroškov zaradi spremenjenih 
pogojev dela tudi po zaključku epidemije. 

4. KRIZA JE POKAZALA NA POMEN IN VLOGO 
JAVNEGA ZDRAVSTVA 
Epidemija covid-19 je še dodatno načela že tako osla-
bljen zdravstveni sistem, zato so poleg urgentnih ukre-
pov za preživetje epidemije neobhodni tudi sistemski 
ukrepi, s katerimi bomo zagotovili obstoj in razvoj jav-
nega zdravstva. 

Obstoj in pomen javnega zdravstva se je v kriznih 
razmerah pokazal kot ključen element pri spopadanju 
z epidemijo. Do podobnih spoznanj so prišli tudi v 
številnih drugih državah. Tega ne bi smeli spregledati 
tudi pri načrtovanju prihodnjega razvoja slovenskega 
zdravstva. 

zagotovijo avans v višini do 80 odstotkov 
mesečnega povprečnega zneska mesečnega 
računa za leto 2019. Vse 3 zavarovalnice so 
sledile predlogu Združenja. 

3. Dodaten negativni vpliv na likvidnosti je 
povzročilo še sprejetje urgentnega zakona, ki je 
skrajšal plačilne roke dobaviteljem na osem dni 
ter podaljšal plačilne roke za kupce na 60 dni; 
v Združenju smo se takoj odzvali z zahtevo po 
spremembi plačilnih rokov na nivo, ki je veljal 
pred sprejetjem urgentnega koronazakona.

4. Združenje je odločevalce vseskozi opozarjalo, da 
bodo zaradi izpada realizacije imeli izvajalci tudi 
v prihodnje občutno manjše prihodke s strani 
ZZZS, medtem ko bodo fiksni stroški skoraj v 
celoti ostali (plače zaposlenih, amortizacija ...). 
Navedena problematika je bila upoštevana v noveli 
koronazakona.

5. Ker je epidemija covida-19 še dodatno načela že 
tako oslabljen zdravstveni sistem, je Združenje 
poleg urgentnih ukrepov za preživetje epidemije 
predlagalo tudi sistemske ukrepe, s katerimi bomo 
zagotovili obstoj in razvoj javnega zdravstva.   
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S strani izvajalcev smo v Združenju prejemali številna 
vprašanja glede organizacije dela v času epidemije. Z že-
ljo po sprejemanju enotnih in za člane Združenja čim 
bolj celovitih rešitev smo sproti pripravljali aktualne in 
ključne informacije zlasti s pravnega in poslovno-eko-
nomskega področja ter priporočila za izvajalce. 

V obdobju od 13. marca do 16. maja 2020 smo or-
ganizirali 7 odborov in komisij (preko videokonferenc), 
na katerih smo obravnavali aktualne vsebine ter skupaj 
pripravili več kot 170 odgovorov, mnenj in pojasnil iz 
naslednjih področij:
• Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemi-

je covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo (ZIUZEOP):
• amandmaji k predlogu Zakona o spremembah 

in dopolnitvah ZIUZEOP,
• posredovanje pojasnil MJU v zvezi z ZIUZEOP,
• pojasnilo MF glede upoštevanja plačilnih ro-

kov, ki so določeni v ZIUZEOP,
• analiza/ocena mesečnega zneska potrebnih 

sredstev za izplačilo dodatka na podlagi 71. čle-
na ZIUZEOP za primerjavo z razpoložljivimi 
zneski, ki so na voljo s strani ustanoviteljev,

• zaprosilo za stališče v zvezi z izvajanjem 75. čle-
na ZIUZEOP,

• ovrednotenje izpada finan čnih sredstev iz naslo-
va nerealiziranih  zdravstvenih programov iz 94. 
člena ZIUZEOP,

• metodologija izračuna izpada prihodka JZZ na 
podlagi sprejete dopolnitve 94. člena ZIUZEOP,

• izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah 
po 11. točki 39. člena KPJS in dodatka za ne-
varnost in posebne obremenitve po 4. točki 71. 
člena  ZIUZEOP – priporočila.

• Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v po-
sebnih okoliščinah in izplačilo dodatka za delo v 
rizičnih razmerah v primeru dela preko polnega 
delovnega časa.

• Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih 
uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb – aktiv-
nosti za člane ZDRZZ.

• Posredovanje vzorcev sklepov glede odreditve dela 
na domu, premestitev ali varstva otrok.

• Posredovanje vzorcev pogodb o medsebojnem so-
delovanju.

AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA 
V ČASU EPIDEMIJE

• Koriščenje letnega dopusta – dopis MZ in MDDSZ 
za enovite usmeritve za zdravstvo.

• Plačilo imenovanih koordinatorjev.
• Pojasnila Odloka o začasnih ukrepih na področju 

zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvlado-
vanja epidemije covid-19.

• Pojasnila Odloka o razporejanju zdravnikov brez 
licence. 

• Pojasnila Odloka o razporejanju zdravstvenih de-
lavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov na 
področju zdravstvene dejavnosti. 

• Pojasnila glede financiranja specializacij in priprav-
ništev. 

• Dogovor z ZZZS za premostitev likvidnostnih težav 
pri izplačilu regresa za leto 2020 z nakazilom do-
datnega avansa za namen izplačila regresa v juniju 
2020. 

• Oblikovanje navodila glede računovodske obravna-
ve poslovnih dogodkov, vezanih na pandemijo za 
JZZ. 

• Pomoč JZZ pri evidentiranju upravičenih izdatkov 
organov za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega 
sklada EU zaradi pandemije covid-19. 

• Pojasnila  MJU v zvezi z izplačilom povračil stro-
škov prevoza na delo v času pandemije in pojasnil v 
zvezi z načinom in metodologijo izplačila dodatkov 
in drugih oblik dela v času pandemije. 

• Pojasnila MJU glede kilometrine za uporabo lastne-
ga avtomobila v državi za opravljanje dela iz pogod-
be o zaposlitvi. 

• Pojasnila s področja javnega naročanja v času epi-
demije.

• Izvajanje določenih zdravstvenih storitev preko te-
lekomunikacijskih kanalov – dopis ZZZS.

• Strokovna priporočila za obravnavo pacientov v 
zobozdravstvenih ambulantah v času sproščanja 
ukrepov na področju zobozdravstva v razmerah 
covid-19. 

• Dopis MZ, ZZZS, NIJZ in ZZS glede stroška zašči-
tne opreme, znižanega normativa in podaljševanja 
čakalnih dob za zobozdravstvo.

Spoštovani člani,
zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 

Verjamemo, da se je vsak izmed nas trudil po najboljših 
močeh za varnost vseh – tako  državljanov kot tudi za-
poslenih v zdravstvenih ustanovah. Brez dvoma so pred 
nami številni izzivi, pa tudi nove priložnosti, ki jih lahko 
dosežemo le z medsebojnim povezovanjem in sodelo-
vanjem. 
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NACIONALNI INŠTITUT 
ZA JAVNO ZDRAVJE
Osrednja vloga NIJZ 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja 
nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučeva-
nje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva 
Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva 
in drugih preventivnih ukrepov. Zato je imel inštitut v 
času epidemije koronavirusa osrednjo in izmed vseh 
zdravstvenih zavodov prav posebno vlogo. O pojavu 
novega virusa v Vuhanu so bili obveščeni že konec de-
cembra 2019. Od takrat so aktivno spremljali razvoj do-
godkov in se osredotočali na pripravo potrebnih navodil 
in priporočil za različne deležnike. Od sredine januarja 
2020 so dnevno komunicirali z vsemi ključnimi deležni-
ki (Ministrstvom za zdravje, nacionalnimi laboratoriji, 
kliničnim centrom ipd.) ter tudi nadnacionalnimi insti-
tucijami, ki so podajale izkušnje iz ostalih držav in pri-
poročila za zajezitev širjenja virusa. 

 
Center za nalezljive bolezni, Center za komuniciranje 
in Center za zdravstveno ekologijo 
Delo celotnega inštituta je v prvi fazi potekalo po ustalje-
nem načinu, dodatno obremenitev pa so čutili v Centru za 
nalezljive bolezni in Centru za komuniciranje. Oba centra 
sta se v februarju osredotočila predvsem na aktivnosti, 
povezane z epidemijo, ostale aktivnosti pa so se morale 
temu prilagoditi. V nadaljevanju poteka širjenja virusa so 

U K R E PI I N ( NOV E ) PR A K SE 
DE L OVA N JA I Z VAJA L C E V 

Z DR AVST V E N E DE JAV NO ST I
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

V času razglašene epidemije koronavirusa in v 
obdobju izvajanja ukrepov za preprečevanje šir-
jenja virusa ter varovanja zdravja prebivalcev 
so zdravstveni zavodi prilagodili način delovan-
je v skladu s smernicami MZ in NIJZ. V nadal-
jevanju objavljamo izkušnje zdravstvenih zavo-
dov pri njihovem delovanju v aktualnih kriznih 
razmerah ter konkretne aktivnosti in ukrepe, ki 
so jih sprejeli. 

—  A K T U A L N O  —
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se postopno vključevala tudi ostala področja (zdravstvena 
ekologija, podatkovni center ipd.), posamezne zaposlene 
pa so vključili tudi v delo obeh izpostavljenih centrov, ki 
sta potrebovala dodatno strokovno podporo. 

Osrednja vsebina komuniciranja s strokovno in 
splošno javnostjo je postal virus »sars-cov-2« in s tem 
povezani preventivni ukrepi za zajezitev njegovega šir-
jenja. Tako so v celotnem obdobju v Centru za komu-
niciranje odgovorili na prek 9000 vprašanj državljanov 
in 1.700 novinarskih vprašanj. Vsebinski strokovnjaki so 
ves čas epidemije dnevno posodabljali navodila in pri-
poročila, ki so jih z ostalimi aktualnimi informacijami 
ažurno objavljali na spletnih straneh, s čimer so dosegli 
prek 21 milijonov ogledov. Zaznali so tudi izjemen po-
rast sledilcev na družbenih omrežjih (npr. na Facebooku 
skoraj 72.000 sledilcev), kjer redno objavljajo preventiv-
ne vsebine in aktualne informacije za prebivalce. 

V procesu sproščanja ukrepov so velik del nalog 
prevzeli sodelavci Centra za zdravstveno ekologijo, kjer 
so pripravili navodila in priporočila za različne (storit-
vene) dejavnosti. Pri tem so napisali navodila za prek 60 
različnih dejavnosti, pri čemer so se navodila in pripo-
ročila ves čas prilagajala in spreminjala glede na potek 
epidemije in novih znanj s tega področja. 

Pomembno vlogo so imele tudi območne enote 
NIJZ, ki so opravile veliko terenskega dela, še posebej 
sodelavci s področja nalezljivih bolezni, ki so opravlja-
li epidemiološke preiskave in se na terenu dogovarjali z 
različnimi deležniki. V aktivnosti pa so vključevali tudi 
druge sodelavce na območnih enotah.

Tekom epidemije so se na NIJZ vključili tudi sode-
lavci iz vseh vsebinskih področij dela NIJZ, saj bo imela 
epidemija široke in dolgoročne (javnozdravstvene) po-
sledice na celotno družbo. 

(Vir: NIJZ)

NACIONALNI LABORATORIJ 
ZA ZDRAVJE, OKOLJE 
IN HRANO 

Tudi v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hra-
no se v zadnjih letih vse pogosteje srečujejo z izrednimi 
dogodki, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Žal 
ugotavljajo, da ima vsak naslednji dogodek večje in hujše 
razsežnosti, kar posledično zahteva vse večje organizacij-
ske spremembe znotraj NLZOH. Vse potrebne ukrepe 
tudi v času izrednih dogodkov sprejemajo predstojniki 

šestih centrov in direktorica zavoda. Področja dela NL-
ZOH, ki morajo z namenom zagotavljanja varnosti prebi-
valstva med epidemijo delovati neprekinjeno, so mikrobi-
ološka diagnostika okužb, vključno z diagnostiko okužbe 
z virusom sars-cov-2, vzorčenje, kemijska in mikrobiolo-
ška analitika za namen zagotavljanja neprekinjene oskrbe 
s hrano in pitno vodo, delovanje mobilnega ekološkega 
laboratorija za primere ekoloških nesreč in služba za de-
zinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. 

Diagnostika okužb z novim koronavirusom 
Na področju diagnostike okužbe z novim koronavirusom 
so vzpostavili metode za detekcijo v šestih laboratorijih 
in sicer v Mariboru, Ljubljani, Celju, Novem mestu, Ko-
pru in Kranju. Ves čas epidemije so opravili do 50 % vsega 
testiranja. Izredne razmere so se za laboratorije dejansko 
začele že vsaj tri tedne pred razglasitvijo epidemije. Sprva 
so situacijo obvladovali z nadpovprečno obremenitvijo 
sodelavcev, za kar jim gre vse priznanje in zahvala. Na-
daljevali so z vključevanjem zaposlenih, ki opravljajo 
podobno dejavnost in so za vključitev v delo potrebovali 
krajše usposabljanje, še vedno pa teče usposabljanje do-
datnih zaposlenih, saj je izvajanje molekularne mikrobio-
loške diagnostike visoko specializirano in zahtevno delo. 

Na drugih področjih diagnostične mikrobiologije je 
obseg dela zaradi zaustavitve programov v bolnišnicah in 
zdravstvenih domovih upadel v povprečju za 19 %. Moč-
no se je povečala tudi potreba po dezinfekciji, ki jo izvaja 
služba DDD, ostala področja dela pa so beležila tudi do 
75 % upad dela. V času epidemije so bila tudi na NLZOH 
naslovljena številna vprašaja, na katera so sproti odgovar-
jali in si prizadevali njihovo delo predstaviti tudi javnosti.

Reorganizacija zavodov iz leta 2014 izkazana kot dobra
Čas epidemije je NLZOH soočil s potrebo, da tudi za 
več kot desetkrat povečajo obseg dela na področju, ki 
velja za visoko specializirano in zelo zahtevno. V teh 
razmerah se je za dobro izkazala reorganizacija zavodov, 
izvedena v letu 2014, ki jim nudi možnost večjega stro-
kovnega usklajevanja, sodelovanja, nadomeščanja med 
lokacijami in dobre koordinacije, ki bi jo sicer morali 
izvajati zunanji deležniki. Zavedajo se, da bi bila za mi-
krobiološke laboratorije najboljša praksa 24-urno delo 
tudi izven epidemije, a zaradi vseh restrikcij v zadnjih 
letih žal z obstoječimi prihodki niso sposobni vzdrževati 
dovolj velikih ekip za takšen način dela. Zelo bi bilo ko-
ristno, da bi mikrobiološki laboratorij organiziral tran-
sportno mrežo za prevoz vzorcev. Pokazalo se je tudi, da 
bi dislocirana enota matičnega laboratorija v bolnišnici 
pomenila prihranek časa do poročanja rezultata, a žal 
kljub temu, da so to v preteklosti ponudili že štirim bol-
nišnicam, ideje še nikjer niso mogli realizirati.

—  A K T U A L N O  —



15

Izjemne napore je bilo potrebno vlagati tudi v na-
bavo reagentov in zaščitne opreme, pri čemer v NLZOH 
ugotavljajo, da zaradi obvladovanja stroškov v zavodu 
nimajo velikih zalog zaščitne opreme, ki je izven izre-
dnih dogodkov pri delu sploh ne potrebujejo. Takšne 
potrebe bi v izrednih razmerah dejansko morale biti 
pokrite iz blagovnih rezerv, »žal pa se je izkazalo, da dia-
gnostični laboratoriji s strani države nismo bili prepozna-
ni kot prva prioriteta za preskrbo. V izjemnih razmerah 
nihče ne sprašuje, od kod boš vzel, preprosto se pričakuje, 
da bo na razpolago vse potrebno,« ugotavlja direktorica 
NLZOH mag. Tjaša Žohar Čretnik.

Država potrebuje lastne kapacitete, saj na solidarnost 
in pravičnost drugih držav ne gre računati

»Epidemija je pokazala, da 
celotne Slovenije ne more 
pokrivati niti en velik la-
boratorij, niti množica 
kadrovsko šibkih labora-
torijev. Za izvajanje zlasti 
zahtevnih preiskav v nena-
doma povečanem obsegu 
so potrebni laboratoriji, ki 
premorejo kritično maso 
kadra, opreme, prostorov 
in izkušenj. Epidemija je 

tudi pokazala, da država potrebuje lastne kapacitete, saj 
na solidarnost in pravičnost drugih držav ne gre računa-
ti,« zaključuje direktorica NLZOH. 

(Vir: NLZOH)

UNIVERZITETNI KLINIČNI 
CENTER MARIBOR
V UKC Maribor so se na epidemijo koronavirusa pri-
čeli intenzivneje pripravljati že konec februarja 2020, 
ko je vodstvo zavoda izdalo sklep o protokolu ukrepa-
nja v kliničnem centru. V protokolu organizacijskih in 
epidemioloških ukrepov je bil opredeljen tudi protokol 
komuniciranja (z glavnimi govorci, direktor UKC Mari-
bor, vodja Centra za odnose z javnostmi in vodja Enote 
bolnišničnih okužb). 

V ospredje postavili komuniciranje 
V UKC Maribor so imenovali center, ki je poleg orga-
nizacijsko strokovnih vprašanj na svoji prvi seji opre-
delil tudi načrt komuniciranja z vsemi za zavod po-
membnimi javnostmi. Za koordinatorja komunicira-
nja je bil določen vodja Centra za odnose z javnostmi. 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano: Epidemija je pokazala, da celotne 

Slovenije ne more pokrivati niti en velik laboratorij, niti množica kadrovsko šibkih 

laboratorijev.
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V sklopu ukrepov so vzpostavili posebno telefonsko 
linijo za prebivalce, na kateri je bil ves čas dosegljiv 
dežurni infektolog ter vzpostavili e-poštni naslov 
covid@ukc-mb.si. Pripravili so protokole postopkov 
obravnave pacientov in zagotovili varnost osebja in 
pacientov pred morebitno okužbo. Nujno je bilo treba 
vzpostaviti sive cone, zagotoviti zadostno število ka-
pacitet za obravnavo bolnikov, okuženih z virusom, 
ter zagotoviti tudi zadostno število intenzivnih postelj. 
Ves čas so spremljali ukrepe za zaščito zaposlenih pred 
okužbo oziroma tudi tistih, ki so se vrnili s potovanja 
iz tujine. Zato so imeli v UKC Maribor v prvih tednih 
epidemije iz preventivnih razlogov veliko zaposlenih 
v samoizolaciji. Ta ukrep se je izkazal kot pravilen, 
saj prenosa okužb med zaposlenimi niso zaznali, prav 
tako ne prenosa okužb iz bolnika na zaposlene oziro-
ma prenosa med pacienti. V UKC Maribor so imeli v 
času epidemije zadostno število posteljnih kapacitet za 
bolnike s covid-19, tudi intenzivnih postelj, prav tako 
pa so pravočasno nabavili zaščitno opremo. 

Primer dobre prakse: reorganizacija Urgentnega centra 
Velik izziv jim je predstavljala reorganizacija Urgentne-
ga centra, v katerem so vzpostavili sivo cono za urgen-
tne bolnike, ki so potrebovali nujno oskrbo, hkrati pa 
zagotovili, da med njimi niso okuženi. Pred urgentnim 
centrom je tako za potrebe epidemije zrasla covid cona 
pod šotori, v kateri so urgentni bolniki čakali na rezul-
tate testiranja. »Če se sedaj, ko število hospitaliziranih 
pacientova upada, ozremo nazaj, smo lahko ponosni in 
zadovoljni, saj smo v celoti oskrbeli vse pozitivne bolnike, 
ki so potrebovali oskrbo,« ugotavlja vodja Centra za od-
nose z javnostmi UKC Maribor Janez Lencl. 

Izpad programa in dolgoročne posledice
V času epidemije je seveda zastal redni program na vseh 
področjih dela. Obseg dela v UKC Maribor se je v marcu 
2020 zmanjšal od 30 do 40 %. Izpad rednega programa 
bo v doglednem času težko nadoknaditi. V UKC Mari-
bor prav tako kot v ostalih zavodih načrtujejo sproščanje 
ukrepov ob zavedanju, da ves čas ostaja bojazen novega 
vala epidemije. Hkrati pa je trenutno potrebno pri vseh 
zdravstvenih obravnavah upoštevati nove protokole 
zaščite pred okužbo, kar postavlja nove izzive tako na 
kadrovskem, normativnem področju kot tudi na ovred-
notenju plačil ZZZS-ja. 

Poseben izziv - komuniciranje z mediji in na 
družbenih omrežjih 
Po prepovedi vseh obiskov, zaprtju oddelkov ter vzpo-
stavitvi kontrolnih covid točk pred vhodi zgradb, tudi 
novinarjev na območje UKC Maribor niso več spuščali. 

Kako je torej potekalo obveščanje javnosti in 
komuniciranje z mediji?

»Zaradi obremenjenosti 
kadra in dnevni popla-
vi novinarskih vprašanj 
smo novinarjem najmanj 
enkrat dnevno posredo-
vali informacije v avdi-
ovizualnih oblikah, ki 
smo jih pripravljali sami. 
Kot izredno priročna in 
uporabna so se izkazala 
orodja družbenih medijev, 
zlasti Facebook in Twitter. 

Občasno smo novinarjem omogočili telefonske ali video 
intervjuje. Odgovore na vprašanja novinarjev smo za-
gotavljali s profesionalno posnetimi posnetki, ki smo jih 
posredovali medijskim hišam, ki so jih lahko primerno 
uporabile v svojih informativnih prispevkih. Kasneje 
smo te iste posnetke tudi sami objavili ali delili preko 
bolnišničnih orodij komuniciranja (družbeni mediji, 
spetne strani …) in tudi na tak način zagotovili kroženje 
ter pretok informacij. Opazil sem, da je tak način sode-
lovanja naletel na pozitiven odziv s strani novinarjev. 
Kar me še posebej veseli, pa je tudi odziv uporabnikov 
naših spletnih omrežij. Slednji so se izkazali kot izredno 
pomembno in priročno orodje komuniciranja. Tako je 
recimo izjava direktorja na naši Facebook strani dosegla 
124.772 oseb in 1,4 tisoč delitev, predlogi ukrepov pa so 
na tej strani dosegli 145 tisoč oseb. To nam je uspelo, ker 
smo imeli predhodno uveljavljena orodja komunicira-
nja, seveda pa smo pridobili številne nove sledilce«, je še 
pojasnil Janez Lencl. 

(Vir: UKC Maribor)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA 
JESENICE
Že pred razglasitvijo epidemije so v jeseniški bolnišnici 
pričeli z rednimi sestanki vodstva in Komisije za ob-
vladovanje bolnišničnih okužb, ki se je v času po raz-
glasitvi epidemije razširila v sestavi vseh predstojnikov, 
vodij enot ter glavnih medicinskih sester. Sestankov so 
se redno udeleževali tudi predstavniki SNMP Zdra-
vstvenega doma Jesenice, saj so bili že od začetka poja-
va covid-19 ena od vstopnih točk, ki je bila nameščena 
pred Urgentni center njihove bolnišnice. V tem času so 
oblikovali in sprejeli 37 splošnih standardov operativ-
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nih postopkov, navodil in obrazcev, 15 obstoječih pa so 
dopolnili in preoblikovali. 

Obveščanje zaposlenih kot pomembna prioriteta
V bolnišnici je bil ves čas v ospredju pomen obvešča-
nja zaposlenih, kar so zagotavljali z rednimi objavami 
na intranetu (zaradi hitrejše dostopnosti so zaposlenim 
omogočili novo delovno okolje z zapisniki, protokoli in 
navodili), nanje pa so zaposlene opozarjali s SMS obves-
tili. Seveda so prav tako redno obveščali tudi zunanjo 
javnost, zlasti o spremenjenem načinu dela, kontaktnih 
številkah, prejetih donacijah ... Poleg notranjega infor-
miranja so novosti objavljali na internetni strani in tudi 
Facebook profilu, kjer so zaznali velik odziv, redno pa so 
se tudi javljali na lokalnem radiu. 

Dolgoletni problem bolnišnice – prostorska in 
kadrovska stiska
Z namenom, da v bolnišnico ne bi »prenesli« covid-19 
pozitivnega pacienta, so pripravili izolativni oddelek, 
kjer so nameščali potencialno pozitivne paciente, ki so 
potrebovali hospitalizacijo. Na srečo je bilo izvajanje 
specialističnih ambulant v tem času zmanjšano, kar je 
omogočalo premestitev zaposlenih za delo na tem od-

delku. V veliko pomoč so se izkazali tudi specializanti, 
ki so se v tem času vrnili na delo v »domačo« ustanovo. 
Skozi celotno obdobje jim je največjo težavo predstavlja-
la dobava osebne varovalne opreme.

Izpad programa
V mesecu marcu so v bolnišnici opravili 42 % hospital-
nega in 41 % ambulantnega programa, kar seveda po-
meni pomemben upad prihodkov. Njihov cilj je, da bi 
program čim hitreje opravili, kar pa bo glede na sprejetje 
novih navodil in protokolov glede preprečevanja mož-
nosti širjenja okužbe dodatno oteženo. Program bodo 
pričeli izvajati v polnem obsegu ob spremljanju izvi-
dov brisov. Na ta način se bo podaljšal čas obravnave in 
zmanjšalo število možnih pregledov v določenem času. 
Vse to seveda pomeni veliko prilagajanja, spremenjene 
oblike dela, delo preko celega dneva, možnost koriščenja 
letnega dopusta v manjšem obsegu ...

Epidemija je še bolj pokazala na vse anomalije, ki so 
že leta v zdravstvu 
V jeseniški bolnišnici so ponosni na svoje zaposlene, ki 
so bili zavzeti pri iskanju rešitev in se v procesu prilaga-
janja izkazali za zelo motivirane in inovativne. Vsekakor 

UKC Maribor: Odgovore na novinarska vprašanja so zagotavljali s profesionalnimi posnetki, ki 

so jih posredovali medijskim hišam za uporabo v informativnih oddajah. Te so kasneje tudi sami 

objavili ali delili preko bolnišničnih orodij komuniciranja in tudi na tak način zagotovili kroženje 

ter pretok informacij.
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se je izkazalo, da zaposleni to zmorejo in znajo, istočasno 
pa je epidemija pokazala na vse anomalije zdravstva, na 
katere se opozarja že leta. Gre za nepravično razporeja-
nje in plačevanje storitev, vključevanje zasebnikov v delo 
javne službe, kadrovsko podhranjenost … Epidemija 
je prav tako pokazala na dolgoletno potrebo po novo-
gradnji jeseniške bolnišnice. V izpraznjenih prostorih 
obstoječe bi namreč lahko vzpostavili negovalno bolni-
šnico, ki se je prav v času epidemije pokazala kot veliki 
manko v sistemu bolnišnične oskrbe. 

(Vir: SB Jesenice)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA 
IZOLA
Pri opisu spopadanja izolske splošne bolnišnice z epi-
demijo koronavirusa je treba izpostaviti dve pomemb-
ni okoliščini, in sicer, da bolnišnica nima infekcijskega 
oddelka (in s tem infektologa) in da v času dežurstva 
(noč, vikendi, prazniki) urgentna služba gostuje v pro-
storih SB Izola. 

V bolnišnici je bil že na samem začetku orga-
niziran krizni center. Imenovana je bila Skupina za 
koordinacijo ukrepov SARS-CoV-2, ki je pripravila 
popolno reorganizacijo dela v Urgentnem centru SB 
Izola. Vzpostavljene so bile nove varne poti vstopa 
v bolnišnico in sicer ločeno za sum na SARS-CoV-2 
in za vse ostale paciente. Istočasno so pripravili izo-
lirnico v enoti »dnevne bolnišnice« z osmimi ležišči 
ter oddelek za morebitno hospitalizacijo (intenzivna 
nega z 8 posteljami in 2 respiratorjema, oddelek z 20 
posteljami s kisikom). Uredili so poti za prehode in 
odhode bolnikov, vstopno točko za jemanje brisov z 
dvema kontejnerjema. Pri tem so ves čas sodelovali z 
zunanjimi obalnimi ustanovami, ki skrbijo za nujno 
medicinsko pomoč, ter dnevno in redno komunicirali 
z zaposlenimi in zunanjimi javnostmi. 

Tudi v izolski bolnišnici se je zmanjšal obseg pro-
grama. Vsekakor je dogodek tudi njih soočil s težavami, 
kot so pomanjkanje zaščitne opreme in odsotnost proto-
kolov in navodil za nenadne izbruhe nalezljivih bolezni 
ali primere množične nesreče, kar bo potrebno definirati 
v zelo bližnji prihodnosti. 

(Vir: SB Izola, Dušan Deisinger, dr. med., strokovni direktor)

ONKOLOŠKI INŠTITUT 
LJUBLJANA
Zaščita onkoloških bolnikov v času epidemije novega 
koronavirusa
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) so februarja 
zaskrbljeno spremljali širjenje epidemije novega koro-
navirusa, saj bolniki z rakom sodijo med tisto ranljivo 
skupino, ki je bolj ogrožena za okužbo z novim korona-
virusom in ima večje tveganje za težji potek bolezni co-
vid-19. Zato so bili med prvimi bolnišnicami v Sloveniji 
z aktivnimi ukrepi za zaščito bolnikov in zaposlenih, 
s katerimi so uspeli zagotoviti nemoteno nadaljevanje 
specifičnega onkološkega zdravljenja, pri čimer so lah-
ko upravičeno ponosni vsaj na 3 stvari: 

• prvič, da so resnost novega koronavirusa pre-
poznali dovolj zgodaj, 

• drugič, da so v izjemno kratkem času sprejeli 
številne ukrepe za varnost bolnikov in zaposle-
nih,

• tretjič, da jim je to uspelo v solidarni in spoštlji-
vi komunikaciji in s sodelovanjem vseh zapo-
slenih in bolnikov. 

Na inštitutu so pripravili več kot 23 različnih protokolov 
za delo in izvedli 11 delavnic pravilne uporabe osebne va-
rovalne opreme. Med prvimi v Sloveniji so pričeli z lastno 
izdelavo mask iz krpe in gumice s pomočjo hišnih šivilj, 
kasneje so k šivanju pritegnili šivilje iz vrtcev in zasebnega 
sektorja. Prav tako so med prvimi v Sloveniji s pomočjo 
lastne službe za sterilizacijo uspešno izvajali resterilizacijo 
mask z namenom večkratne uporabe, saj so se tako kot vsi 
soočali z velikim pomanjkanjem mask.

Aktivno zdravljenje onkoloških bolnikov v času 
epidemije
OI je ves čas epidemije nadaljeval z aktivnim zdravlje-
njem slovenskih bolnikov z rakom, saj narava bolezni 
ne dopušča prekinitve zdravljenja ali daljše preložitve. 
Ustavili so le preventivni program DORA in prenaročili 
bolnike na sledenju - po zaključenem onkološkem zdra-
vljenju. Na OI tako še vedno vsakodnevno obravnavajo 
približno 1000 bolnikov. Pogoj za to je varnost obrav-
nave, kar so zagotovili s sprejetjem številnih varnostnih 
ukrepov. Onkološki bolniki so posebno ranljiva skupina, 
z oslabljenim imunskim sistemom, zaradi česar so bolj 
ogroženi za okužbo z novim koronavirusom. OI je zato 
že konec februarja kot ena prvih bolnišnic v Sloveniji 
uvedel omejen in nadzorovan dostop za bolnike prek 
nadzorne triažne točke, prav tako pa ločen in nadzoro-
van vhod za zaposlene. 
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Pogled naprej: sobivanje z novim koronavirusom 
bo realnost

»Ob umirjanju epidemio-
loške situacije smo pričeli 
s pripravo strategije za 
delo v prihodnje, pri čimer 
je jasno, da bodo pogo-
ji dela drugačni kot pred 
epidemijo. Zaenkrat na-
črtujemo ohranitev vseh 
preventivnih ukrepov za 
zamejitev covid-19. Po-
sebno skrb namenjamo 
zaščiti zaposlenih na naj-

bolj izpostavljenih delovnih mestih in optimizaciji upo-
rabe osebne varovalne opreme. Še naprej omogočamo 
slovo bližnjim od umirajočega bolnika, v prihodnosti pa 
bi si želeli vzpostaviti mobilno paliativno enoto za Lju-
bljansko regijo. Še večjo pozornost bomo namenili tele-
medicini, kar smo že deloma uvedli pri izbranih bolniki 
na hormonskem zdravljenju,« ob pogledu v prihodnost 
razmišlja strokovna direktorica inštituta izr. prof. dr. 
Irena Oblak, dr. med. Delni upad programa na OI 
Ljubljana načrtujejo nadomestiti z reorganizacijo dela 
s popoldanskim delom in preko vikenda. 

Posebno pozornost namenili komuniciranju z 
onkološkimi bolniki
Ob tem so posebno pozornost namenili komuniciranju 
z bolniki z zagotovilom, da spremenjen način vstopa na 
OI ne bo vplival na obravnavo njihove onkološke bolezni. 
Ukrepe in aktivnosti so vseskozi komunicirali tudi s ključ-
nimi društvi onkoloških bolnikov, ki so nato pomagala pri 
širjenju informacij prek svojih komunikacijskih kanalov.

»Novi koronavirus je pri-
nesel strah in negotovost, 
vendar tudi spodbudil pri-
lagodljivost in sodelova-
nje  – tako zaposlenih kot 
bolnikov. Nekatere dobre 
prakse bomo zagotovo ob-
držali, ena izmed njih je 
klicni center za bolnike, 
že omenjena telemedicina 
ipd. Verjamemo, da bomo 
s skupnimi močmi še nap-

rej dobro obvladovali situacijo in opravljali naše osnov-
no poslanstvo, to je zdravljenje onkoloških bolnikov,« je 
povedala svetovalka za odnose z javnostmi OI Ljubljana 
mag. Amela Duratović Konjević. 

(Vir: OI Ljubljana)

Onkološki inštitut Ljubljana: Novi koronavirus je prinesel strah in negotovost, vendar tudi spodbudil 

prilagodljivost in sodelovanje – tako zaposlenih kot bolnikov. 
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SB NOVO MESTO

Takoj ob pojavu prvih okuženih v Sloveniji so tudi v 
Splošni bolnišnici Novo mesto uvedli krizni center, v 
katerem sta poleg ožjega vodstva sodelovala še vodja in 
glavna medicinska sestra urgentnega centra, kasneje pa 
sta bila imenovana še vodja covid oddelka in intenziv-
ne enote. Management se je v ožji ali razširjeni sestavi 
sestajal vsak dan in izvajal strateške aktivnosti, obliko-
val protokole, navodila in izobraževanje zaposlenih. Po-
membni nalogi kriznega centra sta bili izvajanje izobra-
ževanj s področja bolnišnične higiene in obvladovanja 
bolnišničnih okužb ter koordinacija in sodelovanje z 
zunanjimi inštitucijami.

»Kot prvi v Sloveniji smo 
se povezali z vsemi zdra-
vstvenimi domovi in kon-
cesionarji iz Dolenjske in 
Bele krajine, ter skupaj za 
celotno regijo vzpostavili 
enotno vstopno točko za 
testiranje in pregled oseb s 
sumom na okužbo z viru-
som sars-cov-2 v prostorih 
stare interne bolnišnice. 
Ti prostori so povsem lo-

čeni od preostalih delov bolnišnice, kar zagotavlja naj-
višjo stopnjo varnosti tako za bolnike kot za zaposlene. 
S takšno organizacijo smo imeli ves čas pregled nad si-
tuacijo v regiji, zagotovili pa smo tudi najoptimalnejši 
izkoristek medicinskega kadra v regiji,« je povedala di-
rektorica bolnišnice doc. dr. Milena Kramar Zupan. 

Skrb za strokovno obravnavo bolnikov v DSO 
Metlika
Novomeška bolnišnica je imela v tem času prav posebno 
vlogo, saj kot regionalna predstavlja najbližjo bolnišnico 
Metliki, kjer se je pojavilo žarišče okužbe v tamkajšnje-
mu domu starejših občanov. Strokovnjaki bolnišnice so 
po skupnih usklajevanjih s predstavniki okoliških zdra-
vstvenih domov in občin ter v sodelovanju z epidemio-
loginjo svetovali vodstvu doma, kako organizirati delo 
v novih razmerah. Prav tako so v DSO Metlika ves čas 
prerazporejali bolnišnični negovalni kader. 

Bolnišnica je bila na nacionalnem nivoju določena 
za drugo fazo bolnišničnega sprejema okuženih bolni-
kov, takoj za UKC Ljubljana, UKC Maribor, Kliniko Gol-
nik in Splošno bolnišnico Celje. Tako so se pripravljali za 
postopen sprejem v bolnišnico (do 80 postelj, od tega 16 

intenzivnih). Velik poudarek so zato namenili obvešča-
nju zaposlenih in zunanjih javnosti. 

Velika stiska zaradi pomanjkanja opreme
V bolnišnici so imeli na začetku epidemije nekaj opreme 
na zalogi, kar se je izkazalo za dobro, saj je oprema iz bla-
govnih rezerv prihajala počasi, bilo jo je premalo in bila 
je nepopolna. Pri tem so delovali samooskrbno in sicer 
tako, da so sami šivali zaščite maske, skupaj z lokalnim 
šiviljskim podjetjem pa so organizirali šivanje zaščitnih 
plaščev. Dobili so tudi nekaj dragocenih donacij s strani 
lokalnih podjetij. 

Epidemija povzročila veliko zahtevnejši postopek 
dela v prihodnje 
Za obravnavo vsakega pacienta bo potrebno veliko več 
časa, saj se začenjajo uvajati veliko zahtevnejši varno-
stni postopki in zaščita. Le na tak način bodo zmanj-
šali nevarnost novih okužb za paciente in zaposlene, 
posledično pa ustvarili zanesljivo in varno delovanje 
zdravstvenega sistema. 

Nenujne posege in preglede so v novomeški bolni-
šnici pričeli izvajati postopoma in sicer pri bolnikih, pri 
katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene storitve 
vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja. Vsak pacient 
je poklican oziroma obveščen o novem terminu. Izka-
zalo se je, da bo pomemben element dela v prihodnje 
zagotavljanje vseh organizacijskih, kadrovskih in tehnič-
nih pogojev za izvedbo primerne, kakovostne in varne 
zdravstvene obravnave.

»Epidemija z vsemi žalostnimi razsežnostmi nas je opo-
zorila, kako zelo je pomemben zanesljiv javni zdravstveni 
sistem. Da ta temelji na požrtvovalnih in profesionalnih 
zdravstvenih delavcih, ki jih moramo prav tako zaščititi. 
Ob tem se moramo - zlasti zdravstveni management - za-
vedati, da se bitka šele začenja. Drugi val epidemije, ki bo 
najverjetneje sledil, in poglobil ekonomske, socialne in psi-
hološke stiske posameznikov, bo vsekakor imea svoj vpliv 
tudi ali predvsem na zdravstveni sistem. Na to moramo 
biti pripravljeni in se že ta hip vprašati, kaj lahko danes 
naredimo, da bomo situacijo obvladali tudi v ostrejših 
razmerah«, še dodaja direktorica bolnišnice doc. dr. Mi-
lena Kramar Zupan. 
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SPLOŠNA BOLNIŠNICA 
CELJE

V Splošni bolnišnici Celje so ob prvih informacijah o 
razmahu epidemije v sosednji Italiji začeli s pripravami 
na delo v izrednih razmerah in že konec februarja pričeli 
s pripravo zalog osebne varovalne opreme, vzpostavili 
kontroliran način njene dobave na bolnišnične oddelke 
ter opredelili izpostavljena delovišča. 

V skladu z navodili NIJZ, ki so celjsko bolnišnico 
v prvi fazi opredelila kot vstopno točko za testiranje, so 
pripravili načrt za aktivacijo bolnišnice. Ta je imel tri 
faze. V prvi fazi naj bi bolnišnica delovala kot vstopna 
točka za testiranje (primarni nivo), v drugi fazi pa zače-
la sprejemati covid paciente na bolnišnično zdravljenje. 
Tretja faza načrta je bila pripravljena za širitev kapacitet 
za bolnišnično zdravljenje okuženih pacientov. 

Vodstvo bolnišnice je skladno z zakonodajo ime-
novalo Bolnišnično poveljniško skupino oziroma krizni 
center, ki je vsakodnevno predlagal in sprejemal odločit-
ve glede organizacije dejavnosti in dela na posameznih 
področjih sproti. 

Veliko pozornost namenili obveščanju zaposlenih in 
interne javnosti
Že ob začetku razglašene epidemije so začeli z internimi 
izobraževanji zaposlenih o novem koronavirusu in pot-
rebnih ukrepih ter o pravilni uporabi OVO. Preko raz-
položljivih orodij komuniciranja so okrepili obveščanje 
zunanje in interne javnosti o stanju okuženih v bolnišni-
ci, navodilih delovanja in razpoložljivih izobraževanjih. 
Strokovno pripravljena predavanja so objavili na svojem 
Youtube kanalu, da so bila dostopna tudi širši javnosti. 
Zunanje javnosti so s spremembami v delovanju obveš-
čali preko internetne strani, medijev, PR sporočil, krat-
kih izjav ter bolnišničnega Facebooka in Twitterja. 

Ustanovili so vrsto organizacijskih enot za obravnavo 
okuženih bolnikov. Pri dobaviteljih so pospešeno iskali 
osebno varovalno in medicinsko opremo za intenzivno 
obravnavo. Ker je bil trg povsem neodziven, so tudi v 
celjski bolnišnici v šivalnici pralnice začeli s šivanjem 
zaščitnih mask (za nemedicinski del bolnišnice) in pred-
pasnikov ter zaščitnih plaščev za večkratno uporabo (za 
medicinski del). Uveli so enotno triažno točko in pripra-
vili dve ločeni enoti za nujno medicinsko pomoč. 

21. marca je celjska bolnišnica začela s hospitali-
zacijo okuženih pacientov, sprva na Oddelku za infek-

SB Celje: Bolnišnična predavanja so objavljali tudi na svojem

Youtube kanalu.
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cijske bolezni in vročinska stanja (40 navadnih bolniš-
kih postelj), kasneje pa tudi na Oddelku za intenzivno 
interno medicino (11 intenzivnih bolniških postelj). V 
bolnišnici so imeli v covid enotah 1, 2 in 3 pripravlje-
nih 135 postelj. 

Zaradi zmanjšanja obsega dela na nekaterih pod-
ročjih je bilo nekaj zaposlenih napotenih na koriščenje 
nadur in »starega« letnega dopusta oz. na čakanje na 
domu. Da bi zaščitili zaposlene, katerih prisotnost v 
bolnišnici ni bila nujna, so v večji meri uvedli tudi delo 
na domu (zdravstvena administracija, radiologija, IT, 
upravne službe …).

Eno največjih žarišč okužbe z novim koronavirusom 
v Šmarju pri Jelšah
Celjska bolnišnica je bila tudi regionalna bolnišnica za 
enega največjih žarišč okužbe z novim koronavirusom 
v Šmarju pri Jelšah, kjer so se soočali, zlasti v domu za 
starejše, z zelo velikim številom okuženih. Že prvi te-
den po izbruhu okužbe so tja poslali interventne ekipe 
z zdravniki in 16 medicinskimi sestrami, s strokovno 
ekipo pa so izvedli tudi celovito triažo vseh 198 oskrbo-
vancev. Vseskozi so jim nudili konzultacije infektologa 
in specialista intenzivne medicine, sodelovali pa so tudi 

pri pripravi in izvedbi akcijskega načrta za organizaci-
jo zdravstvene oskrbe v domu po vzoru bolnišničnega 
oddelka. Strokovni direktor celjske bolnišnice je bil tudi 
koordinator za vse DSO v regiji. Bolnišnica je v šmarski 
dom za ostarele vsakodnevno napotovala negovalni ka-
der v strokovno pomoč. 

Izpad programa 
V času od razglasitve epidemije so v celjski bolnišnici ob 
programu nujne medicinske pomoči v povprečju opra-
vili še med 35 in 40 % programa nenujnih zdravstvenih 
storitev. Ta obseg so začeli postopno povečevati konec 
marca z novo organizacijo dela in protokoli za obrav-
navo nenujnih pacientov. V bolnišnici pričakujejo, da 
bodo z novo organizacijo dela, ki zajema telefonsko 
triažo dan pred obravnavo v bolnišnici in hitro triažo 
na vhodu, nadomestili približno 50 % izpada oz. 30 % 
nenujnih zdravstvenih storitev. Obseg programa seveda 
omejujejo kapacitete čakalnic in čas, ki je potreben za 
razkuževanje in zračenje prostorov ter količina osebne 
varovalne opreme za paciente in zaposlene.

»Epidemija je delo v bolnišnici postavila v popolnoma 
novo perspektivo. Oddelki so izgubili meje, spremembe 

 NLZOH: Čas epidemije je NLZOH soočil s potrebo, da tudi za več kot desetkrat 

povečajo obseg dela na področju, ki velja za visoko specializirano in zelo zahtevno.
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so bile tako prostorske, 
kot tudi z vidika kroženja 
zaposlenih. Vsak dan smo 
morali fleksibilno odreagi-
rati na vsako novo situaci-
jo. V dobrem mesecu smo 
se tako naučili z virusom v 
bolnišnici živeti, zato smo 
danes močnejši in veliko 
bolj pripravljeni na vse 
situacije, ki nas čakajo v 
prihodnosti,« razmišlja di-

rektorica bolnišnice mag. Margareta Guček Zakošek.

(Vir: SB Celje)

BOLNIŠNICA SEŽANA 

V Bolnišnici Sežana so že od začetka leta z zaskrblje-
nostjo spremljali vso dogajanje v povezavi z novim ko-
ronavirusom. Še posebej so bili pozorni na prve primere 
okužbe z novim koronavirusom ob meji s Slovenijo (v 
Gorici, Trstu in Vidmu), saj je Bolnišnica Sežana le stre-
ljaj od tam. Zavedali so se, da njihovi bolniki spadajo 
med rizične skupine ogroženih, zato so bolnišnico zaprli 
za obiske, naredili načrt glede informiranja svojcev, kar 
se je izkazalo za dobro, saj so svojci zaradi zaščite bolni-
kov to sprejeli z velikim razumevanjem in podporo. 

V skladu s pooblastili direktorice so ustanovili Od-
bor za spremljanje kriznih razmer in pripravili odločitev 
za tekočo organizacijo dela v bolnišnici v času kriznih 
razmer, ki so bile nato tudi razglašene s strani Vlade RS. 
Sklicali so tudi širši sestanek z Zdravstvenim domom 
Sežana, Civilno zaščito in Občino Sežana, ter tako z 
njimi zagotovili tesnejše sodelovanje glede organizacije 
dela z bolniki kot tudi osebne varovalne opreme. 

Bolniki in osebje bolnišnice so postali glavna 
prioriteta 
Celotna bolnišnica je pristopila h konstruktivnemu dia-
logu in iskanju rešitev, ožji odbor pa je nalogo z rednimi 
sestanki redno izpolnjeval. Uredili so vstopno točko – 
izolacijski prostor. Sledilo je urejanje izolacijskega pros-
tora za morebitnega okuženega bolnika na hemodializi. 
Priporočila za delo v bolnišnici v času razglašene epide-
mije so se dnevno spreminjala. 

Prav tako kot v drugih zavodih so se soočali z dile-
mami v zvezi z nabavo drage opreme. Tudi sami so pri-
čeli s šivanjem mask v ustanovi za potrebe dela na oddel-

ku, kjer ni bolnikov z novim kornavirusom. Učili so se 
uporabe osebne varovalne opreme, izdelali najvarnejšo 
pot za bolnika, ki bi bil okužen z novim koronavirusom 
in začeli z opremljanjem oddelka, ki so ga poimenovali 
Oddelek 200 - covid-19, z 10 posteljami. 

Izpad programa in finančne težave
Ob pomoči vseh zaposlenih bodo v Bolnišnici Sežana 
poskušali nadomestiti izpad ambulantne dejavnosti v 
mesecih po preklicu epidemije. Vsekakor pa bo, kljub 
pripravljenosti zdravstvenih delavcev, težko nadokna-
diti izpad, ki je nastal v hospitalnem delu, saj bolnišni-
ca razpolaga z 127 posteljami (izpad je samo v mesecu 
marcu npr. znašal 17  %). Kljub vsemu pa direktorica 
bolnišnice mag. Silvana Šonc optimistično zaključuje: 
»Epidemija je pokazala, da je med delavci v zdravstvu, 
tudi v naši bolnišnici, izjemna organizacijska žilica, ki 
temelji na izkušnjah, inovativnosti in idejah in tudi na 
neizmerni stopnji pripravljenosti za sodelovanje in to 
tudi izven delovnega časa. Če nas je po eni strani trenu-
tno (in tako želimo tudi naprej!) koronavirus obšel ter ob 
dejstvu, da smo bili v tej zgodbi pogosto prepuščeni lastni 
iznajdljivosti, pa po drugi strani upamo in si želimo, da 
na nas ne bo pozabila država, ko bo treba nagraditi naše 
vestne in predane sodelavce«.

(Vir: Viktor Švigelj, dr. med., Bolnišnica Sežana) 

ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO 
MEDICINO 

Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM), ki je na 
državni ravni odgovoren za strokovno raven preskrbe s 
krvjo ter povezovanje transfuzijske službe,  je že konec 
februarja 2020 prilagodil merila za izbor krvodajalcev 
za preprečevanje prenosa virusa sars-cov-2 in uvedel ter 
povečal varnostne ukrepe v procese zbiranja krvi tako na 
terenskih krvodajalskih akcijah kot na vseh transfuzij-
skih ustanovah v Sloveniji. Začetni ukrepi so se do ime-
novanja kriznega tima v začetku marca 2020 pripravljali 
v okviru Skupine za obvladovanje nalezljivih bolezni in 
KOBO, nato pa je izvajanje koordiniranega delovanja 
transfuzijske službe v Sloveniji in izvajanje ukrepov ob 
pojavu covid-19 prevzel krizni tim.  

V skladu s strokovnimi smernicami in navodili so 
nemudoma prilagodili procese in organizacijo dela tako, 
da so v največji možni meri zadostili pogojem za prepre-
čevanje širjenja okužb: zmanjšanje števila prisotnih 
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oseb na delovnem mestu, vzpostavitev dela na domu, 
preprečevanje križanj in zagotavljanje varne razdalje 
med krvodajalci, bolniki  in osebjem, prilagoditve pro-
storov, striktna uvedba standardov higiene v zdravstvu, 
uvedba uporabe varovalne opreme za zaposlene, krvo-
dajalce in bolnike, preverjanje zdravstvenega statusa  – 
vstopne triažne točke za krvodajalce in zaposlene … 

Zagotavljanje varnega okolja za krvodajalce
Usmerjeni so bili predvsem v zagotavljanje varnega oko-
lja za krvodajalce, da jih strah pred možnostjo okužbe 
ne bi odvrnil od prihoda. Tudi zato so uvedli uporabo 
zaščitnih mask pri krvodajalcih, ki so jih zaradi težav pri 
nabavi izdelovali kar sami.

Krizni tim je zaposlene na ZTM sprotno obveščal 
o vseh ukrepih, sprejetih navodilih in novostih. Vodje 
procesov na transfuzijskih ustanovah pa so dnevno pre-
jemali zapisnike ali informacije kriznega tima, ki se je z 
njimi povezoval tudi preko telekonferenčnega sistema, 
kar je bil poseben podvig. Med posebne podvige pa, za-
radi zaprtih mej, strogih pogojev vstopa in predpisane 
karantene v obeh državah, štejejo tudi 2-kratni prihod 
serviserja iz tujine zaradi nujnega popravila aparatur.   

Kljub izrednim razmeram in okrnjenim 
zdravstvenim programom bolniki potrebujejo kri za 
nujna in neodložljiva zdravljenja
Na datum razglasitve epidemije so imeli v zavodu zado-
voljive zaloge krvi, ki pa so se že v naslednjem tednu pre-
polovile, saj se je drastično zmanjšalo število odvzemov 
zaradi uvajanja ukrepov in prilagoditev. 

Upad porabe krvi ni bil tolikšen, kot so ga pred-
videvali, zato je bilo potrebno zagotoviti stalni prihod 
krvodajalcev in ustrezno količino krvi. Odvzeme krvi 
so v skladu z letnimi načrti izvajali prilagojeno in v 
skladu z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi za preprečeva-
nje širjenja okužbe. 

Prva krvodajalska akcija, ki so jo uspešno organi-
zirali v času epidemije je bila na Vrhniki (18. 3. 2020). 
Organizirane krvodajalske akcije so prevzeli na  Centrih 
za transfuzijsko dejavnost ZTM kot tudi na Centru za 
transfuzijsko medicino UKC Maribor in Transfuzijskem 
centu SB Celje. V nekaj dneh so prešli na popolnoma 
novo organizacijo krvodajalcev in kljub epidemiji pres-
topili na višji nivo organiziranja krvodajalcev – prihod 
na odvzem krvi ob dogovorjeni uri. Vzpostavili so 24/7 
kontaktni telefon in priročen program za beleženje pri-
hodov krvodajalcev.

Obiskanost spletne strani se je povečala za trikrat
Za centralno točko komuniciranja s krvodajalci, orga-
nizatorji, mediji in javnostjo so določili spletno stran 

www.ztm.si.  »Seveda pa 
smo izkoristili vse medi-
je, da so javnost obvestili 
o spletnem mestu, kjer so 
bile na voljo najnovejše 
informacije. Tudi za or-
ganizatorja krvodajalskih 
akcij - Rdeči križ Slove-
nije je bila ta stran glavni 
vir informacij. Obiskanost 
spletne strani se je, glede 
na lansko leto kot tudi gle-

de na obdobje pred epidemijo, povečala več kot za trik-
rat. V normalnih okoliščinah spletno stran ZTM obišče 
okoli 220 obiskovalcev na dan, v času epidemije pa jo je 
obiskalo tudi 800 obiskovalcev na dan, največ celo čez 
2000,« navaja sodelavka za odnose z javnostmi in čla-
nica kriznega tima ZTM Natalija Lampreht.

Že v začetku aprila so se pričeli krvodajalci sami prija-
vljati na odvzeme krvi. Vsekakor si želijo takšno orga-
nizacijo odvzemov krvi tudi v prihodnje, saj so s tem 
načinom zadovoljni tako krvodajalci kot tudi izvajalci. 
Zaradi sodelovanja in razumevanja krvodajalcev jim je 
uspelo, da so tudi v času epidemije zagotavljali potreb-
ne količine krvi in da so jo vsi bolniki, ki so jo potre-
bovali, tudi dobili. 

»V primerjavi z izkušnjami članic Združenja evropskih 
nacionalnih transfuzijskih ustanov, ki so se znašle v ena-
kih okoliščinah, ugotavljamo, da smo ukrepe pri preskrbi 
s krvjo uvedli že dva tedna pred ostalimi. Zaradi prila-
godljivosti, iznajdljivosti in požrtvovalnega dela osebja in 

dobrega odziva naših krvo-
dajalcev smo zagotavljali 
nemoteno preskrbo s krvjo. 
V izrednih razmerah smo 
vsi pokazali svoj pravi ob-
raz. Uspeli smo nadaljevati 
naše poslanstvo,« ugotavlja 
članica kriznega tima Za-
voda RS za transfuzijsko 
medicino Polonca Mali, 
dr. med. »Z nami življenje 
resnično teče dalje …«

Zdravljenje s prebolevniško plazmo 
Kljub zahtevnim delovnim razmeram je epidemija zavo-
du prinesla nove izzive na strokovnem področju. Tako 
trenutno pripravljajo projekt zbiranja in zdravljenja s  pre-
bolevniško plazmo, ki bi lahko bila na področju zdravlje-
nja covid-19 ena izmed možnih in učinkovitih zdravil. V 
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iskanju odgovorov na številne neznanke covid-19 pa bodo 
izvedli presečno študijo o deležu prebolevnosti z virusom 
sars-cov-2 med krvodajalci v Sloveniji.  

(Vir: Polona Mali, dr. med., Natalija Lampreht, ZTM RS)

SLOVENIJA-TRANSPLANT

Ob vseh preobratih in vladnih omejitvenih ukrepih se 
je na prepihu znašla tudi transplantacijska dejavnost, ki 
je v svojem bistvu multidisciplinarna, povezujoča, vpeta 
v mednarodno okolje (izmenjava organov in tkiv v Eu-
rotransplantu). V zdravstvu se je rutinsko delo porušilo. 
Na izredno situacijo so se na Slovenija-transplantu hitro 
in učinkovito odzvali. Z ustreznimi strokovnimi ukrepi 
so v donorskem in prejemniškem programu zmanjšali 
tveganja tako za zdravstveno osebje kot za paciente (me-
hanizem prenosa okužbe z darovalca na prejemnika še 
ni povsem raziskan, znano pa je večje tveganje za paci-
ente po transplantaciji). Od začetka epidemije so tako 
uspeli ohraniti aktivnosti v posmrtnem donorskem pro-

gramu in mednarodno sodelovanje z Eurotransplantom. 
Zagotovili so zaščitno opremo in prevoz za mednarodno 
izmenjavo nujnih organov (2 transplantaciji v času epi-
demije). Že na začetku marca so uvedli obvezno testira-
nje vseh darovalcev (nazofaringealni in aspirat traheje, 
pozitiven test je absolutna kontraindikacija za darova-
nje). Tudi prejemniške programe so prilagodili. 

V sredini marca so reorganizirali delo v pisarni za-
voda Slovenija-transplant. Zagotovili so stalno prisotnost 
dveh centralnih bolnišničnih koordinatorjev, preostali 
sodelavci so nadaljevali z delom od doma. Z dvema vide-
okonferencama na dan so zagotovili dobro komunikacijo 
in usklajevanje nalog med zaposlenimi. Delo je potekalo 
povsem tekoče. Z rednimi tedenskimi videokonferencami 
so povezali tudi ekipe v nacionalnem donorskem in preje-
mniškem programu. 

Pomen članstva v Eurotransplantu 
S članicami Eurotransplanta je redno medsebojno obve-
ščanje prav tako potekalo prek videokonferenc. Ponovno 
se je pokazalo, kako je za manjšo državo kot je Slovenija, 
pomembno članstvo v ET. Brez sodelovanja ne bi uspeli 
zagotoviti ustreznih organov za visoko urgentne prime-
re, niti najti ustrezne prejemnike za organe, pridobljene 

Zavod RS za transfuzijsko medicino: Zaradi sodelovanja in razumevanja krvodajalcev 

jim je uspelo, da so tudi v času epidemije zagotavljali potrebne količine krvi in da so jo 

vsi bolniki, ki so jo potrebovali, tudi dobili.

—  A K T U A L N O  —



26

od naših darovalcev. Situacija potencialne izoliranosti in 
zaprtja mej je odprla razmišljanja in nadaljnje ukrepe, ki 
bi vodili k večji samozadostnosti v donorskem programu. 

 Splošno javnost so v začetku marca 2020 na spletni 
strani in na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter) poz-
vali k izbiri elektronske poti za opredelitev v nacionalni 
register glede posmrtnega darovanja (v marcu so zabe-
ležili dvainsedemdeset opredelitev). Do konca marca so 
izdali pet posodobljenih navodil za strokovno javnost v 
donorskem in transplantacijskem nacionalnem progra-
mu. Pripravili so šeststopenjski načrt, s katerimi so se od-
zivali na razvoj epidemije. Natančnejši vpogled v sprejete 
ukrepe je na voljo na www.slovenija-transplant.si. 

»Zadovoljno ugotavljamo, da smo v teh negotovih ča-
sih z odzivnostjo, stalnim komuniciranjem z domačo in 
mednarodno strokovno javnostjo, rednim izdajanjem 
navodil in ustreznimi ukrepi uspeli zagotoviti tran-
splantacije za nujne primere in ohraniti aktivnosti v do-
norskem programu na ravni, ki je primerljiva z lansko-
letnimi rezultati. Zabeležili pa smo višjo stopnjo odklo-
nitev svojcev za darovanje. Preliminarna kvalitativna 
ocena kaže, da so bile tri odklonitve posredno povezave 
s covid-19«, navaja direktorica zavoda prim. Danica 
Avsec, dr. med. 

 (Vir: prim. Danica Avsec, dr. med., Slovenija-transplant)

ZDRAVSTVENI DOM  
KOČEVJE 

V ZD Kočevje so se takoj ob začetku epidemije zelo 
hitro organizirali, saj so postali vstopna točka za co-
vid-19 za področje ZD Kočevje in Ribnica. Glavna te-
žava je bilo pomanjkanje osebne varovalne opreme in 
velika kadrovska stiska. Ker so navodila s strani države 
in NIJZ zamujala, so se organizirali glede jemanja bri-
sov, triaže, vzpostavitve lokalnega korona-telefona, in-
formiranja javnosti, razkuževanja prostorov in odvoza 
infektivnih odpadkov. 

Ustanovili so krizni center, se sestali z vsemi lokal-
nimi deležniki, štabom civilne zaščite, ustanoviteljico, 
vsemi koncesionarji v regiji, ravnatelji in takoj reorgani-
zirali delo. Z vsemi deležniki v lokalnem okolju (mediji, 
lokalno skupnostjo …) so redno komunicirali, pouče-
vali prebivalce o pravilni uporabi mask, higieni rok ter 
vsakodnevno objavljali novice na Facebook profilu. Za-
poslene so razporedili v t.i. ruski urnik, ki je omogočal, 

da so na posameznih deloviščih delali stalni timi in se 
zaposleni med seboj niso mešali.

Organizacija dela, ki jo bodo obdržali tudi v prihodnje
Upad programov v času epidemije bo lokalno prebival-
stvo zelo čutilo, že tako dolge čakalne vrste bodo zdaj 
verjetno še daljše, vse to pa bo za seboj potegnilo tudi 
finančne posledice. Se je pa v času epidemije izkazalo, 
da se lahko skoraj vsi bolniki (z izjemo NMP bolnikov) 
naročijo preko telefona in da je mogoče v ambulantah 
družinske medicine delo organizirati tako, da lahko veli-
ko administrativnega dela opravijo brez fizičnih obiskov 
in z večjim vključevanjem srednjih in diplomiranih me-
dicinskih sester. To bodo poskušali ohraniti tudi v pri-
hodnje in tako razbremenili kritično preobremenjene 
specialiste družinske medicine in pediatrije. Sproščanje 
ukrepov bodo izvajali postopno in premišljeno.

 
»Kljub neprijetni izkušnji z epidemijo pa se je sam proces 
izkazal kot dobra priložnost za izboljšanje našega no-
tranjega sodelovanja, razvoj kreativnosti in zaupanja v 
lastne rešitve. Zelo sem ponosna na naše zaposlene in 
njihovo dosedanje delovanje v času epidemije,« je pove-
dala direktorica ZD Kočevje asist. Polona Vidič Hu-
dobivnik, dr. med.

(Vir: ZD Kočevje)

ZDRAVSTVENI DOM 
RADLJE OB DRAVI 

Pomanjkanje zdravnikov družinske medicine je glo-
boko zarezalo v delovanje zdravstvenega doma, kar 
se je še posebej izkazalo v tako izredni situaciji kot je 
epidemija. V radeljskem zdravstvenem domu so delo 
v spremenjenih okoliščinah pričeli organizirati z na-
bavo zaščitne opreme že v januarju. V prvi polovici fe-
bruarja so izdelali interna navodila za delo v primeru 
obravnave bolnika ob sumu na okužbo, izdelali načrt 
izolacijskih prostorov ter načrt za način dela na vseh 
lokacijah z ločenimi vhodi in prostori za obravnavo 
primerov.

Preventivno delovanje in obvestila kar v štirih jezikih
Vodstvo zavoda je organiziralo številne timske ses-
tanke, na katerih so zaposlene seznanili s protokoli in 
uporabo zaščitne varovalne opreme. V sami ustanovi 
so delovali preventivno in sicer tako, da so objavljali 
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ukrepov bodo delo organizirali tako, da bodo v največji 
meri dosegljivi uporabnikom v tistih službah, kjer so 
pacienti izgubili naročen termin obravnave. Delo na-
meravajo organizirali tudi v popoldanskem času in ob 
sobotah, če bo to potrebno. 

»Kljub temu ostajamo opti-
misti. Z odlično organizaci-
jo dela, upoštevanjem stro-
kovnih in epidemioloških 
smernic zremo v priho-
dnost, z željo predvsem po 
zdravju, iznajdbi zdravila 
ali cepiva za omejitev šir-
jenja in zdravljenja bolezni 
covid-19, z željo po vrnitvi 
življenja v stare tire. Z mis-
lijo, da je narava mogočna. 

Vse nas greje misel, da smo z vsemi ukrepi uspešno zajezili 
širjenje virusa ter da nismo imeli velikih žarišč«, zaklju-
čuje direktorica zavoda Lidija Golob. 

(Vir: ZD Radlje ob Dravi)

opozorilna obvestila ter navodila umivanje in zagota-
vljanje stalnega razkuževanja rok. Javnost so obveščali 
preko domače spletne strani in medijev. Obvestila so 
izdelali kar v 4 jezikih (slovenskem, angleškem, srb-
skem in albanskem), ki so jih posredovali šolam, na-
kupovalnim centrom, trgovinam, lokalom, frizerjem, 
cerkvam itd. Želeli so čim bolj informirati javnost, 
tudi tuje govorečo. 

Tudi v tem zavodu so se soočali s težavami pri zago-
tavljanju zaščitne opreme. Delo so novim razmeram pri-
lagodili z vzpostavitvijo dveh ločenih ambulant; zelene, 
namenjene bolnikom brez okužbe ter dislocirane rdeče 
ambulante, namenjene okuženim bolnikom. Še enkrat 
se je pokazalo odlično sodelovanje z lokalnim okoljem, 
podjetji, organizacijami in zasebno zdravstveno službo. 
V spremenjen način dela so se vključili zdravniki javne-
ga zavoda ZD Radlje kot tudi zdravniki zasebnega sek-
torja. Ker na tem območju deluje tudi dom starostnikov, 
so tudi oskrbo oskrbovancev organizirali v skladu z naj-
višjimi varnostnimi standardi. 

Veliko skrb jim predstavlja nedoseganje programa 
zaradi trenutne epidemiološke situacije in spremenje-
nega načina dela. Izpad doseganja programa bo viden 
v vseh službah, v nekaterih izrazitejše, zaradi narave 
dela in strogih ukrepov v času epidemije. Po končanju 

Onkološki inštitut Ljubljana: Oblikovne in funkcijske prilagoditve spletnega mesta in intraneta z 

izpostavljenimi ključnimi informacijami o novem koronavirusu in ukrepih OI.
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ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Že zadnji teden v februarju je vodstvo ustanove ob 
soočenju s problemom grozeče epidemije aktivno 
pristopilo k pripravam na varno delovanje. Strokovni 
svet ZD Velenje je skupaj z direktorjem in pomočnico 
direktorja ustanovil krizni center, ki se je redno sesta-
jal. Zaposlene so seznanili z načrti ukrepanja v skladu 
z navodili NIJZ in MZ, ob upoštevanju prostorske in 
kadrovske situacije v zdravstvenem domu v primeru 
okužb s koronavirusom v obliki reorganizacije dela z 
namenom optimizacije varne in kakovostne obravnave 
pacientov in varnosti zaposlenih. Oba DSO-ja v regiji 
so pozvali, da zavarujeta svoje varovance pred okužbo 
s koronavirusom in ustavita obiske v domu. Že takoj na 
začetku so se soočili s pomanjkanjem ustrezne osebne 
varovalne opreme in pristopili k aktivnemu iskanju in 
nakupu ustrezne zaščitne opreme ter delali tudi na nji-
hovi racionalni uporabi. S koncem februarja so postali 
ena izmed šestnajstih covid-19 vstopnih točk za Ša-
leško in Savinjsko regijo.

V ZD Velenje so od vsega začetka uredili covid 
ambulanto v izolacijskem prostoru, popolnoma loče-
no od drugih ambulant. Ob stopnjevanju epidemije 
so organizirali delo po sistemu kužni-nekužni z vzpo-
stavitvijo treh delovišč   – administrativnega, ne-covid 
pacienti in covid pacienti ter uvedli ločeno pediatrič-
no ambulanto. Specialistične ambulante so delovale v 
skladu z navodili MZ. 

Zdravstvena oskrba za izolacijo prebivalcev v 
Hotelu Paka
Z NIJZ, MZ ter MO Velenje so aktivno sodelovali pri 
zdravstveni oskrbi nameščenih prebivalcev v izolaciji v 
hotelu Paka. Ves čas so o spremembah ažurno obveščali 
zaposlene ter lokalno skupnost. Sodelovali so z občino 
Velenje in lokalnimi mediji.

»V času epidemije smo v 
ZD Velenje še bolj spozna-
li, kako je pomembno, da 
je zdravstvena ustanova 
kadrovsko optimalno za-
stopana in kako je zares 
pomembno timsko delo 
vseh zaposlenih ter istoča-
sno zavedanje, da smo vsi 
profesionalno zavezani k 
čim bolj varni in kakovo-
stni obravnavi naših pa-

cientov. Prav tako smo spoznali, kako lahko s skupnimi 
močmi ob zglednem sodelovanju in spoštovanju drug 
drugega tudi v času epidemije delamo strokovno, dobro 
in varno,« razmišlja strokovna vodja asist. dr. Katarina 
Rednak Paradiž, dr. med. 

(Vir: Katarina Rednak Paradiž dr. med., ZD Velenje)

ZDRAVSTVENI DOM 
ČRNOMELJ

Zdravstvena oskrba za prebivalce občine Metlika
V Zdravstvenem domu Črnomelj so bili z obravnavo, 
prilagojeno razmeram epidemije soočeni že pred samo 
razglasitvijo epidemije. Že v začetku marca 2020 so na-
mreč prevzeli vso zdravstveno oskrbo za prebivalce ob-
čine Metlika, saj so tamkajšnji zdravstveni dom zaradi 
okužbe zaposlenega z virusom sars-cov-2 z odredbo 
ministra za zdravje zaprli.

Vzpostavili so dve ekipi NMP, ki sta zagotavlja-
li nujno medicinsko pomoč za celotno Belo krajino, 
dodatno opravljali hišne obiske na področju občine 
Metlika in sprejemali njihove paciente, ki so jih glede 
na epidemiološka merila gledali v izolacijskih prosto-
rih. Okrepljene ekipe sanitetnih voznikov so dodat-
no opravljale dializne in nenujne prevoze za občane 
Metlike ter prevoze pacientov s sumom na covid-19 iz 
občine Metlika v SB Novo mesto. Istočasno so zago-
tavljali patronažno varstvo na področju metliške ob-
čine. Oskrbo za Metliko so izvajali do 26. marca 2020, 
ko je tamkajšnji zdravstveni dom dokončno prevzel 
zdravstveno varstvo za občino Metlika. Pri tem so 
dobro sodelovali s Sektorjem za katastrofalno medi-
cino MZ. 

ZD Črnomelj je ves čas epidemije zagotavljal ne-
moteno zdravstveno oskrbo za prebivalce občin Črno-
melj in Semič v skladu z izdanimi vladnimi odloki. Za-
gotavljali so nujno medicinsko pomoč, izbrani zdrav-
niki so izvajali telefonske posvete in triažo, zagotavljali 
pediatrično oskrbo otrok z respiratornimi infekti in 
vročinskimi stanji. Zdravstvene in zobozdravstve-
ne ekipe so se dodatno vključevale v delovanje covid 
ambulante v SB Novo mesto in nujne zobozdravstve-
ne ambulante v ZD Novo mesto. Psihologinji ZD Čr-
nomelj sta izvajali telefonsko psihosocialno pomoč za 
prebivalce celotne Bele krajine. Prek medijev in druž-
benih omrežij so ves čas nagovarjali in informirali pre-
bivalce občine Črnomelj. 
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Zdravstveni dom Krško: Epidemija je zaposlene v zavodu zbližala s kolegi 

iz sosednjih zavodov.

Z vzpostavitvijo spremenjene organizacije dela so 
naredili analizo vpliva izrednih razmer na izpolnjevanje 
pogodbeno dogovorjenih obveznosti z ZZZS in izvaja-
nje samoplačniških dejavnosti in s tem vezanega izpada 
prihodka.

»Kot kolektiv smo v teh 
razmerah dokazali, da smo 
najprej in predvsem ljudje, 
ki smo nesebično, takoj in 
brez kakršnegakoli negodo-
vanja prevzeli zdravstveno 
oskrbo prebivalcev občine 
Metlika. Istočasno smo se 
v teh izrednih razmerah 
čez noč reorganizirali in 
vzpostavili nov, uspešen 
način organizacije. S tem 

smo dokazali, da smo resna, kakovostna in visoko orga-
nizirana zdravstvena organizacija. Smo pozitivni, kole-
gialni, strpni in razumevajoči, saj vemo, da le ta način 
lahko obvladujemo te razmere«, je povedala direktorica 
ZD Črnomelj Eva Čemas. 

(Vir: ZD Črnomelj)

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

Za potrebe koordinacije, organizacije in komunikaci-
je v izrednih razmerah so v začetku marca ustanovili 
krizni center ZD Krško, ki je pripravil Načrt organi-
ziranosti zdravstvenih služb v občini Krško in Kosta-
njevica na Krki. Dejavnost so pričeli izvajati samo na 
lokaciji ZD Krško. Vzpostavili so enoten glavni vhod 
za paciente z enoto za triažo. Za informiranje paci-
entov so dodatno okrepili ekipo v sprejemni pisarni. 
Organizirali so zdravstveno oskrbo z dvema splošnima 
ambulantama, pediatrično in zobozdravstveno ambu-
lanto, NMP. Reševalni prevozi in patronažna služba so 
delovali nespremenjeno. 

Paciente in uporabnike zdravstvenih storitev so ves 
čas epidemije informirali s številnimi obvestili tako v za-
vodu kot z objavami v medijih. Dnevno so pripravljali 
poročilo oziroma statistiko dela v zavodu in ga pošiljali 
ustanoviteljicama. 

Upad realizacije programa dela se bo kazal na vseh delo-
viščih razen patronažni službi. Izpad programa dela bo 
težko nadoknaditi, še zlasti ker bo zaposlenim potrebno 
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omogočiti vse pravice do koriščenja letnega dopusta in 
odsotnosti. Groba ocena upada programa za čas izvaja-
nja ukrepov je 70 %. 

Epidemija nas je zbližala
»Epidemija je zaposlene 
v zavodu zbližala s kolegi 
iz sosednjih zavodov, s ka-
terimi sodelujemo. Svoje 
izkušnje si ves čas delimo 
in izmenjujemo. Sodelu-
jemo pri zagotavljanju 
zdravstvene oskrbe v covid 
ambulantah in si priskoči-
mo v pomoč tudi v prime-
rih, ko se nam zdi boljše 
in varčnejše,« o nastali si-

tuaciji razmišlja direktorica zavoda Tatjana Fabjančič 
Pavlič in dodaja nekaj glavnih poudarkov, ki jih je po 
njenem mnenju epidemija razkrila: »prvič, da je jav-
ni zdravstveni sistem pomemben v zagotavljanju ena-
kopravnega zdravstvenega varstva za prebivalce, drugič, 
da nas je v razmerah pred epidemijo očitno obiskalo ve-
liko pacientov, ki morda niti niso potrebovali obravna-
ve, in tretjič, da se je spoštovanje zaposlenih v zdravstvu 
premaknilo na višjo raven in upajmo, da bo temu sledilo 
tudi vlaganje v znanje in razvoj ter ustrezno financiranje 
kadrov na tem področju«. 

(Vir: ZD Krško)

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

Zdravstveni dom Trbovlje je bil določen kot vstopna 
točka za obravnavo oseb s sumom na okužbo s korona-
virusom na primarni ravni v Zasavski regiji. Na začet-
ku marca je bila sprejeta odločitev, da prekinejo z izva-
janjem vseh nenujnih dejavnosti in vzpostavijo krizni 
center. Ekipo NMP so iz UC prestavili v zdravstveni 
dom ter na ta način sprostili prostore Splošni bolni-
šnici Trbovlje, na drugi strani pa zmanjšali nevarnost 
za okužbo zaposlenih. Uvedli so triažo ter krožno pot, 
kar pomeni, da je bil na enem mestu vhod, na drugem 
pa izhod. 

Komuniciranje z javnostjo kot ena izmed 
pomembnih prioritet
Ves čas epidemije so sodelovali z lokalnimi mediji 
ter obveščali javnosti o vsakodnevnih spremembah, 

posluževali pa so se tudi spletne strani in družbenih 
medijev. Odlično jim je uspelo organizirati vstopno 
točko. Še posebej velja omeniti, da so že od vsega za-
četka izvajali t.i. drive-in odvzeme. Kasneje so v ZD 
Trbovlje vzpostavili še ginekološko ambulanto za no-
sečnice in nujna ginekološka stanja za območje Zasav-
ja. Ogromno težavo je tudi njim predstavljalo pomanj-
kanje zaščitne opreme. V kolikor bi se zanašali samo 
na opremo, ki so jo prejemali iz blagovnih rezerv, bi 
lahko vstopno točko že po nekaj dneh zaprli. Velika 
zahvalo zato izrekajo Občini Trbovlje, CZ Trbovlje z 
gasilci in zasavskim podjetjem, ki so jim s svojimi viri 
pomagali tako pri nabavi opreme kot tudi s številnimi 
donacijami. 

Programa za leto 2020 ne bo mogoče doseči
»Ne samo zaradi nede-
lovanja ambulant v času 
epidemije, ampak tudi za-
radi povsem drugačnega 
načina dela po koncu epi-
demije programa za leto 
2020 ne bo mogoče izvesti. 
Zaradi številnih varoval-
nih ukrepov, ki se izvajajo 
tudi po koncu epidemije, 
je dnevno možno obravna-
vati le manjše število pa-

cientov, posledično pa bo narejenih tudi manj storitev«, 
meni direktor zavoda doc. dr. Denis Tomše, ki meni, 
da bo nujna reorganizacija financiranja. 

Po drugi strani epidemijo jemljejo tudi kot priložnost 
za uvedbo drugačnih načinov dela. V ZD bodo odslej 
lahko vstopali samo še naročeni pacienti (vsaj določen 
čas samo tisti brez akutnega respiratornega infekta) 10 
min pred dodeljenim terminom pri zdravniku. Za vsak 
vstop v zdravstveni dom se bo potrebno telefonsko na-
ročiti, izjema bodo seveda nujna medicinska stanja, ki 
jih obravnava NMP. 

(Vir: ZD Trbovlje)

ZDRAVSTVENI DOM CELJE

Reorganizacija zavoda v skladu z nacionalnimi 
priporočili 
Takoj ob izbruhu epidemije so tudi v ZD Celje orga-
nizirali krizni tim (v ožji sestavi direktorice, strokov-

—  A K T U A L N O  —



31

nega vodje in vodje programa zdravstvena nega), ki je 
sledil okrožnicam in navodilom stroke. Reorganizacija 
je v času epidemije potekala v skladu z nacionalnimi 
priporočili in odlokom o zajezitvi covid-19. Prekinili 
so z večino dejavnosti, ki niso bile nujne za obravna-
vo bolnikov, zaposlene pa so prerazporedili na druga 
delovišča. Poleg okrepljene triaže v vseh vstopnih mes-
tih v posamezne enote ZD so kadrovsko pomagali še v 
DSO Šmarje, UC Celje in DSO Vojnik. V njihovo delo 
so vključili zobozdravnike in ginekologe iz celotne re-
gije, saj so v zdravstvenem domu vzpostavili regijsko 
zobozdravstveno in ginekološko ambulanto.

 
Prilagojen način dela se izkazal kot dobra praksa tudi 
za naprej
Največje težave so jim od začetka predstavljale pomanj-
kanje osebne varovalne opreme, gneča v zobozdra-
vstveni ambulanti in hitro spreminjanje navodil, s kate-
rimi pa so bili včasih seznanjeni prej s strani novinarjev 
kot preko uradnih virov informacij. Nova organizacija 
dela, zlasti na področju družinske medicine, se je iz-
kazala kot izjemno primerna (npr. dosleden način na-
ročanja tudi akutnih bolnikov, reševanje težav preko 
telefonskih konzultacij), zato v ZD Celje menijo, da bi 
jo veljalo v določenih delih obdržati tudi v prihodnje. 

»Krizna situacija je mar-
sikaj razkrila. Tako usta-
nove, s katerimi tesno 
sodelujemo kot tudi po-
samezniki so se nam po-
kazali v luči, kot jih prej 
nismo poznali – v veliki 
večini v pozitivnem smis-
lu. V tej težki situaciji so 
nam pomagala tudi lokal-
na podjetja. V ZD Celje 
gremo tako naprej z novi-

mi spoznanji in neprecenljivimi izkušnjami ter z zave-
danjem, da skupaj zmoremo premagati še tako neugo-
dno situacijo,« je povedala direktorica Zdravstvenega 
doma Celje mag. Alenka Obrul.

(Vir: ZD Celje)

Zdravstveni dom Celje. Največje težave so jim od začetka predstavljale pomanjkanje osebne 

varovalne opreme in tudi hitro spreminjanje navodil, s katerimi so bili včasih  seznanjeni 

prej s strani novinarjev kot preko uradnih virov informacij.
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32

V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIMI REZULTATI OB KONCU LANSKEGA LETA 

JE ZELO NARASLO ŠTEVILO JZZ, KI SO IZKAZALI IZGUBO, SAJ JE TEH KAR 

60 ALI 66,7 % VSEH JZZ. TUDI PODATKI O NEPORAVNANIH ZAPADLIH 

OBVEZNOSTIH KAŽEJO, DA SE JE SKUPNA VIŠINA NEPORAVNANIH 

ZAPADLIH OBVEZNOSTI POVIŠALA ZA 8,4 %, KAR POVEČUJE LIKVIDNOSTNE 

TEŽAVE JZZ IN OTEŽUJEJO NJIHOVO TEKOČE POSLOVANJE.
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1 REZULTATI POSLOVANJA, UGOTOVLJENI PO 
NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

R E Z U LTAT I P O SL OVA N JA 
JAV N I H Z DR AVST V E N I H 

Z AVOD OV

TATJANA JEVŠEVAR, MAG. TANJA DEGLERIA, MARJAN PINTAR

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

V PR I SPE V K U OB JAV L JA MO R E Z U LTAT E P O SL OVA N JA 

Č L A NOV Z DRU Ž E N JA V PRV E M T R I M E SE Č J U L ETA 2 0 2 0 . 

PRIHODKI
Celotni prihodki so bili v obdobju I-III 2020 v vseh JZZ 
višji za 6.394.728 EUR ali za 1,2 % v primerjavi z enakim 
obdobjem leta 2019. Od tega so bili v:

• bolnišnicah višji za 5.989.961 EUR ali za 1,5 % 
v primerjavi z obdobjem I-III 2019,

• zdravstvenih domovih višji za 1.435.165 EUR 
ali za 1,4 % v primerjavi z obdobjem I-III 2019 
in

• drugih zavodih nižji za 1.030.397 EUR ali za 
3,7 % v primerjavi z obdobjem I-III 2019. 

ODHODKI
Celotni odhodki so bili v obdobju I-III 2020 v vseh JZZ 
višji za 37.078.155 EUR ali 7,1 % v primerjavi z enakim 
obdobjem leta 2019. Od tega so bili:

• v bolnišnicah višji za 30.898.036 EUR ali za 
7,8 % v primerjavi z obdobjem I-III 2019,

• zdravstvenih domovih višji za 5.032.648 EUR 
ali za 5,0 % v primerjavi z obdobjem I-III 
2019 in 

• drugih zavodih višji za 1.147.471 EUR ali za 
4,0 % v primerjavi z obdobjem I-III 2019.

POSLOVNI IZID (PO NAČELU POSLOVNEGA 
DOGODKA)
V obdobju I-III 2020 je izkazalo izgubo 60 JZZ, ob kon-
cu leta 2019 pa 15 JZZ (ind.=400,0). (glej Tabelo 2) Od 
tega je bilo:

Tabela 1: Prihodki in odhodki JZZ (po načelu poslovnega 
dogodka) v EUR

obdobje indeks

realizacija I-III 
2019

realizacija I-III 
2020

I-III 2020 / 
I-III 2019

CELOTNI PRIHODKI

bolnišnice 388,542,148 394,532,109 101.5

zdravstveni domovi 101,698,489 103,133,654 101.4

drugi zavodi 27,686,094 26,655,697 96.3

SKUPAJ 517,926,731 524,321,459 101.2

CELOTNI ODHODKI

bolnišnice 395,461,550 426,359,586 107.8

zdravstveni domovi 99,678,233 104,710,882 105.0

drugi zavodi 28,751,039 29,898,510 104.0

SKUPAJ 523,890,823 560,968,977 107.1

* brez ZD Ajdovščina, ZD Grosuplje, ZD Izola, ZD Lendava, ZD Ljubljana

—  R E Z U LTAT I  P O S L OVA N J A  —
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• število bolnišnic z izgubo v obdobju I-III 
2020 21, konec leta 2019 pa jih je bilo 6 
(ind.=350,0);

• število zdravstvenih domov z izgubo v 
obdobju I-III 2020 36, konec leta 2019 pa jih je 
bilo 6 (ind.= 600,0);

• število drugih zavodov z izgubo v obdobju 
I-III 2020 3, konec leta 2019 pa prav tako 3 
(ind.=100,0).

Presežek prihodkov nad odhodki vseh JZZ znaša 
1.854.592 EUR in je za 50,9 % nižji v primerjavi z istim 
obdobjem preteklega leta. Skupna višina ugotovljene 
izgube znaša 38.502.110 EUR in je višja za 295,4  % v 
primerjavi z istim obdobjem preteklega leta.

V obdobju I-III 2020 znaša izguba v bolnišnicah 
32.126.817 EUR in je višja za 309,5  % v primerjavi z 
istim obdobjem preteklega leta. Izguba bolnišnic zna-
ša kar 8,1 % realiziranih celotnih prihodkov v obrav-
navanem obdobju. Presežek prihodkov v bolnišnicah 
znaša 299.340 EUR in je nižji za 67,6 % glede na isto 
obdobje preteklega leta. Skupen znesek izgube v bolni-
šnicah je v tem obdobju presegel vrednost presežka za 
31.827.477 EUR. 

V obdobju I-III 2020 znaša izguba v zdravstvenih 
domovih 3.112.330 EUR in je višja za 279,3 % v primer-
javi z istim obdobjem preteklega leta. Izguba zdravstve-
nih domov znaša 3,0 % realiziranih celotnih prihodkov 
v obravnavanem obdobju. Presežek prihodkov v zdra-
vstvenih domovih znaša 1.535.102 EUR. Presežek je niž-
ji glede na isto obdobje preteklega leta za 46,0 %. Skupen 
znesek izgube v zdravstvenih domovih je v tem obdobju 
presegel vrednost presežka za 1.577.228 EUR. 

V drugih zavodih (NIJZ, ZTM, Slovenija-tran-
splant, NLZOH) beležijo v obdobju I-III 2020 izgubo v 
višini 3.262.963 EUR in je višja za 204,3 % v primerjavi 
z istim obdobjem preteklega leta. Izguba drugih zavo-
dov znaša kar 12,2 % realiziranih celotnih prihodkov v 
tem obdobju. Skupna višina presežka prihodkov nad 
odhodki znaša 20.150 EUR in je za 169,1 % višja v pri-
merjavi z istim obdobjem preteklega leta. Skupen znesek 
izgube v drugih zavodih je v tem obdobju presegal zne-
sek presežka za 3.242.813 EUR.

2. NEPORAVNANE OBVEZNOSTI
Iz podatkov o neporavnanih zapadlih obveznostih (glej 
Tabelo 3) na dan 31. 3. 2020 je razvidno, da je znaša-
la višina neporavnanih zapadlih obveznosti v vseh JZZ 
61.145.678 EUR in je bila za 4.720.032 EUR ali za 8,4 % 
višja kot na dan 31. 12. 2019. Od tega so se neporavnane 
obveznosti po zapadlosti:

• do 30 dni zvišale za 3.130.750 EUR ali za 
11,5 %,

• od 30 do 60 dni so se zvišale za 2.581.639 EUR 
ali za 14,8 %,

• od 60 do 120 dni so ostale na približno enaki 
ravni oziroma so se znižale za 0,1 % in

• nad 120 dni so se znižale za 987.046 EUR ali 
15,7 %.

V bolnišnicah so bile neporavnane zapadle obveznosti 
na dan 31. 3. 2020 višje za 4.293.584 EUR ali za 7,9 % kot 
na zadnji dan leta 2019, v zdravstvenih domovih so bile 
nižje za 405.665 EUR ali za 52,5 %, v drugih zavodih pa 
so bile višje za 832.113 EUR ali za 64,5 %. (glej Sliko 1)

3. POVZETEK
Iz podatkov o poslovanju JZZ za obdobje I–III 2020 v 
primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je razvidno, 
da so rezultati poslovanja v tem obdobju leta 2020 slabši 
od rezultatov v istem obdobju lanskega leta, saj je višina 
izkazane izgube za 36,6 mio EUR višja od ugotovljenega 
presežka in se je v tem obdobju ponovno povečalo števi-
lo JZZ, ki so izkazali izgubo.

Tabela 2: Poslovni izid JZZ (po načelu poslovnega 
dogodka) v EUR

obdobje indeks

realizacija I-III 2019 realizacija I-III 2020

I-III 2020 / 
I-III 2019

% v 
CP

% v 
CP

PRESEŽEK

bolnišnice 925,213 0.2 299,340 0.1 32.4

zdravstveni domovi 2,840,764 2.8 1,535,102 1.5 54.0

drugi zavodi 7,487 0.0 20,150 0.1 269.1

SKUPAJ 3,773,464 0.7 1,854,592 0.4 49.1

IZGUBA

bolnišnice 7,844,615 2.0 32,126,817 8.1 409.5

zdravstveni domovi 820,509 0.8 3,112,330 3.0 379.3

drugi zavodi 1,072,432 3.7 3,262,963 12.2 304.3

SKUPAJ 9,737,555 1.9 38,502,110 7.3 395.4

* brez ZD Ajdovščina, ZD Grosuplje, ZD Izola, ZD Lendava, ZD Ljubljana
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Pri obravnavi podatkov o poslovanju v prvem tri-
mesečju leta 2020 je potrebno upoštevati nekatere po-
sebnosti pri poslovanju, kot so:

• podatki o poslovanju v prvem trimesečju ima-
jo tudi sicer zelo majhno izrazno moč, saj 
upoštevani prihodki s strani ZZZS praviloma 

temeljijo na prejetih avansih za to obdobje, saj 
obračunov ZZZS za to obdobje JZZ še niso pre-
jeli do izdelave teh poročil; glede realiziranih 
odhodkov v tem obdobju so praviloma nad-
povprečni, saj gre za obdobje, ko je realizacija 
delovnega programa realizirana nad pogod-
beno dogovorjenim, zato so poslovni rezultati 
v tem obdobju tudi sicer slabši od letnega po-
prečja za to obdobje;

• v tem obdobju leta 2020 pa so nastali izjemni 
pogoji delovanja JZZ in sicer od 13. 3. 2020 da-
lje zaradi razglasitve pandemije, kar pa je po-
sledično pomenilo izpad delovnega progama 
in povišane materialne stroške iz naslova na-
bave zaščitnih sredstev in določene opreme v 
obdobju epidemije; posledice  epidemije so bili 
nižji prihodki iz naslova PZZ in iz tržne dejav-
nosti, medtem ko so bili avansi s strani ZZZS 
enaki kot v obdobju pred pandemijo; nižji pri-
hodki in dodatni materialni stroški so negativ-
no vplivali tudi na likvidnost JZZ.

Ob upoštevanju navedenih posebnosti ugotavljamo, da 
so razlogi za ugotovljeno izgubo pri poslovanju JZZ in 
posledično za njihove likvidnostne težave v tem obdobju 
naslednji:

Tabela 3: Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti v EUR

a.: 12/31/2019
b.: 3/31/2020
ind.: b/a

zapadle  
do 30 dni

zapadle  
od 30 do 60 dni

zapadle  
od 60 do 120 dni

zapadle  
nad 120 dni

skupaj

bolnišnice a. 25,588,953 17,334,060 5,301,058 6,139,288 54,363,358

b. 28,578,139 19,671,493 5,209,305 5,198,005 58,656,941

ind. 111.7 113.5 98.3 84.7 107.9

zdravstveni domovi a. 650,326 43,905 16,755 61,209 772,196

b. 320,212 30,576 5,572 10,172 366,532

ind. 49.2 69.6 33.3 16.6 47.5

drugi zavodi a. 1,057,242 77,790 88,335 66,725 1,290,092

b. 1,528,920 335,325 185,960 72,000 2,122,205

ind. 144.6 431.1 210.5 / 164.5

SKUPAJ a. 27,296,521 17,455,755 5,406,148 6,267,222 56,425,646

b. 30,427,272 20,037,394 5,400,837 5,280,176 61,145,678

ind. 111.5 114.8 99.9 84.3 108.4

* brez ZD Ajdovščina, ZD Grosuplje, ZD Izola, ZD Lendava, ZD Ljubljana

Slika 1: Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti
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• povišanje stroškov dela za 8,2 % glede na isto 
obdobje lanskega leta, ki so posledica različnih 
zakonskih sprememb, ki niso bile v celoti vklju-
čene oziroma priznane v prihodkih JZZ oziro-
ma v cenah zdravstvenih storitev (delovanje 
urgentnih centrov, ki še vedno niso ustrezno 
financirani, uveljavljena napredovanja zapo-
slenih od 1. 12. 2015 dalje, povišanje vrednosti 
plačne lestvice od 1. 9. 2016 dalje, delno spro-
ščeno zaposlovanje od leta 2016 dalje, poviša-
nje plač nekaterim zdravstvenim delavcem v 
drugem polletju leta 2017, povišanje premij za 
pokojninsko zavarovanje JU, povišanje dodat-
kov od 1. 9. 2019 dalje, zvišanje plačnih razre-
dov od 1. 11. 2019 dalje),

• povišanje stroškov amortizacije za 6,7 % glede 
na isto obdobje lanskega leta (praviloma upo-
števani stroški  obračunane AM) in povišanje 
stroškov blaga, materiala in storitev za 5,5  % 
glede na isto obdobje lanskega leta (upošte-
vani dodatni stroški zaščitne opreme, ki bodo 
pokriti s prihodki v naslednjem obdobju),

• prenizke cene zdravstvenih storitev, ki so se z 
višjimi plačnimi razredi v standardih sicer po-
višale v letu 2019 za 5 %, kar pa je bilo očitno 
prenizko povišanje cen glede na povišanje stro-
škov dela JZZ.

—  R E Z U LTAT I  P O S L OVA N J A  —

V primerjavi z realiziranimi rezultati ob koncu lanskega 
leta je zelo naraslo tudi število JZZ, ki so izkazali izgubo, 
saj je teh kar 60 ali 66,7 % vseh JZZ. Tudi podatki o ne-
poravnanih zapadlih obveznostih kažejo, da se je skupna 
višina neporavnanih zapadlih obveznosti, izkazana na 
dan 31. 3. 2020 povišala, in sicer za 8,4 %, kar povečuje 
likvidnostne težave JZZ in otežujejo njihovo tekoče po-
slovanje.

Podatki potrjujejo zahtevo Združenja, ki si kot par-
tner v pogajanjih prizadeva za uveljavitev:

• pokritja dela prihodkov iz naslova nerealizira-
nega programa dela, zaradi pogojev pandemije,

• pokritje dodatnih stroškov, nastalih zaradi po-
gojev pandemije in

• uveljavitev upoštevanja zakonskih določb, ki 
niso bile upoštevane v preteklosti v cenah zdra-
vstvenih storitev in s tem realno višino cen 
zdravstvenih storitev.



Velika
družina
srčnih
ljudi.
Skupaj že 10 let.
Pridružite se nam 
in darujte kri!

Zavod RS za transfuzijsko medicino, Rdeči križ Slovenije in družba 
Petrol že 10 let uspešno sodelujejo v iniciativi »DARUJ ENERGIJO 
ZA ŽIVLJENJE« z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu 
krvodajalstva in krvodajalcev za nemoteno delovanje zdravstva ter 
zagotavljanja varne preskrbe s krvjo.
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