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Ekonomika paliativne oskrbe ‒ Slovenija 
  

Avtor: dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., mentor: prof. dr. Petra Došenović Bonča 

 
 

Povzetek 

 

Paliativna oskrba je medicinska stroka, ki bolnikom s kroničnimi neozdravljivimi boleznimi, ne glede na 

njihovo starost in druge značilnosti, zagotavlja čim boljšo kakovost življenja, sočasno pa nudi podporo 

svojcem, tako v času bolnikove bolezni kot po smrti, v obdobju žalovanja. Paliativna oskrba se izvaja 

celostno, neprekinjeno in integrirano z drugimi temeljnimi strokami. V svojem zgodnjem obdobju se 

aktivno prepleta s specifičnim zdravljenjem, pozneje prehaja v obdobje pozne paliativne oskrbe in obdobje 

umiranja. Njen cilj je ohranjanje vrednot posameznika in dostojanstva življenja. Izvaja se na dveh ravneh: 

ločimo osnovno in specializirano paliativno oskrbo. Ključnega pomena je usklajeno prehajanje bolnikov 

med različnimi ravnmi in različnimi izvajalci. S staranjem prebivalstva in naraščanjem števila kronično 

obolelih in neozdravljivih se povečujejo izdatki za zdravstveno in socialno oskrbo. Glede na izvedene 

ekonomske analize bi paliativna oskrba lahko bila eden izmed načinov zagotavljanja finančne vzdržnosti 

zdravstva, saj zagotavlja večjo kakovost življenja bolnikom in svojcem, hkrati pa znižuje stroške 

medicinske obravnave.  

 

 

1 Namen projektne naloge 

Nameni projektne naloge so: 

− pregled literature s področja ekonomike v 

paliativni oskrbi, 

− oris stanja paliativne oskrbe v Sloveniji (ravni, 

organizacijske strukture), 

− razmišljanje o izzivih paliativne oskrbe in 

ekonomskih analiz v paliativni oskrbi, 

− opredeliti relevantne alternativne modele, ki bi 

jih lahko zajeli v predvideno ekonomsko 

analizo paliativne oskrbe v Sloveniji. 

2 Osnovne opredelitve paliativne oskrbe 

Paliativna oskrba zagotavlja celostno podporo 

bolniku s kronično neozdravljivo boleznijo v 

celotnem obdobju zdravljenja, v času napredujoče 

bolezni, hkrati nudi oporo bližnjim (Slika 1) (1, 2, 3, 
4). Bolnika obravnava individualno, kot osebnost z 

lastnimi izkušnjami, vrednotami in prepričanji. 

Bolnikove bližnje podpre v času bolnikove bolezni, 

ob smrti in po njej, v obdobju žalovanja (Tabela 1) 

(5, 6). 

 

                                                      
1. WHO definition of Palliative Care. WHO. cited 2019 

Mar 30 Available from 

https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 

2. Državni program paliativne oskrbe, 2010, Ministrstvo 

za zdravje. 

3. Grašič Kuhar C, Ebert Moltara M. Podporna in 

paliativna oskrba. In: Hočevar M (ur.), Strojan P (ur.). 

Onkologija: učbenik za študente medicine. 1. izd. 

Ljubljana: Onkološki inštitut: = Institute of Oncology. 

2018, p. 328-356.  

4. Ebert Moltara M. Paliativna oskrba bolnikov z rakom: 

celostna, integrirana, zgodnja, neprekinjena, osnovna, 

specializirana. In: Ebert Moltara M (ur.). Na stičišču: 

paliativna oskrba in onkologija. Ljubljana: Slovensko 

združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD. 2019, p. 6-

10. 

5. Strand JJ, Kamdar MM, Carey EC. Top 10 things 

palliative care clinicians wished everyone knew about 

palliative care. Mayo Clin Proc. 2013 Aug; 88(8): 859-

65. 

6. Projekt Metulj. Kaj je paliativna oskrba? cited 2019 

Mar 30 Available from 

http://www.paliativnaoskrba.si/kaj-je-paliativna-

oskrba.html 

https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
http://www.paliativnaoskrba.si/kaj-je-paliativna-oskrba.html
http://www.paliativnaoskrba.si/kaj-je-paliativna-oskrba.html
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Tabela 1: Opredelitve osnovnih pojmov v paliativni oskrbi 

 

Pojem Opredelitev 

Kronična neozdravljiva,  

v času napredujoča 

bolezen 

Stanje, ki ga kljub napredku medicine še ne znamo popolnoma odpraviti, primeri: 

napredovali rak, kronična pljučna obolenja (npr. KOPB), srčna obolenja (npr. 

kronično srčno popuščanje), nevrološka obolenja (npr. ALS, multipla skleroza) 

in druga obolenja. 

Specifično (vzročno) 

zdravljenje 

Postopki, s katerimi vplivamo na potek osnovne bolezni (npr. v onkologiji 

sistemsko zdravljenje, kot so kemoterapija, obsevanje, kirurgija). Cilji 

specifičnega zdravljenja so pri ozdravljivih stanjih ozdravitev, pri neozdravljivih 

stanjih pa upočasnitev napredovanja neozdravljive bolezni (zazdravitev) in 

zmanjševanje bremena simptomov. 

Podporna oskrba 

Nabor postopkov in dejavnosti, ki bolnikom zagotavljajo dostopnost do potrebnih 

informacij in storitev za oskrbo telesnih, čustvenih, duhovnih in socialnih potreb. 

Gre za vsestransko podporo v celotnem obdobju oskrbe bolnika ‒ tudi bolnika s 

kronično neozdravljivo boleznijo (med diagnostiko, zdravljenjem, rehabilitacijo 

in vse do oskrbe umirajočega v zadnjih dneh življenja). Vključuje še promocijo 

zdravja, preventivo in spremljanje ozdravljenih (7, 8, 9). 

Paliativna oskrba 

Aktivna celostna obravnava bolnika s kronično neozdravljivo boleznijo, ne glede 

na njegovo starost, in podpora njegovim bližnjim (opredelitev Svetovne 

zdravstvene organizacije (SZO)) (1). Značilnosti paliativne oskrbe so: 

• celostna obravnava bolnikovih simptomov (telesnih, psiholoških, socialnih, 

duhovnih), 

• podpora bolnikovim bližnjim, med bolnikovo boleznijo in v obdobju 

žalovanja, 

• timski pristop pri obravnavi,  

• zagotavljanje podpornega sistema, ki bolniku omogoča čim bolj aktivno in 

polno življenje vse do smrti,  

• sprejemanje življenja in smrti kot naravnih procesov, ki se ne skrajšujeta in 

se po nepotrebnem ne podaljšujeta, 

• skrb za čim boljšo kakovost življenja bolnika, kar lahko vpliva tudi na potek 

osnovne bolezni. 

Paliativni pristop 

Način celostne obravnave za razumevanje življenjskih vrednot in prednostnih 

odločitev bolnika ter sprejemanje smrti kot sestavnega dela življenja v družbi. 

Izhaja iz filozofije, da se oskrba in obravnava zagotovita bolniku, ki je zaradi 

napredujoče bolezni pogosto izčrpan in utrujen. Razdrobljeni elementi 

zagotavljanja storitev zdravstvenega varstva naj ne bi bili ovira pri zagotavljanju 

paliativnega pristopa, zato je za uresničevanje paliativnega pristopa nujno 

potrebna koordinacija oskrbe. 

Integrirana  

paliativna oskrba 

Sočasna paliativna obravnava bolnika s standardnim specifičnim zdravljenjem. 

Sinergistično delovanje prispeva k boljši kakovosti življenja in daljšemu 

                                                      
7. Hui D, De La Cruz M, Mori M., Parsons HA, Kwon JH, Torres-Vigil Imet et al. Concepts and definitions for 

"supportive care, " "best supportive care, " "palliative care, " and "hospice care" in the published literature, 

dictionaries, and textbooks. Support Care Cancer. 2013 Mar;21(3):659-85. 

8. Hui D. Definition of supportive care: does the semantic matter? Curr Opin Oncol. 2014 Jul; 26(4): 372-9.  

9. Fadul N, Elsayem A, Palmer JL, Del Fabbro E, Swint K, Li Z et al. Supportive versus palliative care: what's in a 

name?: a survey of medical oncologists and midlevel providers at a comprehensive cancer center. Cancer. 2009 May 

1; 115(9): 2013-21. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hui%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24825016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24825016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadul%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19235253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elsayem%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19235253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmer%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19235253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Del%20Fabbro%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19235253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swint%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19235253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19235253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19235253
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preživetju (7, 10). Danes je zato v najboljših zdravstvenih centrih sveta inegrirana 

paliativn oskrba že kar standardna oskrba. Večina akreditacij danes predvideva 

vključitev paliativne oskrbe v temeljne klinične stroke medicine tako na področju 

izobraževanja, raziskovanja kot kliničega dela (ambulantno, hospitalno) (11, 12, 
13). 

Hospic oskrba 

Tudi ta je celostna oskrba neozdravljivo bolnega, vendar je večinoma omejena 

na zadnje tedne življenja in tudi ta vključuje podporo bližnjim v obdobju 

žalovanja. Izraz se glede na časovno obdobje deloma prekriva s paliativno 

oskrbo, vsebinsko sta si paliativna oskrba in hospic oskrba v tem delu izjemno 

podobni. Hospic oskrba se od paliativne oskrbe razlikuje zaradi zgodovinskega 

ozadja, organiziranosti (zasebna dejavnost, velik vpliv prostovoljstva) in vpetosti 

v zdravstveni sistem.   

 

Slika 1: Časovna umestitev specifičnega zdravljenja, podporne in paliativne oskrbe ter obdobja umiranja 

(na primeru onkologije) (4) 

 

  

                                                      
10. Hui D, Bruera E. Integrating palliative care into the trajectory of cancer care. Nat Rev Clin Oncol. 2016 

Mar;13(3):159-7.1 
11. Partridge AH, Seah DS, King T, Leighl NB, Hauke R, Wollins DS et al. Developing a service model that integrates 

palliative care throughout cancer care: the time is now. J Clin Oncol. 2014 Oct 10; 32(29): 3330-6.  

12. Hui D, Bansal S, Strasser F, Morita T, Caraceni A, Davis M et al. Indicators of integration of oncology and 

palliative care programs: an international consensus. Ann Oncol. 2015 Sep; 26(9): 1953-9.  

13. Bruera E, Hui D. Conceptual models for integrating palliative care at cancer centers. J Palliat Med. 2012; 15(11): 

1261–9.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Partridge%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25199756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seah%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25199756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25199756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leighl%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25199756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hauke%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25199756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wollins%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25199756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25199756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hui%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26088196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bansal%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26088196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strasser%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26088196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morita%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26088196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caraceni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26088196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26088196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26088196
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2.1 Značilnosti paliativne oskrbe 

Paliativna oskrba mora biti celostna, individualno 

prilagojena bolnikovim potrebam, neprekinjena in 

integrirana v temeljne medicinske vede.  

Celostna paliativna oskrba je obravnava bolnika 

kot celote, kot osebe s telesnimi, psihičnimi, 

socialnimi in duhovnimi potrebami. Z 

napredovanjem neozdravljive bolezni se običajno 

povečuje breme težav, ki pa so praviloma 

večdimenzionalne in je zato potreben timski 

pristop k reševanju (zdravnik, medicinska sestra, 

psiholog, fizioterapevt, socialni delavec ...). 

Paliativna oskrba vključuje tako paliativno 

medicino (dejavnosti zdravnika), paliativno 

zdravstveno nego (dejavnosti medicinske sestre), 

paliativno nego (dejavnosti negovalcev) kot druge 

dele celostne oskrbe (dejavnosti socialnih 

delavcev, duhovnih spremljevalcev ...). Izrazi 

paliativna oskrba, paliativna nega in paliativna 

medicina torej niso sinonimi, temveč se med seboj 

dopolnjujejo in tvorijo celoto – paliativno oskrbo. 

Neprekinjena paliativna oskrba pomeni bolniku 

prilagojeno obravnavo, ne glede na to, kje je 

obravnavan (v bolnišnici, domu starejših, 

hospicu, doma). Oskrba mora potekati usklajeno 

in strokovno. V razvitih državah se paliativna 

oskrba izvaja na dveh ravneh, na osnovni in 

specializirani ravni (4). Evropska organizacija za 

paliativno oskrbo ocenjuje, da 80 % bolnikov 

potrebuje osnovno paliativno oskrbo. Osnovna 

znanja iz paliativne oskrbe zato potrebujejo vsi 

strokovnjaki, ki pri svojem delu oskrbujejo 

neozdravljivo bolne. Le manjši del bolnikov 

zaradi kompleksnosti težav potrebuje 

specializirano obravnavo. Specializirano 

paliativno oskrbo izvajajo timi za tako delo 

posebej izobraženih strokovnjakov v okviru 

specializiranih enot in oddelkov (14). 

 

Tabela 2. Opredelitve osnovne in specializirane paliativne oskrbe 

 

Osnovna paliativna oskrba 

se izvaja na vseh ravneh zdravstvenega sistema in socialnega varstva: v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, na 

domu bolnika, v centrih za rehabilitacijo, pri izvajalcih institucionalnega varstva in v nevladnih organizacijah. 

Izvajajo jo strokovni delavci, ki so za to področje dela ustrezno dodatno usposobljeni. Osnovna paliativna oskrba 

se začne z ugotavljanjem potreb bolnika in bližnjih ter pravočasnim načrtovanjem optimalne oskrbe. Potek 

bolezni lahko spremljajo številni zapleti, problemi bolnika in njegovih bližnjih se kopičijo, stopnjujejo se težko 

obvladljivi simptomi, pojavljajo pa se lahko manj pričakovane težave. Ko tovrstnih zapletov ni mogoče rešiti z 

osnovnimi pristopi, je treba vključiti specializirano paliativno oskrbo. 

Specializirana paliativna oskrba 

zajema dejavnosti, ki v celoti pokrivajo tako osnovne kot kompleksnejše potrebe bolnika. Te dejavnosti torej ne 

nadomeščajo osnovne paliativne oskrbe, temveč jo podpirajo in dopolnjujejo glede na specifičnost in 

kompleksnost ugotovljenih potreb in težav. Glede na oceno potreb bolnikov morajo ti vedno in v čim krajšem 

času imeti dostop do specializirane paliativne oskrbe. To oskrbo lahko izvajajo specializirani timi za paliativno 

oskrbo v specializiranih bolnišničnih enotah, na bolnikovem domu (mobilni paliativni timi), v ustanovah za 

dnevno oskrbo, ambulantnih klinikah, pri izvajalcih institucionalnega varstva v dnevnih in celodnevnih oblikah 

in hospicih. Poleg oskrbe bolnikov in svojcev timi specializirane paliativne oskrbe zagotavljajo tudi ustrezen 

razvoj stroke (izobraževanje, raziskovanje). 

 

2.2 Obdobja v paliativni oskrbi 

Obravnavo v paliativni oskrbi razdelimo na več obdobij: zgodnja paliativna oskrba, pozna paliativna 

oskrba in obdobje umiranja (Slika 2).  

                                                      
14. EAPC, 2009. EAPC: White Paper on standards and 

norms for hospice and palliative care in Europe. 

European journal of palliative care, 16 (6), p. 278-89. 
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Slika 2: Obdobja paliativne oskrbe (4) 

 

Obdobje zgodnje paliativne oskrbe je obdobje, ko 

se paliativna oskrba aktivno prepleta s specifičnim 

zdravljenjem (npr. v onkologiji sočasno s 

sistemsko terapijo) in s tem vpliva na izboljšano 

kakovost življenja bolnikov, učinkovitost 

zdravljenja in trajanje preživetja (15). Zgodnja 

paliativna oskrba je najučinkovitejša pri bolnikih 

s predvidenim kratkim preživetjem, pri bolnikih s 

kompleksnimi simptomi, vendar se mora začeti 

zgodaj v poteku neozdravljive bolezni in se 

izvajati v primernih časovnih intervalih (3, 4). 

Zgodnja paliativna oskrba zajema izvajanje 

kompleksnih intervencij, kot so podpora pri 

razumevanju bolezni (prognoza, vzrok, 

napredovanje ...), urejanje simptomov (telesno, 

psihološko, socialno in duhovno), pomoč pri 

odločitvah (zdravljenje raka, prehrana, 

aktivnosti ...), skrb za neprekinjeno oskrbo 

(mreža, sodelovanje, povezovanje), podpora 

bližnjim (pogovor z bolnikom, pomoč, 

poučevanje ...), priprava na zadnje obdobje 

življenja (družina, želje, možnosti ...), duhovni 

vidiki (lasten pomen bivanja, zapuščina ...). 

                                                      
15. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A et al. Early 

palliative care for patients with metastatic non-small-

cell lung cancer. N Engl J Med. 2010 Aug 19; 363(8): 

733-42.  

Nekatere vsebine se izvajajo redno (pregled 

trenutnih telesnih težav), nekatere pa je treba 

pravočasno in postopno vpeti v proces 

spremljanja in podpore bolnika skozi čas (16). 

Obdobje pozne paliativne oskrbe je obdobje, ko 

se breme bolezni stopnjuje in časovno običajno 

sovpada z neučinkovitostjo ali izčrpanostjo 

specifične terapije (npr. sistemska terpija ne 

učinkuje ali ni več na voljo). Traja različno dolgo, 

odvisno od vrste osnovne bolezni in od trenutnega 

stanja bolnika. V tem obdobju je skrajni čas, da v 

ospredje stopi celostna oskrba in se aktivno 

vkjučijo svojci, če se to ni zgodilo že prej. 

Obdobje umiranja je za bolnika zadnje obdobje 

paliativne oskrbe in ga časovno opredelimo kot 

zadnje dneve ali tedne življenja. Izraz umiranje ni 

sinonim za paliativno oskrbo. To je obdobje, v 

katerem je naš glavni cilj zagotavljanje udobja in 

16. Hui D, Mori M, Parsons HA, Kim SH, Li Z, Damani 

S et al. The lack of standard definitions in the 

supportive and palliative oncology literature. J Pain 

Symptom Manage. 2011; 43(3): 582–92. 
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dostojanstva bolnika. Posebno skrb moramo v tem 

obdobju nameniti tudi bližnjim (17). 

Terminalna oskrba je zastarel izraz in se razume 

zelo različno, nekateri ga razumejo kot obdobje 

umiranja, tj. zadnji dnevi življenja, drugi kot 

obdobje zadnjih šestih mesecev življenja. 

Priporočila Evropskega združenja za paliativno 

oskrbo uporabo izraza »terminalen« zaradi 

negativnega determinističnega prizvoka 

odsvetujejo (14). Tako danes tudi pri nas za 

zadnje dneve življenja svetujemo uporabo izraza 

obdobje umiranja. 

Omeniti je treba še opredelitev paliativne oskrbe 

ZZZS (Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije), po tej opredelitvi naj bi se izvajanje te 

oskrbe v Sloveniji evidentiralo na vseh ravneh 

zdravstvene dejavnosti v šifrantu 12 pod Vsebina 

obravnave pod šifro 10 - Paliativna oskrba. 

Navedena šifra se uporablja za obračun storitev, 

opravljenih osebam, ki so opredeljene kot 

paliativni bolniki. To pomeni, da je specifično 

zdravljenje pri teh osebah končano, kar je tudi 

navedeno v izvidu lečečega specialista in 

priloženo v zdravstveni dokumentaciji osebe. 

Opredelitev paliativne oskrbe ZZZS sovpada z 

obdobjem pozne paliativne oskrbe in umiranja in 

se ne ujema s strokovno opredelitvijo paliativne 

oskrbe. 

3 Ekonomski vidiki paliativne oskrbe 

Paliativna oskrba je obravnava, ki bi jo v svetu 

potrebovali milijoni, a je razmeroma mlada 

medicinska stroka, kar je eden izmed glavnih 

razlogov za manj ekonomskih analiz, kot bi jih 

lahko pričakovali. S spremembami, ki se dogajajo 

v svetu, zdaj te vsebine postajo vedno bolj 

pomembne in aktualne. Zato lahko pričakujemo 

čedalje več ekonomskih analiz tudi na tem 

področju. Trenutno so glede ekonomskih analiz v 

paliativni oskrbi vodilne Združene države 

Amerike, čedalje več analiz pa se opravlja tudi 

drugje po svetu. 

                                                      
17. Hui D, Nooruddin Z, Didwaniya N, Dev R, De La 

Cruz M, Kim SH et al. Concepts and definitions for 

"actively dying," "end of life," "terminally ill," 

"terminal care," and "transition of care": a systematic 

review. J Pain Symptom Manage. 2014 Jan; 47(1): 77-

89.  

V razvitem svetu s staranjem prebivalstva število 

ostarelih in obolelih s kroničnimi neozdravljivimi 

boleznimi narašča. Spremembe sodobne družbe, 

spremembe v vrednotah in pričakovanjih vodijo v 

sočasen porast števila tistih, ki potrebujejo pomoč, 

in zmanjšanje števila tistih, ki lahko pomoč 

neformalno nudijo doma (svojci). Zato je vedno 

več potreb po formalnih oblikah pomoči 

neozdravljivo bolnim in ostarelim, v 

organizacijah (v bolnišnicah, domovi starejših 

občanov) in/ali doma (21). Ob sočasnem 

tehnološkem napredku medicine ni čudno, da so 

čedalje višji tudi stroški zdravstvene oskrbe.  

Zdravstvena oskrba bolnika v zadnjem obdobju 

življenja zajema z ekonomskega vidika velik 

delež vseh izdatkov, ki so namenjeni zdravstveni 

oskrbi posameznika v celotnem življenju. V ZDA 

ocenjujejo, da samo zdravstvena oskrba 

starostnikov v zadnjem letu življenja zajema kar 

25-odstotni delež vseh zdravstvenih izdatkov (18). 

 

3.1 Organizacijski modeli paliativne oskrbe 

in ekonomsko vrednotenje 

Modeli organizacije paliativne oskrbe so 

shematični prikazi vzajemno sodelujočih struktur 

na področju paliativne oskrbe, tako na osnovni kot 

specializirani ravni. Njihov namen je zagotoviti 

jasne medsebojne povezave in načine sodelovanja 

in s tem zagotavljanje celostne, nepretrgane in 

usklajene paliativne oskrbe. Organizacijski 

modeli se razlikujejo med državami in tudi med 

posameznimi področji znotraj držav, zato je tudi 

financiranje različno urejeno.  

Po priporočilih krovnih organizacij, kot je Svet 

Evrope, naj bi bila paliativna oskrba sestavni del 

zdravstvenega sistema vseh držav. S svojim 

delovanjem naj bi prispevala tako k boljši 

kakovosti življenja neozdravljivo bolnih in 

njihovih svojcev kot zmanjševanju izdatkov v 

nacionalnih zdravstvenih in socialnih sistemih 

(19). Vendar integriranje paliativne oskrbe v že 

18. Riley GF, Lubitz JD. Long-term trends in Medicare 

payments in the last year of life. Health Serv Res. 2010; 

45(2): 565–76.  

19. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope: Varstvo 

človekovih pravic in dostojanstva bolnih na smrt in 

umirajočih. Priporočilo 1418, 1999. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hui%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23796586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nooruddin%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23796586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Didwaniya%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23796586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dev%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23796586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20La%20Cruz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23796586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20La%20Cruz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23796586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23796586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23796586
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obstoječe zdravstveno-socialno sisteme med 

državami potekata različno. Ponekod imajo v 

modelih organizacije in financiranja paliativne 

oskrbe pomembno vlogo prostovoljna in 

dobrodelna društva (npr. v Združenem kraljestvu, 

Romuniji ...), drugje pa večji del oskrbe sloni na 

financiranju iz javnih sredstev (v Franciji, Španiji, 

skandinavskih državah ...) (20). Tako na primer v 

Združenem kraljestvu in na Irskem le manjši delež 

stroškov paliativne oskrbe (do 30 %) krije država, 

preostalo pokrijejo dobrodelni skladi. V Španiji, 

ki se pogosto omenja kot model dobre prakse 

glede javnega financiranja in splošne dostopnosti, 

pa imajo dobrodelni skladi manjšo vlogo in še to 

le v zadnjem obdobju življenja, obdobju umiranja. 

Podobno je tudi na Norveškem, kjer se paliativna 

oskrba financira večinoma iz javnih virov. Tudi v 

naših sosednjih državah lahko so modeli različni, 

vendar nobeden ni idealen in v celoti primeren za 

naše okolje (21). 

Enotnega organizacijskega in finančnega modela 

torej ni, vsaka država organizacijo in financiranje 

paliativne oskrbe prilagaja glede na svoje 

značilnosti, zmogljivosti javnih financ in vrednote 

družbe.  

Ekonomsko vrednotenje celotnih modelov je 

precej zahtevno, saj primerjajo tako stroške kot 

učinke, ki jih običajno merimo na različne načine 

(kot število najdenih primerov, rešenih življenj, 

pridobljenih let življenja), ki pa v paliativni oskrbi 

niso iskani učinki. Tako tudi uporaba standardnih 

ekonomskih tehnik, kot je QALY (Quality 

Adjusted Life Year) po mnenju nekaterih ni 

najustreznejša (21). Zato je tudi dejansko 

izvedenih le nekaj celovitih ekonomskih analiz. 

Bolj izvedljive so delne evalvacije, v katerih se 

upoštevajo stroški in/ali učinki, ne proučujejo pa 

odnosa med stroški in učinki ter predvsem ne 

primerjajo različnih modelov/pristopov med 

seboj. 

 

                                                      
20. Centeno C, Lynch T, Donea O, Rocafort J, Clark D. 

EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2013. Full 

Edition. Milan: EAPC Press; 2013. 

21. Gomes B, Harding R, Foley KM, et al. Optimal 

approaches to the health economics of palliative care: 

3.2 Ekonomsko vrednotenje organizacijskih 

modelov paliativne oskrbe 

Organizacijski modeli so sestavljeni iz struktur na 

osnovni in specializirani ravni. Za zagotavljanje 

celostne in neprekinjene paliativne oskrbe morajo 

posamezne strukture delovati medsebojno 

usklajeno. 

3.2.1 Osnovna paliativna oskrba 

Osnovno paliativno oskrbo v največjem deležu 

izvajajo družinski zdravniki s svojimi sodelavci. 

Z dobro osnovno paliativno oskrbo lahko 

zadostimo potrebam 80 % vseh bolnikov z 

neozdravljivimi boleznimi (14).  

V Združenem kraljestvu je bila izvedena 

raziskava, ki je primerjala stroške obravnave na 

ravni družinskega zdravnika in bolnišnice v 

zadnjih 90 dneh življenja. Bolniki, ki niso bili 

hospitalizirani, so se v tem obdobju na 

družinskega zdravnika obrnili povprečno štiri do 

petkrat, med vsemi neozdravljivo bolnimi največ 

bolniki z rakom. Poleg družinskega zdravnika so 

imeli lahko bolniki podporo tudi patronažne 

sestre, socialnega delavca ali hospic oskrbe. 

Bolniki so potrebovali torej veliko podpore 

številnih služb, kljub temu so bili skupni stroški 

paliativne oskrbe na primarni ravni precej nižji 

kot stroški bolnišnične oskrbe (22). 

 

3.2.2 Specializirana paliativna oskrba 

Specializirano paliativno oskrbo potrebuje 20 % 

vseh bolnikov. To je multidisciplinaren pristop k 

obravnavi najtežjih in najkompleksnejših 

simptomov. Izvajajo jo timi sodelavcev s 

specialnimi znanji iz paliativne oskrbe. Ti so 

zadolženi tudi za razvoj stroke (izobraževanja, 

raziskave). 

Organizacijske enote, ki lahko zagotavljajo 

specializirano paliativno oskrbo in so tudi v 

Sloveniji vključene v zdravstveni sistem, so: 

report of an international think tank. J Pain Symptom 

Manage 2009; 38: 4-10. 

22. Georghiou T, Bardsley M. Exploring the cost of care 

at the end of life. Research report. Nuffield Trust 2014. 
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− specializirane bolnišnične enote za paliativno 

oskrbo s posteljnimi zmogljivostmi (izvajajo 

tudi specializirano ambulantno dejavnost, 

svetovalno (konzultacijsko) službo ...), 

− koordinatorska služba, 

− mobilni paliativni tim. 

Organizacijska enota, ki v Sloveniji ni vključena 

v javnozdravstveni sistem, je hospic enota s 

posteljami in se izvaja v okviru hospic gibanja. 

Vse zgoraj omenjene organizacijske enote naj bi 

vključevale tudi dejavnosti za podporo svojcem in 

žalujočim in vse naj bi vključevale tudi dejavnosti 

prostovoljcev. 

V različnih državah so posamezne strukture bolj 

ali manj razvite. Spremembe v lokalnih 

skupnostih, družbi in prilaganje razmeram skozi 

čas usmerjajo razvoj lokalne organizacije 

paliativne oskrbe in po potrebi vključuje dodatne 

strukturne elemente ‒ nove dejavnosti v že 

obstoječe modele. 

 

3.2.2.1 Specializirani oddelki v bolnišnicah 

Najpogostejša struktura, ki zagotavlja 

specializirano paliativno oskrbo, so bolnišnični 

oddelki z ustrezno izobraženim 

multidisciplinarnim timom. Ti timi so namenjeni 

obravnavi bolnikov s kompleksnejšimi težavami, 

koordinaciji oskrbe, skrbi za svojce, pomoči pri 

vnaprejšnjem načrtovanju, sodelovanju pri 

obravnavi etičnih vprašanj ob koncu življenja, 

podpori drugim izvajalcem paliativne oskrbe, 

izobraževanju, raziskovanju, nadzorovanju 

                                                      
23. Gómez-Batiste, Amblàs, Costa X, Lasmarías C, 

Santaeugènia S, Sanchez P et al. Development of 

Palliative Care: Past, Present, and Future. In: R. D. 

MacLeod, L. Block (eds.), Textbook of Palliative Care. 

Springer Nature Switzerland AG 2019.  

24. Zimmermann C, Riechelmann R, Krzyzanowska M, 

Rodin G, Tannock I. Effectiveness of specialized 

palliative care: a systematic review. JAMA. 2008 Apr 

9; 299(14): 1698-709.  

25. Smith TJ, Cassel JB. Cost and non-clinical 

outcomes of palliative care. J Pain Symptom Manage. 

2009 Jul; 38(1): 32-44.  

26. Elsayem A, Swint K, Fisch MJ, Palmer JL, Reddy 

S, Walker P et al. Palliative care inpatient service in a 

comprehensive cancer center: clinical and financial 

outcomes. J Clin Oncol. 2004 May 15;22(10):2008-14. 

kakovosti (23). Glede učinkovitosti specializiranih 

bolnišničnih oddelkov je bilo izvedenih kar nekaj 

študij, tako z vidika zagotavljanja bolnikovih 

potreb in potreb svojcev kot s finančnega vidika. 

Leta 2008 je Zimmermanova s sodelavci izvedla 

sistematični pregled do takrat objavljenih 

rezultatov raziskav. Iz analize izhaja, da so ti timi 

z vidika potreb bolnika, še bolj pa z vidika svojcev 

učinkoviti. Pokazala se je tudi finančna uspešnost 

dejavnosti oddelka za paliativno oskrbo v 

primerjavi s standardno oskrbo v bolnišnicah (24, 
25). Tudi poznejše objave na to temo so pokazale 

podobne rezultate (26, 27, 28). Vzrokov za finančno 

uspešnost je več. Nekateri od teh razlogov so 

ustreznejša podpora bolnikom, da so ostali doma 

čim dalj časa, usklajeni sprejemi brez 

vključevanja urgentnih služb (43, 33) ter boljše 

prepoznavanje obdobja umiranja in strokovnejše 

predpisovanje zdravil v zadnjih dneh življenja 

(29).  

 

3.2.2.2 Konziliarno (svetovalno) delo 

specializiranih timov 

Metaanaliza raziskav, ki so proučevale učinke 

izvajanja dela konziliarnih timov za paliativno 

oskrbo, je jasno pokazala strokovno in finančno 

uspešnost tudi le teh. Stroški obravnave po 

posvetovanju s paliativnim timom se močno 

znižajo, zlasti pri bolnikih z rakom, vendar tudi pri 

drugih skupinah neozdravljivo bolnih. Sklep 

metaanalize je jasen in očiten. Svetuje se vpeljava 

takih timov oziroma podpora razvoju le teh 

znotraj zdravstvenih sistemov (30). 

27. Simoens S, Kutten B, Keirse E, Berghe PV, Beguin 

C, Desmedt M et al. The costs of treating terminal 

patients. J Pain Symptom Manage. 2010 Sep; 40(3): 

436-48. 

28. Hongoro C, Dinat N. A cost analysis of a hospital-

based palliative care outreach program: implications 

for expanding public sector palliative care in South 

Africa. J Pain Symptom Manage. 2011 Jun; 41(6): 

1015-24.  

29. Tavčar P, Červek J, Zakotnik B, Sonc M, Fortuna 

LM, Virant I et al. Drugs and their costs in the last six 

days of life: a retrospective study. European journal of 

oncology pharmacy, ISSN 1783-3914, 2014, vol. 8, iss. 

2, str. 19-23. 

30. May P, Normand C, Cassel JB, Del Fabbro E, Fine 

RL, Menz R, Morrison CA et al. Economics of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18398082
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3.2.2.3 Mobilni paliativni timi  

Mobilni paliativni timi so mobilne ekipe, ki 

obravnavajo bolnike na lastnem domu, lahko pa 

nudijo pomoč tudi v domovih starejših in 24-urno 

svetovalno službo za bolnike in strokovne 

delavce. Vključevanje teh timov se je izkazalo kot 

izjemno učinkovito pri zmanjšanju števila klicev 

in uporabe urgentne službe, zmanjšanju števila 

bolnišničnih dni ter večjem zadovoljstvu bolnikov 

in svojcev. To je vodilo v 45-odstotno znižanje 

stroškov v primerjavi z bolniki, ki niso uporabljali 

storitev mobilnih timov (31). 

Zaradi velikega deleža umrljivosti v bolnišnicah 

in s tem visokih stroškov so se za vpeljavo 

mobilnih timov odločili tudi v Edmontonu, v 

Kanadi. Analiza ukrepa je pokazala, da so mobilni 

timi pripomogli k izboljšanju kakovosti življenja, 

za 10 % se je povečala verjetnost smrti v 

domačem okolju, podaljšal se je čas bivanja doma 

in zmanjšala se je potreba po urgentnih službah. 

Vsi učinki skupaj so omogočili znižanje stroškov 

obravnav za 4400 dolarjev na bolnika. Tako so 

tudi v Kanadi dokazali strokovno in stroškovno 

učinkovitost vpeljave novih timov v obstoječi 

sistem (32). 

Leta 2013 je Gomesova s sodelavci izvedla 

Cochranovo analizo, v katero je vključila 23 

raziskav. Rezultati so pokazali, da je ob 

sodelovanju mobilnega tima večja verjetnost, da 

bolniki umrejo doma, da so bili simptomi ob tem 

dobro urejeni, ni pa dokazala izboljšanega izida 

pri bremenu žalovanja svojcev (zaradi premalo 

ustreznih raziskav). Tudi sklepov glede finančne 

                                                      
Palliative Care for Hospitalized Adults With Serious 

Illness: A Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2018 Jun 

1; 178(6): 820-9.  

31. Brumley RD, Enguidanos S, Cherin DA. 

Effectiveness of a home-based palliative care program 

for end-of-life. J Palliat Med 2003; 6(5): 715-24. 

32. Pham B, Krahn M. End-of-life care interventions: 

an economic analysis. Ont Health Technol Assess Ser 

[Internet]. 2014 December; 14(18): 1-70.  

33. Gomes B, Calanzani N, Curiale V, McCrone P, 

Higginson IJ Gomes B et al. Effectiveness and cost-

effectiveness of home palliative care services for adults 

with advanced illness and their caregivers. Cochrane 

ocene ta metaanaliza ni podala zaradi premalo 

ustrezno izvedenih raziskav (33). 

3.2.2.4 Koordinatorska služba 

Koordinatorska služba je pomemben vezni člen 

med vsemi vpetimi v paliativno oskrbo in je zato 

ključni člen v zagotavljanju dobre in neprekinjene 

paliativne oskrbe. Običajno jo izvajajo za tako 

delo dodatno izučene izkušene medicinske sestre. 

Kadar koordinacija ni delovala optimalno 

(neustrezne veščine izvajalcev, neustrezna 

razpoložljivost, razpetost na več deloviščih), 

dobrobiti te službe nisi bile dokazane (34, 35). Ob 

ustrezni organizaciji in stalni dosegljivosti 

strokovno usposobljenih koordinatorjev pa se je 

izkazalo, da so bile paliativne skupine 

učinkoviteje uporabljene, ob pravem času, zlasti 

ob hospitalizaciji (34, 35).  

Tudi svetovanje po telefonu, ki je lahko del 

koordinatorske službe, močno zmanjšuje število 

obiskov v urgentnih službah in število dni 

hospitalizacij ter posledično zniža stroške 

obravnav (35). 

Izvedenih je bilo kar nekaj analiz, ki so 

proučevale stroške več ekip in služb. Ob kritičnem 

pregledu 46 takih raziskav leta 2014 so 

ugotavljali, da gre za zelo heterogeno skupino, 

različnih vsebin in kakovosti. Kljub temu so 

ugotovili, da je paliativna oskrba praviloma 

cenejša v primerjavi z običajno oskrbo. Podarili 

so še, da gre v omenjenem pregledu predvsem za 

neposredne stroške plačnika zdravstvenih 

storitev, ne pa tudi na morebitne stroške bolnikov 

oziroma svojcev, ki so pri ekonomskih analizah 

prezrti (36). 

Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. 

No.: CD007760. 

34. Raftery JP, Addington-Hall JM, MacDonald LD et 

al. A randomized controlled trial of the cost-

effectiveness of a district co-ordinating service for 

terminally ill cancer patients. Palliat Med 1996; 10(2): 

151-61. 

35. Addington-Hall JM, MacDonald LD, Anderson HR 

et al. Randomised controlled trial of effects of 

coordinating care for terminally ill cancer patients. 

BMJ 1992; 305(6865): 1317-22. 

36. Smith S, Brick A, O’Hara S, Normand C. Evidence 

on the cost and costeffectiveness of palliative care: A 
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4 Izzivi v paliativni oskrbi in ekonomskem 

vrednotenju paliativne oskrbe 

 

4.1 Izzivi paliativne oskrbe 

Izzivi paliativne oskrbe, ki bi pomenili dodatne 

naložbe in s tem lahko tudi višje stroške dela, 

zaradi česar bi jih bilo smiselno analizirati z 

ekonomskimi evalvacijami, so: 

1. izziv: Zagotoviti dovolj ustrezno izobraženega 

kadra na vseh ravneh 

Pomembni elementi v finančnih ocenah so tudi 

timi ustrezno izobraženih izvajalcev. Vsi, ki 

oskrbujejo bolnike v paliativni oskrbi, potrebujejo 

vsaj osnovna znanja iz paliativne oskrbe. 

Zagotavljanje celostne bolniku prilagojene 

neprekinjene paliativne oskrbe je izvedljivo le z 

ustrezno izobraženi posamezniki, ki delujejo 

usklajeno, torej v timih. Specializirane paliativne 

time sestavljajo zdravniki, medicinske sestre, 

socialni delavci, psihologi, prostovoljci in drugi 

sodelavci. In prav vsi potrebujejo dodatna 

specialna znanja iz paliativne oskrbe. V nekaterih 

državah je izobraževanje iz paliativne oskrbe, 

tako osnovne kot specializirane, že del uradnega 

izobraževalnega sistema, v mnogih pa se 

umeščanje v strukturo uradnih izobraževalnih 

programov še izvaja (37). Posebna pozornost pri 

izobraževanju je potrebna na področju 

komunikacijskih veščin in podpore žalujočim. 

 

2. izziv: Skrb za tim 

Poseben razmislek je namenjen skrbi za počutje 

izvajalcev paliativne oskrbe. Več študij je namreč 

pokazalo večje tveganje za izgorelost v poklicih, 

ki izvajajo podporo neozdravljivo bolnim 

(anksioznost, depresija). Znaki izgorelosti, kot je 

čustvena izčrpanost ali depersonalizacija, so se 

pogosteje pojavljali pri osebah s slabšim 

obvladovanjem veščin komunikacije (zdravnik – 

                                                      
literature review. Palliative Medicine 2014, Vol. 28(2), 

130-50. 

37. Gamondi C, Larkin P, Payne S. Core competencies 

in palliative care: an EAPC White Paper on palliative 

care education. European journal of palliative care, 

2013; 20(2). 

bolnik), kar še dodatno utrjuje dejstvo, kako 

pomembne so komunikacijske veščine za skupino 

izvajalcev paliativne oskrbe, torej vseh, ki delajo 

z neozdravljivo bolnimi. 

 

3. izziv: Raziskovanje v paliativni oskrbi 

Za strokovno izvajanje in napredovanje stroke je 

pomembno tudi raziskovalno delo. Delež dela 

vsakogar v paliativni oskrbi naj bi bil zato 

namenjen tudi temu. 

 

4. izziv: Kakovost v paliativni oskrbi 

Kot v vseh vejah medicine je treba tudi v 

paliativni oskrbi skrbeti za kakovost in redno 

spremljanje.  

Le vsi zgoraj omenjeni elementi zagotavljajo 

strokovnost, dostopnost in ustrezno učinkovitost, 

ki vodi v kakovostno izvajanje paliativne oskrbe 

(38).  

 

4.2 Izzivi ekonomskega vrednotenja 

paliativne oskrbe 

1. izziv: Cilj paliativne oskrbe je čim boljša 

kakovost življenja 

V nasprotju z drugimi medicinskimi vedami, ki 

stremijo k čim večjemu deležu ozdravljenih in 

rehabilitiranih, paliativna oskrba temelji na 

zagotavljanju čim boljše kakovosti življenja in 

zmanjševanju trpljenja med potekom bolezni, 

pripravo na končanje življenja in umiranjem ter za 

bližnje tudi v obdobju žalovanja, tj. obravnava, 

prilagojena glede na posameznikove vrednote, 

želje in izkušnje, glavni cilj pa je zagotavljanje 

človekovega dostojanstva. Ovrednotenje učinkov 

zdravstvenih storitev pri bolnikih z ozdravljivimi 

boleznimi je preprostejše, saj imajo po ozdravitvi 

lahko znova aktivno življenje, medtem ko 

neozdravljivo bolni v nekem trenutku te možnosti 

nimajo več in je zato taka ocena večji izziv. Ob 

tem smo pri ovrednotenju učinkov z etičnega 

38. Gómez-Batiste X, Ferris F, Paz S et al. Ensure 

quality public health programmes: a Spanish model. 

Eur J Palliat Care. 2008; 15: 195-9. 
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vidika v obdobju pred smrtjo manj pripravljeni 

govoriti o vrednosti življenja. Tako se v praksi 

vidi, da je prag, ko neko zdravilo/tehnologijo 

opredelimo kot učinkovito, višji v obdobju ob 

koncu življenja (39). 

 

2. izziv: Cilj paliativne oskrbe je podpora bolniku 

in svojcem 

Paliativna oskrba ne zagotavlja koristi le bolniku, 

temveč tudi svojcem oziroma širše, celotni družbi. 

Zato se pri načrtovanju organizacije in 

financiranja paliativnih programov pogosto 

pojavljajo vprašanja, kdo (bolniki, s katerimi 

boleznimi) je upravičen in kdaj (takoj po diagnozi 

neozdravljive bolezni ‒ zgodnja paliativna 

oskrba, obdobje pozne paliativne oskrbe) je 

upravičen do katerih dejavnosti paliativne oskrbe 

in kako dolgo (21). 

 

3. izziv: Cilj paliativne oskrbe je zagotoviti kraj 

smrti, ki si ga želi bolnik 

Eden izmed ciljev paliativne oskrbe je 

zagotavljanje podpore, kjer koli in kadar koli 

bolnik potrebuje pomoč, torej v celotnem obdobju 

bolezni, tudi v obdobju umiranja in ob smrti. Pri 

izbiri kraja smrti sta pomembna elementa 

bolnikova želja in pripravljenost oziroma 

zmožnost njegovega okolja, da mu to omogoči. 

Pri tej odločitvi imajo pomembno vlogo 

bolnikove dotedanje izkušnje in vrednote, 

pomembni pa so tudi tip bolezni in s tem povezani 

simptomi (43). 

Z vidika ekonomskih evalvacij je treba upoštevati, 

da so te še vedno najpogosteje pripravljene z 

vidika plačnika, pri čemer vidika bolnika in zlasti 

svojcev (stroški, breme) pogosto nista zajeta. 

 

5 Paliativna oskrba v Sloveniji 

5.1 Ocena potreb po paliativni oskrbi v 

Sloveniji 

Po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije se pri nas zmanjšuje delež otrok (0–14 

let), povečujeta pa se delež delovno sposobnega 

prebivalstva (15–64 let) in delež starejših (tj. oseb, 

starih 65 let in več) (Slika 3) (40). 

 

 

 

 
Slika 3: Število starejših v Sloveniji narašča (40) 

 

 

                                                      
39. Collins M, Latimer N. NICE's end of life decision 

making scheme: impact on population health. BMJ. 

2013 Mar 21; 346: f1363.  

40. Statistični urad Republike Slovenije. cited 2019 

April 15 Available from https://www.stat.si/statweb.  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

65 + let

do 64 let

https://www.stat.si/statweb


Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 

| 18 

 

S staranjem prebivalstva narašča tudi število 

kroničnih obolenj. Posledično vsako leto zaznamo 

tudi več smrti zaradi kroničnih obolenj. Vsi bolniki, 

ki umrejo zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni, 

bi potrebovali paliativni pristop obravnave. Leta 

2017 je umrlo 20.509 ljudi, najpogostejši vzroki za 

smrt so bili bolezni obtočil (8005 ali 39 %), rak 

(6382 ali 31 %), bolezni dihal (1280 ali 6 %) in 

bolezni prebavil (912 ali 4 %) (Slika 4) (40).  

 

 
Slika 4: Število smrti glede na vzrok (40) 

 

 

 
Slika 5: Mesto smrti (41) 

 

 

                                                      
41. Nacionalni inštitut za javno zdravje. Podatkovni portal. cited 2019 Apr 15 Available from https://podatki.nijz.si/. 
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Slika 6: Kraj smrti pri bolnikih z rakom (42) 

 

 

Kraj smrti je pomemben z več pogledov, z vidika 

zagotavljanja bolnikovih želja in z ekonomskega 

vidika. Dejavnike, ki vplivajo na to, kje bo bolnik 

umrl, delimo v tri skupine: dejavniki, povezni z 

boleznijo (npr. bolniki s hematološkim rakom 

pogosteje umrejo v bolnišnicah), bolniku lastni 

dejavniki (npr. bolniki s slabšim socialnim 

statusom pogosteje umrejo v bolnišnicah), 

dejavniki okolja (npr. pogostejše predhodne 

hospitalizacije) (Slika 5, 6) (43).

                                                      
42. Cancer in Slovenia 2015. Ljubljana: Institute of Oncology Ljubljana, Epidemiology and Cancer Registry, Cancer 

Registry of Republic of Slovenia, 2015. 

43. Gomes, B. I. Higginson. 2006. Factors Influencing Death at Home in Terminally Ill Patients with Cancer. British 

Medical Journal, 332: 512. 
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5.2 Mreža paliativne oskrbe v Sloveniji 

Paliativna oskrba se tudi v Sloveniji izvaja na dveh ravneh. Glede na raven se od izvajalcev pričakujejo 

ustrezno znanje, pozitiven odnos do neozdravljivo bolnih in komunikacijske veščine za podajanje 

občutljivih in zahtevnih vsebin (Slika 7). 

 

Slika 7: Mreža paliativne oskrbe v Sloveniji 

 

Osnovno paliativno oskrbo zagotavljajo najprej 

družinski zdravniki s svojimi medicinskimi 

sestrami in drugimi sodelavci, vendar se osnovna 

paliativa izvaja tudi v domovih starejših občanov 

in na splošnih oddelkih večine bolnišnic. Osnovna 

paliativna oskrba nudi podporo v razumevanju in 

sprejemanju bolezni ter prilagajanju novim 

življenjskim okoliščinam, pomaga pri urejanju 

lažje obvladljivih telesnih, psiholoških, socialnih 

in duhovnih težav. 

Specializirana paliativna oskrba se v Sloveniji 

izvaja v okviru specializiranih bolnišničnih enot 

za paliativno oskrbo s posteljnimi zmogljivostmi 

(samostojni oddelki ali kot ločen del drugih 

samostojnih oddelkov), specializiranih 

ambulantnih dejavnosti bolnišnic, svetovalne 

(konzultacijske) službe bolnišnic za bolnike in 

druge zdravstvene ustanove, hospic enote s 

posteljami in z mobilnimi paliativnimi timi 

bolnišnic. Bolniki, ki so napoteni v specializirano 

paliativno obravnavo, imajo običajno kompleksne 

težave (telesne, psihološke, socialne in duhovne 

oziroma kombinacijo njih). Specializirana 

paliativna oskrba je multidisciplinaren pristop do 

bolnikovih težav. Vključujejo se člani tima glede 

na bolnikove potrebe in želje. Koordinatorsko 

službo v omejenem obsegu izvajajo posamezne 

enote, koordinatorska služba pa ni urejena na 

državni ravni. Izvajajo se tudi posamezne 

dejavnosti za podporo svojcem in žalujočim, 

vendar potrebe močno presegajo strokovno 

ponudbo (Tabela 3). 
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Tabela 3: Posamezne strukture paliativne mreže v Sloveniji 

Poimenovanje Opis Vsebina Obdobje vključitve 

SPECIALIZIRANA PALIATIVNA OSKRBA 

AKUTNI PALIATIVNI 

ODDELEK V 

TERCIARNI 

BOLNIŠNICI 

Celostna oskrba (telesna, 

psihološka, socialna, 

duhovna) bolnika in 

svojcev, ki jo zagotavlja 

multidisciplinarni tim 

(zdravnik, negovalno 

osebje, koordinator, 

psiholog, socialni delavec 

...) s specialnimi znanji iz 

paliativne oskrbe, in to na 

oddelku in v 

specializiranih ambulantah 

za zgodnjo paliativno 

oskrbo. 

• skrb za celostno 

oskrbo bolnikov z 

najkompleksnejšimi 

simptomi 

• specializirana 

ambulanta za 

zgodnjo paliativno 

oskrbo 

• koordinacija oskrbe 

med različnimi 

ravnmi  

• svetovalna 

(konzultacije) 

• izobraževalno delo 

• raziskovalno delo 

čim prej po diagnozi 

neozdravljive bolezni 

(sočasno s specifičnim 

zdravljenjem) 

PALIATIVNI 

ODDELEK/ENOTA V 

BOLNIŠNICI 

Celostna oskrba (telesna, 

psihološka, socialna, 

duhovna) bolnika in 

svojcev, ki jo zagotavlja 

tim s specialnimi znanji iz 

paliativne oskrbe. 

• skrb za celostno 

oskrbo bolnikov 

• ambulanta za 

paliativno oskrbo 

• koordinacija oskrbe 

med različnimi 

ravnmi  

• svetovalna 

(konzultacije) 

obdobje pozne paliativne 

oskrbe (ob koncu 

specifičnega zdravljenja) 

MOBILNI 

PALIATIVNI TIM  

Celostna oskrba (telesna, 

psihološka, socialna, 

duhovna) bolnika in 

svojcev, ki jo zagotavlja 

tim s specialnimi znanji iz 

paliativne oskrbe na domu. 

• skrb za celostno 

oskrbo bolnikov 

• koordinacija oskrbe 

med različnimi  

ravnmi 

• svetovalna 

(konzultacije) 

obdobje pozne paliativne 

oskrbe (ob  koncu 

specifičnega zdravljenja) 

OSNOVNA PALIATIVNA OSKRBA 

ODDELKI ZA 

ZDRAVLJENJE 

BOLNIKOV S 

KRONIČNIMI 

NEOZDRAVLJIVIMI 

BOLEZNIMI 

Oskrba, ki jo zagotavlja 

tim z vsaj osnovnimi 

znanji iz paliativne oskrbe 

(vsak zdravnik in 

medicinska sestra na teh 

oddelkih). 

• osnovna oskrba 

bolnikovih težav v 

okviru matičnega 

oddelka 

celotno obdobje 

paliativne oskrbe 

NEGOVALNI 

ODDELEK 

BOLNIŠNICE 

Celostna oskrba (telesna, 

psihološka, socialna, 

duhovna),  ki jo zagotavlja 

tim z vsaj osnovnimi 

znanji iz paliativne oskrbe. 

• osnovna oskrba 

bolnikovih težav v 

okviru negovalnega 

oddelka 

 

obdobje pozne paliativne 

oskrbe (ob koncu 

specifičnega zdravljenja) 
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Tabela 4:Bolnišnice z oddelki/enotami za paliativno oskrbo 

 

V Sloveniji imajo oddelke za specializirano paliativno oskrbo z multidisciplinarnim timom le nekatere 

bolnišnice (Tabela 4).  

 

TERCIARNA RAVEN SEKUNDARNA RAVEN 

Onkološki inštitut Ljubljana  SB Jesenice (mobilni paliativni tim) 

tim za ALS UKC Ljubljana  SB Nova Gorica (negovalni oddelek) 

Oddelek za onkologijo, UKC Maribor SB Slovenj Gradec (oddelek za interno medicino) 

 

OSKRBA V DOMOVIH 

ZA STAREJŠE 

Celostna oskrba (telesna, 

psihološka, socialna, 

duhovna), ki jo zagotavlja 

tim z vsaj osnovnimi 

znanji iz paliativne oskrbe. 

• osnovna oskrba 

bolnikovih težav v 

okviru doma za 

starejše 

 

celotno obdobje 

paliativne oskrbe 

HOSPIC HIŠA Celostna oskrba (telesna, 

psihološka, socialna, 

duhovna) ki jo zagotavlja 

tim z vsaj osnovnimi 

znanji iz paliativne oskrbe. 

• osnovna oskrba 

bolnikovih težav v 

okviru hospic hiše 

obdobje pozne paliativne 

oskrbe (ob koncu 

specifičnega zdravljenja) 

OSKRBA NA DOMU Oskrba, ki jo zagotavljata 

družinski zdravnik in 

patronažna sestra. 

• oskrba bolnikovih 

težav na domu 

 

vsa obdobje paliativne 

oskrbe, družinski 

zdravnik le 8 ur na dan 

URGENTNA SLUŽBA 

OSKRBA NA DOMU – 

zunaj rednega delovnika 

Oskrba, ki jo zagotavlja 

zdravnik urgentne 

medicine. 

• oskrba akutnih 

bolnikovih težav 

 

med odsotnostjo 

družinskega zdravnika 

HOSPIC na DOMU Celostna oskrba (telesna, 

psihološka, socialna, 

duhovna), ki jo zagotavlja 

tim z vsaj osnovnimi 

znanji iz paliativne oskrbe. 

• osnovna podpora 

bolniku in svojcem v 

domačem okolju 

obdobje pozne paliativne 

oskrbe (ob koncu 

specifičnega zdravljenja) 

PROJEKTI ZA DETABUIZACIJO UMIRANJA IN SMRTI,  

PODPORA ŽALUJOČIM 

PROJEKT METULJ priprava, tisk in objava 

informacij o paliativni 

oskrbi na spletu, 

www.paliativnaoskrba.si 

• obveščanje bolnikov, 

svojcev, splošne 

javnosti o paliativni 

oskrbi 

vse obdobja paliativne 

oskrbe 

LAST AID izobraževanje svojcev o 

podpori obolelim 

• podpora svojcem vse obdobja paliativne 

oskrbe 

iLIVE izobraževanje 

prostovoljcev o podpori 

obolelim 

• podpora 

prostovoljcem 

vse obdobja paliativne 

oskrbe 

http://www.paliativnaoskrba.si/
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Oddelki/enote za paliativno oskrbo, ki so v 

preteklosti že delovali v okviru KOPA Golnik in 

v SB Murska Sobota, so trenutno v fazi 

prestrukturiranja. 

V okviru specializiranih timov deluje dodatno 

izobražen kader (Tabela 5), ki zagotavlja celostno 

paliativno oskrbo. 

 

Tabela 5: Seznam dejavnosti, ki se lahko zagotavljajo v okviru specializirane paliativne oskrbe 

 VSEBINA IZVAJALCI 

OBRAVNAVA KOMPLEKSNIH 

TELESNIH SIMPTOMOV 

 

zdravniška/negovalna ocena 

priprava načrta oskrbe 

evalvacija izvajanja oskrbe 

zdravljenje telesnega simptoma 

zdravnik 

medicinska sestra 

negovalec 

koordinator  

PREHRANSKO SVETOVANJE 

 

ocena, načrt, izvajanje, 

zdravljenje, evalvacija 

zdravnik 

medicinska sestra 

dietetik 

FIZIOTERAPIJA ocena, načrt, izvajanje, 

zdravljenje, evalvacija 

fizioterapevt 

OBRAVNAVA KOMPLEKSNIH 

PSIHOLOŠKIH SIMPTOMOV 

ocena, načrt, izvajanje, 

zdravljenje, evalvacija 

zdravnik 

medicinska sestra 

psiholog 

OBRAVNAVA KOMPLEKSNIH 

SOCIALNIH TEŽAV 

ocena, načrt, izvajanje potrebnih 

intervencij, evalvacija 

zdravnik 

medicinska sestra 

socialni delavec 

OBRAVNAVA KOMPLEKSNIH 

DUHOVNIH TEŽAV 

ocena, načrt, izvajanje potrebnih 

intervencij, evalvacija 

zdravnik 

medicinska sestra 

duhovni spremljevalec 

PODPORA BOLNIKU IN 

SVOJCEM 

ocena, načrt, izvajanje potrebnih 

intervencij, evalvacija 

zdravnik 

medicinska sestra 

prostovoljci 

 

Plačevanje storitev paliativne oskrbe je urejeno glede na raven in organizacijsko strukturo, ki jo izvaja 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6: Načini plačevanja storitev v paliativni oskrbi v Sloveniji 

Akutni paliativni oddelek  

v bolnišnici 

akutna bolnišnična obravnava (SPP) 

 

Negovalni oddelek  

v bolnišnice  

neakutna bolnišnična obravnava ‒ zdravstvena nega in paliativna oskrba 

(BOD) 
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Domovi starejših občanov 
po programu za splošne socialne zavode tipa A, B, C ‒ zdravstvena nega 

I, II, III, IV 

Mobilni paliativni tim 
po programu za mobilni paliativni tim (v fazi preverjanja in popravkov 

na podlagi zbranega števila točk po šestih mesecih delovanja) 

Hospic oskrba zasebna sredstva 

Pomoč na domu – zdravnik 
glavarina 

K0041 paliativni hišni obisk 

Pomoč na domu – patronažna 

sestra 

po delovnem nalogu ‒ šifre: 

92105 (paliativni patronažni obisk in nega na domu višje medicinske 

sestre)  

92106 (paliativni patronažni obisk in nega na domu višje medicinske 

sestre v oddaljenem kraju) 

 

 

5.3 Trenutni izzivi paliativne oskrbe v 

Sloveniji 

1. izziv: Pomanjkljiva struktura specializirane 

paliativne oskrbe 

Tudi v Sloveniji bi moral vsaj osnovno paliativno 

oskrbo zagotavljati vsakdo, ki obravnava 

neozdravljivo bolnega. To so torej vsi zdravstveni 

delavci (zdravniki, medicinske sestre) in 

sodelavci (psiholog, socialni delavec, 

fizioterapevt, duhovni spremljevalec ...) na 

primarni, sekundarni in terciarni ravni. Res pa je 

tudi, da naj bi vsaka bolnišnica imela tudi 

specializirano paliativno enoto ali oddelek. 

Državni program iz leta 2010 je predvideval, da bi 

vsaka enota imela 10‒15 postelj in da bi na 

državni ravni tako zagotavljali 150‒200 postelj za 

specializirano paliativno oskrbo. Poleg posteljnih 

zmogljivosti naj bi bili ti oddelki tudi izhodišče za 

mobilne time, ki bi delovali regijsko. Žal od tega 

danes v Sloveniji nimamo prav dosti. V teoriji so 

bile stvari pred leti začrtane, vendar se niso 

dejansko izvedle. 

 

2. izziv: Nezadovoljivo znanje paliativne oskrbe 

na vseh ravneh  

Kljub intenzivnemu delu nevladnih organizacij na 

področju izobraževanja je znanje iz paliativne 

oskrbe na splošno še vedno nezadovoljivo. 

Verjetno bo drugače šele, ko bodo vsebine s 

področja paliativne oskrbe vključene v redne 

izobraževalne programe. Takrat bo verjetno bolj 

prepoznana korist paliativne oskrbe. 

3. izziv: Ni koordinacijske službe za 

posameznega bolnika na državni ravni 

Obravnava posameznega bolnika je tako 

neusklajena, nekatere preiskave in intervencije se 

ponavljajo, kar pomeni dodatno porabo sredstev 

(kader, finance). 

 

4. izziv: Sistemsko neurejeno stanje zdravstva 

Ob spoprijemanju s pomanjkanjem zdravstvenega 

kadra na primarni ravni (pri čemer je včasih 

opazno tudi nezadovoljivo znanje) so pogoste 

neustrezne napotitve na specializirano raven 

paliativne oskrbe tudi takrat, ko to ni potrebno. Pri 

pomanjkanju specializiranih služb paliativne 

oskrbe v Sloveniji to vodi v zelo neurejen sistem 

podpore neozdravljivo bolnim. Pomanjkanje 

kadra, sredstev in struktur za izvajanje 

specializirane paliativne oskrbe poslabšuje tudi 

neustrezna koordinacija oskrbe. Bolniki se tako 

pogosto obračajo na urgentne službe in so včasih 

tudi po nepotrebnem hospitalizirani. Pritisk na 

bolnišnice povečujejo tudi vedno večja, včasih 

nerealna pričakovanja bolnikov in svojcev v zvezi 

z zdravstvenimi storitvami in pa slab socialni 

položaj številnih bolnikov in njihovih družin. Le 

pravočasna prepoznava potreb po paliativnem 

pristopu in pravočasno načrtovanje oskrbe, nato 

pa koordinirano spremljanje bolnika med 

specifičnim zdravljenjem do pozne paliativne 
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oskrbe in med njo ter v obdobju umiranja bi vodili 

v bolj urejen in pravičen sistem oskrbe 

neozdravljivo bolnih. 

 

5. izziv: Raziskave 

Na področju paliativne oskrbe v Sloveniji 

raziskav skoraj ni. 

 

6. izziv: Kakovost 

Ob vseh zgoraj navedenih težavah je težko 

zagotavljati ustrezno kakovost paliativne oskrbe 

vsem bolnikom, ki bi jo potrebovali in kjer koli bi 

jo potrebovali. 

 

7. izziv: Finančno ovrednotenje paliativne 

oskrbe 

V Sloveniji še nismo prikazali finančnih koristi 

paliativne oskrbe, čeprav iz mednarodnih raziskav 

lahko sklepamo, da bodo izidi podobni. Pozitivni 

rezultat take študije v Sloveniji bi morda vplival 

na hitrejše spremembe v izvedbi državnega 

programa.  

 

6 Argumenti za izvedbo ekonomske analize 

modelov paliativne oskrbe v Sloveniji 

V Sloveniji je mreža paliativne oskrbe trenutno 

slabo oziroma pomanjkljivo razvita. V teoriji 

imamo vse temeljne strukture na vseh ravneh 

zdravstvenega sistema, vendar se v resničnem 

svetu izkaže, da je mreža tako regijsko kot 

strokovno marsikje neustrezna in pomanjkljiva, 

predvsem pa je oskrba med ravnmi neprimerno 

usklajena. Od 15 bolnišnic, ki zagotavljajo 

splošen nabor zdravstvenih storitev in tako 

oskrbujejo tudi bolnike s kroničnimi 

neozdravljivimi boleznimi ter bi torej morale 

zagotavljati tudi paliativno oskrbo, jih večina 

nima specializiranega paliativnega oddelka ali 

tima (Tabela 4). Taki oddelki naj bi regijsko 

zagotavljali podporo bolnikom in svojcem v 

paliativni oskrbi, podporo osnovni ravni 

paliativne oskrbe in s tem podporo pri oskrbi na 

domu. Hkrati bi zagotavljali celostno usklajeno 

paliativno oskrbo, vključno s hospitalizacijami, 

                                                      
44. Ciałkowska-Rysz AD, Pokropska W, Łuczak J, 

Kaptacz A, Stachowiak A, Hurich K et al. How much 

kadar bi bilo to potrebno z zdravstvenega vidika. 

Ta cilj bi bil še toliko lažje dosegljiv, če bi 

bolnišnični oddelek nadgradili tudi z mobilnim 

paliativnim timom, ki lahko dodatno podpre 

oskrbo bolnikov na domu oziroma ustrezneje 

opredeli potrebe po hospitalizacijah. 

V tujini so se paliativni oddelki pogosto odločali 

za finančno evalvacijo svojega delovanja. 

Večinoma so stroške obravnav primerjali med 

oskrbo na oddelku za paliativno oskrbo in na 

drugih oddelkih (intenzivni oddelki, internistični). 

V raziskavi na primeru Poljske pa so želeli 

dokazati neskladje porabe sredstev z dejanskim 

plačilom zavarovalnice. V ta namen so zbrali 

podatke o neposrednih medicinskih stroških 

(medicinski posegi, zdravila, krvni derivati, 

diagnostični testi, medicinski material, svetovanje 

(konzultacije)) in stroških zaposlenih (plače, 

davki). Z raziskavo so dokazali, da je poraba 

večja, kot je plačilo zavarovalnice (44). Take 

raziskave pri nas še ni bilo. Pri nas smo izvedli le 

analizo porabe zdravil v zadnjih sedmih dneh 

življenja, ki je pokazala pomembno znižanje 

stroškov na račun redkeje uporabljenih zdravil za 

umetno prehranjevanje in redčenje krvi (29).  

Trenutno bi bilo pri nas tako z vidika ekonomskih 

evalvacij najbolj smiselno ovrednotiti trenutno 

delujoče modele specializirane paliativne oskrbe 

(npr. Oddelek za akutno paliativno oskrbo na 

Onkološkem inštitutu v Ljubljani in Oddelek za 

onkologijo v UKC Maribor). V nadaljevanju pa bi 

bilo smiselno proučiti možnosti izvajanja teh 

modelov v preostalih bolnišnicah po Sloveniji. 

Razvoj oddelkov specializirane paliativne oskrbe 

je bil načrtovan že v državnem programu leta 

2010, vendar oddelki dejansko nikoli niso zaživeli 

oziroma so nekateri po svojih dobrih začetkih v 

zadnjih letih zaprli vrata. Vzroki za to so številni. 

Nekateri izmed pogosteje omenjenih so: 

− pomanjkanje zavedanja o koristi takih 

organizacijskih timov in služb,  

− pomanjkanje ustrezno izobraženega kadra 

(pomanjkanje vlaganja v izobraževanje), 

does care in palliative care wards cost in Poland? Arch 

Med Sci 2016; 12, 2: 457-68. 
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− pomanjkanje podpore v vodstvu bolnišnic 

zaradi nepoznavanja potencialnih finančnih 

koristi takih oddelkov. 

Za nadaljnji razvoj paliativne oskrbe zato 

potrebujemo tako izobraževanje med strokovno in 

laično javnostjo kot ekonomsko ovrednotenje 

paliativne oskrbe v našem zdravstvenem sistemu. 

 

7 Sklep 

V Sloveniji so že strokovna vprašanja s področja 

paliativne oskrbe večkrat postavljena na stranski 

tir, zato ni nenavadno, da so še toliko bolj 

odmaknjena vprašanja glede morebitnih finančnih 

koristi paliativne oskrbe. Kakršnih koli resnejših 

ekonomskih analiz v Sloveniji na področju 

paliativne oskrbe še ni bilo. Tudi v plačevanju 

paliativnih storitev je še veliko nejasnosti in 

nedorečenosti. Večina institucij, ki naj bi 

zagotavljale paliativno oskrbo, meni, da za 

izvajanje te ni ustreznih finančnih spodbud, saj 

paliativna oskrba finančno ni posebej 

ovrednotena, čeprav ima v nekaterih primerih na 

primer specializirana paliativna obravnava širok 

nabor sodelavcev in storitev. Glede na spremembe 

v družbi, staranje prebivalstva, večanje števila 

kronično obolelih, pogosto vse večjih pričakovanj 

bolnikov in svojcev in zato večjih izdatkov za 

zdravljenje bi bilo vsekakor smiselno izkoristiti 

učinke paliativne oskrbe, ki jih kažejo raziskave 

iz tujine (boljša kakovost življenja, bolj 

koordinirana oskrba, manj uporabe urgentnih 

služb, krajše hospitalizacije, več smrti v domačem 

okolju). S tem namenom bi bilo zato smiselno 

spodbuditi vzpostavitev celotnega modela 

paliativne oskrbe, ki ga je začrtal državni program 

iz leta 2010, in ga nato strogo nadzorovati, tako 

strokovno kot finančno. 
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Čuječnost kot praksa v spoprijemanju s stresom pri 

urgentnih zdravnikih 
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Povzetek 

 

Čuječnost je, kot del budističnih praks prisotna že nekaj tisočletij. V zadnjih desetletjih se ločeno od 

budističnega izročila uveljavlja v klinični praksi in v okviru programov za zmanjšanje stresa ter izboljšanje 

blagostanja. Programi »Mindfulness Based Stress Reduction« postajajo pomembi v spoprijemanju s 

stresom pri različnih poklicih, tudi v zdravstvu. Urgentni zdravniki zaradi narave dela in organizacije 

urgentnih služb sodijo med najbolj izpostavljene stresnim dejavnikom v zdravstvu. Raziskave kažejo na 

pozitivne učinke prakticiranja čuječnosti na zmanjšanje stresa in blagostanje ljudi, zato je mogoče  

pričakovati, da bi urgentni zdravniki lahko veliko pridobili z redno vadbo čuječnosti. 

 

 

1 Stres, čuječnost in zdravniki  

Danes ni več novica, da so zdravniki zaradi dela, 

ki ga opravljajo, nadpovprečno stresno 

obremenjeni. Pogosto o tem poslušamo ali 

beremo v občilih, sami zdravniki pa že nekaj časa 

opozarjajo o tem. Ni pa zmeraj bilo tako. Do pred 

kratkim tudi med zdravniki ni bilo zavedanja o 

nevarnih učinkih stresa, zaradi katerih trpi njihovo 

zdravje, trpijo njihove družine in socialno 

življenje. Tisti, ki so se tega zavedali, pogosto 

niso imeli ali niso poznali načina, kako bi te 

dejavnike omilili. Manjkala je tudi prava 

institucionalizirana podpora. Danes se dobro 

zavedamo dejstva, da dolgo, konstantno 

izpostavljanje stresu vodi v kup težav, ki   močno 

vplivajo na zdravje in blagostanje ljudi. 

V preteklosti stres ni zajemal veliko prostora v 

strokovni literaturi in raziskavah kot dejavnik v 

nastajanju bolezni. Vsaj zahodna civilizacija tega 

ni prepoznavala. Na drugi strani sveta, so se s 

stresom in njegovimi negativnimi učinki mistiki 

in filozofi v okviru budistične tradicije ukvarjali 

že tisoče let. Iz te tradicije prihaja čuječnost 

fenomen, ki se je začel utemeljevati v praksi 

spoprijemanja s stresom. 

Med zdravstvenimi delavci so urgentni zdravniki 

zaradi narave in organizacije dela eni izmed 

najbolj izpostavljenih stresu v službi. V 

nadaljevanju bomo predstavili dejavnike, ki 

urgentne zdravnike najbolj obremenjujejo in 

predstavljajo glavne stresorje v vsakdanjem 

spopadanju z boleznimi in smrtjo. Nato bomo 

naredil kratko predstavitev čuječnosti, od kod 

izhaja in najpomembnejše - ali in kako lahko 

pomaga urgentnim zdravnikom pri njihovem delu 

in spoprijemanju s stresom. 

2 Predpostavke in omejitve 

Predpostavka te naloge je, da so urgentni 

zdravniki rizična skupina za stresno 

izpostavljenost zaradi ukvarjanja s hudimi 

bolezenskimi stanji in smrtjo ter svojci in 

njihovimi strahovi in pričakovanji, pogostega 

nočnega dela in pomanjkanja zdravega spanca, 

izpostavljenosti verbalnemu in fizičnemu nasilju, 

nadurnega dela in nenazadnje sistemu, v katerem 

poskušajo delati po najboljših močeh. Zato 

pričakujem, da ta skupina zdravnikov lahko 

veliko pridobi z redno vadbo čuječnosti. 

Spoznanja v tej nalogi so iz pregledane literature 

in niso empirično preverjana. 

 

2.1 Metode dela 

 

V izdelavi te naloge smo naredili pregled 

dostopne literature na temo čuječnosti in stresa na 

splošno, kot tudi  stresa pri urgentnih zdravnikih. 

V iskanju materiala smo uporabljali ključne 
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besede, kot so izgorelost, izmensko delo, stres, 

stresni dejavniki, urgentni zdravniki, čuječnost. 

 

3 Stres, stresorji in urgentni zdravniki 

Stres, evolucijski odgovor na kakršnokoli 

nevarnost ali potrebo, dejansko ali namišljeno je v 

bistvu pozitivna reakcija, zaščitni mehanizem, ki 

nam omogoča obvladovanje vsakdanjih izzivov in 

ultimativno preživetje. V zmernih odmerkih je 

stres pozitiven, saj poveča produktivnost in 

pripravljenost na akcijo, toda dolgotrajna 

izpostavljenost lahko pripelje do fiziološkega 

neravnovesja in nastanka različnih zdravstvenih 

težav, ki lahko  vodijo tudi v bolezenska stanja 

(1). Kako se bomo odzvali na stres je odvisno od 

naših podedovanih ali priučenih obrambnih 

mehanizmov, družbenega konteksta, iz katerega 

izhajamo in okolja v katerem živimo in delamo. 

Stresorjev je veliko in jih srečujemo na vseh 

ravneh življenja: v službi, doma, skrb za zaslužek, 

zdravje, slaba prehrana, nenaspanost, 

preobremenitev z elektronskimi mediji. Služba, 

službeni odnosi in pogoji za delo so pogosto na 

seznamih stresorjev, ki močno vplivajo na zdravje 

in dobro počutje. Pogosto slišimo, kako so eni 

poklici bolj stresni kot drugi, srečujemo se z 

različnimi lestvicami, na katerih so poklici 

razvrščeni po izpostavljenosti stresu. Po navadi so 

v vrhu poklici, ki nosijo veliko odgovornosti do 

ljudi, premoženja in financ, pogosta interakcija z 

ljudmi, časovni pritiski, delo v nevarnih 

okoliščinah. V vrhu lestvic so zmeraj različni 

profili zdravnikov. 

Zakaj je torej zdravniški poklic stresen? Delo 

zdravnikov na splošno velja za zelo zahtevno. 

Odgovornost za zdravje in življenja ljudi je 

velika. Poleg objektivne odgovornosti, stresu 

pripomore tudi osebnost zdravnikov. Raziskave 

kažejo, da se za zdravniški poklic odločajo osebe, 

ki se prepoznajo v vsaj eni od osebnosti: 

deloholiki, osebe, obsedene s kontrolo, ali tako 

imenovane osebe z osebnostjo tipa A (za katere so 

značilni: nestrpnost, kompetitivnost, obsedenost z 

delom, agresivnost, hrepenenje po uspehu) (2, 3). 

Takšne osebe pogosto težijo k perfekcionizmu, 

težko pa ga dosežejo, saj je v tem poklicu veliko 

dejavnikov, ki jih ni mogoče nadzorovati. 

Zdravniki se včasih težko zavedajo svojih 

omejitev in omejitev medicine na splošno. Po 

drugi strani čutijo veliko odgovornost do 

bolnikov. Zato imajo zdravniki pogosto težave z 

občutkom krivde, kljub temu, da so za bolnika 

naredili vse kar je mogoče (4). Perfekcionizem 

lahko tudi dodatno obremenjuje z vidika delovnih 

obveznosti oziroma odgovornosti do službe. 

Zdravniki pogosto ostajajo v službi izven urnika, 

saj morajo dokončati vso potrebno 

administrativno delo, izpopolnjujejo se v prostem 

času, pogosto tudi pripravljenost na delo v 

prostem času.   

Prostora za napake ni, saj je vsaka napaka pod 

drobnogledom bolnikov, svojcev, javnosti, 

sodelavcev in nadrejenih. Med zdravniki je 

čedalje večja zaskrbljenost zaradi možnih tožb in 

posledično uničenih karier in življenj. Mala 

toleranca napak in velike posledice, ki iz njih 

izhajajo vršijo velik pritisk, ki sčasoma pušča 

posledice. 

Pogosto se pogovorno sliši, da imajo zdravniki, ki 

se ukvarjajo z akutno zbolelimi bolniki in 

urgentnimi stanji (v nadaljevanju urgentni 

zdravniki), zelo stresno delo. Ali to velja ali ne, 

urgentni zdravniki se spopadajo s težavami, ki so 

verjetno bolj značilne za njihov vsakdanjik kot za 

zdravnike drugih v specializacijah (5). V zadnjih 

letih se tudi v strokovnih krogih več govori o tem 

(6,7,8,9,10,11). 

Naloga urgentnih zdravnikov je, da s hitrim, 

pravočasnim in ustreznim ukrepanjem rešijo 

zdravstvena stanja, ki lahko ogrozijo življenje 

in/ali značilno okvarijo zdravje ljudi vseh starosti. 

Da bi pri tem bili učinkoviti morajo poznati širok 

spekter medicinskih stanj in patologije, kar 

zahteva nenehno izobraževanje in 

izpopolnjevanje. V delovnem okolju, v katerem se 

pogosto srečujejo s hudo bolnimi in 

poškodovanimi bolniki, urgentni zdravniki 

pogosto sprejemajo odločitve, včasih v hipu, ki 

lahko bistveno vplivajo na zdravje in življenja 

ljudi. Časovna stiska in velika odgovornost 

predstavljata močne stresorje. 

Pri urgentnih zdravnikih, pa tudi pri zdravnikih na 

splošno se pojavlja tudi sočutna izčrpanost kot 

posledica preobremenjenosti, tako z velikim 

številom pacientov kot tudi s ponavljajočo se 

izpostavljenostjo trpečim ali travmatiziranim 

bolnikom (12,13). Zdravniki, pri katerih se 
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pojavlja sočutna izčrpanost, imajo manj energije, 

volje, so razdražljivi in anksiozni, imajo težave s 

spanjem in koncentracijo, včasih imajo ciničen 

pristop in so de senzibilizirani do težav bolnikov 

(14). Če se z njimi ne soočijo, lahko te težave 

vodijo v zlorabo psihoaktivnih substanc, depresijo 

in samomorilnost (15). 

Bolniki in njihovi spremljevalci so zaradi resnosti 

zdravstvenega stanja pogosto zelo zaskrbljeni in 

čutijo stisko. Imajo določena pričakovanja glede 

obravnave, ki znajo tudi biti nerealna. Želijo in 

upajo, da bodo čim prej na vrsti, na pozitiven izid 

obravnave in na maksimalno dostopnost in 

posvečanje osebja. Na drugi strani imamo veliko 

odgovornost, časovno stisko in preobremenjenost, 

ki jo čutijo urgentni zdravniki. V takšnih 

okoliščinah zelo hitro pride do konfliktov, 

verbalnih, včasih tudi fizičnih. Konflikti dodatno 

povzročajo in poglabljajo stisko in obremenitev 

zdravnikov. 

Urgentne službe imajo zaradi zagotavljanja nujne 

medicinske pomoči 24 ur na dan vse dni v letu tudi 

posebne urnike. Osebje dela v izmenah, ki so v 

različnih ustanovah različno organizirane, vendar 

je za vse  značilno izmensko in nočno delo, delo 

ob vikendih in praznikih, neredko tudi nadurno 

delo. Zaradi vpliva na cirkadiani ritem, 

nezadostnega spanca in počitka so urgentni 

zdravniki še posebej tvegana skupina. Kajti 

pogosto nočno in izmensko delo negativno vpliva 

na kognitivne funkcije in fiziološko ravnovesje, 

posledično je večja verjetnost strokovnih napak, 

prometnih nezgod in zbolevanja (16,17,18,19). 

Našteli smo stresne dejavnike, ki vplivajo na 

delovno učinkovitost, dobro počutje in zdravje 

urgentnih zdravnikov. Eni so v povezavi z 

osebnostjo samih zdravnikov, drugi bolj navezani 

na naravo dela in organizacijo dela. Tisto, kar je 

zelo pomembno, je zavedanje težave in 

opozarjanje nanjo. Že študente medicine in 

kasneje specializante urgentne medicine je treba 

ozaveščati o vplivu stresorjev, s katerimi se 

srečujejo in se bodo srečevali med delom, in 

ponuditi načine, s katerimi bi posledice zmanjšali 

ali se jim popolnoma izognili (20). 

Strategije za spopadanje s stresom so lahko 

usmerjene na posamezne stresorje iz omenjenih 

skupin, lahko so tudi usmerjene na izboljšanje 

psihofizičnega počutja nasploh. Poudarek je na 

ohranjanju zdravja, redni fizični aktivnosti, zdravi 

in redni prehrani, iskanju podpore v družini, pri 

prijateljih in v službi. Pomembno si je vzeti čas 

zase, za konjičke, počitek in sprostitev. 

Pri ukvarjanju z motenim cirkadianim ritmom in 

pomanjkanjem spanja se svetuje rotiranje dnevno-

nočnih izmen v smeri urnega kazalca, 

razpisovanje zaporednih nočnih izmen, 

priporočeno si je privoščiti dremež, če 

organizacija službe to omogoča, omejevanje 

vnosa kofeina in alkohola (21). 

Po posebej stresnih in konfliktnih dogodkih je 

pomembno, da se udeleženi o tem med seboj 

pogovorijo in na glas spregovorijo travmatični 

izkušnji. 

Seveda je potreben posluh vodstva in 

organizacije, kako bi se sprejeli ukrepi v smeri 

zmanjšanja obremenitev in izpostavljenosti 

stresom. 

Zadnja leta v javnosti in v strokovni literaturi 

veljavo pridobiva čuječnost. Kot praksa za 

splošno izboljšanje počutja se izvaja v okviru 

različnih programov ali v okviru na čuječnosti 

utemeljene kognitivne terapije in je čedalje bolj 

prisotna. Spodbudna razprava glede učinkovitosti 

je omogočila širjenje čuječnosti znotraj delovnih 

organizacij, tudi zdravstvenih, ne le glede 

spoprijemanja s stresom, ampak tudi kot orodje za 

izboljšanje splošnega psihofizičnega stanja in 

učinkovitosti v službi.  

 

4 Čuječnost, zgodovina in sodobna praksa 

Sama beseda čuječnost je konstrukt, ki se je 

najbolj uveljavil kot prevod angleške besede 

mindfulness v kontekstu budističnega izročila 

(22). Je poskus uporabe ustreznega termina za 

prevod besede sati, ki izvira iz staro-indijskega 

jezika Pali, v katerem je napisana večina 

budističnih besedil. Sati (sanskrtsko smrti) je 

težko definirati na kratko, saj v izvirnem pomenu 

predstavlja le del budističnih praks in jo je težko 

ločiti od filozofsko-religioznega konteksta, v 

katerem je nastala pred več kot 2500 leti. Če bi 

morali uporabiti kratko razlago, bi lahko povedali, 

da je sati zavedanje sedanjega trenutka, skupina 

praks za doseganje razsvetljenja in osvoboditve 

od trpljenja. V slovenskem diskurzu se uporablja 

tudi beseda »pozornost«, vendar se je termin 
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»čuječnost« uveljavil v praksi zadnjih let, zlasti 

izven budističnega konteksta - kot termin za 

psihoterapevtsko tehniko (22). Etimološko 

gledano ima »čuječnost« korenine v besedi čuti, 

kot čutiti, občutiti in razumeti, tako da njena 

uporaba v tem pomenu ni slaba izbira. 

Od 19. stoletja, ko se je na Zahodu začelo širjenje 

meditacije in drugih budističnih praks, je sati 

preživel več sprememb ali modifikacij pomena, 

razlage in definicije. Današnji pomen je bil 

oblikovan približno v drugi polovici prejšnjega 

stoletja, ko so zahodni razlagalci začeli 

poenostavljati sati, da bi ga približali širši javnosti 

(22). Takrat se je na Zahodu začel širše 

uveljavljati tehnični termin mindfulness, ki danes 

poleg prevoda besede sati, pokriva širok spekter 

budističnih meditacijskih tehnik, 

psihoterapevtskih pristopov ter metod izboljšanja 

počutja in relaksacije (22). Eden od 

najzaslužnejših za širjenje prakse čuječnosti v 

obliki, kot jo srečujemo danes, je Kabat-Zinn, ki 

je leta 1979 uvedel program »Mindfulness Based 

Stress Reduction« (MBSR) (23). Čuječnost je 

predstavil ločeno od budizma, kot tehniko za 

spoprijemanje s stresom in izboljšanje počutja ter 

produktivnosti torej povsem v sekularnem 

kontekstu. 

Od takrat se razvija bolj znanstven pristop 

čuječnosti. Pojavlja se čedalje več raziskav in 

člankov, ki poskušajo najti povezave med 

prakticiranjem čuječnosti in pozitivnimi učinki na 

zdravje in blagostanje ljudi. Rezultati raziskav so 

spodbudni, saj kažejo na pozitivne korelacije in 

potencial v zmanjševanju stresa, vendar jih večina 

tudi opozarja na omejitve in potrebe po dodatnih, 

natančnejših raziskavah (24,25,26,27). 

Danes se z različnimi pristopi široko uporablja v 

klinični psihologiji in psihiatriji, kot orodje za 

pomoč ljudem z različnimi zdravstvenimi 

težavami in spektrom duševnih motenj kot so 

anksiozne motnje, motnje razpoloženja, 

nespečnost, zloraba substanc, motnje prehrane, 

kronična bolečina in druge (28). Od vseh učinkov, 

ki jih prakticiranju čuječnosti pripisujemo v 

strokovni literaturi in javnih medijih prevladuje 

diskurz o pozitivnem učinku na zmanjšanje stresa. 

Kaj torej pomeni prakticiranje čuječnosti in kako 

se izvaja? Danes lahko najdemo veliko spletnih 

strani, ki ponujajo uvajanje v prakticiranje 

čuječnosti in različne programe za urjenje v 

čuječnosti. S prakticiranjem nabora tehnik in 

metod naj bi poskušali sistematično razvijati 

zavedanje lastnih duševnih sposobnosti, kako biti 

pozoren na misli, čustva, telesne občutke ter druge 

dražljaje, ki jih zaznavamo v okolju zunaj nas. Pri 

tem bi zavestno usmerjali pozornost na dogajanje 

in doživljanje tukaj in zdaj na prijazen, radoveden 

in sprejemajoč način brez obsojanja. Tako bi 

pričeli opažati stvari, ki jih po navadi ne bi, ker so 

naše misli preveč zaposlene s prihodnostjo ali 

preteklostjo – z razmišljanjem, kaj je treba 

postoriti ali kaj vse smo storili. Večina programov 

na enak ali podoben način razlaga čuječnost in 

njeno uporabnost(29, 30). 

Spretnost usmerjanja pozornosti na sedanji 

trenutek lahko krepimo na različne načine, ki jih 

razdelimo na neformalne in formalne tehnike 

krepitve čuječnosti. 

Formalne tehnike ali vaje vključujejo načrtno 

predanost od ene do petinštiridesetih minut ali več 

na dan. Vaje so same po sebi cilj, ne izvajamo jih, 

da bi karkoli dosegli ali spremenili. Ker večino 

svojega časa preživimo v stanju delovanja, s 

formalnimi vajami poskušamo krepiti stanje 

bivanja. In čeprav vaje nimajo določenega 

pomena, se sčasoma pokažejo blagodejni učinki 

kot je večja potrpežljivost, mirnost, jasnost misli 

in podobno (29). 

Primeri formalnih vaj v okviru programov za 

zmanjšanje stresa so: 

Meditacije v sedečem ali ležečem položaju – z 

zavedanjem dihanja, telesa, zvokov, misli in 

odprtega zavedanja. 

Meditativna hoja – z zavedanjem gibanja, z 

zavedanjem kontakta stopal s tlemi pri vsakem 

koraku in občutkov v telesu. 

Meditacija ljubeče naklonjenosti – učimo se 

prepoznavati sebe kot živo, čuteče in ljubeče bitje, 

ob tem pa  sebi, osebam, ki so nam blizu in 

osebam, s katerimi nimamo dobrih odnosov 

zaželimo srečo, varnost, mir, zdravje in 

sprejemanje. 

Trije koraki zavedanja – kratka vaja namenjena 

vzpostavljanju čuječega zavedanja in 

prepoznavanju lastnih potreb med vsakdanom. 

Pregled telesa – osredotočanje na sproščenost in 

zavedanje, medtem ko se povezujemo s telesom 

ter z dražljaji, ki jih čutimo. 
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Čuječe raztezanje leže – z zavedanjem gibanja in 

raztezanjem celega telesa. 

Meditacija hranjenja – osredotočanje na vonj, 

teksturo, okus in druge dražljaje, med tem, ko 

jemo zelo počasi. 

Vse formalne vaje lahko prilagodimo v 

neformalne vaje čuječnosti in jih uporabljamo 

pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti, npr. ko 

kuhamo, jemo, se urejamo, hodimo, se 

pogovarjamo. Trudimo se, da ne bi razmišljali o 

tem, kaj moramo narediti, kaj smo že naredili, 

ampak vso pozornost preusmerimo na trenutno 

početje. Poskušamo čim bolj aktivirati naše čute 

preko vida, sluha, vonja, dotika ali okusa (29). 

Prakticiranje čuječnosti nas uči veščin, kako 

doseči blagostanje in izboljšanje splošnega 

zdravja. V težkih časih, ko se spoprijemamo z 

življenjskimi spremembami, žalostjo in travmo 

nam naučene tehnike lahko pomagajo odreagirati 

modro in zrelo. 

Vendar, kako dejansko čuječnost vpliva na ljudi 

in kakšen je mehanizem njenega delovanja? Kaj 

se dogaja med izvajanjem čuječnostnih praks? 

Ena skupina znanstvenikov je prav ta vprašanja 

imela v mislih, ko so se lotili raziskave, v kateri 

so želeli ugotoviti, ali pri udeležencih programa 

MBSR pride do sprememb v možganih (31). Z 

MRI slikanjem možganov pred in po končanem 

urjenju v čuječnosti so ugotovili povečanje 

koncentracije sive možganovine v delih 

možganov, ki so odgovorni za procese učenja in 

spomina, kontrole čustev, kompleksnega 

razmišljanja in introspekcije. 

V drugi študiji (32) so znanstveniki raziskovali 

učinek čuječnosti na čustveno vzburjenost med 

pričakovanimi negativnimi in potencialno 

negativnim dražljaji. Ugotovili so, da čuječnostna 

praksa v primeru pričakovanja negativnih in 

potencialno negativnih dražljajev zviša aktivnost 

prefrontalne skorje. V primerih percepcije 

negativnih dražljajev so prišli do ugotovitve, da 

čuječnostna praksa zniža aktivnost delov 

možganov, ki sodelujejo v procesiranju čustev 

(amigdala, parahipokampalni girus). 

Omenjeni raziskavi kažeta, na povezavo med 

prakticiranjem čuječnosti in nevrobiološkimi  

spremembami v določenih delih možganov, ki so 

odgovorni za procesiranje čustev, za  učenje in 

spomin, za razmišljanje in introspekcijo ter 

ponujajo možne odgovore kako čuječnost deluje. 

Rezultati so komaj preliminarni. Dodatne 

raziskave bodo pokazale natančno korelacijo med 

prakticiranjem čuječnosti in nevrobiološkimi 

spremembami možganov ter na osnovne 

mehanizme delovanja. 

 

5 Čuječnost in stres pri urgentnih 

zdravnikih 

Prakticiranje čuječnosti kot cilj spoprijemanja s 

stresom in posledicami stresa tako na splošno kot 

tudi v povezavi s službo je bilo preizkušano že v 

preteklosti in je bilo tema številnih raziskav. 

Rezultati so spodbudni, saj kažejo, da imajo 

tehnike čuječnosti v večji ali manjši meri pozitivni 

učinek v zmanjšanju stresa (33, 34, 35). 

Kar se tiče podatkov o učinkih čuječnosti pri 

urgentnih zdravnikih, literatura ni tako izdatna. 

Nekoliko bolj dostopno literaturo najdemo v 

povezavi z učinki čuječnosti pri drugem 

zdravstvenem osebju, zaposlenih v urgentnih 

centrih in zdravnikih različnih profilov, večinoma 

so to zdravniki na primarni ravni zdravstva. 

Rezultati kažejo, da imajo lahko skupine, ki so 

pomembno izpostavljene profesionalnemu stresu, 

koristi od prakticiranja čuječnosti, saj imajo 

zaščitni učinek zoper razvoja psihičnih težav in 

izgorevanje (36, 37). 

V eni študiji (38), kjer so se zdravniki urili v 

čuječnosti so poleg pozitivnega učinka na njihovo 

blagostanje  testirali tudi učinek na odnos do 

pacientov. Rezultati so kazali na zmanjšanje 

depersonalizacije pri zdravnikih, kar so tudi 

pacienti začutili in potrdili. Pacienti so imeli 

občutek, da je obravnava bolj usmerjena vanje in 

njihove potrebe. 

Raziskave kažejo, da bi zdravniki že med 

specializacijo ali celo študenti med študijem 

medicine imeli koristi od treninga v čuječnosti, saj 

bi jih na ta način opremili z orodjem, ki bi jim bilo 

v pomoč pri spoprijemanju s stresom. Takšni 

treningi lahko kasneje preprečijo izgorelost, 

zmanjšajo nastanke napak pri delu in izboljšajo 

odnos in povezavo s pacienti (39). 

Omenili smo že, da izmensko in nočno delo 

motita naravni cirkadiani ritem in lahko pripeljeta 

do motenj spanja. Urgentni zdravniki so temu 

zaradi narave dela zelo izpostavljeni. Jasnih 
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pozitivnih učinkov čuječnosti na spanje in 

zmanjšanje posledic motenj cirkadianega ritma v 

literaturi ne najdemo, vendar povezave med 

čuječnostjo in spanjem ter vzdržljivostjo 

zdravnikov obstajajo, ni pa še jasno kakšna je 

narava teh korelacij (40). 

Z analizami člankov, ki so ugotavljali povezavo 

med čuječnostjo in pozitivnimi učinki na stres, 

smo ugotovili, da je večina raziskovanih skupin 

šla skozi enega od uveljavljenih programov 

čuječnosti, najpogosteje program MBSR (angl. 

Mindfulness-based stress reduction). Program 

traja osem tednov, izvajajo ga licencirani 

inštruktorji in obsega predavanja enkrat tedensko, 

med šestim in sedmim tednom enodnevni 

praktični trening v čuječnosti  in vsakodnevno 

prakticiranje čuječnosti vsaj 45 minut doma. Med 

programom igra osrednjo vlogo diskusija v 

skupinah o lastnih izkušnjah tekom meditacij in 

njihovih učinkih. 

Po končanem tečaju se pričakuje, da so se 

udeleženci naučili osnovnih tehnik čuječnosti, ki 

jih lahko uporabljajo v obliki formalnih vaj 

(meditacije) ali neformalnih vaj, kjer s čuječim 

zavedanjem opravljajo vsakodnevne aktivnosti. 

Na podlagi pregledane literature pričakujemo, da 

bi urgentni zdravniki po končanem programu in z 

rednim prakticiranjem čuječnosti imeli več 

pozitivnih učinkov: pridobili bi na vzdržljivosti, 

lažje bi se spopadali z vsakodnevnim stresom v 

službi, zmanjšali bi depersonalizacijo, izogibali bi 

se konfliktom oziroma jih preprečevali, na 

splošno bi se bolje počutili. 

Osnov čuječnosti se lahko naučimo preko 

številnih spletnih strani ali osebno z udeležbo na 

enem od licenciranih programov. V Sloveniji je 

prisotnih več društev in inštitutov, ki se med 

drugim aktivno ukvarjajo s čuječnostjo in 

ponujajo tovrstne programe. Prav tako določeni 

psihoterapevti na trgu uporabljajo tehnike 

čuječnosti v svoji praksi. 

Določeni ponudniki izvajajo tečaje in treninge 

čuječnosti na delovnem mestu. Zaposlenim s 

spremenljivim urnikom in intenzivnim delom, kot 

so urgentni zdravniki, bi takšen pristop lahko 

omogočil lažji dostop in številnejšo udeležbo na 

tečajih. 

 

6 Zaključek 

V tej nalogi smo videli, da je stres vsakodnevno 

prisoten pri nas vseh. Spremlja nas doma, v službi 

in v vsakršni interakciji in početju. Zdravniki na 

splošno in posebej urgentni zdravniki so zaradi 

narave službe in tudi osebnih lastnosti bolj 

izpostavljeni stresu, kot splošna populacija in 

večina drugih poklicev. Poskusili smo najti 

najpomembnejše stresorje in jih opredeliti. Na 

kratko smo predstavili čuječnost kot sekularno 

prakso za izboljšanje blaginje in zmanjšanje stresa 

na splošno ter poskusili v literaturi najti primere 

uporabe čuječnosti v spoprijemanju s stresom pri 

urgentnih zdravnikih. 

S pregledom dostopne literature smo ugotovili, da 

čuječnost kot praksa v spoprijemanju s stresom 

pridobiva na splošni pozornosti. Vse bolj pa tudi 

čedalje bolj med zdravstvenim osebjem. 

Raziskave so spodbudne, saj kažejo na povezavo 

med prakticiranjem čuječnosti in pozitivnimi 

učinki na blaginjo in stres, vendar imajo svoje 

pomanjkljivosti. Zato avtorji svetujejo nadaljnja 

raziskovanja s ciljem natančnejše opredelitve 

pozitivnih učinkov in iskanjem najučinkovitejših 

modelov prakticiranja čuječnosti tako doma kot v 

službi. 

Ugotovili smo, da literature, ki se konkretno 

posveča čuječnosti pri urgentnih zdravnikih, 

primanjkuje. Vendar glede na primere dobre 

prakse pri drugih zdravstvenih delavcih in 

zdravnikih drugih specializacij, lahko 

pričakujemo, da bi prakticiranje čuječnosti tudi 

urgentnim zdravnikom prineslo pozitivne učinke 

v spoprijemanju z vsakodnevnim stresom v 

službi. Morebitne nadaljnje raziskave v tej smeri 

bodo pokazale, ali je še prostora za napredek.
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Povzetek 

 

Hiter napredek medicinske znanosti in sodobne zdravstvene tehnologije onemogočajo posamezniku, da bi 

sam obvladoval vsa ozko specializirana strokovna področja zdravstvenega varstva in vse postopke v 

zdravstvu. Obravnava pacientov in reševanje individualnih zdravstvenih problemov postajata vse bolj 

kompleksna in zahtevata celostno zdravstveno obravnavo. Uspešni rezultati zdravljenja so plod 

sodelovanja različnih strokovnjakov in skupnih prizadevanj zdravstvenih delavcev. Sodobno zdravstveno 

varstvo temelji na timski obliki dela. Za uspešno delo zdravstvenega tima je zelo pomembno, da znamo 

izgraditi in negovati dobre medosebne odnose, imamo sposobnost dobre komunikacije, smo motivirani pri 

svojem delu in imamo določeno stopnjo čustvene inteligence, ki se jo učimo vse življenje. 

 

 

1 Uvod 

1.1 Značilnosti sodobnega zdravstvenega 

sistema  

V zapletenem in občutljivem sistemu zdravstva je 

pomembno usklajeno delovanje posameznih 

delov tega sistema. Hiter napredek medicine in 

sodobne zdravstvene tehnologije onemogočajo 

posamezniku, da bi sam obvladal vsa ozko 

specializirana strokovna področja zdravstvenega 

varstva in vse postopke v zdravstvu. Zdravstvena 

obravnava pacientov in reševanje njihovih 

individualnih zdravstvenih problemov, postajata 

vse bolj kompleksni in zahtevata celostno 

zdravstveno obravnavo. Rezultati zdravljenja so 

danes plod sodelovanja strokovnjakov različnih 

zdravstvenih področij in skupnih prizadevanj 

zdravstvenih delavcev, ki delujejo na različnih 

ravneh zdravstvenega  varstva. Ključnega pomena 

je človeški dejavnik, saj zdravstveni delavci 

delamo za ljudi, ki so bolj kot drugi uporabniki, 

stranke, klienti, naročniki (npr. v bankah, 

trgovinah, državnih uradih, pri obrtnikih)  

občutljivi, ranljivi, tudi kritični ali nemočni. 

Zdravstveni delavci delujemo v različnih 

zdravstvenih timih, na katerih temelji sodobno 

zdravstveno varstvo. Le-ti vključujejo 

predstavnike številnih poklicnih skupin kot so 

zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, 

fizioterapevti, radiološki inženirji, farmacevti, 

socialni delavci in drugi, iz različnih strokovnih 

skupin kot so medicina, zdravstvena nega, 

fizioterapija in sorodnih skupin. Različne 

poklicne skupine se medsebojno zaradi 

kompleksnosti obravnav povezujejo v različne 

time. Ob tem se tako pri uporabnikih zdravstvenih 

storitev kot pri izvajalcih storitev pojavljajo 

vprašanja, kako in koliko je zadovoljstvo 

posameznika povezano z medosebnimi odnosi 

tistih, ki dajejo, do tistih, ki prejemajo zdravstvene 

dobrine in obratno. Pri tem ne moremo prezreti 

medpoklicnih odnosov, ki prav tako kot stroka oz. 

organizacija vplivajo na kakovostno, učinkovito 

in varno zdravstveno obravnavo. 

Zdravstvena dejavnost je sistem, kjer se danes bolj 

kot kadarkoli poudarja pomen medosebnih 

odnosov v zdravstvenem timu. Postavlja pa se 

vprašanje, ali naši timi dejansko izpolnjujejo 

pogoje timskega dela. Odkritost, zaupanje, 

odsotnost hierarhije, upoštevanje posameznika ne 

glede na njegovo poklicno pripadnost in starost. 

Tovrstni skupni cilji so le izhodišče za dobro 

delovanje timov. 

Poklicno sodelovanje različnih skupin zaposlenih 

je povezano z zadovoljstvom pacientov in 

zaposlenih, kakovostno zdravstveno obravnavo in 

z ugodno delovno klimo. Če je sodelovanje med 

zaposlenimi dobro, so boljši rezultati dela, bolj 

zadovoljni so pacienti, skrajšuje se ležalna doba, 

zmanjšuje se število zapletov zdravljenja, 

ponovnih hospitalizacij, zmanjšujeta se 

absentizem in fluktuacija zaposlenih, 
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zadovoljstvo le-teh pa se povečuje. Nasprotno 

slaba komunikacija med poklicnimi skupinami 

lahko pomembno vpliva na izide zdravljenja in 

zdravstveno obravnavo pacientov. 

1.2 Predstavitev delovnega okolja 

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova 

Gorica je osrednja regijska zdravstvena ustanova 

Severno-primorske regije, ki zagotavlja 

zdravstveno oskrbo na sekundarnem nivoju in 

deloma že terciarnem nivoju za približno 100.000 

prebivalcev ali regijo velikosti 2.235 km2. Glede 

na lokacijo in dostopnost prometnih povezav ter 

obseg zdravstvenih storitev, ki jih nudimo, 

gravitirajo na bolnišnico vse pogosteje tudi 

pacienti iz območij Idrije, Cerknega, celotnega 

Krasa, Postojne in Ilirske Bistrice, za nekatere 

zdravstvene storitve tudi iz drugih, bolj oddaljenih 

regij. V bolnišnici je zaposlenih 1.040 

zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev, od tega 

je približno 70% zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev, med njimi 106 zdravnikov 

specialistov kot nosilcev zdravstvene dejavnosti 

in 60 zdravnikov specializantov in pripravnikov 

sekundarijev. Zdravstveni delavci in sodelavci se 

vključujemo  na svojih deloviščih v različne 

zdravstvene, negovalne in druge time, ki letno 

oskrbimo približno 16.000 pacientov v akutni 

bolnišnični dejavnosti in 110.000 pacientov v 

specialistični ambulantni dejavnosti.  

Uspešno timsko delo je posledica prepletanja 

sposobnosti vseh članov zdravstvenega tima. Le-

ti predstavljamo visoko strokovno usposobljen 

zdravstveni kader, ki smo specializirani za 

reševanje točno določenih zdravstvenih 

problemov. Pacienta je potrebno vedno 

obravnavati celostno in kot osebnost, kot človeka 

v trenutnem zdravstvenem stanju in mu s svojim 

znanjem zagotoviti kakovostno in varno 

zdravstveno obravnavo. S pacientom si želimo 

ustvariti dober in ploden odnos. Pogoj za 

vzpostavitev dobrega odnosa s pacientom pa  je 

vzpostavitev dobrih medosebnih odnosov v 

samem zdravstvenem timu. 

Kot zdravnica in strokovna direktorica sem vpeta 

v številne probleme, težave in konflikte znotraj 

zdravstvenih timov. Visok odstotek odsotnosti z 

dela pri zdravstvenih in nezdravstvenih delavcih, 

zatekanje v bolezen, nasilje na delovnem mestu v 

različnih pojavnih oblikah, nezadovoljstvo 

pacientov in njihovih svojcev, vse večje 

odtujevanje različnih poklicnih skupin, vztrajanje 

na okopih hierarhije in senioritete, neprijazno 

delovno ozračje, so le nekatera opažanja, ki so mi 

dala iztočnico za pripravo projektne naloge. V 

nalogi so predstavljene značilnosti, predvsem pa 

pogoji za dobro delovanje zdravstvenega tima s 

poudarkom na komunikaciji in medosebnih 

odnosih zdravstvenih delavcev. Izboljšanje 

odnosov v zdravstvenih timih je mogoče le s 

pravilno izobrazbo na delovnem področju, v 

pogovorih, dobri komunikaciji med vsemi člani 

zdravstvenega tima, izmenjavi izkušenj, določeni 

čustveni inteligenci, dodatnih izobraževanjih s 

področja medosebnih odnosov in predvsem v 

dobrem vodji zdravstvenega tima, ki zna 

motivirati in vzpodbujati svoje sodelavce. Tudi 

reševanje konfliktov nam lahko ponudi marsikaj 

pozitivnega. To je lahko priložnost za osebno rast, 

za iskanje novih idej, novih mehanizmov, novih 

rešitev. Naloga vodje ni preprečiti konflikte, 

ampak jih znati primerno reševati, ko se pojavijo. 

Za vsakega vpletenega v konflikt, je konflikt 

priložnost, da izrazi in odpravi vzroke za svoje 

nezadovoljstvo in razvoj lastne identitete. Z 

različnimi tehnikami lahko razvijamo svojo 

sposobnost povedati naravnost, kaj želimo, kaj 

potrebujemo ali občutimo, vendar pri tem ne 

smemo ravnati v škodo drugih ljudi. Asertivno 

vedenje predstavlja odgovorno in odraslo 

ravnanje posameznika, kjer ni pomembna le 

poštenost do sebe, temveč tudi poštenost do 

drugih. 

 

2 Timsko delo 

Po Rozmanu (1993) je timsko delo oblika 

aktivnosti, ki jo upravlja skupina strokovnjakov 

na tak način, da je osnova za sodelovanje 

neposredna delitev nalog med enakopravnimi 

strokovnjaki in ne položaj posameznika v 

formalni hierarhiji. Timsko delo je koristno, kadar 

se za uspešno reševanje kompleksnih nalog 

oziroma problemov zahteva sodelovanje več 

strokovnjakov ali  interdisciplinarni pristop. 

Predpostavka za uspešno timsko delo, v katerem 

bodo izkoriščeni vsi potenciali ali sposobnosti 

strokovnjakov je, da skupina preraste iz skupine 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 

| 40 

 

strokovnjakov v skupino enakopravnih 

strokovnjakov ali tim. Timi so delovne skupine, ki 

jih sestavljajo strokovnjaki različnih profilov. 

Timsko delo izboljšuje razpršenost znanja in 

izkušenj, podpira nove, tvegane odločitve in 

ustvarja višjo motiviranost zaposlenih. Timski 

pristop je splošno sprejet kot način zdravstvene 

obravnave pacienta, v katerem pa je zdravnik 

zakonsko in klinično odgovoren za zdravljenje. V 

današnjem času si je težko zamisliti, da bi lahko 

zdravljenje pacienta na katerikoli ravni potekalo 

individualno. S pacientom si želimo ustvariti 

dober in ploden odnos. Pogoj za vzpostavitev 

dobrega odnosa s pacientom je vzpostavitev 

dobrih medosebnih odnosov v samem timu, 

medsebojnega zaupanja in občutek pripadnosti. 

Svetovna zdravstvena organizacija WHO (2014) 

poudarja, da je delovna sila, ki je bolj fleksibilna, 

izurjena za opravljanje različnih delovnih nalog in 

usmerjena k timskemu delu, v osrčju 

zdravstvenega sistema 21. stoletja.  

Za zdravstvene time so značilni specifični delovni 

pogoji, kot so: izmensko delo, delo ob nedeljah in 

praznikih, izpostavljenost škodljivim vplivom, 

nasilju vseh vrst, velike psihične, telesne in 

čustvene obremenitve. Narava dela zdravstvenega 

tima predvideva vstop zdravnika in drugega 

zdravstvenega osebja neposredno v pacientovo 

intimo tako telesno, psihično, socialno kot 

ekonomsko. V zadnjih letih pa se zdravstveni timi 

konstantno srečujejo še s kadrovskimi 

primanjkljaji za določene poklicne skupine, kar še 

dodatno otežuje njihovo delovanje.  

 

2.1 Definicija tima  

Tim je posebna vrsta skupine, kjer sodeluje večje 

število ljudi z medsebojno komunikacijo, ki 

predstavlja orodje pri njihovem delu. V timu člani 

sodelujejo pri opredeljevanju ciljev, odločanju in 

si medsebojno pomagajo dosegati cilje. Značilno 

za tim je tudi posebno razpoloženje, v katerem so 

ljudje pripravljeni dajati več kot pri 

individualnem ali skupinskem delu. Tako člani 

tima pri opravljanju podobnih nalog dosegajo več 

in boljše rezultate, kot bi jih opravljali 

individualno ali v večji skupini. Nihče od članov 

tima le tega ne more zapustiti, dokler delo ni 

popolnoma končano (Lipičnik, Možina, 1993). 

Mayer s sodel. (2001) pravi, da ima v timu vsakdo 

specifično znanje in odgovarja za svoje odločitve, 

ki so podrejene skupnemu cilju v okviru določene 

delovne naloge. Nihče ni nikomur podrejen, 

vsakogar in vse skupaj obvezuje delovna naloga 

in še dodaja, da je za tim značilno vzpostavljanje 

horizontalnih odnosov, ki temeljijo na jasni 

osebni in strokovni identiteti vsakega člana, a 

hkrati tudi na zmožnost razumevanja drugačnosti 

vseh ostalih. 

 

2.2 Prednosti in slabosti timskega dela 

Prednosti timskega dela v skladu s (Steers,1984) 

so: 

− medsebojno dopolnjevanje članov tima glede 

znanja, sposobnosti, spretnosti, s čimer skupaj 

bogatijo in nadgrajujejo lastna spoznanja in 

kreativno razmišljanje; 

− pri timskem delu se zbere več znanja, 

informacij, idej in izkušenj; 

− timi lahko razvijejo širšo perspektivo in 

»preizkusijo« več alternativ; 

− posamezniki, ki sodelujejo pri sprejemanju 

odločitve, so z njo bolj zadovoljni (kot v 

primeru, da bi jo sprejel kdo brez upoštevanja 

njihovega mnenja) in jo bodo tudi prej podprli; 

− delo v timu razvija komunikacijske 

sposobnosti in omogoča stik med zaposlenimi; 

− zaposleni si med seboj pomagajo; 

− načrtovanje je lažje, delo pa bolj zanimivo in 

dinamično; 

− posamezniki so v timu deležni večje podpore 

in čustvene sprejetosti in lažje izoblikujejo 

svojo identiteto; 

o skupna evalvacija in kritična analiza 

omogočata reševanje nastajajočih težav, hkrati 

pa krepita samozavest članov pri načrtovanju 

novih nalog, zaposleni čutijo večjo 

motiviranost in vzajemno vzpodbujanje; 

− konstruktivna kritičnost spodbuja rast tima in 

rast posameznika znotraj njega. 

Timskemu delu se je še posebej priporočljivo 

izogniti po (Wright, Taylor, 1984) ko: 

− je odločitev enostavna in vnaprej jasna; 

− je potrebno sprejeti odločitev takoj in se tega 

zavedajo tudi zaposleni; 
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− so zaposleni zadovoljni s takim načinom dela 

(raje delajo »na ukaz«); 

− ima menedžer navado kaznovati ali nagraditi 

za nestrinjanje ali strinjanje z njegovo 

odločitvijo; 

− ima menedžer v organizaciji mnogo višji status 

kot zaposleni. 

 

2.3 Zakaj radi delamo v timu? 

Razlogov, zaradi katerih radi delamo v timu je 

mnogo, po (Dyer,1987) so najpogostejši: 

− naloge so jasno določene in natančno 

razdeljene in vsak član tima ve, kaj mora delati 

in zakaj je njegovo delo pomembno na poti do 

skupnega cilja; 

− čas je porabljen za delo, zato vodja tima ne 

dopusti, da bi se skupne aktivnosti vlekle v 

nedogled, ampak poskrbi za to, da se začnejo 

ob točno določenem času in na enak način tudi 

zaključijo, časa, ki je na voljo za aktivnosti, ki 

jih je treba opraviti, pa ne zmanjka;  

− člani tima so pozorni na potrebe in želje 

sodelavcev, drug drugega poslušajo in 

spoštujejo vsako mnenje; 

− vzdušje je sproščeno in neformalno; 

− skupne aktivnosti so dobro pripravljene, 

gradivo in zapisniki so vedno na voljo; 

− člani tima so za delo usposobljeni in 

zainteresirani, čutiti je pripadnost skupini in 

odgovornost za delo; 

− delo tima ni ogroženo z motnjami in 

prekinitvami, vse odločitve so skrbno zapisane 

ali posnete, nobena odločitev ni izgubljena, 

iskanje zapiskov prejšnjega sestanka ni 

potrebno, tim redno preverja svoje delo, če je 

potrebno, popravi napake in uvede izboljšave; 

− pohvala in priznanje za dobro opravljeno delo 

sta vedno dobrodošla, zato imajo člani tima 

občutek, da je njihovo delo resnično 

pomembno; 

− delo tima je dobro sprejeto in uporabljeno v 

dobro celotnega podjetja, zato se člani tima 

počutijo tudi kot pomemben del celotnega 

sistema (oddelka, ustanove, itd.). 

 

2.4 Težave pri timskem delu 

Pri timskem delu pa se lahko srečujemo tudi s 

težavami. Ovire in problemi se pogosteje 

pojavljajo v začetnem obdobju, ko se tim šele 

oblikuje. Težko pa se jim izognejo tudi člani tima, 

ki skupaj delajo že dalj časa. Polakova (1999) 

navaja naslednje težave: 

− organizacijske ovire kamor štejemo 

prostorske, kadrovske in časovne pogoje 

timskega dela, razporeditev dela med člani 

tima ali med več timi (npr. enote niso usklajene 

in ni želje po sodelovanju); 

− nejasno določene vloge, ki se navezujejo  na 

zastavljene cilje tima, medosebna zaznavanja 

»kdo je kdo« v timu, iz česar izhajajo tudi 

medosebna pričakovanja, zaupanje in občutki 

pripadnosti timu (npr. celotna ekipa ni nikoli 

sedla za skupno mizo, da bi razvila skupne 

cilje, ki bi jim bil predan vsak posameznik); 

− ovire v zvezi s statusom, ki jih prinaša 

nestvarno doživljanje statusa in strokovne 

kompetentnosti samega sebe ali drugih (npr. 

nekateri posamezniki se nikoli ne naučijo 

opravljati svojih nalog, še posebej tistih, ki 

nastopijo v posebnih razmerah); 

− komunikacijske ovire, ki se kažejo v napačno 

razumljeni verbalni ali neverbalni 

komunikaciji med člani tima in situaciji 

neprilagojeni usmerjenosti komunikacije; 

− medosebne ovire kot so nezaupanje med člani 

tima, osebnostna zaprtost posameznikov v 

timu (npr. nekateri člani tima bi stvari raje 

opravili na »star način«, nasprotujejo uvajanju 

sprememb, medtem ko si drugi želijo 

preizkusiti nove pristope); 

− zaznavanje bojazni, strahu in osebne 

ogroženosti posameznih članov tima, saj strah 

deluje na tim zelo destruktivno, še posebej, če 

povečuje raven nezaupanja med člani. 

Pri sodelovanju v timskem delu se moramo 

zavedati in upoštevati, da vsak posamezen član 

tima izhaja iz različnega okolja in različne 

družine. Vsak v svoj poklic in v svoje vsakdanje 

delo prenaša svoje življenjske izkušnje in ima 

izdelan koncept spoprijemanja s stresnimi 

situacijami. Svoje izkušnje iz bolj oddaljene 

preteklosti oblikujejo njegova prepričanja do vrste 

sedanjih dogodkov in situacij. Tako so nekateri 
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ljudje bolje opremljeni s strategijami 

spoprijemanja s težkimi situacijami in se lažje 

spoprimejo s problemom, ki jih pred njih postavi 

vsakdanje delo in prilagajanje timskemu delu. 

Družine ponavljajo utečene vzorce čutenja, 

mišljenja in delovanja iz generacije v generacijo. 

Gre za oblike obnašanja, ki se prenašajo 

(Gostečnik, 1999) v delovno okolje. Zdravstveni 

delavci izhajamo iz teh družin in ravno tako 

prenašamo vzorce vedenja v svoje vsakdanje delo, 

v odnose s sodelavci in pacienti  ter njihovimi 

svojci. 

 

3 Raznolikost timov 

Timi se med seboj razlikujejo glede na to, ali so 

nastali spontano ali načrtno, glede na velikost, 

strukturo in druge značilnosti. V zdravstveni 

ustanovi imamo v glavnem formalne time, ki so 

strokovno in organizacijsko ustreznejši za 

opravljanje delovnih nalog. Sestavljajo jih 

posamezniki, ki so medsebojno povezani tudi z 

organizacijskimi in pogodbenimi pravili. 

 

3.1 Faze razvoja tima 

Razvoj tima se začne takrat, ko se ljudje odločijo, 

da bodo s sodelovanjem  dosegli skupni cilj 

(Možina s sodel., 1994). Zavedati se je treba, da 

je vsak tim na začetku le skupina, ki potrebuje čas, 

da preraste v pravi tim. V času razvoja tima si 

njegovi člani razdelijo vloge, postavijo cilje in 

vzpostavijo komunikacijo. Šele ko so 

vzpostavljene vse povezave, lahko potrdimo, da je 

tim pripravljen za delo v skupni nalogi (Lipičnik, 

1998). 

Vsak tim se v času svojega delovanja vedno 

nahaja v eni izmed faz razvoja glede na odnose, ki 

obstajajo med njegovimi člani. Posamezne faze 

razvoja so (Flajs, 2001): 

− spoznavanje, 

− delovanje, 

− konflikt, 

− harmonija. 

Običajno  se tim giblje od faze spoznavanja, preko 

faze delovanja in konflikta do faze harmonije. 

Tim je najbolj učinkovit v fazi harmonije. To je 

faza, ko je »vse na svojem mestu«. Člani tima med 

seboj uspešno sodelujejo po postopkih, ki so si jih 

izbrali v fazi delovanja. V tim lahko vstopi novi 

član in proces je potrebno začeti znova. Če dobi 

tim novo nalogo, se morajo člani vrniti v fazo 

delovanja, saj nova naloga poruši razmerja med 

njimi in ustaljen delovni postopek. Uspešno 

premagan konflikt jih lahko popelje v fazo 

harmonije, nezmožnost sprejemanja konflikta pa 

nazaj v fazo spoznavanja. Cilj vsakega tima je, da 

deluje v fazi harmonije. 

 

3.2 Velikost tima 

Velikost tima je pomemben dejavnik pri 

ustvarjanju vzdušja in medsebojnega zaupanja 

med člani tima, na uspešnost tima pa ne vpliva 

neposredno. Za formalni tim je značilno, da je 

število članov v njem razmeroma stalno in se 

težko spreminja. 

 

3.3 Struktura tima 

Ločimo homogene time in heterogene time. Tim 

hitreje in lažje nastane, če so si člani med seboj 

podobni (homogeni), ker se med njimi hitreje 

vzpostavijo potrebni odnosi. Z vidika cilja, ki ga 

mora doseči tim, je za reševanje enostavnejših 

nalog primernejši homogen, za reševanje 

zapletenih nalog, pa po znanju in drugih 

zmogljivostih heterogen tim (Krošelj, 1995). 

Sistem zdravstvenega varstva zaradi svoje 

kompleksnosti sestavljajo izključno heterogeni, 

večpoklicni zdravstveni timi. 

Homogenost in heterogenost tima določata tudi 

njegovo produktivnost. Osebe, ki so si podobne 

po svojih vrednotah, stališčih in interesih, lahko 

sestavljajo stabilnejše in bolj trajne time. Pri 

heterogenih timih pa je več možnosti za nastajanje 

težav. Vendar se je pokazalo, da so prav 

heterogeni timi boljši v inventivnih rešitvah 

(Lipičnik, 1991), kar je pogoj za hitro ukrepanje v 

kritičnih situacijah. 

 

4 Uspešnost tima 

Je lastnost poslovanja, da se cilji uresničujejo 

hitro in z utemeljenimi stroški (Rejc, 2002). Za 

obstoj tima ni dovolj, da je le učinkovit. Tim, ki 

naj bi hkrati dobro opravljal naloge, skrbel za 

dobre medosebne odnose, gojil zaupanje in 
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ustvarjalni zagon, mora biti uspešen. Sodobno 

pojmovanje uspešnosti poslovanja zdravstvene 

ustanove izhaja iz poslanstva (namena) ustanove, 

se veže na dolgoročne cilje in preko njih na 

strategijo ustanove. Razkorak med vse bolj 

kompleksnimi nalogami in problemi, ki jih mora 

reševati ustanova ali organizacija in vedno večjo 

usposobljenostjo izvajalca, daje posamezniku 

vedno manjšo možnost, da bi samostojno reševal 

probleme in izvrševal naloge. Za večjo 

učinkovitost je nujno povezovanje v time. 

Uspešen tim torej sledi svojemu poslanstvu in s 

tem poslanstvu ustanove. Delo v timu mora biti 

skrbno načrtovano, cilji, ki si jih zastavi tim, pa 

morajo slediti ciljem in viziji ustanove. 

Načrtovanje je dejavnost, ki nas privede od tod, 

kjer smo, tja, kamor bi radi prišli. Temelj 

uspešnega delovanja timov je medsebojno 

spoštovanje, dobra komunikacija, skupno 

odločanje, usklajeno delovanje in sodelovanje pri 

doseganju skupnih ciljev. Visoko učinkovit 

zdravstveni tim je osnovna potreba vsakega 

učinkovitega zdravstvenega sistema, ki je 

usmerjen k pacientu. 

 

4.1 Organizacijska klima 

Organizacijska klima zajema vse tiste značilnosti, 

ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji in 

zaradi katerih se organizacije med seboj 

razlikujejo. S pojmom klima označimo ozračje v 

organizaciji ali ustanovi, ki je posledica različnih 

znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in 

sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na 

mišljenje, vedenje in čustvovanje ljudi. 

Dobra klima v timu je podpora članom, skupnim 

ciljem in ustvarjalni naboj za reševanje 

problemov. Pomembno je, da so skupni cilji 

dovolj jasni vsem, da jih sprejmejo in da poznajo 

svoje sposobnosti in sposobnosti svojih 

sodelavcev (Ovsenik, 2000). 

Organizacijska klima predstavlja močno silo, ki 

določa vedenje posameznika in skupine v 

organizaciji. Predstavlja niz predpostavk, 

verovanj, vrednot in norm, ki jih imajo zaposleni 

v ustanovi. Klima lahko vpliva na celotno 

organizacijo ali pa se nanaša na okolje znotraj 

oddelka, službe, kot atmosfera obkroža in vpliva 

na vse, kar se dogaja v ustanovi. 

Dejavniki, ki pogojujejo klimo 

Organizacijsko klimo pogojujejo najvišje 

vodstvo, zgodovina in tradicija ustanove, 

poslovna uspešnost, investicijska vlaganja v 

medicinsko opremo in delovne prostore, vrste 

storitev, procesi in metode dela, pacienti, 

pričakovanja zaposlenih, informacijski sistem ter 

cilji in vrednote ustanove. 

Organizacijska klima  nam kaže vsebino in moč 

prevladujočih vrednot, navad in odnosov v 

ustanovi. Razvijajo jo zaposleni in izraža 

značilnosti ljudi, ki jo sestavljajo, delovne 

procese, sredstva komuniciranja in podobno. 

Zaposleni predvidoma ocenijo značilnosti 

organizacije glede na lastne vrednote in glede na 

pomembnost teh lastnosti za njihovo lastno 

dobrobit (Reichers in Schneider). Takšno oceno 

imenujemo tudi »psihološka klima« na 

individualni ravni. Če pa si te občutke in ocene 

deli dovolj zaposlenih, govorimo o 

»organizacijski klimi«. Torej organizacijska 

klima predstavlja vse značilnosti, ki vplivajo na 

vedenje ljudi v neki skupnosti. Vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost poslovanja. 

 

4.2 Vodenje 

Vodenje je najzahtevnejše področju človekovega 

delovanja. Kot navaja Možina (2002) so osnovne 

sestavine vodenja vodja, skupina, člani tima in 

okolje. Poudarja, da o »vodenju  lahko govorimo 

le, če kdo vpliva na druge, tako da delujejo. Torej 

zmožnost spodbujanja in pripravljanja ljudi, da 

hočejo delati tako, da bodo skupni cilji doseženi, 

kar vpliva na povečanje obsega dodane vrednosti 

zaposlenih«. Pri tem mora obstajati 

sporazumevanje med vodjo in timom, ki zadovolji 

obe strani. Danes so ključne voditeljske veščine 

povezane z razvojem mehkih veščin vodenja, zato 

morajo vodje poznati in obvladati učinkovite 

komunikacijske veščine. 

Kauzes in Posner (2007) poudarjata, da se vodenje 

začne z vedenjem vodij. Uspešna organizacija 

potrebuje vodje, ki predstavljajo dober vzgled, da 

delujejo v skladu z idejami ter vodilnimi načeli 

organizacije. Vsak vodja mora imeti sanje in 

vizijo, kako vidi prihodnost, da lahko navdihuje 

druge, da postanejo navdušeni za skupni cilj. 

Vodja konstantno išče priložnosti za nove 
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inovacije, rast in izboljšave, tako da zna poslušati 

in slišati druge v timu. Zaupanje in sodelovanje 

tima pripomore k uspehu organizacije, zato 

morajo voditelji omogočiti tudi drugim, da 

delujejo in se izkažejo, pri tem pa jih vzpodbujajo. 

Naloga vodij je, da izkažejo spoštovanje do 

članov tima, prepoznajo in pohvalijo njihovo 

prizadevanje. Biti zgled je za današnje vodje 

težavna naloga, predvsem zato, ker nam je 

preteklost pokazala veliko bližnjic do avtoritete in 

ugleda. Dolgoročno uspešnost in zaupanje 

zaposlenih pa lahko prineseta le trud in vztrajno 

delo na sebi. 

Vodje odgovarjajo za rezultate timskega dela. 

Vodje dosegajo rezultate s pomočjo svojih 

sodelavcev v timu. Drucker in Trajkovski (2001) 

ugotavljata, da morajo vodje kreirati dovzetnost  

za spremembe, opuščati preteklost ter predvsem 

zagotavljati temelje za nove storitve, načine dela 

in procesne spremembe. Dodajata še, da je za 

strokovni napredek in razvoj potrebno opuščati 

nekdanje paradigme in vzpostaviti nove ter doseči 

tranzicijo v razmišljanju na osebni, skupinski in 

sistemski ravni. Pri uvajanju in obvladovanju 

sprememb pripisujeta odločilno vlogo vodenja 

skupin in timov. 

 

Odnos vodje do članov tima 

Vodji tima ni potrebno obvladati vseh znanj, ki so 

potrebna za doseganje ciljev tima. Znati pa 

mora izbrati posameznike v tim tako, da bo tim 

kot celota uspešno opravljal naloge, ki si jih bo 

zastavil. Dober vodja ima karizmo, osebno 

integriteto, zna navduševati in ljudi vodi z lastnim 

zgledom. Znati mora motivirati člane tima, jih 

spodbujati k ustvarjalnemu razmišljanju, 

usmerjati komunikacijo in sodelovanje med njimi.  

Imeti mora vizijo, znati oblikovati skupne 

vrednote in cilje. Z vsakim posameznikom mora 

vzpostaviti ustrezen odnos ter zanj in nalogo, ki jo 

opravlja, izbrati primeren stil vodenja. Vsak 

posameznik se mora počutiti sprejetega in 

koristnega. To je osnovni pogoj za delo in trud. Ni 

pomembno, ali je v podjetju nekdo formalno na 

višji hierarhični stopnički kot ostali. Pomembno 

je, ali se ta oseba do ostalih vede kot »veliki šef«, 

ali se s sodelavci popolnoma izenači. Uspešen 

vodja bo znal najti pot nekje vmes med tema 

dvema možnostma. V odnosu do zaposlenih se bo 

držal pravila, da smo »kot ljudje vsi 

enakovredni«.  

Vodja mora vedno misliti na to, da je njegova 

naloga ponuditi zaposlenim najboljše možnosti za 

delo, pacientom najboljše zdravljenje in 

nadrejenim najboljše odgovore ne glede na to, ali 

ga oseba, s katero ima opraviti, privlači ali odbija. 

 

4.3 Komunikacija v timu 

Komunikacija v zdravstvu je kompleksen odnos, 

ki zahteva poglobljen družbeni pristop. Dejstvo 

je, da se o zdravstvu in o odnosih do pacientov 

pogosto govori v javnosti, medijih, v zasebnih 

krogih in znotraj drugih znanstvenih disciplin. 

Gre za komunikacijo, ki oblikuje širše javno 

mnenje. 

Temeljni pogoj za delovanje tima je medsebojno 

komuniciranje vseh članov. Posameznikom 

omogoča, da uporabijo izkušnje drugih v timu in 

tako spoznajo tudi tisto, česar sicer sami ne bi 

mogli. S komunikacijo tim analizira probleme, 

prenaša odločitve in usklajuje delo posameznikov 

znotraj tima na poti do skupnega cilja. Poleg tega 

komunikacija tudi omogoča, da tim spozna in reši 

svoje notranje težave. Da bi tim lahko ustrezno in 

ob zmerni porabi energije dosegel skupni cilj, 

potrebuje odprto, spontano komunikacijo 

(Lipičnik, 1991). 

Na kakovost odnosov v zdravstvenem timu 

najbolj vplivajo znanje, prepričanja, čustva, 

sposobnost komunikacije, zmožnost vzpostavitve 

dobrih medosebnih odnosov, sposobnost 

sodelovanja in delovanja v zdravstvenem timu. 

Komunikacija je vir vsakega uspeha, običajno pa 

tudi vzrok za neuspeh. Uspešna notranja 

komunikacija omogoči homogenost v timu, kar 

pomeni, da bodo vsi člani zdravstvenega tima 

tudi v najtežjih situacijah nastopali složno. 

Uspešna zunanja komunikacija omogoči dobro 

sodelovanje vseh udeležencev v razširjenem 

zdravstvenem timu in dobro oskrbo pacienta na 

vseh ravneh. Komunikacija med zdravstvenim 

delavcem in pacientom je v procesu zdravljenja 

temeljno orodje za prepoznavanje pacientovih 

zdravstvenih problemov in doseganje soglasja za 

načrtovanje zdravljenja, ki bo vodilo k izboljšanju 

zdravstvenega stanja pacienta. Vsi sodelavci 

zdravstvenega tima imamo različne sposobnosti 
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komuniciranja. Zakaj ne zna vsak dobro 

komunicirati? Razlogov je več: vzgoja, 

osebnostni tip, slabe komunikacijske navade, 

nerazumevanje, nepripravljenost poslušati 

sočloveka. Okoli 80% uspešne komunikacije med 

ljudmi predstavlja poslušanje drugega. 

Zdravstveni delavci  moramo v kratkem času 

intenzivno poslušati, se posvečati pacientu, 

njegovim svojcem, sodelovati z drugimi člani 

zdravstvenega tima, ter posredovati veliko 

informacij. 

Za naše vsakdanje delo s pacienti, ki imajo 

velikokrat zelo visoka pričakovanja, je 

pomembno hitro odločanje, dobra koordinacija, 

usmerjanje pozornosti, izmenjava mnenj in 

izkušenj. Imeti moramo sposobnost dobre 

komunikacije in spoznati pacienta  v kratko 

odmerjenem času. To pa je možno samo v dobro 

medsebojno usklajenem zdravstvenem timu, ki je 

na visoki strokovni ravni in deluje ubrano tako, da 

vsak ve, kaj lahko pričakuje od drugega v danih 

situacijah. 

 

4.4 Medosebni odnosi 

Medosebni odnosi zadevajo prav vsakogar. 

Ljudje pač niso sami sebi namen, ampak v veselje, 

pomoč in tolažbo drug drugemu. Vse to pa lahko 

uresničimo takrat, ko znamo in zmoremo živeti in 

delati v sožitju ali timu. V zdravstvenem timu se 

moramo zaposleni še posebej zavedati  pomena 

dobrih medosebnih odnosov, v katerem vsak ve, 

kako poteka delo, kaj so njihove naloge in jih tudi 

vestno izpolnjevati. Pacient mora začutiti, da je 

sprejet in smo prav vsi ob njem zato, da mu 

pomagamo. Zaupati drug drugemu, verjeti vase, v 

svoje znanje in sposobnosti, vse to so  pogoji, da 

tudi pacient verjame v zdravstveno osebje in 

uspešnost njegovega zdravljenja.  

Neizogibna sestavina medosebnih odnosov so 

tudi nesoglasja, nasprotujoča si mnenja in interesi. 

Gre za situacije, v kateri dejanje enega člana 

zdravstvenega tima onemogoča, otežuje ali ovira 

dejanje drugega člana. Z ustreznim reševanjem 

nesoglasij pripomoremo k trdnosti odnosov in 

povečanju medsebojnega zaupanja. Pozitivno 

razmišljanje ne rešuje težav, pomaga pa da jih 

lažje in hitreje rešimo. 

 

4.5 Čustvena inteligenca 

Čustvena inteligentnost je izredno pomemben 

dejavnik uspešnosti posameznika pri 

vsakodnevnem delu in medosebnih odnosih. Vsa 

negativna čustva, ki se kopičijo v nas od jeze, 

žalosti, zavisti, razočaranja in strahu, so sicer 

normalna, a ko ta čustva v duševnosti začnejo 

prevladovati, postane počutje manj prijetno. 

Zavedanje lastnih in drugih čustev je del miselnih 

procesov in s pravilnim razumevanjem tega je 

človek bolj sposoben primernega odzivanja na 

določene situacije. Čustveno mišljenje je 

nekakšna povezava med čustvi, telesnimi občutki 

in okoljem. Lahko mu rečemo tudi povezovalno 

mišljenje. Zdravstveni delavec z dobro razvitim 

povezovalnim mišljenjem vodi svoj dialog z 

izkušenostjo, se med procesom uči s poslušanjem, 

dobro pa se znajde tudi v neznani situaciji. 

 

4.6 Motiviranost članov tima 

V idealnih razmerah so vsi člani tima motivirani 

za delo. Vsak posameznik se trudi vedno bolje 

opravljati svoje naloge, želi si novih izzivov, 

prispeva veliko idej, predan je skupnim ciljem, 

pripravljen je sodelovati z drugimi, zadovoljen je 

s seboj, svojim napredkom in z delom, ki ga 

opravlja. Toda kaj motivira posameznika?  

Odgovor na to vprašanje lahko poiščemo s 

poznavanjem Maslowe teorije zadovoljevanja 

potreb. Maslow deli potrebe na dve skupini 

(Steers, 1984): 

− Potrebe pomanjkanja: 

o fiziološke potrebe: to so najbolj osnovne 

človeške potrebe, npr. po hrani, pijači, 

spolnosti; 

o potrebe po varnosti: to so potrebe, ki 

povzročijo ustvarjanje varnega fizičnega in 

čustvenega okolja; 

o potrebe po pripadnosti: npr. potreba po 

prijateljstvu, sprejetosti, ljubezni. 

− Potrebe po rasti: 

o potrebe po spoštovanju: npr. potrebe po 

priznanju, pozornosti in pohvali; 

o potrebe po samouresničenju: posameznik 

stremi k razvijanju vseh svojih potencialov 

in doseganju najboljšega, kar lahko 

postane. 
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Potrebe pomanjkanja morajo biti zadovoljene 

zato, da je posameznik zdrav in da se počuti 

varnega. Če te potrebe ne bodo zadovoljene, se bo 

posameznik težko razvil v zdravo osebnost. 

Potrebe po rasti pa so tiste, ki omogočajo 

posamezniku, da razvije svoje talente in 

potenciale. 

Člani tima so motivirani, če pri delu zadovoljujejo 

svoje potrebe. Če predpostavimo, da posameznik 

potrebe pomanjkanja že zadovoljuje, mu mora 

delovno mesto nuditi možnosti za zadovoljevanje 

potreb po rasti.  

Posameznik bo zadovoljen, (Arroba, James, 

1987) če: 

− bodo osebni dosežki priznani; 

− bodo timski dosežki priznani; 

− pri delu ne bo ločen od drugih (hrup, prostor 

itd.); 

− bo med njim in ostalimi člani tima prisoten 

globlji osebni stik; 

− v timu ne bodo prisotni stereotipi; 

− bo vzdušje v timu neformalno, osebno; 

− člani tima ne bodo potisnjeni na »nižjo 

stopnico«; 

− bo imel možnosti za napredovanje in kariero; 

− bodo za delo izdelana natančna in jasna merila; 

− bo za uspešno delo pohvaljen; 

− bodo priznanja dodeljena glede na opravljeno 

delo in ne po drugačnih kriterijih. 

 

4.7 Vzdušje v timu 

Vzdušje v timu je eno izmed orodij, s katerim 

vodja lahko povečuje motiviranost članov tima. 

Vzdušje v timu je prijetno, sproščeno, veselo, če 

se člani počutijo koristne, če jim je jasno, kaj 

počnejo in katere cilje želijo doseči, če med seboj 

dobro sodelujejo, če čutijo, da ob delu osebno 

rastejo in navsezadnje, če mislijo, da plača, ki jo 

dobijo za svoje delo, ustreza naporu, ki ga vanj 

vložijo. Vodja mora poskrbeti za to, da člani tima 

zgradijo varno okolje, ponudijo vsakemu 

posamezniku ustvarjalni izziv, pomoč pri 

njegovem delu in možnosti za osebno rast.  

Mayo izpostavlja naslednje kritične točke, ki so 

pomembne za ustvarjanje učinkovitega vzdušja 

v timu (Dyer, 1987): 

− vodja tima se osebno zanima za delo in 

dosežke vsakega izmed članov tima; 

− vsak član tima je ponosen na delo svojih 

sodelavcev; 

− vodja spodbuja člane tima k sodelovanju in 

pomaga ustvariti ritem, po katerem dela cel 

tim; 

− vodja tima nikoli ne pozabi na preverbo dela 

tima; 

− člani tima so je ponosni na to, kar delajo, in so 

zadovoljni, če drugi pokažejo zanimanje za to, 

kar so naredili; 

− člani tima ne čutijo nobenega pritiska in se ne 

počutijo prisiljeni narediti kakšno spremembo 

pri svojem delu, če je to potrebno; 

− preden pride do kakršnekoli spremembe, se 

člani tima o njej skupaj posvetujejo; 

− v timu je prisotno medsebojno zaupanje. 

 

5 Konflikt v timu 

Konflikt strukturno lahko ločimo od težav pri 

komunikaciji, ker komunikacija ni edino 

področje, na katerem se konflikt pojavlja. Na 

konflikt namreč  gledamo z več vidikov. Ožji 

vidik se omejuje na konflikt pri komunikaciji. Po 

mnenju Steersa lahko opredelimo konflikt (1984) 

kot običajen pojav v procesu sodelovanja. 

Medsebojno sodelovanje je ena ključnih določil 

timskega dela, zato konflikt pogostokrat povzroča 

težave članom tima. Konflikt nastane, ko ena stran 

ugotovi, da se druga stran ne bo strinjala z njenim 

mnenjem, dejanjem, itd. Širše gledano pa je 

konflikt vsaka težava ali problem, ki se pojavi v 

timu. Poleg omenjenih dveh, poznamo še 

psihološki pogled na konflikt. Ne glede na to, ali 

člani tima nalogo uspešno opravijo ali naredijo 

napako, morajo rezultate svojega dela sprejeti. Če 

tega ne storijo, stopijo v konflikten odnos do 

opravljene naloge. Začutijo na primer strah, jezo, 

nemoč. Tako stanje imenujemo notranji konflikt, 

ki pa ga običajno posameznik prenese na okolico 

s spremembo vedenja. Ljudje pogosto 

predpostavljamo, da je konflikt vedno negativen 

ali da ima vsaj negativne posledice. Nasprotno pa 

nam lahko konflikt ponudi tudi marsikaj 

pozitivnega. To je lahko priložnost za rast, za 

iskanje novih idej, novih mehanizmov, novih 

rešitev. Naloga vodje ni preprečiti konflikte, 
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ampak jih znati primerno reševati, ko se pojavijo. 

Primerno reševanje konflikta lahko umiri odnose 

med dvema posameznikoma, skupinama, 

oddelkoma v konfliktu, saj se v konfliktu stvari 

razčistijo in »pospravijo«. Za vsakega vpletenega 

v konflikt, je konflikt priložnost, da izrazi in 

odpravi vzroke za nezadovoljstvo. Konflikt je 

priložnost za osebno rast in razvoj lastne 

identitete. Če vpleteni v konflikt energije ne 

vložijo v reševanje konflikta v smeri uresničitve 

ciljev, ampak vsak trmasto vztraja pri svojem, to 

konflikt samo še poglobi. Konflikt tako negativno 

vpliva na posameznika, na vzdušje v timu, na 

delovne procese in delovne rezultate ali izide 

zdravljenja (Steers, 1984). 

 

Dejavniki, ki spodbujajo nastajanje konfliktov 

Nekateri dejavniki, ki še posebej spodbujajo 

nastajanje konflikta, so (Steers, 1984): 

− soodvisnost nalog – večja kot je povezanost in 

odvisnost nalog med posamezniki, timi ali 

oddelki, večja je možnost za nastanek 

konflikta; 

− neskladnost v statusu zaposlenih – ljudje smo 

občutljivi za to, če ima kdo več pravic kot mi 

sami. Tako ima v timu vodja tima npr. pravico 

med delovnim časom opravljati osebne 

dolžnosti, ostali zaposleni pa ne. To lahko 

pripelje do konflikta; 

− pravne nejasnosti – predpisi so na veliko 

področjih še pomanjkljivi, zato se ne ve, kdo je 

za kakšno stvar odgovoren in kdo ne; 

− komunikacijske ovire; 

− skupni viri – ko sta dva posameznika tima, 

oddelka odvisna od istih virov, velikokrat 

pride do konflikta; 

− razlike v sistemu nagrajevanja in merilih za 

uspešnost – nekatere aktivnosti imajo takojšnje 

rezultate, pri drugih se rezultati pojavijo šele 

čez nekaj časa. Če nagrajevanje in ocenjevanje 

ni usklajeno in če dolgoročni in kratkoročni 

dosežki nimajo teže, ki jim pripada, lahko 

kmalu pride do konflikta; 

− sposobnosti, znanje in zmožnosti 

posameznikov – nekatere osebne lastnosti že 

same po sebi lahko privedejo do konflikta, npr. 

agresivnost, dominantnost, ipd. 

 

6 Reševanje konflikta v timu 

Po Flajsu poznamo šeststopenjski proces 

reševanja konflikta, ki poteka v naslednjih fazah 

(2001): 

− določitev problema (predstaviti je potrebno 

problem in ne rešitve); 

− iskanje možnih rešitev (posameznih rešitev še 

ni potrebno vrednotiti); 

− ovrednotenje vseh rešitev (za to fazo je 

potrebnega veliko časa); 

− odločitev, katera rešitev je najboljša (rešitve ne 

smemo izbirati s pomočjo glasovanja, ampak 

je potrebno doseči soglasje); 

− odločitev o načinu izvedbe; 

− preverjanje, kako je rešitev uspela. 

Obstoja veliko lažjih, a neučinkovitih poti pri 

spopadanju s konflikti, ki si jih lahko izberemo 

člani tima. To so obrambni mehanizmi (Steers, 

1984): 

− agresivnost – posameznik direktno ali 

indirektno napade izvor konflikta; 

− kompromis – posameznik se prilagodi tako kot 

najbolje more, a v tem primeru največkrat ne 

pride do optimalne rešitve, saj se prilagaja sam 

in ne v sodelovanju z drugo stranjo v konfliktu; 

− umik – ta obrambni mehanizem pomeni 

zmanjševanje ogroženosti v konfliktni situacij 

na tak način, da se posameznik izogne stiku z 

virom konflikta npr. umakne se v sanjski svet, 

fantazijo, lažno realnost, izključi čustva itd. 

Vodja tima mora konflikt sprejeti kot priložnost 

za rast, iskanje novih rešitev in idej. V konfliktu 

ne smemo prepoznavati svojega poraza ali poraza 

članov tima. Prav tako pa si ne moremo dovoliti 

pasivnosti. Na konflikt moramo reagirati. 

Vpletene strani moramo pripraviti do tega, da s 

pogovorom in asertivnim vedenjem razrešijo 

konflikt in izkoristijo možnosti, ki jih ponujajo 

pozitivne posledice konflikta. 

 

Asertivno vedenje 

Z asertivnostjo opisujemo način ravnanja z 

ljudmi, ki udejanjenje lastnih ciljev vodi na odprt 

in pošten način (Fritchie, 1988). Asertivnost 

temelji na filozofiji osebne odgovornosti in 

spoštovanja pravic drugih ljudi. Pomembna ni le 

poštenost do sebe, temveč tudi poštenost do 
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drugih. Z različnimi tehnikami lahko razvijamo 

svojo sposobnost povedati naravnost, kaj želimo, 

kaj potrebujemo ali občutimo, vendar pri tem ne 

ravnati v škodo drugih ljudi. Pri asertivnosti gre 

za odgovorno in odraslo ravnanje. V končni fazi 

pa je pomembna sposobnost pogajanja in 

doseganja sprejemljivih rešitev.  

Koristi za posameznika so:  

− ljudje so bolj zadovoljni; 

− z asertivnostjo povečujemo svojo učinkovitost 

in lažje dosežemo cilje; 

− bolje obvladujemo konflikte in druge težke 

situacije; 

− občutimo zmanjšano stopnjo stresa na 

delovnem mestu. 

Koristi za ustanovo so: 

− bolj samozavestni in komunikacijsko spretni 

zaposleni; 

− izboljšajo se medosebni odnosi in sodelovanje 

med posamezniki in organizacijskimi enotami; 

− bolj neposredno komuniciranje; 

− konflikte in probleme rešujemo v zgodnjih 

fazah; 

− večja uspešnost in ugled ustanov. 

V osnovi tehnika asertivnosti odraža tri 

pomembne sestavine učinkovitega 

komuniciranja. Prva je povezana s poslušanjem in 

poskusom, da se vživimo v vlogo sogovornika in 

tako lažje razumemo 

njegov način razmišljanja ter lažje poiščemo 

takšno rešitev, ki bo sprejemljiva tudi zanj. Druga 

sestavina je povezana z jasnim izražanjem lastnih 

mnenj in občutkov. Sogovorniku tako 

predstavimo naše razmišljanje in postavimo 

temelje za to, da se s končno rešitvijo približamo 

našim ciljem. Tretja sestavina pa je iskanje 

rešitve, ki nas bo pripeljala do cilja. V zadnjem 

koraku povemo kaj želimo, da se zgodi, pri čemer 

pa mora biti naš predlog obojestransko 

sprejemljiv – upoštevati mora tudi interese 

nasprotne strani. 

Poznamo 3 korake asertivnosti: 

− aktivno poslušanje sogovornika          

Razumem, da … 

− povejte, kaj o tem mislite vi Vendar jaz mislim 

… 

− povejte, kaj želite, da se zgodi Zato predlagam 

… 

Nekateri že po svoji naravi in povsem samodejno 

ravnajo asertivno, za druge pa je asertivnost 

veščina, ki se je morajo naučiti. Najboljši način je 

vaja treh korakov asertivnosti, za boljšo 

učinkovitost pa je na voljo kar nekaj posebnih 

tehnik: 

− aktivno poslušanje: celovito sprejemamo 

sporočilo, ki ga sogovornik pošilja (besede in 

misli); 

− govorica telesa: z ustrezno govorico telesa 

povečamo usklajenost med besednim in 

nebesednim sporočanjem (sproščenost, 

vzravnana drža, umirjene kretnje in gibanje); 

− pokvarjena plošča: uporabna takrat, ko 

sogovornik noče slišati našega sporočila, 

ponavljamo sporočilo do takrat, ko ga 

sogovornik ne more več prezreti; 

− reči »ne«: pri sebi moramo razjasniti, da so 

razlogi za reči ne pravilni, potem je 

neposreden način reči ne lažji; 

− izvedljiv kompromis: predlagamo rešitev, ki je 

sprejemljiva za obe strani in s tem tudi 

izvedljiva, vsaka stran nekoliko popusti; 

− notranji dialog: pri tem je odločilna moč 

pozitivnega mišljenja, ko z dajanjem 

pozitivnih spodbud ustvarjamo pozitiven 

odnos do komunikacije; 

− zameglitev: pomembna tehnika za umiritev 

čustva sogovornika, zlasti jezo in bes, 

sogovornika presenetimo s tem, da se 

strinjamo z delom njegove trditve, hkrati pa 

jasno povemo svoje stališče; 

− izpoved občutkov: zelo pomembno, da svoje 

občutke ustrezno izrazimo; 

− nasprotje trditev: ko opozorimo na nasprotje 

trditev, ki jih izreka posameznik, odpremo 

prostor za oblikovanje izvedljivega 

kompromisa. 

Pot do učinkovite komunikacije v timskem delu 

vodi prek asertivnosti, ki nam pomaga udejanjiti 

svoje cilje, ob tem da spoštujemo druge ter 

ravnamo odgovorno in zrelo. Z asertivnostjo 

večkrat dosežemo tisto, kar res želimo (Možina 

2004). 
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7 Zaključek 

Za uspešno delo zdravstvenega tima je zelo 

pomembno, da znamo izgraditi in negovati dobre 

medosebne odnose, imamo sposobnost dobre 

komunikacije, smo motivirani pri svojem delu in 

imamo določeno stopnjo čustvene inteligence, ki 

se jo učimo vse življenje. Čustveno inteligentni 

ljudje se zavedajo samih sebe, razumejo svoje 

razpoloženje, poznajo svoja čustva in 

motivacijske vzvode, ter učinke svojega 

delovanja na druge ljudi. Tudi svoje sposobnosti 

ocenjujejo realno. Takšen zdravstveni delavec je 

sposoben nadzorovati impulzivna stanja ter pri 

sprejemanju odločitev upoštevati tudi čustva 

sodelavcev. Običajno so takšni ljudje bolj 

prepričljivi, znajo bolje motivirati, delati v timu in 

hitro navezovati družabne stike. Predvsem za 

zdravstvene delavce, ki veliko delamo z ljudmi, je 

tovrstna inteligenca ključna, sicer se nam naše 

delo lahko zdi prezahtevno, stresno in morda tudi 

neprimerno. Dejavniki kot so komunikacija, 

medosebni odnosi in motivacija, so ključni za 

ustvarjanje uspešnega zdravstvenega tima, 

katerega delo se kaže v vzdušju zaupanja, 

mirnosti, pripravljenosti poslušati in po potrebi 

tudi reševati nastalo situacijo. Medpoklicno 

sodelovanje zdravstvenih delavcev je tesno 

povezano s kakovostno in varno zdravstveno 

obravnavo, z zadovoljstvom pacientov (krajša 

ležalna doba, manj pritožb, zapletov, ponovnih 

pregledov, hospitalizacij) in zaposlenih (manj 

absentizma, višja samopodoba, boljša 

učinkovitost dela, prijaznejše delovno okolje, 

boljše zdravje), z izboljševanjem ugleda 

zdravstvenih delavcev tako v strokovni kot v 

splošni javnosti in z večjim zaupanjem 

prebivalstva v zdravstveni sistem.  Prihodnost 

zdravstvenega sistema bodo zaznamovala 

prizadevanja po nenehnem izboljševanju 

kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, kar 

bo lahko doseči le z uspešnimi in učinkovitimi 

medpoklicnimi zdravstvenimi timi. 
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Pravne dileme pojasnilne dolžnosti v porodništvu  
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Zirnstein 

 
 

Povzetek 

 

Pojasnilna dolžnost zdravnika je zakonsko urejena obveznost zdravnika, da pacienta odkrito, na primeren 

in razumljiv način pouči o njegovi bolezni oziroma stanju, mu pojasni možnosti zdravljenja, morebitne 

nevarnosti in predvidljivost uspeha. Potreben je individualen pristop, pri katerem se mora zdravnik 

prepričati, da je pacient pridobljene informacije pravilno razumel in se bo na tej podlagi svobodno odločil 

o poteku zdravljenja. Bistvo celotnega procesa pacientove privolitve ni le v tem, da zdravnik poda 

informacije, pač pa v tem, da zagotovi, da pacient te informacije tudi razume in se na podlagi slišanega 

tudi svobodno odloči, torej brez vplivanja zdravnika ali kogarkoli drugega na odločitev glede zdravljenja. 

Porodništvo je edinstvena specialnost v medicini, ki je zaradi specifičnosti dela povezana z relativno 

visokim tveganjem za zaplete in posledično različne tožbene zahtevke. Princip avtonomije zdravnika zato 

porodničarju narekuje dolžnost informiranja ženske in sodelovanje pri odločitvah glede obravnave njene 

nosečnosti in poroda. S pravnega stališča plod nima svojih pravic, dokler ni rojen oziroma dokler je »del 

matere«. Vendar pa ob napredku prenatalne oskrbe in razvoju feto-maternalne medicine vse pogosteje 

govorimo o plodu kot »pacientu«, ki s trenutkom rojstva pridobi tudi pravno varnost. Postopki in ukrepi, 

ki jih opravimo ali ne opravimo v procesu poroda in s katerimi se mati strinja ali jih zavrača, lahko vplivajo 

na zdravje in življenje otroka, ki bo rojen. Vsaka situacija, v kateri je materino zdravje ali interes v 

nasprotju z interesi ploda, lahko pomeni konflikt med materjo in plodom. Pojasnilna dolžnost zdravnika je 

zato izjemno pomembna, pojavlja pa se nekaj dilem, ki stvar precej otežijo. Eno od težjih vprašanj je, kdaj 

naj bi celoten proces informiranja pacientke potekal – že v času nosečnosti ali šele, ko se porod začne in 

se šele takrat pokaže, ali bo kakršenkoli medicinski postopek sploh potreben? Dalje, če nosečnica zavrača 

predlagano zdravljenje, ker bi to lahko na kakršenkoli način ogrozilo zdravje njenega otroka, mora 

zdravnik z vso skrbnostjo poskrbeti, da ženska dejansko razume in se zaveda posledic svoje odločitve. Še 

večja dilema nastopi v primeru, ko porodnica zaradi nekih prepričanj ne dovoli kakršnegakoli ukrepanja 

med porodom, kar po vedenju in izkušnjah zdravnika porodničarja najverjetneje vodi v škodljive posledice 

za otroka, ta pa nima pravic, dokler je del matere, ki mora podati privolitev za vsak poseg na njenem 

telesu. Ne glede na vse zgoraj navedeno, pojasnilna dolžnost za zdravnika porodničarja velja enako, kot 

za vse ostale zdravnike. Opravljena mora biti strokovno, skrbno in natančno, kajti le tako lahko 

zagotovimo, da bo pacientka seznanjena z možnostmi in se bo glede le-teh lahko svobodno in zavestno 

odločala ter sprejela posledice svojih odločitev. Edini način, da se izognemo čim več zapletom, pa tudi 

tožbam nezadovoljnih pacientk, je vzpostavitev zaupnega in korektnega odnosa med zdravnikom in 

nosečnico oziroma porodnico, temelj takšnega odnosa pa je dobro opravljena pojasnilna dolžnost 

zdravnika. 

 

1 Uvod 

Od nekdaj je znano, da je zaupen odnos med 

zdravnikom in pacientom eden od 

najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

rezultat zdravljenja posameznega pacienta. V 

preteklosti se je vse prevečkrat zgodilo, da v tem 

odnosu pacient sploh ni sodeloval. Zdravnikova 

avtonomija in avtoriteta ni bila vprašljiva, pacienti 

so mu ali popolnoma zaupali ali pa niso smeli 

dvomiti v zdravnikove odločitve. Z razvojem 

sodobne informacijske tehnologije in družbenih 

omrežij pa se je povečala predvsem ozaveščenost 

pacientov, ki so se zlasti v primeru zapletov ali 

nezadovoljivih rezultatov zdravljenja začeli 

spraševati o pravilnosti postopkov zdravljenja in 
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tudi zahtevati pojasnila in odgovornost 

zdravstvenega osebja. Danes pacienti želijo 

aktivno sodelovati v vseh fazah obravnave svoje 

bolezni. Da je to izvedljivo, morajo od 

strokovnega osebja pridobiti korektne informacije 

o svoji bolezni, načinih zdravljenja in možnih 

posledicah privolitve ali zavrnitve predlaganega 

načina. Pojasnilna dolžnost zdravnika je tako 

postala zakonsko urejena dolžnost lečečega 

zdravnika, ki je pacientu dolžan pojasniti vse v 

zvezi z njegovo boleznijo in zdravljenjem. Šele 

potem se pacient lahko svobodno odloči, v katere 

postopke zdravljenja privoli ali ne privoli in s 

podpisom potrdi svojo odločitev. Odnos med 

zdravnikom in pacientom je s tem postavljen na 

nov nivo, v katerem oba enakovredno sodelujeta, 

pri čemer je zdravnik dolžan podati korektne in 

objektivne informacije, pacient pa se lahko nato 

zavestno in samostojno odloči, kako bo njegovo 

zdravljenje potekalo, zavedajoč se tudi možnih 

neželenih ali zanj manj ugodnih rezultatov kot 

posledica njegovih odločitev. 

Pojasnilna dolžnost je enako obvezujoča za vse 

zdravnike, ne glede na specialnost njihovega dela. 

Kljub temu je vprašanje pojasnilne dolžnosti v 

porodništvu nekoliko bolj zapleteno. Zdravnik 

porodničar ima pred seboj dve osebi, od katerih 

ena do trenutka rojstva nima nobenih pravic (kaj 

šele, da bi tej osebi lahko kaj pojasnil), s 

trenutkom rojstva pa pridobi vse pravice kot 

oseba; poleg tega lahko postopki, ki jih mora 

pojasniti materi, ona pa se mora z njimi strinjati, 

vplivajo na zdravje rojevajočega se otroka, ki bo 

torej z rojstvom pridobil vse pravice, s katerimi bo 

lahko v primeru zanj neugodnega izida poroda 

zahteval tudi pravno odgovornost zdravnika za 

postopke, ki so bili izvedeni takrat, ko ta oseba 

uradno sploh še ni obstajala (preko zakonskih 

zastopnikov, seveda). V primeru materinega 

nestrinjanja s predlaganimi postopki se zdravnik 

porodničar znajde pred hudo dilemo, kako 

ukrepati – upoštevati materine želje in tvegati 

morda škodljive posledice za otroka ali ukrepati v 

skladu s svojim znanjem, izkušnjami in doktrino 

in izpodbijati avtonomijo in integriteto matere? 

Vse skupaj namreč močno otežuje tudi dejstvo, da 

gre pri takšnih odločitvah včasih za zelo akutne in 

nujne postopke, ko za daljša pojasnjevanja in 

preverjanja, ali in kako je porodnica informacije 

razumela, enostavno ni časa. Edini način, kako 

rešiti takšne dileme, je zaupen odnos med 

zdravnikom porodničarjem (in ostalimi 

vpletenimi v procesu) in porodnico. Takšen odnos 

pa lahko vzpostavimo le z veliko pogovora in 

človeškim pristopom v procesu obravnave celotne 

nosečnosti. Zakonska ureditev nam je le v pomoč 

in opomin, da na to nikoli ne pozabimo. 

 

Metode dela 

Pri pripravi naloge sem pregledala obstoječo 

zakonodajo in sodno prakso v zvezi s pojasnilno 

dolžnostjo zdravnika in pravicami pacienta. 

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, Uradni list 

RS, št. 15/08, 55/17) ureja vprašanje pojasnilne 

dolžnosti za vse zdravnike na splošno, področja 

porodništva, ki je glede tega specifična veja 

medicine, pa posebej ne ureja. 

  

2 Pojasnilna dolžnost zdravnika in 

pacientova privolitev 

Pojasnilna dolžnost zdravnika, kot jo ureja 20. 

člen ZPacP, je obveznost zdravnika, da pacienta 

odkrito, na primeren in razumljiv način pouči o 

njegovi bolezni oziroma stanju, mu pojasni 

možnosti zdravljenja, morebitne nevarnosti in 

predvidljivost uspeha. Zdravnik mora pri 

pojasnjevanju upoštevati pacientovo zdravstveno 

stanje in njegove psihofizične sposobnosti. Vedeti 

in upoštevati mora, da pacient nima znanja o svoji 

bolezni, poteku zdravljenja in možnih posledicah 

privolitve ali zavrnitve predlaganega zdravljenja. 

Potreben je individualen pristop, pri katerem se 

mora zdravnik prepričati, da je pacient 

pridobljene informacije pravilno razumel in se bo 

na tej podlagi svobodno odločil o poteku 

zdravljenja. 

Pacientova privolitev pa je izjava volje, ki pomeni 

uresničevanje pravice do svobodnega odločanja 

vsakega posameznika o posegih v njegove 

osebnostne pravice. Pravno veljavna privolitev je 

podana le v primerih, če je zdravnik pacienta prej 

na primeren in razumljiv način poučil o bolezni 

oziroma stanju, pojasnil možnosti zdravljenja, 

napoved poteka bolezni in ga opozoril na običajno 

tveganje. (1) 
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Pacientova privolitev mora biti zavestna, kar 

pomeni, da je bolnik celovito in vsestransko ter 

natančno poučen o posegu, razume prednosti in 

tveganja in se s predlaganim strinja. Le celovita, 

natančna in objektivna informacija je lahko 

podlaga za zavestno, svobodno in poučeno 

privolitev, ki ima bistveno večji pomen, kot le 

neko “nujno zlo” oziroma “le formalnost” pred 

posegom. Šele, ko zdravnik svojo obveznost 

pojasnilne dolžnosti ustrezno opravi, je mogoče 

pacientovi privolitvi dati pravi pomen, kajti le 

obveščenost zagotavlja možnost odločanja. (1) 

Pojem “pojasnilne dolžnosti” se v praksi pogosto 

zamenjuje s pojmom “pacientove privolitve”. 

Privolitev v medicinski poseg ali postopek 

dejansko pomeni zavestno privolitev pacienta v 

predlagani poseg ali postopek po tem, ko je le-ta 

pridobil vse podatke o poteku zdravljenja, 

prednostih in možnih zapletih predlagane in 

drugih možnih metod obravnave njegove bolezni 

oziroma stanja. S podpisom privolitvenega 

obrazca pacient potrjuje, da se je seznanil z vsemi 

potrebnimi informacijami, jih razumel in se s 

predlaganim načinom obravnave strinja. Pacient 

lahko v primeru nestrinjanja predlagano 

obravnavo tudi zavrne in zaželeno je, da tudi to 

potrdi s svojim podpisom. 

Privolitveni obrazec je torej dokument, ki 

prikazuje proces informiranja pacienta s strani 

zdravnika in njegovo privolitev. Glavni namen 

celotnega procesa je zaščita pacientove 

avtonomije in možnosti svobodnega odločanja. V 

samem procesu pacient lahko vpraša, kar ga 

zanima, nato pa razmisli in aktivno sodeluje v 

procesu zdravljenja. Takšna komunikacija je 

nujna za dober/zadovoljiv odnos med pacientom 

in zdravnikom. Žal je pojasnjevanje z namenom 

informiranja in edukacije pacienta zelo redko 

popolnoma objektivno in brez določenih 

predsodkov. Zdravnik bi moral vedno najti način, 

kako pacientu povsem objektivno, brez lastnih 

predsodkov in brez vsiljevanja lastnega mnenja 

predstaviti vse možnosti zdravljenja, da se pacient 

lahko samostojno in svobodno odloči glede 

določenega postopka. Pacientova pravica do 

odločanja in sprejemanja lastnih odločitev glede 

njegovega zdravljenja pa pomeni tudi pravico do 

zavrnitve predlaganega zdravljenja. Svoboda 

odločanja glede lastnega zdravljenja ima tako 

pravno kot tudi etično osnovo. 

Eden glavnih elementov celotnega procesa 

zdravnikove pojasnilne dolžnosti in pacientove 

privolitve ali zavrnitve predlaganega zdravljenja 

pa je seveda pacientova sposobnost, da razume 

naravo svojega stanja in prednosti ter možne 

zaplete predlaganega načina zdravljenja ter tudi 

drugih možnih načinov obravnave. Njegova 

sposobnost razumevanja je odvisna od njegove 

zrelosti, stanja zavesti, izobrazbe, kulturnega 

okolja, jezika, priložnosti in pripravljenosti, da 

postavlja vprašanja, pa tudi od načina, na katerega 

je informacije prejel. Zmanjšana sposobnost 

razumevanja ni nujno enaka pravni 

nekompetenci. Včasih je potrebna celo 

psihiatrična ocena pacientove zmožnosti 

pravilnega razumevanja informacij. Kritična v 

celotnem procesu informiranja pa je zdravnikova 

integriteta pri izbiranju informacij, ki jih poda 

pacientu ter spoštljivost pri predstavitvi teh 

informacij pacientu. Bistvo celotnega procesa 

pacientove privolitve ni le v tem, da zdravnik 

poda informacije, pač pa v tem, da zagotovi, da 

pacient te informacije tudi razume in se na podlagi 

slišanega svobodno odloči, torej brez vplivanja 

zdravnika ali kogarkoli drugega na odločitev 

glede zdravljenja 

. 

3 Zakonodajna ureditev pojasnilne 

dolžnosti 

3.1 Ustava republike Slovenije 

Ustava RS v 51. členu ureja pravico do 

zdravstvenega varstva, v skladu s katero nikogar 

ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, 

ki jih določa zakon. 

V 35. členu Ustava RS vsakomur zagotavlja 

nedotakljivost človekove telesne in duševne 

celovitosti, zasebnosti ter osebnostnih pravic. 

Nedotakljivost duševne celovitosti pomeni zlasti 

prepoved posegov v svobodo odločanja, 

poudarjena je pravica do samoodločbe, pravica 

odločati o samem sebi. 
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3.2 Zakon o pacientovih pravicah – 20. člen 

(2) 

Zakon o pacientovih pravicah ureja obveščenost 

pacienta in pojasnilno dolžnost zdravnika v 20. 

členu. Gre za zdravnikovo pojasnilo in obveščanje 

pacienta o vseh postopkih v zvezi z njegovim 

zdravljenjem in je temeljna predpostavka 

veljavnosti pacientove privolitve oziroma 

zavrnitve. 

 

V skladu z 20. členom ZPacP ima pacient pravico, 

da je zaradi uresničevanja pravice do 

samostojnega odločanja o zdravljenju in pravice 

do sodelovanja v procesu zdravljenja obveščen o: 

− svojem zdravstvenem stanju in verjetnem 

razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe, 

− cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha 

ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega 

medicinskega posega oziroma predlaganega 

zdravljenja, 

− možnih tveganjih, stranskih učinkih, 

negativnih posledicah in drugih neprijetnostih 

predlaganega medicinskega posega oziroma 

predlaganega zdravljenja, vključno s 

posledicami njegove opustitve, 

− morebitnih drugih možnostih zdravljenja, 

− postopkih in načinih zdravljenja, ki v RS niso 

dosegljivi ali niso pravice iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. 

Zakon v istem členu določa tudi, da mora 

zdravnik, odgovoren za zdravljenje, pacientu 

pojasniti v neposrednem stiku, obzirno, na 

pacientu razumljiv način oziroma skladno z 

individualnimi sposobnostmi sprejemanja 

informacij, v celoti in pravočasno. Za operativni 

ali drug medicinski poseg, povezan z večjim 

tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu da 

razumljiva ustna in pisna navodila zdravnik, ki bo 

opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug 

zdravnik, ki je usposobljen za tak poseg (2. 

odstavek 20. člena ZPacP). Pacient ima pravico 

do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku 

zdravljenja ter po koncu medicinskega posega 

oziroma zdravljenja pravico do obveščenosti o 

rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih zapletih 

(3. odstavek 20. člena ZPacP). Pacient, ki ni 

sposoben odločanja o sebi, uresničuje pravice po 

tem členu v skladu z zmožnostmi, ki jih dopušča 

njegova sposobnost razumevanja (4. odstavek 20. 

člena ZPacP). 

Poleg obveščenosti pacienta oziroma izpolnjene 

pojasnilne dolžnosti zdravnika morajo biti za 

veljavno privolitev oziroma zavrnitev izpolnjene 

še naslednje predpostavke: 

− pacient mora biti sposoben odločanja o sebi, 

− privolitev mora biti zavestna, 

− privolitev mora biti svobodna (brez vpliva sile, 

grožnje ali zvijače tretjih oseb), 

−  privolitev mora biti dana pred posegom 

(vnaprejšnja privolitev), 

− privolitev mora biti dana osebno ali po osebi, 

ki je po zakonu upravičena do privolitve 

namesto pacienta, 

− v določenih primerih mora biti privolitev 

pisna. 

Privolitev se da ustno ali z ravnanjem, na podlagi 

katerega je mogoče zanesljivo sklepati, da pomeni 

privolitev. V določenih primerih zakon 

predvideva pisno privolitev. Obvezna pisna 

privolitev je v zakonu določena za operativni ali 

drug medicinski poseg, povezan z večjim 

tveganjem ali večjo obremenitvijo (2. odstavek 

20. člena ZPacP). Posebnost te privolitve je 

predpisani privolitveni obrazec (5. odstavek 26. 

člena ZPacP). Pri privolitvenem obrazcu gre za 

vnaprej natisnjen formular z določenimi 

rubrikami, ki vsebujejo deloma že natisnjeno 

besedilo in prazna polja za vnos potrebnih 

podatkov. 

Zakon je uredil še potrebno ravnanje v dveh 

posebnih življenjskih situacijah, ko pacient v 

medicinski poseg sicer privoli (na primer ustno ali 

s konkludentnim ravnanjem), vendar v 

− enem primeru iz objektivnih razlogov ne more 

dati pisne privolitve, ker je na primer v 

takšnem zdravstvenem stanju, ki tega ne 

omogoča, in 

− v drugem primeru iz subjektivnih razlogov 

noče dati pisne privolitve. 

V obeh primerih se privolitev potrdi s podpisom 

dveh polnoletnih prič in se hkrati navede dejstvo 

in morebitne razloge za odsotnost podpisa 

pacienta. Edini pogoj, ki ga morajo priče 

izpolnjevati, je polnoletnost. Situacijo, ko pacient 

sicer jasno izraža privolitev, privolitvenega 

obrazca pa ne želi podpisati, zakon šteje za 

privolitev, pod pogojem, da se to dejstvo in 
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morebitni razlog zanj evidentirajo na obrazcu in 

potrdijo s podpisom dveh polnoletnih prič (6. 

odstavek 26. člena ZPacP). V takšnem primeru je 

medicinski poseg dopustno izvesti. 

Če pacient ni sposoben odločanja o sebi ali ni 

zmožen izraziti svoje volje, se lahko opravi nujna 

medicinska pomoč brez njegove privolitve. 

Pacientova avtonomija je zagotovljena v 26. členu 

ZPacP, ki v drugem odstavku določa, da pacientu, 

ki je sposoben odločanja o sebi, brez njegove 

poprejšnje svobodne in zavestne privolitve, ki jo 

oblikuje na podlagi dobljenih pojasnil, ni 

dovoljeno opraviti medicinskega posega oziroma 

zdravstvene oskrbe. Privolitev se ne nanaša samo 

na posamezen medicinski poseg, ampak tudi na 

katerokoli dejanje v zvezi z zdravstveno oskrbo 

(na primer UZ pregled ploda). Privolitev pacienta 

je potrebna tudi v primeru: 

− sodelovanja v učnem procesu, zlasti ob 

prisotnosti drugih oseb med izvajanjem 

zdravstvene oskrbe zaradi zdravstvenega 

izobraževanja, 

− uporabe zdravstvenih podatkov za namene, ki 

ne predstavljajo zdravljenja, 

− seznanjanja tretjih oseb z zdravstveno 

dokumentacijo, 

− sporočanja informacij o zdravstvenem stanju 

tretjim osebam, 

− sodelovanja v medicinskih raziskavah, 

− preiskav na njemu odvzetem biološkem 

materialu, pri čemer se te lahko opravijo samo 

za potrebe njegovega zdravljenja, razen če 

morebitno drugo rabo biološkega materiala 

ureja poseben zakon, 

− razpolaganja s telesom ali deli telesa po 

njegovi smrti za potrebe medicinskega 

izobraževanja in znanstvenih raziskav, za 

katerega se smiselno uporabljajo določbe 

zakona, ki ureja odvzem in presaditev delov 

človeškega telesa zaradi zdravljenja, 

− darovanja organov, tkiv ali celic v času 

življenja in po smrti, ki ga ureja poseben 

zakon. 

Pacient, ki je sposoben odločanja o sebi, ima 

pravico zavrniti predlagani medicinski poseg 

oziroma zdravstveno oskrbo, razen kadar bi to 

ogrozilo življenje ali huje ogrozilo zdravje drugih 

(1. odstavek 30. člena ZPacP). Če zdravnik, ki 

pacienta zdravi, oceni, da je pacientova odločitev 

v nasprotju z njegovo najboljšo zdravstveno 

koristjo in bi zavrnitev lahko ogrozila njegovo 

življenje ali povzročila nepopravljivo in hudo 

poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja, 

mora poskusiti pacienta o tem prepričati, po 

potrebi pa za pomoč zaprositi pacientove ožje 

družinske člane oziroma predlagati pacientu 

pridobitev drugega mnenja (2. odstavek 30. člena 

ZPacP). Zavrnitev medicinskega posega oziroma 

zdravstvene oskrbe ne sme imeti posledic v 

odnosu zdravstvenih delavcev oziroma 

zdravstvenih sodelavcev do pacienta (3. odstavek 

30. člena ZPacP). Za operativne ali druge 

medicinske posege, povezane z večjim tveganjem 

ali večjo obremenitvijo, se zavrnitev dokumentira 

na posebnem obrazcu (4. odstavek 30. člena 

ZPacP). 

Pacient ima po 31. Členu ZPacP pravico kadarkoli 

preklicati privolitev oziroma zavrnitev v 

medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo 

pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon za izvedbo 

zdravstvene oskrbe brez privolitve pacienta 

predvideva sankcije za prekršek tako za pravno 

osebo kot tudi za odgovorno osebo pravne osebe. 

Medicinski poseg oziroma zdravstvena oskrba, ki 

ni poseg oziroma nujna medicinska pomoč in 

hkrati ni operativni ali drug medicinski poseg, 

povezan z večjim tveganjem ali večjo 

obremenitvijo, se pacientu lahko opravi brez 

njegove privolitve pod naslednjimi pogoji (29. 

člen ZPacP): 

− pacient ni sposoben odločanja o sebi, 

− zdravnik ni vedel in ni mogel vedeti, da je 

pacient, pacientov zdravstveni pooblaščenec 

oziroma pooblaščenka, pacientov zakoniti 

zastopnik oziroma zastopnica ali druga oseba, 

ki po zakonu lahko da privolitev, posegu 

nasprotoval, 

− privolitve oseb iz prejšnje alineje v razumnem 

času ni bilo mogoče pridobiti, 

− bo medicinski poseg oziroma zdravstvena 

oskrba pacientu v največjo zdravstveno korist. 

 

4 Pojasnilna dolžnost v porodništvu – 

smisel in možnosti 
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4.1 Porodništvo kot specifična veja 

medicine 

Porodništvo je edinstvena specialnost v medicini, 

ki je zaradi specifičnosti dela povezana z relativno 

visokim tveganjem za zaplete in posledično 

različne tožbene zahtevke. V Veliki Britaniji 

predstavljajo tožbe iz tega področja 60-70% vseh 

tožb zaradi domnevnega nepravilnega 

zdravljenja, za Slovenijo žal nimamo podatkov. 

Zaradi vse večjega števila tožb v porodništvu so 

mnogi porodničarji opustili opravljanje svoje 

dejavnosti oziroma se mladi vse manj odločajo za 

to specializacijo. 

Nosečnost in porod sta fiziološka procesa, ki pa 

kljub številnim raziskavam še vedno nista povsem 

pojasnjena. Pri večini zdravih žensk se tako 

nosečnost kot porod lahko zaključita brez 

zapletov, z rojstvom zdravega otroka. V zadnjih 

desetletjih se je z razvojem medicine močno 

zmanjšalo število neuspešnih nosečnosti in/ali 

zapletov ob porodu in v javnosti se ustvarja 

napačen vtis, da do zapletov pri porodu brez 

napake zdravstvenega osebja sploh ne pride 

oziroma ne sme priti. Starši in sorodniki se več 

mesecev veselijo rojstva zdravega novorojenčka 

in vsakršen odklon od teh pričakovanj pomeni 

odgovornost “nekoga”, običajno zdravnika ali 

babice, prisotne pri porodu, ne upoštevajo pa 

individualnih bioloških razlik in posebnosti ter 

dejstva, da je včasih tudi najnaprednejša medicina 

v boju z naravo žal nemočna. 

4.2 Avtonomija in pojasnilna 

dolžnost zdravnika porodničarja 

Porodništvo je edina specialnost v medicini, kjer 

imamo hkrati opravka z dvema osebama – materjo 

in otrokom. Nosečnost sama po sebi je stanje, ki 

prinaša s seboj določena tveganja tako za žensko 

kot tudi za plod; v primeru prej obstoječih bolezni 

matere so ta tveganja še toliko večja. V procesu 

obravnave nosečnice le-ta nastopa v vlogi 

pacientke tudi v primerih, ko ni potrebe po 

medicinskih ukrepih. Princip avtonomije 

zdravnika zato porodničarju narekuje dolžnost 

informiranja ženske in sodelovanje pri odločitvah 

glede obravnave njene nosečnosti. S pravnega 

stališča plod nima svojih pravic, dokler ni rojen 

oziroma dokler je “del matere”. Vendar pa ob 

napredku prenatalne oskrbe in razvoju feto-

maternalne medicine vse pogosteje govorimo o 

plodu kot “pacientu”, ki s trenutkom rojstva 

pridobi tudi pravno varnost. Postopki in ukrepi, ki 

jih opravimo ali ne opravimo v procesu poroda in 

s katerimi se mati strinja ali jih zavrača, lahko 

vplivajo na zdravje in življenje otroka, ki bo rojen. 

Vsaka situacija, v kateri je materino zdravje ali 

interes v nasprotju z interesi ploda, lahko pomeni 

konflikt med materjo in plodom, pri čemer mora 

zdravnik porodnici razložiti vse možne posledice 

njenih odločitev (npr. nestrinjanje nosečnice s 

predlaganim pospeševanjem poroda pri stanju 

ploda, pri katerem lahko dolgotrajen porod 

povzroči resne škodljive posledice za plod; 

zahteva za carski rez brez medicinske indikacije). 

V takšnih primerih pacientka sicer lahko podpiše 

privolitveni obrazec oziroma napiše, da predlagan 

poseg ali postopek zavrača, a je veljavnost 

takšnega podpisa na sodišču zaradi posebnega 

psihičnega stanja, v katerem se ženska med 

porodom nahaja, vprašljiva, porodničar pa je 

“stisnjen v kot”. Pojasnilna dolžnost zdravnika je 

zato tudi v tem primeru izjemno pomembna. 

Vprašanje pa je, kdaj naj bi celoten proces 

pojasnjevanja potekal – že v času nosečnosti ali 

šele, ko se porod začne in se šele takrat pokaže, ali 

bo kakršenkoli medicinski postopek sploh 

potreben ali ne? V prvem primeru lahko s 

pojasnjevanjem vseh možnih zapletov ob porodu 

povzročimo popolnoma nepotreben strah pred 

porodom, ki se nato dejansko lahko že samo iz 

tega razloga konča z določenimi zapleti, do 

katerih pri zdravi in sproščeni porodnici sploh ne 

bi prišlo. V drugem primeru pa tvegamo, da se 

bomo znašli v situaciji, ko za natančno in 

dolgotrajno pojasnjevanje vseh možnih izhodov 

enostavno ne bo več dovolj časa, da bi lahko vse 

potrebne postopke opravili tako, da se bo porod 

končal z rojstvom zdravega otroka brez dodatne 

škode materi. 

Zdravstveno varstvo nosečnic je v Sloveniji zelo 

dobro urejeno. Pripada jim deset obiskov pri 

zdravniku ali babici, med katerimi se nosečnice že 

dokaj dobro informirajo glede vprašanj, ki jih 

zanimajo. Zelo dobro so organizirane tudi 

materinske šole, kjer prav tako strokovnjaki 

predstavijo vse v zvezi z nosečnostjo in porodom, 

kar bodoče starše zanima. Seveda pa vse te 
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informacije ne morejo in ne smejo zamenjati ali 

nadomestiti pojasnilne dolžnosti zdravnika 

porodničarja. Nenazadnje je le-ta tudi tisti, ki je v 

celoti odgovoren za potek poroda in ima vlogo 

“lečečega zdravnika”. 

Pojasnilna dolžnost zdravnika je med samim 

porodom zaradi posebnega psihičnega stanja, v 

katerem se nahaja pacientka, lahko zelo otežena. 

Boleči popadki in izčrpanost porodnice lahko 

spremenijo način sprejemanja in dojemanja 

informacij ter njene odločitve. Zato je 

priporočljivo, da zdravnik pojasnilno dolžnost 

glede možnih postopkov in pričakovanih zapletov 

opravi, preden se začne aktivna faza poroda. 

Kadar to ni mogoče in mora zdravnik porodnici 

pojasniti postopke in možne izhode iz določene 

situacije v aktivni fazi poroda, pa je prav, da 

počaka na čas med dvema popadkoma in se v tem 

(zelo kratkem) času poskuša pogovoriti s 

pacientko in zagotoviti, da je le-ta prejete 

informacije tudi pravilno razumela. Porodniška 

nujna stanja so akutni zapleti, ki ogrožajo 

življenje porodnice ali otroka in zahtevajo 

takojšnje ukrepanje. Zakon ne predvideva poroda 

kot posebne okoliščine glede pojasnilne dolžnosti 

in privolitve. 

Na tem mestu bi morda opozorili še na vpletanje 

nestrokovnega osebja v svetovalni proces 

nosečnici. V zadnjem času se tudi v našem okolju 

pogosto srečujemo s t.i. dulami ali obporodnimi 

pomočnicami, ki sicer nimajo nobene medicinske 

izobrazbe, a so si v imenu “poklicanosti k 

nesebični pomoči ženskam” vzele pravico, da 

“informirajo” nosečnico o posegih in postopkih, 

ki jih zdravstveno osebje izvaja po njihovem 

neupravičeno, brez skrbi za žensko in otroka, s 

pogostimi zapleti zaradi nestrokovnega ravnanja 

osebja v porodnišnicah. Pojasnilna dolžnost 

zdravnika je pri pacientki, ki je obremenjena s 

takšnimi zelo pristranskimi informacijami, še 

toliko bolj pomembna, čeprav od njega zahteva 

ogromno truda in energije. Bistveno pa je, da 

pacientki poda odkrito, strokovno in popolno 

informacijo glede pričakovanega poroda. 

4.3 Avtonomija nosečnice in porodnice 

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah ima 

tudi nosečnica oziroma porodnica pravico do 

svobodnega odločanja glede vseh postopkov, ki se 

tičejo njenega telesa. Včasih se že v času 

nosečnosti srečamo s situacijo, ko je treba sprejeti 

odločitve glede zdravljenja nosečnice ali ploda. 

Povsem legitimna pravica ženske, da v primeru 

njene bolezni ali stanja sprejme ali zavrne 

predlagane ukrepe, ki bi bili potrebni za ohranitev 

ali izboljšanje njenega zdravja, kot je na primer 

prekinitev nosečnosti ali zdravljenje, ki bi lahko 

škodljivo vplivalo na zdravje njenega otroka. Če 

zavrne zdravljenje svoje bolezni vedoč, da se bo 

le-ta zato lahko močno poslabšala ali celo ogrozila 

njeno življenje, ob tem pa bo imel njen otrok 

boljše možnosti preživetja, mora zdravnik to 

njeno željo spoštovati. Pojasnilna dolžnost 

zdravnika je tukaj izjemnega pomena in mora biti 

opravljena resnično strokovno in skrbno. 

Glede na to, da s pravnega stališča plod nima 

svojih pravic, mora zato tako v nosečnosti kot 

med porodom in povsem do konca poroda, torej 

dokler otrok ni v celoti porojen, zdravnik oziroma 

zdravstveno osebje upoštevati želje matere glede 

predlaganih postopkov, pa čeprav menijo, da bo 

to pomenilo škodo za otroka. Porodnica ima 

avtonomno pravico, da se na podlagi 

predstavljenih informacij svobodno odloči, da 

predlagane postopke sprejme ali pa zavrne, pri 

čemer pa mora sprejeti tudi posledice svojih 

odločitev. Primeri, ko osebje porodnici predlaga 

določene ukrepe, ki bi pomenili boljši izid poroda 

za otroka, ona pa v veliki želji po naravnem 

porodu vse zavrača, so v kritičnih primerih 

izjemno redki. Ob strokovnem pojasnilu glede 

postopkov in njihovih posledic se praktično vsaka 

bodoča mamica odloča v korist svojega otroka. Na 

strani osebja pa je, da tega ne “izkoriščajo” za to, 

da uveljavijo svojo voljo, pač pa delajo v korist 

porodnice in njenega otroka. 

V primeru, da nosečnica ali porodnica sama ni 

sposobna sprejemati odločitev glede svojega 

zdravstvenega stanja, o tem odloča najbližji 

sorodnik, običajno mož oziroma partner. 

4.4 Analiza primera (3) 

Primer: 30-letna gospa je bila sprejeta v 

porodnišnico s popadki in razpokom plodovih 

ovojev. Predhodna nosečnost se je zaradi 

nesorazmerja med plodovo glavico in velikostjo 
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materine medenice končala z nujnim carskim 

rezom, zaradi česar je bila v drugi nosečnosti 

nekoliko večja verjetnost ponovnega carskega 

reza, izbrana ginekologinja pa je zato pacientki že 

nekaj tednov pred predvidenim dnevom poroda 

napisala napotnico za carski rez (pri tem velja 

omeniti, da izbrani ginekolog sicer izda napotnico 

za obravnavo na sekundarnem nivoju, odločitev 

glede načina poroda pa je v rokah porodničarja). 

Ob sprejemu je porodničar ugotovil, da je porod v 

teku oziroma je že močno napredoval, 

kontraindikacij za vaginalni porod ni bilo, zato se 

je kljub zahtevi pacientke, da želi carski rez, 

odločil za t.i. poskus vaginalnega poroda po 

carskem rezu. Kmalu za tem je prišlo do 

raztrganja maternice v lateralnem delu. Posledica 

je bilo daljše pomanjkanje kisika pri plodu, ki je 

zato utrpel hude in nepopravljive poškodbe 

možganov, ki so vodile v cerebralno paralizo 

četrte do pete stopnje s pridruženo epilepsijo. 

Pacientka je vložila tožbo zoper porodnišnico za 

plačilo odškodnine za povzročeno 

nepremoženjsko in premoženjsko škodo zaradi 

zdravniške napake, in sicer naj bi zdravnik 

porodničar opustil pojasnilno dolžnost in v 

nasprotju s pacientkino voljo vztrajal pri 

naravnem porodu. 

Na podlagi pridobljenega izvedenskega mnenja je 

sodišče zaključilo, da pri porodu ni bila storjena 

zdravniška napaka, ampak se je zgodil zaplet. 

Sodišče je ugotovilo, da porod po naravni poti po 

predhodnem carskem rezu zaradi disproporca ni v 

nasprotju s pravili stroke oziroma takšen potek 

prvega poroda ne terja sam po sebi odločitve za 

porod s carskim rezom ob kasnejšem porodu. Po 

carskem rezu je povečano tveganje, da pri katerem 

od naslednjih porodov ali še v sami nosečnosti 

pride do raztrganja maternice na mestu, kjer je 

maternično tkivo zaradi brazgotine slabše 

kakovosti. Tveganje, da do raztrganja pride, je 

največ 1 %, zato vaginalni porod ni 

kontraindiciran in se ga poskusi, če ni drugih 

kontraindikacij. Do raztrganja maternice je prišlo 

zaradi njenega raztezanja. Gre za nehoteno 

krčenje materničnih mišic ob popadkih, pri čemer 

po zakonih fizike popusti najšibkejši del 

maternične stene, to je praviloma brazgotina, ki je 

ostala po predhodnem carskem rezu, ali del, ki je 

najbolj izpostavljen raztezanju (lateralni del, ki se 

je raztrgal v konkretnem primeru). Na tem mestu 

se maternica lahko raztrga ne glede na to, ali je 

porodnica prvorodnica ali mnogorodnica po 

vaginalnem porodu ali po porodu s carskim 

rezom. Ključen dejavnik za raztrganje je lahko 

zanemarjen porod ob disproporcu, vendar je v 

konkretnem primeru porod do samega raztrganja 

potekal brez težav (plod je napredoval po porodni 

poti) in brez klinične zaznave disproporca. 

Odločilen razlog za obstoj odškodninske 

odgovornosti bolnišnice pa je sodišče videlo v 

tem, da porodnici ni omogočila informiranega 

soodločanja o poteku poroda (na temelju 

opustitve pojasnilne dolžnosti). Na podlagi 

pridobljenega izvedenskega mnenja je sodišče 

ugotovilo, da se za naravni porod ne zahteva 

soglasja porodnice, mora pa zdravnik porodničar, 

kadar gre za stanje po carskem rezu, porodnici 

predstaviti tveganja in ji omogočiti, da sodeluje 

pri odločitvi o načinu poroda. V primeru 

porodničinega vztrajanja pri carskem rezu se 

naravni porod ne opravi. Ker v konkretnem 

primeru do raztrganja maternice ni prišlo na mestu 

predhodnega reza, sicer ni vzročne zveze med 

škodnim dogodkom in predhodnim carskim 

rezom, obseg pojasnilne dolžnosti pa bi vendarle 

moral zajeti še možnost raztrganja zaradi 

povečanega raztezanja maternice kot posledice 

večjega delovanja sil zaradi upora med plodovo 

glavico in porodničino medenico, ki bi utegnil 

delovati ob eventualnem ponovnem disproporcu, 

potem ko je bil ta ugotovljen ob pacientkinem 

prvem porodu. 

Višje sodišče je glede opustitve zdravnikove 

pojasnilne dolžnosti v celoti potrdilo razloge 

prvostopenjskega sodišča in dodatno utemeljilo, 

da odsotnost pojasnilne dolžnosti pomeni kršitev 

pogodbe med zdravnikom oziroma zdravstveno 

ustanovo in pacientom, kar pomeni, da je 

porodnišnica zaradi neizpolnitve pojasnilne 

dolžnosti kršila svoje pogodbene obveznosti in 

zato odgovarja za škodo, ki je s takšno kršitvijo v 

pravno relevantni vzročni zvezi. 

Vrhovno sodišče je sledilo večinskemu stališču 

pravne teorije, da je razmerje med zdravnikom 

oziroma zdravstvenim zavodom in pacientom 

pogodbene narave. Pogodba o zdravstvenih 

storitvah predstavlja temeljno podlago pravic in 

obveznosti pacienta ter zdravnika oziroma 
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zdravstvenega izvajalca. Izjema od pogodbenega 

načela velja v primerih, ko mora zdravnik opraviti 

nujen medicinski poseg, pacient pa je v stanju, ki 

mu ne dopušča oblikovanja lastne volje. 

Obveznost pacienta je plačilo opravljene storitve, 

ki ga opravi sam ali preko skladov zdravstvenega 

zavarovanja, obveznost zdravnika pa je izpolnitev 

dogovorjene zdravstvene storitve, ki ima običajno 

značilnost obligacije prizadevanja. V pravni 

teoriji se zdravniška pogodba opredeljuje kot 

podjemna pogodba. Če zdravnik ne ravna v skladu 

s standardi, ki jih nalaga strokovna doktrina, in 

pacientu nastane škoda, gre za kršitev 

pogodbenega razmerja, zdravnik oziroma 

zdravstvena ustanova pa odgovarja na temelju 

poslovne odškodninske odgovornosti 

(odgovornost na temelju medicinske napake). 

Zdravnik oziroma zdravstvena ustanova pa lahko 

odgovarja za pravno priznano škodo tudi, če je bil 

medicinski poseg opravljen v skladu z medicinsko 

doktrino oziroma lege artis, če je zdravnik opustil 

svojo pojasnilno dolžnost in se je uresničilo katero 

od tistih tveganj, na katere bi moral biti pacient 

opozorjen (odgovornost na temelju opustitve 

pojasnilne dolžnosti). 

V teoriji in sodni praksi ni bilo enotnega stališča 

o vprašanju, ali je izpolnitev pojasnilne dolžnosti 

pogoj za sklenitev pogodbe o opravljanju 

zdravstvenih storitev. Če je, potem v primeru 

kršitve pojasnilne dolžnosti pogodba ni bila 

veljavno sklenjena in je odgovornost za škodo 

zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti deliktna. Če pa 

izpolnitev pojasnilne dolžnosti ni pogoj za 

veljavno sklenitev pogodbe, je odgovornost za 

škodo zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti 

pogodbena. Omenjeno dilemo je Vrhovno sodišče 

razrešilo v zadevi II Ips 94/2015 z dne 2. 7. 2015. 

Zavzelo je stališče, da pri pravilni izpolnitvi 

pojasnilne dolžnosti ne gre za vprašanje 

izoblikovanja svobodne in resne volje kot pogoja 

za veljavno sklenitev pogodbe o opravljanju 

zdravstvenih storitev, pač pa za zaščito pravice do 

ozaveščene privolitve v posamezen medicinski 

poseg v okviru izpolnjevanja pogodbenih 

obveznosti iz že sklenjene pogodbe. Izpolnitev 

pojasnilne dolžnosti spada v krog pogodbenih 

obveznosti zdravnika in se zato presoja na temelju 

poslovne odškodninske odgovornosti. Bolnišnica 

je v tem primeru nasprotno menila, da zaradi 

specifičnosti položaja med zdravnikom in 

pacientom njunega razmerja ne bi smeli (v celoti) 

obravnavati kot klasičnega pogodbenega 

razmerja, odgovornost na podlagi opustitve 

pojasnilne dolžnosti pa presojati kot civilni delikt. 

Zdravnik oziroma zdravstvena ustanova in 

pacient sta že pred nastankom pravno priznane 

škode v medsebojnem pogodbenem razmerju na 

podlagi pogodbe o zdravstvenih storitvah, zato se 

odškodninska odgovornost za medicinske napake 

presoja na temelju poslovne odškodninske 

odgovornosti. Zdravnikove obveznosti iz 

pogodbenega razmerja s pacientom pa ne 

zajemajo le medicinskih posegov, ki zaradi svoje 

invazivnosti predstavljajo poseg v pacientovo 

telesno integriteto (zdravstvena dejavnost v ožjem 

smislu), pač pa tudi vse ostale ukrepe in 

obveznosti, predpisane z zakonom (zdravstvena 

dejavnost v širšem smislu), kamor sodi tudi 

pojasnilna dolžnost. Zdravstvena dejavnost je 

urejena z vrsto zakonskih in podzakonskih aktov. 

Vsebino pogodbe o opravljanju zdravstvenih 

storitev zato delno dopolnjujejo tudi te norme, 

vendar zaradi tega odnos med zdravnikom in 

pacientom ne izgubi pogodbene narave. Določba 

47. člena ZZDej, ki pacientu v primeru 

neustreznega zdravljenja daje pravico do 

odškodnine, je edukativna, pri čemer se bo 

odgovornost zdravnika oziroma zdravstvene 

ustanove za pravno priznano škodo vedno 

presojala po splošnih pravilih odškodninske 

odgovornosti, bodisi poslovne, če gre za poslovno 

odškodninsko odgovornost, bodisi neposlovne, če 

gre za deliktno odgovornost (npr. zdravnikovo 

ravnanje v nuji). Odgovornost zdravnika oziroma 

zdravstvene ustanove se tako v primeru 

zdravniške napake, kot tudi v primeru opustitve 

pojasnilne dolžnosti presoja na temelju poslovne 

odškodninske odgovornosti. 

Sodišče je v skladu s 4. in 5. alinejo 47. člena 

ZZDej tudi ugotovilo, da ima pacient v primeru 

zdravljenja bolezni pravico odkloniti predlagane 

medicinske ukrepe ali pa zanje podati soglasje. Ta 

pravica je po naravi stvari v primeru nosečnosti in 

poroda omejena, porod se bo zgodil, v določeni 

meri lahko vplivamo le na način, kako se bo 

zgodil. Če za carski rez ni medicinskih indikacij, 

nosečnica načeloma nima pravice izbrati carskega 

reza kot načina poroda. S pomočjo izvedencev 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 

59 |  
 

medicinske stroke je sodišče ugotovilo, da je v 

primeru predhodnega carskega reza, ki ga je imela 

tudi pacientka v tem primeru, podana relativna 

indikacija za carski rez. V tem primeru zdravnik 

porodničar nosečnici predstavi tveganja in ji 

omogoči, da sodeluje pri odločitvi o načinu 

poroda. Če nosečnica vztraja pri carskem rezu, se 

vaginalnega poroda ne poskuša opraviti. 

Po presoji nižjih sodišč temelji odgovornost 

porodnišnice na opustitvi pojasnilne dolžnosti 

zdravnika porodničarja. Pojasnilna dolžnost je 

urejena v 20. členu Zakona o pacientovih 

pravicah. 

Pravnomočna sodba bolnišnici očita, da pacientki 

ni predstavila prednosti in slabosti naravnega 

poroda po predhodnem carskem rezu v primerjavi 

s carskim rezom, natančneje, da ji zdravnik 

porodničar ni predstavil tveganja raztrganja 

maternice zaradi povečanega raztezanja 

maternice kot posledice večjega delovanja sil 

zaradi upora med plodovo glavico in porodničino 

medenico, ki bi utegnil delovati ob eventuelnem 

ponovnem kefalopelvinovem dispoporcu, potem 

ko je bil ta ugotovljen ob tožničinem prvem 

porodu. Vendar po presoji Vrhovnega sodišča ta 

opustitev pojasnilne dolžnosti ni v pravno 

relevantni vzročni zvezi s škodo, ki so jo utrpeli 

tožniki. Ob predpostavki, da bi porodničar svojo 

pojasnilno dolžnost ustrezno opravil, tako da bi 

tožnico ustrezno informiral o tveganjih, ki jim je 

lahko izpostavljena ob naravnem porodu ali 

carskem rezu po predhodnem carskem rezu, nato 

pa bi zavrnil tožničino zahtevo za carski rez in 

vztrajal pri naravnem porodu, bi v takem primeru 

presodili, da se je porodnišnica z ustreznim 

informiranjem pacientke razbremenila 

odškodninske odgovornosti in bi institut 

zdravnikove pojasnilne dolžnosti degradirali na 

(nepotrebno) birokratsko obveznost zdravnika, ki 

je namenjena sama sebi. Institut zdravnikove 

pojasnilne dolžnosti pa zasleduje izredno 

pomemben namen, to je informirati pacienta, da 

bo zmožen sprejeti razumno odločitev o svojem 

zdravljenju, tako da bo bodisi podal soglasje k 

predlaganemu medicinskemu posegu ali pa bo 

medicinski poseg odklonil. Ta možnost odločanja 

o sebi, konkretno o izbiri načina poroda, pri čemer 

nosečničina volja ni povsem svobodna, je bila 

porodnici odvzeta. 

Bolnišnica se je nato sklicevala na avtonomijo in 

neodvisnost zdravnika in njegovo zakonsko 

dolžnost, da ravna po pravilih stroke, pri čemer 

naj ne bi mogel biti odgovoren za nezaželen izid 

poroda, če je le vztrajal pri nadaljevanju poroda 

po naravni poti. Vrhovno sodišče je zato moralo 

pretehtati, ali v konkretnem primeru dati prednost 

pacientkini pravici do svobodnega odločanja o 

sami sebi ali zdravnikovi avtonomiji, da v skladu 

s pravili stroke in znanosti izbere najprimernejši 

način zdravljenja. 

 Pojasnjeno je bilo, da nosečnica načeloma nima 

pravice izbrati carskega reza kot načina poroda. 

Odločitev o tem, kdaj je treba opraviti carski rez, 

je treba prepustiti medicinski stroki. Le zdravniki 

lahko na podlagi pravil medicinske stroke ter 

zdravstvenega stanja nosečnice in ploda ocenijo, 

ali se porod lahko opravi po naravni poti ali s 

carskim rezom. S pomočjo izvedencev 

medicinske stroke je bilo v konkretnem primeru 

ugotovljeno, da se je v medicinski stroki 

izoblikoval strokovni standard, v skladu s katerim 

se šteje, da je v primeru predhodnega carskega 

reza podana relativna indikacija za carski rez. V 

tem primeru porodničar nosečnici predstavi 

tveganja in ji omogoči, da sodeluje pri odločitvi o 

načinu poroda. Če nosečnica vztraja pri carskem 

rezu, se vaginalnega poroda ne poskuša opraviti. 

Tožničin prvi porod se je po neuspeli vakuumski 

ekstrakciji dokončal s carskim rezom. 

Ugotovljeno je bilo nesorazmerje med glavo 

ploda in medenico matere, ki otežuje ali 

onemogoča porod po naravni poti. Ker se je 

tožničin prvi porod opravil s carskim rezom, se je 

pacientka ob porodu drugega otroka znašla v 

položaju, v katerem ji je medicinska stroka dala 

pravico, da dejavno sodeluje pri izbiri načina 

poroda, vključno s pravico, da izbere porod s 

carskim rezom. Glede na izoblikovane 

medicinske standarde je torej od zdravnika 

upravičeno zahtevala, da se porod opravi s 

carskim rezom. Ker je bila njena zahteva 

zavrnjena s pojasnilom, da bodo najprej poskusili 

z naravnim porodom, ji je bila odvzeta možnost 

odločanja o sami sebi. Neupravičeno je bilo 

poseženo v njeno temeljno in hkrati osebnostno 

pravico do samoodločanja, ki je varovana v 35. 

členu URS in 47. členu ZZDej. Konflikt med 

porodničino pravico do samoodločanja in 
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avtonomijo zdravnika porodničarja, da svobodno 

izbere način poroda, je prvenstveno razrešila že 

medicinska stroka sama. Če ima nosečnica za 

seboj slabo izkušnjo s predhodnim porodom, je po 

medicinskem standardu treba dati prednost njeni 

odločitvi, četudi njena izbira po mnenju zdravnika 

ni najboljša. Takšno ravnanje je skladno s 

sodobnim pogledom na odnos med zdravnikom in 

pacientom, v katerem ima pacient v postopku 

medicinske obravnave položaj enakovrednega 

subjekta in je spoštovana njegova avtonomija 

osebnosti. Čeprav je prvostopenjsko sodišče 

formalnopravno pacientkino odškodninsko 

odgovornost utemeljilo na kršitvi pojasnilne 

dolžnosti, pa je na več mestih poudarilo, da je bila 

pacientki odvzeta možnost izbire o vrsti poroda, 

kar je v obravnavani zadevi ključna ugotovitev za 

odškodninsko odgovornost bolnišnice. 

5 Zaključek 

Pojasnilna dolžnost je zakonsko urejena dolžnost 

vsakega zdravnika, da pacienta korektno in 

objektivno pouči o njegovi bolezni, možnih 

načinih zdravljenja in posledicah pacientove 

privolitve ali zavrnitve predlaganega načina 

zdravljenja. Izpolnjevanje pojasnilne dolžnosti je 

za zdravnika porodničarja zaradi narave 

njegovega dela pogosto zelo oteženo, a ga to 

omenjene dolžnosti ne odvezuje. Nasprotno, 

ravno zaradi specifičnosti je pojasnilna dolžnost 

zdravnika porodničarja potrebna in nujna, da 

lahko pacientka svobodno, zavestno in odgovorno 

sodeluje pri odločitvah, ki so življenjskega 

pomena ne le zanjo, pač pa tudi njenega otroka. 
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Povzetek 

 

V prvem delu projektne naloge je opisana trenutna organizacija predbolnišnične nujne medicinske pomoči 

v Ljubljani in okolici. Opisane so težave, s katerimi se srečujemo, in posledice zatečenega stanja. V 

nadaljevanju je opisan predlog nove organizacije – srečevalni sistem predbolnišnične nujne medicinske 

pomoči, ki se je v tujini izkazal za najbolj optimalnega in stroškovno učinkovit. V novi organizaciji je 

predvidena združitev dveh enot, ki trenutno pripadata različnim javnim zavodom, v eno enoto – 

Prehospitalno enoto Ljubljana znotraj novo nastalega Urgentnega centra Ljubljana. Bistvo predloga nove 

organizacije izvajanja predbolnišnične nujne medicinske pomoči v Ljubljani in okolici je, da urgentnega 

zdravnika umaknemo iz reanimobila in ga prestavimo v namensko vozilo urgentnega zdravnika. Namen 

vzpostavitve nove organizacije je zagotovitev enako dostopne in enako kakovostne zunaj bolnišnične nujne 

medicinske pomoči za vse prebivalce na področju  Ljubljane in okolice s sočasno zagotovitvijo optimalne 

izrabe za to razpoložljivih sredstev ter povečanje razpoložljivosti in fleksibilnosti urgentnega zdravnika v 

sistemu nujne medicinske pomoči. 

V drugem delu naloge pa je bila za novo nastalo Prehospitalno enoto Ljubljana izdelana strateška mapa 

in sistem strateških uravnoteženih kazalnikov do leta 2023. Opredeljene so štiri strateške teme in štirje 

vidiki uravnoteženih kazalnikov z upoštevanjem vseh deležnikov. Rešitev je izdelana na realnih temeljih in 

v praksi ob upoštevanju vseh predvidenih aktivnosti tudi izvedljiva.  

 

 

1 Uvod 

Nujna medicinska pomoč (NMP) in neodložljivo 

zdravljenje je po Pravilniku o službi nujne 

medicinske pomoči izvajanje nujnih zdravstvenih 

storitev, katerih opustitev bi v kratkem vodila v 

nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt 

pacienta. Služba NMP je sestavni del mreže javne 

zdravstvene službe in je organizirana za 

zagotavljanje nujne medicinske pomoči in nujnih 

prevozov poškodovanih in obolelih oseb na 

območju Republike Slovenije. Obsega zunaj 

bolnišnični in bolnišnični del ter je opredeljena v 

Prilogi 1 Pravilnika o službi NMP (1).  Izvaja se 

torej na terenu, različnih ambulantah ali v 

bolnišnicah.  

Pred bolnišnična nujna medicinska pomoč se 

izvaja izven bolnišnic. Gre za nujne intervencije 

na terenu, za neodložljive hišne obiske, za delo v 

dežurnih ali urgentnih ambulantah (ki so lahko 

locirane tudi v urgentnih centrih), in je v tem 

trenutku organizirana na primarnem nivoju. Pred 

bolnišnična nujna medicinska pomoč oskrbuje 

bolnike, ki iščejo pomoč zaradi akutnih težav in 

niso napoteni s strani drugega zdravnika. 

Bolnišnična nujna medicinska pomoč se izvaja 

v bolnišnici. Izvajajo jo bolnišnični zdravniki 

določene specialnosti. Bolniki so hospitalizirani, 

ali pa so na sprejemne oddelke bolnišnic napoteni 

s strani izbranega, nadomestnega zdravnika ali pa 

s strani dežurnega družinskega oziroma 

urgentnega zdravnika.  

Pred bolnišnična nujna medicinska pomoč 

predstavlja torej nekakšen filter, ki bolnike, ki 

potrebujejo takojšnjo specialistično obravnavo, 

»spusti« skozi, ostale pa dokončno oskrbi sama. 
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Nima namreč smisla, da bolniki obremenjujejo 

specialistične službe za stanja, ki specialistične 

obravnave ne potrebujejo in so lahko dokončno 

oskrbljeni na primarnem nivoju pri družinskem ali 

urgentnem zdravniku.  

V zadnjih letih so bili v Sloveniji v vseh večjih 

mestih zgrajeni novi urgentni centri (UC), izjema 

je le Ljubljana, kjer je UC še vedno v fazi gradnje. 

Enotna metodologija organizacije urgentnih 

centrov v Republiki Sloveniji (2) je ob tem 

predvidela združitev prehospitalnih enot z 

bolnišnicami. Te spremembe so nekoliko 

zameglile razlikovanje med bolnišnično in pred 

bolnišnično NMP. Omogočile so boljšo in hitrejšo 

oskrbo nujnih bolnikov, sočasno pa veliko in 

nepotrebno obremenitev urgentnih oddelkov 

bolnišnic z bolniki, ki bi jih lahko enako dobro (z 

manj stroški) oskrbeli urgentni ali družinski 

zdravniki na primarnem nivoju. Bolniki lahko 

namreč sedaj po lastni presoji kadarkoli zaradi 

česar koli pridejo v UC, kjer bodo obravnavani ne 

glede na nujnost njihovih težav. Slika 1 prikazuje 

koncept pred bolnišnične in bolnišnične NMP.  

 

 

Slika 1: Koncept pred bolnišnične in bolnišnične NMP. 

 

1.1 Pred bolnišnična nujna medicinska 

pomoč v Ljubljani in okolici 

Trenutna organizacija pred bolnišnične NMP v 

Ljubljani in okolici predstavlja v našem prostoru 

in v svetovnem merilu nekaj edinstvenega. Po celi 

državi pred bolnišnično nujno medicinsko pomoč 

v celoti zagotavljajo in organizirajo zdravstveni 

domovi na primarnem nivoju. Nujna medicinska 

pomoč v Ljubljani pa predstavlja izjemo, saj gre 

za nekakšno umetno tvorbo, ki jo sestavljata 

službi dveh različnih javnih zdravstvenih zavodov 

– Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL) in 

Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 

(UKC Ljubljana). Služba nujne medicinske 

pomoči (SNMP), ki je trenutno enota ZDL, je 

nosilec in izvajalec zunaj bolnišnične NMP in 

zagotavlja: 

− obravnavo urgentnih in neurgentnih bolnikov, 

ki pridejo v urgentno ambulanto brez 

predhodne napotitve s strani izbranega ali 

drugega zdravnika, 

− izvajanje nujnih in nenujnih hišnih obiskov (z 

vozilom urgentnega zdravnika (VUZ), ki je 

opremljen v skladu s Pravilnikom o službi 

NMP, in se lahko po potrebi vključuje tudi v 

izvajanje NMP), 

− zdravniki opravljajo nujne intervencije na 

terenu z reanimobilom (ki ga skupaj z 

voznikom in diplomiranim zdravstvenikom – 

spremljevalcem zagotavlja Reševalna postaja 

UKC Ljubljana). 

− izvajanje dežurne službe, v katero se 

vključujejo zdravniki družinske medicine, ki 

delajo na področju Ljubljane in okolice.                                 
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Zdravstveni dom Ljubljana zagotavlja tudi 

dežurno pediatrično službo (PNMP), ki se nahaja 

na Metelkovi ulici. 

Reševalna postaja (RP) UKC Ljubljana se v zunaj 

bolnišnično nujno medicinsko pomoč vključuje z 

zagotavljanjem reševalnega vozila - reanimobila z 

voznikom in diplomiranim zdravstvenikom – 

spremljevalcem, ki skupaj z zdravnikom SNMP 

izvajajo najzahtevnejše intervencije na terenu, ter 

z zagotavljanjem nujnih reševalnih prevozov 

(nujno reševalno vozilo (NRV) z voznikom in 

diplomiranim zdravstvenikom – spremljevalcem 

brez zdravnika). 

Del pred bolnišnične NMP po definiciji 

predstavlja tudi urgentna travmatološka 

ambulanta, kjer zdravniki (sicer terciarne 

ustanove UKC Ljubljana)  oskrbujejo vse sveže 

poškodbe. Razlog je izključno zgodovinske 

narave (ob izgradnji novega UKC leta 1975 je s 

strani UKC prišlo priporočilo, da se vse sveže 

poškodbe usmeri v urgentni blok).  Svežih 

poškodb, ki potrebujejo male kirurške posege, 

danes v enotah ZDL praktično ne morejo oskrbeti 

(za razliko od zdravstvenih domov izven 

Ljubljane).  

Od 1.3.2018 je v izvajanje zunaj bolnišnične NMP 

vključena tudi še relativno nova samostojna 

organizacijska enota znotraj UKC Ljubljana, in 

sicer Dispečerska služba zdravstva (DSZ). Do 

1.3.2018 je vlogo dispečerske službe opravljala 

RP Ljubljana. V trenutni organizaciji NMP 

dispečerska služba v Ljubljani še ne opravlja 

vloge, kot je predvidena v Pravilniku o službi 

NMP in Pravilniku o dispečerski službi (3). Nujne 

klice na področju Ljubljane dispečer trenutno še 

vedno preveže zdravniku SNMP, ki odloči, 

kakšna ekipa bo šla na intervencijo (če sploh). Ko 

bodo s strani ZDL in RP Ljubljana izpolnjeni vsi 

(predvsem kadrovski) pogoji in se bosta enoti 

vključili v dispečersko službo zdravstva, bodo 

zdravstveni dispečerji sprejemali vse klice in jih 

obravnavali v skladu s Slovenskim indeksom. To 

pomeni, da zdravnik ne bo več sprejemal nujnih 

klicev in ne odločal, kakšen bo odziv službe NMP. 

Zdravstveni dispečer bo glede na indeks aktiviral 

ustrezno ekipo oziroma odziv službe NMP.  

Zunaj bolnišnična NMP deluje neprekinjeno vse 

dni v letu. Tekom dneva SNMP zagotavlja 5 

urgentnih zdravnikov, ki sočasno opravljajo dela 

na deloviščih: ambulanta SNMP, hišni obiski in 

nujne intervencije z reanimobilom (do vključitve 

NMP Ljubljana v dispečersko službo zdravstva pa 

še sprejemanje telefonskih klicev in telefonske 

posvete). Ponoči SNMP zagotavlja 3 urgentne 

zdravnike, preko vikenda in prazničnih dni pa 4 

urgentne zdravnike. 

V času dežurne službe delajo na SNMP tudi 

zdravniki družinske medicine. In sicer vsako noč 

1.5 zdravnika (en zdravnik celo noč, drugi pa od 

19:00 do 1:00), ob sobotah čez dan 4 zdravniki ter 

ob nedeljah podnevi 3 zdravniki. Na PNMP v času 

dežurstva dela 1 dežurni pediater, NMP v rednem 

delovnem času pa zagotavljajo vse pediatrične 

ambulante v ZDL.  

RP Ljubljana tekom dneva zagotavlja 9 ekip 

NMP, v nočnem času pa je na razpolago 5 ekip 

NMP.  

Delo v urgentni travmatološki ambulanti je docela 

v domeni UKC Ljubljana in je ločeno od 

organizacije ostale zunaj bolnišnične NMP.  

Primarno področje, kjer NMP Ljubljana izvaja 

nujne intervencije na klic osebe, ki potrebuje 

nujno medicinsko pomoč, je sestavljeno iz 10 

občin s 350.000 prebivalci in 900 km2 površine 

(Mestna občina Ljubljana, Dobrova-Polhov 

Gradec, Horjul, Velike Lašče, Ig, Brezovica, 

Medvode, Dol pri Ljubljani, Vodice). K številki 

prebivalcev je v delovnih dnevih potrebno prišteti 

še približno 100.000 dnevnih migrantov, ki iz 

bližnje in daljne okolice prihajajo na delo v 

Ljubljano.  Sekundarno področje pa je tisto 

področje, ki ga primarno pokrivajo druge ekipe 

NMP, nas pa pokličejo in aktivirajo, če 

potrebujejo našo pomoč, ali če iz različnih 

razlogov ne morejo opraviti intervencije (so 

odsotni, zasedeni z drugo sočasno 

intervencijo…). V bistvu gre za občine, ki mejijo 

na naše primarno področje. Sestavlja ga 7 občin z 

72.000 prebivalci in 805 km2 (Borovnica, 

Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Logatec, 

Log Dragomer, Vrhnika).  

Financiranje mobilne enote – reanimobila za 

izvajanje NMP na terenu je zagotovljeno v 

Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 

(delitev sredstev 70:30 v korist ZDL) (4). V 

Splošnem dogovoru je tudi zagotovljeno 

financiranje dežurne službe, in sicer 4 dežurnih 

ekip v času dežurstva (skupaj za PNMP in SNMP) 
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ter financiranje ekip za nujne reševalne prevoze. 

Več kot 40-letno delovanje dnevne ambulante 

(izven časa dežurne službe) SNMP, kjer smo 

oskrbovali tako nenujne kot tudi najbolj ogrožene 

bolnike, s strani ZZZS ni bilo zagotovljen. Od 

1.7.2018 so bila z Aneksom št. 1 k Splošnemu 

dogovoru za leto 2018 zagotovljena sredstva zgolj 

za storitve in laboratorijske stroške v dnevni 

ambulanti ter dodatna 0.5 ekipe za dežurno 

službo. Še vedno pa niso financirane medicinske 

sestre, redno zaposlene v enoti SNMP, triaža, 

opazovalnica in zdravniki za delo v ambulanti 

SNMP. Zdravniki, ki delo v dnevni ambulanti 

opravljajo, so urgentni zdravniki, ki sicer so 

financirani, a namenjeni prvenstveno izvajanju 

NMP na terenu, in v ambulanti delajo vzporedno. 

Slika 2 prikazuje shematski prikaz trenutne 

organiziranosti NMP Ljubljana. 

 

 

Slika 2: Shematski prikaz trenutne organiziranosti NMP Ljubljana 

 

1.2 Predstavitev problema 

NMP Ljubljana se pri izvajanju pred bolnišnične 

NMP v trenutni organizaciji sooča z več 

težavami: 

− Predolgi reakcijski časi (čas od klica do izvoza 

reševalnega vozila) v primeru nujnih 

intervencij na terenu. Pri življenjsko 

ogrožujočih stanjih in potencialno ogrožujočih 

stanjih je s pravilnikom o službi NMP 

predviden maksimalni reakcijski interval 2 

minuti. V praksi pa so bili v obdobju 2005 – 

2014 v Ljubljani povprečni reakcijski intervali 

dolgi v povprečju 6 minut (slika 3). Eden od 

pomembnejših razlogov za predolge 

reakcijske čase je sočasno delo zdravnika, ki 

opravlja nujne intervencije na terenu, na več 

deloviščih hkrati (predvsem delo v ambulanti 

SNMP) (5). Predolg reakcijski čas je trenutno 

deloma tudi posledica dejstva, da so klici na 

področju Ljubljane iz dispečerske službe 

vezani k zdravniku SNMP, ki odloči o odzivu 

službe NMP. 
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− .  
Slika 3: Dnevna porazdelitev reakcijskih intervalov intervencij reanimobila (prioriteta R 9045) 

v obdobju 1.1.2005 do 31.12.2014 (5) 

 
 

− Predolgi in neenakomerno razporejeni 

dostopni časi reanimobila (čas od klica do 

prihoda ekipe NMP na kraj dogodka). Nov 

Pravilnik o službi NMP predvideva dostopne 

čase 15 minut za vse nujne primere. 

Retrogradne analize intervencij RP Ljubljana 

pa so pokazale, da v pravilniku predvidene 

dostopne čase dosegamo le na omejenem 

področju delovanja službe NMP Ljubljana, in 

sicer pretežno na področju Mestne občine 

Ljubljana (MOL) (slika 4). Vidimo torej lahko, 

da so prebivalci MOL-a v priviligiranem 

položaju v primerjavi s prebivalci preostalih 

občin, ki jih pokriva služba NMP Ljubljana. 

 

 

 
Slika 4: Krigirana ploskev dostopnih časov za intervencije reanimobila (R 90) v obdobju od                         

1.1.2005 do 31.12.2014 (5) 

 

 

                                                      
45 Prioriteta R 90: takojšnji izvoz nujnega reševalnega vozila z zdravnikom z zvočno in svetlobno signalizacijo. 
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− Predolgi in neenakomerno razporejeni 

dostopni časi v primeru izvajanja nujnih 

reševalnih prevozov brez prisotnosti zdravnika 

(slika 5). V Navodilih za uveljavljanje pravic 

zavarovanih oseb do prevoza z reševalnimi in 

drugimi vozili v obveznem zdravstvenem 

zavarovanju je zapisano, da mora biti nujni 

reševalni prevoz brez spremstva zdravnika 

izveden v roku ene ure od odredbe zdravnika. 

Retrogradne analize nujnih reševalnih 

prevozov brez spremstva zdravnika na 

področju, ki ga pokriva služba NMP Ljubljana, 

so jasno pokazale nedoseganje tega skritega 

standarda. Povprečni transportni časi so sicer 

znotraj predvidenih časovnih okvirjev. Vendar 

pa natančnejši pregled po posameznih občinah 

pokaže dejansko sliko, iz katere izhaja, da so 

predvideni transportni časi doseženi v celoti le 

v Mestni občini Ljubljana (MOL), ter delno v 

občinah Škofljica in Dol pri Ljubljani.  

 

 
Slika 5: Krigirana ploskev dostopnih časov za nujne reševalne prevoze prioritete R 8046 v 

obdobju od 1.1.2005 do 31.12.2014 (5) 
 

 

V tabeli 1 so prikazana doseganja predpisanih 

transportnih časov za nujne reševalne prevoze 

                                                      
46 Prioriteta R 80: izvoz z zvočno in svetlobno signalizacijo takoj 
47 Prioriteta R 70: izvoz brez zvočne in svetlobne signalizacije takoj  

brez zdravnika (prioriteta R 7047 in R 80) v 

obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2016 na RP 
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Ljubljana. Rdeče polje pomeni, da je 

predviden transportni čas presežen za več kot 

15 minut, medtem ko rumeno polje pomeni, 

da je predviden transportni čas presežen za 

manj kot 15 minut.  

 
Tabela 1: Transportni časi za nujne reševalne prevoze brez zdravnika (prioriteta R 70, R 

80) v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2016  (Pregled poslovanja RP Ljubljana, 2017) 

 

 

− Vsa reševalna vozila še niso opremljena z vso 

opremo, kot to predvideva Pravilnik o službi 

nujne medicinske pomoči, ki je bil sprejet leta 

2015. Gre za opremo, ki je draga in sodi v 

kompetence zdravnika (prenosni ultrazvok, 

mehanska naprava za izvajanje stisov prsnega 

koša in set za težko endotrahealno intubacijo). 

Ta oprema se v sedanji organizaciji NMP v 

Ljubljani fizično nahaja v ambulanti SNMP. 

Ko gre zdravnik na intervencijo, jo vsakič 

vzame s seboj. Opreme namreč ni dovolj, da bi 

lahko bila nameščena v vseh reševalnih 

vozilih, ki so vključena v izvajanje NMP na 

področju Ljubljane in okolice (kot to 

predvideva Pravilnik o službi nujne 

medicinske pomoči).  

− Centralistično naravnana organizacija 

izvajanja pred bolnišnične NMP 

(koncentracija ekip in izvoz vseh ekip iz 

izhodišča v Ljubljani; izjemo na tem področju 

predstavlja le Izpostava Vrhnika, kjer je 

neprekinjeno prisoten zdravnik z VUZ-om). 

− Sočasno delo urgentnega zdravnika SNMP na 

več deloviščih hkrati (nujne intervencije z 

reanimobilom, nujni in nenujni hišni obiski z 

VUZ-om, ki se po potrebi vključuje tudi v 

izvajanje nujnih intervencij na terenu, delo v 

urgentni ambulanti, delo v dežurni službi in 

enoti za hitre preglede, telefonski posveti in 

sprejemanje nujnih klicev). 

− Naraščajoče obremenitve zdravnikov SNMP v 

ambulanti SNMP po letu 2014 (slika 6). 
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Slika 6: Število pregledanih bolnikov v ambulanti SNMP Ljubljana v posameznem letu v obdobju od 

1.1.2010 do 31.12.2018 

 

Glavni razlogi, ki so vplivali na nastanek 

zatečenega stanja v Ljubljani, so: 

− Kadrovski deficiti na strani RP Ljubljana 

(vpliv ZUJF-a in delitve finančnih sredstev za 

izvajanje predbolnišnične NMP med ZDL in 

UKC Ljubljana v korist ZDL). 

− Odsotnost financiranja dnevne ambulante 

SNMP (v času, ko so odprte ostale enote 

ZDL), kar pomeni, da ni financirana nobena 

medicinska sestra, ki stalno dela v ambulanti 

SNMP, niti zdravnik, ki bi bil namenjen 

izključno delu v dnevni ambulanti SNMP.  

− Zdravnik SNMP tudi v času dežurne službe ni 

namenjen le »urgentnim« bolnikom in 

terenskim intervencijam, temveč se v nočnem 

času vključuje tudi v delo dežurne službe. 

− Proces dela na SNMP, ki zahteva delo na več 

deloviščih hkrati (priloga 1). Zdravnik SNMP 

je urgentni zdravnik, ki je prvenstveno 

namenjen nujnim intervencijam na terenu. Te 

intervencije pa trenutno predstavljajo le 

majhen delež dela urgentnega zdravnika na 

SNMP. Daleč največje obremenitve 

predstavlja delo v ambulanti. Zaradi obsega in 

načina dela v ambulanti delitev dela med 

zdravniki ni možna, saj je vsebina dela kot tudi 

obseg dela tak, da so z ambulantnim delom 

polno zaposleni vsi zdravniki v izmeni. Vse 

ostalo predstavlja le dodatne obremenitve in 

prekinjanje miselnega procesa in procesa dela, 

kar predstavlja veliko tveganje za nastanek 

varnostnih incidentov (6). Poleg dela v 

ambulanti SNMP so sočasne aktivnosti 

urgentnega zdravnika torej sledeče: 

o Telefonski posveti bolnikov, ki kličejo 

na direktne linije, objavljene v javnih 

medijih, 

o Odgovarjanje na nujne in nenujne klice 

bolnikov, ki jih urgentnemu zdravniku 

preveže zdravstveni dispečer; urgentni 

zdravnik potem tudi odloči o načinu 

ukrepanja (posvet/ bolniku naroči, naj 

gre na zdravniški pregled/ nujni ali 

nenujni hišni obisk/ poslano reševalno 

vozilo brez zdravnika/ poslano 

reševalno vozilo z zdravnikom), 

o Nujne intervencije na terenu (povprečen 

čas odsotnosti zdravnika na intervencijo 

v letu 2018 je bil 55 minut), 

o Nujni ali nenujni hišni obiski (časov 

odsotnosti zdravnika zaradi hišnih 

obiskov ne beležimo), 

o Mentoriranje, pomoč in konzultacije 

drugim zdravnikom (dežurnim 

zdravnikom, pripravnikom, 

sekundarijem, specializantom družinske 

in urgentne medicine). 

Posledice zatečenega stanja na preživetje in 

kakovost preživetja pri življenje ogrožujočih 

stanjih na področju delovanja NMP Ljubljana 

niso raziskane. Spremljamo pa preživetje in 

kakovost preživetja po zunaj-bolnišničnih 

nenadnih srčnih zastojih, ki se v zadnjih 

desetletjih nista bistveno izboljšala kljub vsem 
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vpeljanim novostim in sodobnemu zdravljenju 

(slika 7). 

 

Slika 7: Preživetje po nenadnem izven bolnišničnem srčnem zastoju na področju, ki ga pokriva NMP 

Ljubljana, v obdobju od 1.1.2001 do 31.12.2018. 

 

Ravno nenaden srčni zastoj na terenu je situacija, 

kjer so izrednega pomena vsi deli verige 

preživetja, ki jo mora zagotavljati najprej 

prehospitalna služba NMP, nato pa še bolnišnična 

NMP: pravilna prepoznava nenadnega srčnega 

zastoja s strani zdravstvenega dispečerja, takojšnji 

začetek temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in 

zgodnja defibrilacija (s strani očividcev ali 

certificiranih prvih posredovalcev), hiter dostop 

ekipe nujne medicinske pomoči in dodatni 

postopki oživljanja ter poreanimacijska oskrba. V 

zadnjih letih so se intenzivno vpeljevale 

izboljšave v večini delov verige preživetja 

(vzpostavitev enotna dispečerske službe 

zdravstva, učenje TPO za laike, usposabljanje 

certificiranih prvih posredovalcev, namestitev 

javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev 

(AED), usposobljene in dobro opremljene ekipe 

NMP, vpeljane novosti v predbolnišnični in 

bolnišnični obravnavi bolnikov, ki utrpijo 

nenaden srčni zastoj). Stagniramo pa na področju 

reakcijskih in dostopnih časov, ki se v zadnjih 

dveh desetletjih niso spremenili. Leta 2004 je bil 

v sistem kot pilotni projekt vpeljan reševalec 

motorist, kar je v precej primerih pomembno 

prispevalo k zgodnji defibrilaciji in preživetju 

bolnika. Prisotnost reševalca motorista je žal 

omejena (dnevni čas od maja do oktobra, dan brez 

dežja), kar je verjetno tudi razlog, da njegova 

prisotnost v obdobju 2016-2018 ni statistično 

značilno povečala preživetje bolnikov, ki so 

utrpeli nenadni zastoj srca izven bolnišnice (7). 

Opažamo, da je pripravljenost očividcev za 

izvajanje TPO bistveno večja kot pa je bila v 

preteklosti. V obdobju 2016-2018 so očividci 

izvajali postopke TPO kar v 68.4% (pravilni 

postopki TPO v 55.2 %) (7). Kvalitetni temeljni 

postopki oživljanja pred prihodom ekipe NMP so 

bistveni za povečanje možnosti preživetja bolnika 

(8). Že dolgo vemo, da vsaka zamujena minuta 

pred začetkom izvajanja TPO pri bolniku, ki je 

zunaj bolnišnice utrpel nenadni zastoj srca, 

zmanjša možnost za preživetje za 7-10% (9). Če 

smo v zadnjih letih naredili korak naprej na 

področju učenja TPO laikov (prvi člen verige 

preživetja bolnika v nenadnem srčnem zastoju), 

pa imamo žal na področju delovanja NMP 

Ljubljana slabo razvit sistem sicer dobro 

usposobljenih certificiranih prvih posredovalcev 

in slabo izkoriščenost javno dostopnih AED-jev. 

To dejstvo ob sočasno evidentiranih predolgih 

dostopnih časih ekip NMP pomeni, da niso 

zagotovljeni pogoji za tako imenovano hitro 

defibrilacijo, ki bi morala biti izvedena znotraj 4-

5 minut po nenadnem zastoju srca, če želimo 

povečati preživetje in izboljšati kvaliteto 
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preživetja bolnikov po nenadnem srčnem zastoju 

izven bolnišnice (10).  

Da so reakcijski časi ekip NMP za preživetje 

bolnikov v nenadnem srčnem zastoju izven 

bolnišnice izjemnega pomena, je leta 2009 

dokazal Berdowski s sodelavci (11). Ugotovili so, 

da je preživetje bolnikov, ki so zunaj bolnišnice 

utrpeli nenaden zastoj srca, bistveno nižje, če je 

bil reakcijski interval ekipe NMP daljši od dveh 

minut.  

Ob upoštevanju vseh teh dejstev lahko z 

gotovostjo ugotavljamo, da so posledice 

zatečenega stanja negativne in v škodo predvsem 

življenjsko ogroženih bolnikov, ki jih na terenu 

obravnava služba NMP Ljubljana.  

 

2 Predlog nove organizacije izvajanja pred 

bolnišnične nmp – dvostopenjski 

(srečevalni) sistem nujne medicinske 

pomoči 

Namen vzpostavitve nove organizacije izvajanja 

zunaj bolnišnične NMP v Ljubljani in okolici je 

zagotovitev enako dostopne in enako kakovostne 

zunaj bolnišnične NMP za vse prebivalce na 

področju delovanja NMP Ljubljana s sočasno 

zagotovitvijo optimalne izrabe za to 

razpoložljivih sredstev ter povečati 

razpoložljivost in fleksibilnost urgentnega 

zdravnika v sistemu NMP. 

Predlog temelji na sledečih dokumentih: 

1. Enotna metodologija organizacije urgentnih 

centrov v Republiki Sloveniji, ki predvideva 

združitev prehospitalnih enot z bolnišnicami 

in definira predvidene kadrovske potrebe po 

urgentnih in drugih zdravnikih glede na 

število pacientov, 

2. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, 

3. Soglasje Ministrstva za zdravje k spremembi 

načina izvajanja zunajbolnišnične nujne 

medicinske pomoči v Ljubljani in okolici z 

dne 22.3.2018, 

4. Pismo o nameri za prenos zaposlenih v nujni 

medicinski pomoči ZD Ljubljana na UKC 

Ljubljana (podpisano 10.5.2016). 

Bistvo predloga nove organizacije izvajanja pred 

bolnišnične NMP v Ljubljani in okolici je, da 

urgentnega zdravnika umaknemo iz reanimobila 

in ga prestavimo v namensko vozilo urgentnega 

zdravnika (VUZ). Zdravnik bo na kraj dogodka (v 

kolikor bo potrebno) prišel z VUZ-m in ne bo 

vezan na reševalno vozilo. S tem bo urgentni 

zdravnik v sistemu NMP smotrneje »uporabljen«, 

saj bo šel na intervencijo takrat, ko bo to potrebno. 

Tudi če se izkaže, da je bila za zdravnika 

intervencija nepotrebna ali da bolnik ne potrebuje 

spremstva zdravnika v bolnišnico, bo zdravnik po 

oskrbi bolnika prost za naslednjo intervencijo. 

Analiza nujnih intervencij reanimobila v letu 

2017 je namreč pokazala, da skoraj v 50% 

prisotnost zdravnika ni bila potrebna (potrebna ni 

bila nobena terapija ali poseg, ki bi ga moral 

opraviti zdravnik) ali pa je intervencija bila 

popolnoma nepotrebna (ni bilo dogodka ali 

pacienta). Samo v skoraj 10% je šlo za 

ogroženega bolnika (reanimacija, šokovna stanja, 

hude dihalne stiske in potreba po umetni 

ventilaciji, težka bolezenska stanja, hude 

poškodbe). V ostalih primerih je šlo za potrditev 

smrti, aplikacijo različne medikamentozne  

terapije (Lekadol in drugi analgetiki, 

bronhodilatatorji, glukoza, Aspirin, Nitrolingual, 

glukoza, paliativna terapija). Z novim načinom 

organizacije NMP bi lahko vsaj razpolovili 

intervencije in urgentnega zdravnika uporabili 

tam, kjer bi bil koristnejši. Hkrati pa bi bil ves čas 

na razpolago, v kolikor bi bil na terenu potreben 

(tako bomo bistveno zmanjšali možnost, da bi 

zdravnikov »zmanjkalo«, ker bi bili po 

nepotrebnem »zasedeni«).  

S podobnimi težavami, kot se trenutno srečujemo 

v Ljubljani, so se sistemi z dolgo tradicijo v 

nekaterih državah Evropske unije soočali že v 

prejšnjem stoletju. Za odpravo teh problemov in s 

ciljem izboljšanja kakovosti izvajanja NMP na 

terenu so v prakso uvedli srečevalni način 

delovanja pred bolnišnične NMP, kjer se do 

bolnika najprej pošlje visoko usposobljeno 

najbližjo ekipo NMP brez urgentnega zdravnika, 

medtem ko urgentni zdravnik prispe na kraj 

dogodka z drugim transportnim sredstvom. 

Ugotovili so, da je tak sistem najbolj optimalen 

(krajši dostopni časi do življenjsko ogroženih 

bolnikov) in stroškovno učinkovitejši. Tak sistem 

se npr. uporablja v Nemčiji in Avstriji (12). V 

Gradcu je sistem prehospitalne NMP celo 
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trostopenjski, med reševalnim vozilom na prvi 

stopnji in ekipo z urgentnim zdravnikom na tretji 

stopnji je vmes na drugi stopnji še ekipa visoko 

usposobljenih študentov medicine, ki imajo več 

kot 3000-urno usposabljanje iz urgentne medicine 

(13). Tak sistem je v Gradcu v veljavi že več kot 

120 let in se je izkazal za zelo učinkovitega, saj 

omogoči vsem urgentnim bolnikom tisto oskrbo, 

ki jo potrebujejo, brez prekomernega izkoriščanja 

sistema NMP (14). 

Dobrih izkušenj s srečevalnim sistemom NMP 

nimajo le v tujini, temveč tudi pri nas. Na Vrhniki 

se že od leta 2013 uporablja tak način dela. 

Občasno se že vrsto let uporablja tudi v Ljubljani 

(z enim VUZ-om, ki opravlja nenujne in nujne 

hišne obiske, po potrebi pa se vključuje tudi v 

nujne intervencije in odide na pomoč ekipi 

nujnega reševalnega vozila). 

 

2.1 Opis predlaganega novega sistema 

predbolnišnične nmp 

Prenos dejavnosti SNMP iz ZDL v UKC 

Prenos dejavnosti SNMP iz ZDL v UKC je prvi 

predpogoj za prehod na novo obliko organizacije 

izvajanja predbolnišnične NMP v Ljubljani in 

okolici. S prenosom dejavnosti se bo enota SNMP 

združila z RP Ljubljana v Prehospitalno enoto z 

enim vodstvom. Ko bo urgenca v Ljubljani 

zgrajena, bo formalno ustanovljen Urgentni 

center Ljubljana, ki bo samostojna enota znotraj 

UKC in ločeno financiran. Prehospitalna enota pa 

bo ena od treh samostojnih enot znotraj 

Urgentnega centra (slika 8). 

Slika 8: Organizacijske enote bodočega Urgentnega centra Ljubljana 

 

Vozila urgentnega zdravnika (VUZ) 

Za vzpostavitev nove organizacije dela je glede na 

podatke iz tujine potrebno imeti štiri vozila 

urgentnega zdravnika in jih opremiti, kot je 

predvideno v Pravilniku o službi nujne 

medicinske pomoči (oprema reanimobila je 

opredeljena v Prilogi 6 Pravilnika o službi nujne 

medicinske pomoči). Urgentni zdravnik tako ne 

bo vezan na reševalno vozilo, hkrati pa bo v 

sistemu NMP prisotnih več vozil.  

Ločitev ambulantnega dela in dela na terenu 

Naslednji predpogoj za kakovostno izvajanje 

zunaj bolnišnične NMP je ločitev delovišč, 

zdravnik ne bo sočasno delal na terenu in v 

ambulanti. Zdravniki bodo lahko nemoteno 

opravljali intervencije na terenu, ne da bi 

zapuščali bolnike v ambulanti sredi obravnave. 

Delo na več deloviščih hkrati namreč predstavlja 

veliko tveganje za varnostne incidente, ki jih 

kaotično okolje v urgentnih centrih le še olajša. 
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Delo, ki ga bo opravljala Prehospitalna enota, bo 

v osnovi enako, kot ga opravlja sedaj, le da bodo 

delovišča ločena.  Delovišča znotraj prehospitalne 

enote bodo torej: 

− Nujne intervencije na terenu (srečevalni sistem 

NMP), 

− Nujni hišni obiski, 

− Urgentna ambulanta za nujne bolnike, ki 

pridejo na urgenco brez prehodne napotitve s 

strani izbranega ali drugega zdravnika, 

− Dežurna služba, ki jo izvajajo družinski 

zdravniki (ambulanta in nenujni hišni obiski), 

− Enota za hitre preglede za nenujne bolnike, ki 

pridejo na urgenco brez predhodne napotitve s 

strani izbranega ali drugega zdravnika, 

− Nujni reševalni prevozi (voznik in diplomirana 

medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik), 

− Triaža (diplomirana medicinska sestra z 

licenco iz triaže). 

 

Kadrovska zasedba prehospitalne enote 

Predpogoj za učinkovitejšo organizacijo dela 

prehospitalne NMP in ločitev delovišč je ustrezna 

kadrovska zasedba enote, tako kot je predvidena v 

Pravilniku o službi NMP in v Enotni metodologiji 

organizacije urgentnih centrov v Republiki 

Sloveniji. Trenutno imata UKC in ZDL glede na 

Prilogo 1 Pravilnika o službi nujne medicinske 

pomoči za izvajanje zunaj bolnišnične NMP na 

terenu priznane 4 mobilne enote reanimobila 

(reševalno vozilo z zdravnikom), 7.5 enot nujnega 

reševalnega vozila (brez zdravnika), 4.5 ekipe 

dežurne službe in 1 motorno kolo.  

Z vzpostavitvijo sistema, ko bo urgentni zdravnik 

opravljal nujne intervencije z VUZ-om (brez 

istočasnega dela v ambulanti), pa je potrebno 

zagotoviti  ustrezno kadrovsko zasedbo tudi v 

ambulanti. Samo z umikom urgentnih zdravnikov 

iz ambulante na teren bi številni nujni bolniki 

namreč ostali brez oskrbe, saj kakršne koli 

rezerve, ki bi lahko oskrbela takšno število nujnih 

bolnikov, v urgentnem centru ni. 

Podlaga za zagotovitev ustreznega števila timov 

tako na terenu kot tudi v ambulanti nam dajejo 

Enotna metodologija organizacije urgentnih 

centrov v Republiki Sloveniji, Pravilnik o službi 

NMP in Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018.  

Za Prehospitalno enoto Ljubljana je po Pravilniku 

o službi NMP predvideno: 

− 4 mobilne enote reanimobila, 

− 7.5 enot nujnega RV, 

− 4.5 ekipe dežurne službe (skupaj s PNMP), ki 

jih bo zagotavljal ZDL, 

− 1 motorno kolo. 

Po Enotni metodologiji organizacije urgentnih 

centrov v Republiki Sloveniji pa je za 

Prehospitalno enoto predvideno: 

− Enota za hitre preglede (2 tima), 

− Urgentna ambulanta, ki glede na metodologijo 

predstavlja del enote za bolezni in ji glede na 

število bolnikov pripadata 2 tima. 

V tabeli 2 vidimo primerjavo med razpoložljivimi 

timi in vozili pred in po reorganizaciji 

prehospitalne NMP. Vidimo, da z umikom stalne 

prisotnosti urgentnega zdravnika v reanimobilu in 

s povečanjem vozil urgentnega zdravnika, 

zagotovimo večjo razpoložljivost ekip na terenu. 

. 

Tabela 2: Primerjava razpoložljivih timov in vozil za izvajanje zunaj bolnišnične NMP pred in po 

reorganizaciji 

PODNEVI PONOČI 

Služba NMP Pred Po Služba NMP Pred Po 

Reanimobil - RV 2 0 Reanimobil – RV 1 0 

Nujno RV 7 12 Nujno RV 4 6 

VUZ 1 1+3 VUZ 1 1+3 

Motor (sezona) 1 1 Motor (sezona) 0 0 

Vozilo VI48  1 1 Vozilo VI3 1 1 

                                                      
48 Vozilo VI: Vozilo vodje izmene 
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Urgentni zdravnik – 

teren 

5 4 Urgentni zdravnik – teren 3 4 

Zdravnik v EHP49 

(pon-pet) 

0 2 Zdravnik v EHP4  

(pon-pet) 

0 0 

Zdravnik v urgentni 

ambulanti SNMP 

0 2 Zdravnik v urgentni 

ambulanti SNMP 

0 2 

Dežurni zdravnik Sob dan: 4 

Ned dan: 3 

Sob dan: 4 

Ned dan: 3 

Dežurni zdravnik 1.5 2 

 

 

Dispečerska služba zdravstva  

Naslednji in najpomembnejši predpogoj za 

učinkovit sistem NMP je dispečerska služba 

zdravstva, ki je bila sicer ustanovljena že 

1.3.2018, vendar pa v Ljubljani trenutno še ne 

opravlja funkcije, ki je predvidena. S prenosom 

dejavnosti SNMP v UKC in po kadrovskih 

okrepitvah, kot to predvidevata Pravilnik o službi 

NMP (mreža v Prilogi 1 Pravilnika o službi NMP) 

in Enotna metodologija organizacije urgentnih 

centrov v Republiki Sloveniji, se bo služba NMP 

v Ljubljani lahko vključila v dispečerski sistem. 

Zdravstveni dispečer bo potem sprejemal vse 

klice in jih obravnaval po Slovenskem indeksu, ki 

določa odziv službe NMP na določeno vsebino 

klica. Zdravstveni dispečer bo neposredno 

aktiviral ustrezen odziv službe NMP. Klic tako ne 

bo več vezan k urgentnemu zdravniku, zato bo 

sprejemanje klica potekalo hitrejše in se s 

prevezavami ne bo zgubljal čas. Posledično se 

bodo zmanjšali reakcijski časi. Hkrati pa bo 

zagotovljen enak odziv službe NMP kjer koli v 

Sloveniji na določeno vsebino klica. 

Naloga dispečerske službe bo, da bo koordinirala 

celotno delo na terenu. Nujna reševalna vozila 

bodo razporejena po terenu v skladu z 

verjetnostnimi modeli pojavljanja nujnih 

intervencij (slika 9) (5). V primeru življenjsko 

ogroženega bolnika bo tako k njemu napoteno 

najbližje reševalno vozilo brez zdravnika in 

zdravnik z VUZ-om. Ekipa reševalnega vozila bo 

izvajala oskrbo v skladu z vnaprej opredeljenimi 

standardi oskrbe in v skladu z navodili zdravnika 

vse do prihoda urgentnega zdravnika na kraj 

dogodka.   

 

                                                      
49 EHP: Enota za hitre preglede 
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Slika 9: Verjetnostni model pojavljanja nujnih intervencij (5) 

 

Na celotnem področju delovanja NMP Ljubljana 

bo urgentni zdravnik vedno odšel na teren z 

lastnim VUZ-om na podlagi odločitve 

Dispečerske službe: 

− Sočasno z izvozom nujnega reševalnega 

vozila, 

− Na podlagi zahteve ekipe nujnega reševalnega 

vozila za dodatno pomoč, 

− Naknadno na podlagi zahteve dispečerske 

službe zdravstva po pridobitvi dodatnih 

podatkov o stanju pacienta na kraju dogodka. 

 

Z umikom urgentnega zdravnika iz reševalnega 

vozila, s povečanjem števila vozil urgentnega 

zdravnika in z razporejanjem vozil po terenu 

glede na verjetnostne modele pojavljanja nujnih 

intervencij bomo zagotovili večjo razpoložljivost 

ekip NMP in skrajšali dostopne čase do 

življenjsko ogroženih bolnikov. S predlagano 

reorganizacijo ne ukinjamo mobilnih enot 

reanimobila, ampak se bodo te entitete sedaj 

oblikovale ob pacientu z združitvijo nujnega 

reševalnega vozila in VUZ-a.  

 

 

 

Kompetence in nadzor ekip nujnih reševalnih 

vozil 

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, 

sprejet leta 2015, natančno določa pogoje, kdo 

lahko v prehospitalni NMP dela in uvaja 

dovoljenja za delo. Z dovoljenjem za delo v NMP 

pa zdravstveni delavci pridobijo več kompetenc, 

kot so jih imeli pred tem. Diplomirani 

zdravstveniki/ diplomirane medicinske sestre 

lahko aplicirajo tudi nekatera zdravila (adrenalin, 

amiodaron, glukoza). 

Poleg teh zdravil pa bodo zdravstveni delavci po 

navodilu zdravnika in po vnaprej natančno 

definiranih protokolih aplicirali še nekatera druga 

zdravila, in sicer: 

− Antipiretike, neopioidne in inhalacijske 

analgetike, 

− Bronhodilatatorje, 

− Zdravila pri alergiji, 

− Nitrolingual, Aspirin, Kaptopril 

− Zdravila proti slabosti, 

− Benzodiazepine (za prekinjanje epileptičnih 

napadov), 

− Tekočinsko zdravljenje. 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 

75 |  
 

Urgentni zdravniki Prehospitalne enote Ljubljana 

bodo odgovorni za izobraževanje in kontinuiran 

nadzor nad delom reševalcev. 

Proces dela na SNMP   

Proces obravnave bolnika v ambulanti SNMP se 

bo od sedanjega razlikoval v dveh ključnih točkah 

(priloga 2): 

− Urgentni zdravnik ne bo istočasno delal v 

ambulanti in na terenu, zato se ne bo moglo 

dogoditi, da bo sredi obravnave bolnika moral 

oditi na teren, 

− Bolniki, ki ne bodo potrebovali hospitalizacije 

ali daljšega opazovanja na urgenci, ne bodo 

več napoteni k različnim specialistom, temveč 

bo ambulantno delo na SNMP temeljilo na 

konzultacijah s specialisti različnih strok 

(urgentni zdravnik se bo s specialistom 

posvetoval oziroma ga bo le-ta prišel pregledat 

na SNMP). 

Vsak bolnik, ki bo prišel na urgenco, bo najprej 

obravnavan v triažni ambulanti, kjer bo triažna 

medicinska sestra glede na nujnost po 

Manchesterskem triažnem sistemu (MTS) 

določila triažno kategorijo. Nato pa bo bolnika 

obravnaval zdravnik v ambulanti SNMP. 

Matrike, kot jo predvideva Enotna metodologija 

dela urgentnih centrov v Republiki Sloveniji, ne 

bomo uporabljali. Če bo bolnik kamor koli 

napoten, ga bo tja napotil urgentni zdravnik in te 

odgovornosti ne bomo prelagali na triažne 

medicinske sestre. K specialistu bo bolnik 

napoten samo v primeru, če ga urgentni zdravnik 

ne bo mogel dokončno oskrbeti. Poleg tega se v 

Ljubljani številni specialisti nahajajo v 

dislociranih bolnišnicah, zato bi bolnike matrika 

lahko celo ogrozila. 

Ocena stroškov reorganizacije 

Grobi izračuni stroškov reorganizacije kažejo na 

to, da je z razpoložljivimi finančnimi viri možno 

financirati delovanje novega načina izvajanja 

zunaj bolnišnične NMP v Ljubljani in okolici. 

Zagotoviti je potrebno še 3 vozila urgentnega 

zdravnika z vso potrebno opremo (ob 

predpostavki, da se ob prenosu dejavnosti SNMP 

v UKC prenese tudi VUZ, ki je sedaj v uporabi), 

kar po grobih ocenah predstavlja strošek v višini 

250.000,00 € do 300.000,00 €. 

Pri stroških pa ne smemo zanemariti tudi novega 

vpliva Pravilnika o službi NMP iz leta 2015, ki 

med drugim tudi na področju opremljenosti 

reanimobila prinaša dve novosti: prenosni 

ultrazvok in mehansko napravo za stise prsnega 

koša. Glede na trenutno organizacijo izvajanja 

zunaj bolnišnične NMP v Ljubljani in okolici, ki 

temelji na vključevanju in kroženju vseh 

razpoložljivih nujnih reševalnih vozil ter velike 

frekventnosti izvajanja nujnih intervencij, bi 

uskladitev opreme NRV z zahtevami Pravilnika o 

službi NMP zahtevala investicijo v višini 

približno 410.000,00 €. V predlagani novi 

organizaciji službe NMP na področju Ljubljane in 

okolice NRV te opreme ne potrebujejo, saj bi se 

nahaja v VUZ-ih. S tem bi poenostavili reden 

nadzor nad napravami. Poleg tega pa gre za 

opremo, ki jo uporablja zdravnik (velja še za 

nekatero drugo opremo v NRV) in bi jo lahko zato  

skoncentrirali v VUZ-ih. 

  

3 Strateška mapa in sistem uravnoteženih 

kazalnikov  

Z združitvijo SNMP in RP Ljubljana v eno, 

Prehospitalno enoto Ljubljana, in vzpostavitvijo 

nove organizacije službe NMP v Ljubljani in 

okolici pa delo še ni končano. Izdelati je potrebno 

strateški načrt delovanja in razvoja Prehospitalne 

enote Ljubljana in v njem določiti prednostne 

naloge. Opredeliti je potrebno vire in energije, 

kako krepiti poslanstvo enote, kako zagotoviti, da 

zaposleni in ostali deležniki delujejo v smeri 

skupnih ciljev, kako vzpostaviti dogovor o 

predvidenih rezultatih, ter kako oceniti in 

prilagajati odziv organizacije na spreminjajoče se 

okolje.  

Obstaja veliko različnih metodologij za strateško 

načrtovanje in upravljanje. Za izdelavo 

strateškega načrta Prehospitalne enote Ljubljana 

smo uporabili oblikovanje strateške mape in 

sistema strateških uravnoteženih kazalnikov. Gre 

za pripomoček, ki je preprost, celovit in pregleden 

za uporabo.  

Prednosti tega orodja so: 

− Cilji so prikazani kot grafikoni, zbrani so 

na eni strani in razdeljeni na več enot, ki 

se lahko medsebojno povežejo, 
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− Orodje predstavlja premostitev vrzeli 

med poslanstvom in previsoko 

zastavljenimi cilji, s tem, da opiše 

dejavnosti, ki so potrebne za to, 

− Spodbuja inovacije in metode za 

izboljševanje postopkov, 

− Vključuje mnenja, izkušnje, znanje, 

kreativnost in ideje različnih ljudi, 

− Na dober vizualen (grafičen) način 

prikaže povezave med različnimi cilji, 

− Uporaba je preprosta, predhodno 

usposabljanje ni nujno potrebno. 

Medtem ko nam vsebina strateškega razvoja 

govori o tem, kaj želimo postati oziroma kje se 

naša enota vidi v prihodnosti, pa strateška mapa 

govori o načinih, kako naj ta cilj dosežemo. 

Poenostavljeno rečeno nam strateška mapa 

omogoča logično povezavo vseh aktivnosti, ki so 

ključne za dosego cilja.  

Izhodišče na izdelavo strateške mape naše enote 

je jasna vizija enote. Ko je le-ta enkrat 

identificirana, se običajno razdeli v 3-4 strateške 

teme (15). Strateška tema je področje, na katerem 

mora organizacija postati odlična in izpolniti 

vizijo organizacije. Strateške teme so osnovni 

gradniki vsake strateške mape in predstavljajo 

glavne strategije na najvišji ravni, ki lahko 

sodelujejo med sabo. Strateške teme v literaturi 

pogosto imenujejo tudi stebri odličnosti. 

Ko so strateške teme znane, pa sledi izdelava 

strateške mape na temelju štirih logičnih sosledij, 

in sicer: 

− Končni cilj vsake organizacije je ustvarjanje 

dolgoročnih vrednosti za lastnika oziroma 

ostale deležnike, 

− Vrednost za lastnike in ostale deležnike se 

lahko zagotovi samo s predhodnim 

ustvarjanjem vrednosti za odjemalce, 

− Vrednost za odjemalce se lahko zagotovi samo 

z notranjimi poslovnimi procesi, 

− Ključni promotorji v procesu ustvarjanja 

vrednosti znotraj poslovnih procesov pa so 

zaposleni, tehnologija in kultura dotične 

organizacije. 

Vsaki strateški temi določimo 2-5 strateških 

ciljev, povezave med njimi in kazalnike 

strateškim ciljem (1-2 kazalnik na posamezen 

cilj). Za podporo določanju ciljev in kazalnikov 

nam pri izdelavi strateške mape po Kaplanu in 

Nortonu (16) pomagajo štirje vidiki sistema 

uravnoteženih kazalnikov, preko katerih so 

razpete strateške teme. 

1. Vidik učenja in rasti, kjer nas zanima, kako 

bomo še naprej izboljševali in ustvarjali 

vrednost. Sestavljajo ga trije nematerialni 

gradniki v obliki človeškega kapitala (znanje 

in veščine, potrebni za sledenje uresničitvi 

strategije organizacije; informacijski kapital s 

svojim informacijskim sistemom in bazami 

podatkov; organizacijski kapital, kjer gre za 

sposobnost organizacije, da izpelje proces 

sprememb, ki so ključnega pomena za 

uresničitev strategije razvoja). 

2. Notranji vidik kliničnih in poslovnih procesov, 

kjer nas zanima, po čem se moramo odlikovati. 

3. Vidik odjemalcev, kjer nas zanima, kako nas 

vidijo oni.  

4. Skrb za zdravje/ Vrednost za deležnike/ 

finančni vidik, kjer nas zanima, kako nas vidijo 

deležniki. 

 

4 Strateška mapa in sistem uravnoteženih 

kazalnikov prehospitalne enote ljubljana 

do leta 2023 

Na sliki 10 je predstavljena strateška mapa 

novonastale enote Urgentnega centra v Ljubljani, 

Prehospitalne enote Ljubljana. Novonastala enota 

je nastala z združitvijo dveh enot, ki sta pripadali 

različnim javnim zdravstvenim zavodom in ki sta 

prej imeli nekoliko različno vizijo in tudi različno 

postavljene cilje, saj je bila vsebina dela kljub 

tesni prepletenosti različna. Zato smo najprej 

postavili enotno vizijo in poslanstvo novonastale 

enote. Pregledali smo cilje in akcijske načrte obeh 

enot in uporabili dobre prakse posameznih enot 

pri postavitvi skupnih ciljev in akcijskih načrtov 

za doseganje le-teh. 

Poslanstvo Prehospitalne enote je skrb za 

urgentne bolnike. Vizija enote pa je, da se bo 

izoblikovala v osrednji učni center na področju 

prehospitalne nujne medicinske pomoči. Po 

opredelitvi vizije in poslanstva enote smo določili 

štiri strateške teme, ki so pomembne za razvoj 

enote: 

− Celostna obravnava, 
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− Raziskave, razvoj in inovativnost, 

− Strateško partnerstvo, 

− Trajnostni razvoj. 

Strateške teme smo potem razpeli preko štirih 

vidikov strateških uravnoteženih kazalnikov 

(vidik učenja in rasti, notranjega vidika kliničnih 

in poslovnih procesov, vidika odjemalcev ter 

skrbi za zdravje, vrednosti za deležnike in 

finančni vidik), jim določili strateške cilje in 

povezave med njimi. Cilji so bil nato opredeljeni 

še z merili za doseganje ciljev, ciljnimi 

vrednostmi in pobudami za doseganje ciljev 

(tabela 3). 

Prvo stopnjo v strateški mapi predstavlja vidik 

učenja in rasti.  

− V celostni obravnavi, ki gradi prvo strateško 

temo, so najpomembnejši deležniki vsi 

zaposleni v Prehospitalni enoti, pa tudi 

zdravstveno osebje, ki dela v enoti le občasno 

(zdravstveno osebje iz zdravstvenih domov na 

področju, ki ga pokriva Prehospitalna enota, 

ter zdravniki koncesionarji na tem področju). 

Na tem področju imamo postavljene tri cilje: 

o Stalno izobraževanje zaposlenih, ki temelji 

na simulacijah, 

o Motivacija zaposlenih (prilagajanje 

neizogibnim spremembam, ustvarjanje 

varnega okolja, odgovorno strokovno 

delo), 

o Vlaganje v infrastrukturo (SNMP je sicer s 

prehodom v nove prostore UC dobil novo 

in najboljšo opremo, medtem ko je RP 

Ljubljana precej na slabšem – največji 

problem trenutno predstavlja iztrošen vozni 

park). 

− Druga strateška tema, ki je izrednega pomena 

za razvoj Prehospitalne enote, so raziskave, 

razvoj in inovativnost. Na tem področju so tudi 

postavljeni trije cilji: 

o Projekti in raziskave, 

o Inovativnost, 

o Pedagoško delo.  

− Tretja strateška tema je strateško partnerstvo. 

o Najpomembnejša strateška partnerja sta 

ZDL (zagotavljanje dežurne službe) in 

UKC Ljubljana (preostale enote UC in 

oddelkov UKC). 

o Za izmenjavo izkušenj in dobrih praks bo 

dobrodošlo tudi sodelovanje z ostalimi UC 

v državi. 

o Sodelovanje z Zdravniško zbornico 

Slovenije (ZZS), Medicinsko fakulteto 

(MF) 

− Zadnja strateška tema na ravni vidika učenja in 

rasti predstavlja skrb za širše družbeno okolje 

in trajnostni razvoj.  

o Glavni cilj je promocija zdravja vseh 

zaposlenih v UC in graditev zdravih 

odnosov v kolektivu. 

o Sem štejemo tudi nabor oziroma 

»lobiranje« potencialno bodočih 

zaposlenih zdravstvenih delavcev (študenti, 

pripravniki, specializanti, ki med procesom 

izobraževanja krožijo v Prehospitalni enoti 

Ljubljana).   

Za doseganje želenih rezultatov na področju 

vidika rasti in izobraževanja smo določili sledeče 

aktivnosti: 

− Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči 

določa, da mora vsak zdravstveni delavec 

pridobiti dovoljenje za delo v NMP, če želi 

opravljati delo v prehospitalni NMP. Zato 

bodo vsi zdravstveni delavci (zdravniki, 

diplomirane medicinske sestre/diplomirani 

zdravstveniki  in srednje medicinske 

sestre/zdravstveni tehniki), ki tega dovoljenja 

še nimajo, morali to dovoljenje pridobiti. 

− V enoti bomo imeli velik poudarek na 

kontinuiranem izobraževanju, saj le tako lahko 

zagotavljamo kvaliteto dela, uvajamo 

preverjene novosti in optimiziramo delovne 

procese. Vsak zaposleni zdravstveni delavec 

bo šel vsaj 1x letno na zunanje izobraževanje 

in informacije nato posredoval celotnemu 

kolektivu. 

− Vse diplomirane medicinske sestre, ki bodo 

delale v urgentni ambulanti, bodo poslane na 

tečaj MTS takoj, ko bodo izpolnjevale vstopne 

pogoje. 

− Vsako leto se bodo redno izvajala 

usposabljanja in vaje na področju množičnih 

nesreč (že utečeno v obeh enotah), amok 

situacij ter na področju ukrepanja v primeru 

terorističnih napadov. Ob tem bo potrebno 

postopno zagotoviti tudi zaščitno opremo za 
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amok situacije in teroristične napade 

(neprebojne jopiče….) 

− Na RP Ljubljana že vrsto let deluje 

Izobraževalni center (IC), ki je do sedaj skrbel 

za redna interna izobraževanja reševalcev, 

polprofesionalcev (policija, gasilci – 

certificirani prvi posredovalci) in laične 

populacije. Po združitvi se bodo v 

Izobraževalni center vključili tudi zdravniki in 

tako razširili programe izobraževanja 

(izobraževanje ekip NMP, priprava za 

preverjanje znanja na MZ za pridobitev 

dovoljenja za delo v NMP). Poleg tega pa bo 

Izobraževalni center še naprej skrbel za redna 

interna izobraževanja cele Prehospitalne enote 

(travma dan, interni dan, ostalo) po principu 

simulacij in za time v dežurni službi (dodatni 

postopki oživljanja in druga nujna stanja). 

− Vsak četrtek zjutraj po raportu bodo v 

prostorih Prehospitalne enote na urgenci 

potekale »Mini M&M50 konference«, kjer 

bodo zaposleni, vodje izmen ali vodstvo 

Prehospitalne enote predstavljali zahtevne ali 

zavajajoče klinične primere, predstavljali 

vsebino pritožb, varnostnih incidentov (brez 

imen), in podobno. Vsaka izmena bo tako 

prišla na vrsto 1x mesečno, da pripravi 

vsebino. 

− Vse zaposlene bomo spodbujali k 

samoiniciativnosti za učenje, podiplomsko 

izobraževanje tako zdravnikov kot 

diplomiranih medicinskih sester, k aktivnim 

udeležbam na strokovnih srečanjih tako doma 

kot v tujini, in k strokovnim objavam v 

strokovni literaturi. 

− Tako kot vsako leto do sedaj, bomo zaposlene 

spodbujali, da se bodo udeležili tekmovanja 

ekip iz NMP na Rogli (ena ekipa v vsaki 

kategoriji – NMP in NRV). 

− Še naprej bomo spodbujali dosedanje 

inštruktorje in medicinske direktorje na 

mednarodnih tečajih International Trauma 

Life Support (ITLS), European Trauma 

Course (ETC), Advanced Life Support (ALS), 

European Pediatric Life Support (EPALS), 

Medical Response to Major Incidents 

(MRMI), Winfocus ter spodbujali mlado 

                                                      
50 M&M: Morbiditetna in mortalitetna konferenca 

generacijo, da skuša pridobiti status 

inštruktorja. 

− Aktivno iskanje dodatnih finančnih sredstev 

(financiranje izobraževanj zaposlenim, 

opreme in pripomočkov za učenje TPO in 

dodatnih postopkov oživljanja (DPO) in druge 

simulacije). 

− Spodbudili bomo vse, ki izpolnjujejo pogoje za 

mentorja, da to funkcijo tudi prevzamejo 

(mentorji študentom MF in zdravstvenih 

fakultet, pripravniki vseh profilov, sekundariji, 

specializanti, izmenjave iz tujine).  

− Vsak novo zaposlen bo v sklopu uvajalne poti 

spoznal vse informacijske sisteme, s katerimi 

bo delal. Vsi zaposleni bodo vsakodnevno 

prebirali elektronsko pošto in preko nje 

komunicirali, komunikacija bo namenjena le 

službenim obvestilom in bo morala biti 

korektna. 

− Spodbujanje zaposlenih za sodelovanje v 

različnih kliničnih raziskavah (sodelovanje z 

drugimi oddelki UKC, raziskave v sklopu 

podiplomskega študija, raziskave v 

Prehospitalni enoti). 

− Spodbujanje za vključevanje v pedagoško delo 

(predavanja iz NMP na MF, predavanja in vaje 

na Zdravstveni fakulteti Ljubljana, 

izobraževanje specializantov – modul NMP, 

Izobraževalni center) 

− Konstruktivno sodelovanje s strateškimi 

partnerji: ZDL, ki bo zagotavljal dežurno 

službo, UKC Ljubljana in drugi UC na 

strokovnem nivoju (iskanje primerov dobre 

prakse, uvajanje novosti v vsakdanjo prakso), 

ZZS (mentorji specializantom, nacionalni 

koordinator za specializacije). 

− Aktivno se bo iskalo, zaposlilo in zadržalo 

najbolj usposobljene zdravstvene delavce. 

− V enoti bo velik poudarek na motiviranju 

zaposlenih in dobrih odnosov v kolektivu. 

Enkrat letno bomo nadaljevali z dobro prakso 

team-buildingov. Skušali bomo zmanjšati 

fluktuacijo zdravstvenega osebja. 

− V enoti bo velik poudarek na promociji 

zdravega življenja za vse zaposlene 

(zagotavljali se bodo redni sistematski 

pregledi, spodbujalo se bo preventivne ukrepe 
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(cepljenje proti hepatitisu B, ošpicam in gripi), 

spodbujali bomo koriščenje ugodnosti, ki jih 

nudi družini prijazno podjetje, ugodnosti pri 

koriščenju počitniških kapacitet in 

organiziranih telesnih aktivnosti). 

− Vodje izmen bomo izobraževali in jih opremili 

z znanji iz vodenja (že uveljavljen program, ki 

ga izvaja IC). Time bomo oblikovali s 

pomočjo raznih učnih delavnic (komunikacija) 

ter medsebojnih formalnih in neformalnih 

druženj. Skušali bomo doseči sledenje vseh 

zaposlenih viziji in poslanstvu enote in 

poznavanju ter upoštevanju organizacijskih 

postopkov in predpisov. 

Merila in ciljne vrednosti za nadzor kakovosti 

izvajanja aktivnosti na področju vidika učenja in 

rasti so razvidna iz tabele 3. 

Drugo stopnjo v strateški mapi predstavlja 

notranji vidik, klinični in poslovni procesi.  

− V celostni obravnavi na tej stopnji govorimo o 

učinkovitosti in uspešnosti, da imamo 

oblikovane sodobne procese dela in klinične 

poti. S predlogi sodelujejo vsi zaposleni. 

Sodobni procesi dela in klinične poti so osnova 

za doseganje vrhunskega dela. To pa 

neposredno vpliva na zadovoljstvo bolnikov, 

optimizacijo stroškov in pozitivno poslovanje. 

Na tem področju imamo postavljene cilje: 

o Izoblikovanje novih kliničnih poti in 

upoštevanje sprejetih kliničnih poti, 

o Uvajanje novih metod v vsakodnevno delo, 

o Spremljanje kakovosti s pomočjo 

kazalnikov kakovosti. 

− V sklopu druge in tretje strateške teme je tu 

pomemben razvoj in optimizacija procesov 

dela in različnih kliničnih poti. Pomembno 

vlogo tu imajo različni strateški partnerji, saj 

lahko direktno vplivajo na optimizacijo 

procesov in razvoja. Cilj je torej: 

o Razvoj in optimizacija procesov dela in 

kliničnih poti. 

− Četrta strateška tema na tem nivoju je 

trajnostni razvoj. Tu je postavljen en cilj: 

o Optimalna organiziranost in odzivnost 

službe NMP, kar merimo z dostopnimi in 

reakcijskimi časi, z rezultati preživetja po 

                                                      
51 ECMO: Extracorporeal membrane oxygenation  

zunaj bolnišnični reanimaciji in po deležu 

zunaj bolnišničnih reanimacij, kjer je bil 

pred prihodom ekipe NMP uporabljen 

AED.  

 

Za doseganje želenih rezultatov smo predvideli 

sledeče aktivnosti: 

− Za spremljanje kakovosti bomo tu spremljali 

kazalnike kakovosti (zbiranje in obdelava 

podatkov): Povrnitev spontanega krvnega 

obtoka po oživljanju bolnika z nenadnim 

zastojem srca izven bolnišnice (Return of 

Spontaneous Circulation – ROSC) in delež 

odpuščenih bolnikov iz bolnišnice po 

zunajbolnišničnem nenadnem srčnem zastoju, 

skladnost triažnega procesa za posamezno 

triažno medicinsko sestro, utemeljene pritožbe 

drugih strokovnih služb, ustreznost 

izpolnjevanja medicinske dokumentacije 

(redni nadzori – vodstveni pregledi, 

kontinuiran nadzor s strani vodij), reakcijski in 

dostopni časi. 

− Po dogovoru z različnimi specialisti in oddelki 

bomo uvajali nove, preverjene in učinkovite 

metode, sodelovali pri raziskovanju novih 

metod, sodelovali pri izdelavi različnih 

smernic in novih kliničnih poti.  

− Razširitev kompetenc reševalcem na terenu 

(izdelava natančnih protokolov za uporabo in 

po odobritvi zdravnika): zdravila (antipiretiki, 

neopioidni analgetiki, inhalacijski analgetiki, 

bronhodilatatorji, Nitrolingual, Aspirin, 

Kaptopril, zdravila proti alergiji, zdravila proti 

slabosti, benzodiazepini (za prekinjanje 

epileptičnih napadov), tekočinsko 

zdravljenje). 

− Usposabljanje reševalcev za vsako dodatno 

kompetenco (IC).  

− Nadzor nad delom v NRV s strani urgentnega 

zdravnika. 

− Spodbujali in opozarjali bomo vse zaposlene 

za striktno upoštevanje že oblikovanih 

kliničnih poti: akutni koronarni sindrom 

(AKS), akutna možganska kap, politravma, 

huda poškodba glave, ALS, ECMO51. 
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− Spodbuda za raziskovanje ob nejasnih 

dogodkih ali področjih urgentne medicine. 

− Za optimiziranje in razvoj procesov dela se 

bodo analizirali in optimizirali procesi dela, 

odstranjeni bodo vsi odvečni in nelogični 

koraki. S čim manjšim številom korakov 

oziroma aktivnosti bo rezultat procesa enak ali 

še boljši. 

− Racionalizacija števila delovnih ur, tako da bo 

na vseh deloviščih vedno prisotno optimalno 

število zaposlenih (glede na uro dneva in dan 

v tednu). Vendar pa bomo vedno, tudi takrat ko 

je malo ali nič bolnikov, zagotavljali nujno 

potrebno minimalno število zaposlenih, saj je 

situacija v urgentnih centrih lahko zelo 

nepredvidljiva. 

− Izdelava natančnih navodil glede ukrepanja v 

primerih, ko bo na urgenco prišlo toliko 

bolnikov, da jih redne ekipe v doglednem času 

ne bodo mogle obravnavati. Ravno tako bo 

potrebno izdelati enoten načrt za ukrepanje v 

primeru množičnih nesreč (prilagoditev 

obstoječih načrtov in izdelava enotnega v 

sodelovanju s dispečersko službo zdravstva in 

UKC Ljubljana).  

− Izdelava načrta za ukrepanje v amok situacijah 

in terorističnih napadih, opremljanje enote z 

ustreznimi zaščitnimi sredstvi. 

− Sistemska rešitev za vključitev certificiranih 

prvih posredovalcih v sistem NMP. 

− Spremljala se bo uporaba AED pred prihodom 

ekipe. 

Merila in ciljne vrednosti za nadzor kakovosti 

izvajanja aktivnosti na področju vidika učenja in 

rasti so razvidna iz tabele 3. 

Tretjo stopnjo v strateški mapi predstavlja vidik 

odjemalcev. 

− V sklopu prve strateške teme - celostne 

obravnave je tu najpomembnejše zadovoljstvo 

pacienta, ki ga lahko merimo z anketami. 

Zadovoljstvo pacienta pogosto sicer ni v 

neposredni povezavi s kakovostjo storitve, 

temveč bolj z odnosom osebja in 

»ustrežljivostjo«. Nekatere raziskave so celo 

pokazale obraten učinek (ljudje, ki so bolj 

zadovoljni  z družinskim zdravnikom, umirajo 

mlajši) (17). Vendar pa nam je mnenje 

bolnikov pomembno, analiziramo vsak njihov 

predlog, mnenje ali pritožbo. Zaposlene bomo 

spodbujali, da bodo do bolnikov prijazni, 

razumevajoči tudi takrat, ko bodo zahtevali 

storitve, ki jim ne pripadajo. Pomemben vpliv 

na zadovoljstvo bolnikov ima tudi čas, ki ga 

preživijo na urgenci (dlje ko čakajo, bolj so 

nezadovoljni in pogosto agresivni). V tem 

sklopu imamo zastavljen en cilj: 

o Zadovoljstvo bolnikov, ki ga bomo merili z 

anketami in dvema kazalnikoma kakovosti 

(povprečen čas od prihoda do pregleda pri 

zdravniku za posamezno triažno kategorijo; 

povprečen čas celotne obravnave v naši 

enoti). 

− Z vidika odjemalcev so zelo pomembni tudi 

strateški partnerji (sodelovanje z ZZZS, MZ). 

Njihovo dobro sodelovanje in odzivnost ima 

lahko dober vpliv na optimizacijo stroškov. 

Gre za zastopanje naših interesov na ZZZS in 

MZ (sodelovanje v različnih delovnih 

skupinah), v komisijah za nadzor NMP, 

izvajanja preverjanje znanja in izdaja 

dovoljenj za delo v NMP, kjer zaposleni obeh 

enot sodelujejo že sedaj.  

− Na področju četrte strateške teme – trajnostni 

razvoj imamo postavljene cilje: 

o Ozaveščanje javnosti o namenu urgence. 

Ljudje v velikem številu iščejo pomoč na 

urgenci za težave, ki tja ne sodijo. Deloma 

to lahko sicer razumemo kot posledico 

slabe dostopnosti oziroma pomanjkanja 

družinskih zdravnikov. Žal pa ti bolniki 

ogrožajo urgentne bolnike, saj množica 

nenujnih bolnikov pogosto dobesedno 

blokira delo dežurnih in urgentnih 

ambulant.  

o Širitev in izvajanje programov 

izobraževanja za laike, podjetja, šole in 

polprofesionalce (prva pomoč, TPO), kar 

že sedaj izvaja IC. 

Za doseganje želenih rezultatov na področju 

vidika odjemalcev smo določili sledeče 

aktivnosti: 

− Enostaven in hiter dostop do zdravstvenih 

storitev nujnim bolnikom, 

− Zanesljive in kakovostne zdravstvene storitve 

ne glede na čas, 
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− Profesionalen in zaupen odnos do pacientov, 

prilagojen potrebam posameznika (čustvena in 

socialna inteligenca), 

− Ustvarjenje ugleda v javnosti (strokovna in 

profesionalna ustanova), 

− Zastopanje naših interesov na ZZZS in MZ v 

različnih komisijah, 

− Ozaveščanje javnosti o namenu urgence (v 

medijih in strokovni/manj strokovni literaturi), 

− Najbolj očitno izkoriščanje lahko dostopnega 

sistema NMP bomo še naprej zaračunavali, kot 

to predvidevajo Pravila obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, 

− Nadaljevali bomo z izvajanjem izobraževanj iz 

PP in TPO za laike, pol profesionalce, šole, 

podjetja in druge skupine, tako kot do sedaj 

(IC). 

Merila in ciljne vrednosti za nadzor kakovosti 

izvajanja aktivnosti na področju vidika odjemalca 

so razvidna iz tabele 3. 

Zadnjo, četrto stopnjo v strateški mapi pa 

predstavlja finančni vidik in vrednost za 

deležnike. Dobiček v javnih zdravstvenih 

ustanovah sicer ni glavni namen delovanja, 

vendar nujno potreben. Omogoča prenovo 

osnovnih sredstev, posodabljanje procesov in 

uvajanje novosti. 

V tem sklopu imamo zastavljene cilje: 

− Pozitivno finančno poslovanje in zadovoljstvo 

deležnikov, 

− Optimizacija stroškov, 

− Iskanje sredstev. 

Za doseganje želenih rezultatov na področju 

vidika rasti in izobraževanja smo določili sledeče 

aktivnosti: 

− Izdelava seznama vseh materialnih sredstev in 

zdravil, ki se v enoti lahko uporabljajo, s 

ciljem racionalizacije porabe. 

− Zmanjšanje zalog materialnih sredstev in 

opredelitev minimalne količine materialnih 

sredstev, ki morajo biti na voljo v vsakem 

trenutku ter varnostnih zalog. Izdelana morajo 

biti tudi navodila, kako in kje zdravstveni 

delavci lahko pridejo do materialnih sredstev v 

primeru nepričakovane večje porabe.  

− Izdelava seznama urgentnih storitev 

(diagnostične in terapevtske), do katerih je 

urgentni pacient upravičen v prehospitalni 

enoti. 

− Racionalizacija števila in razporeda 

zdravstvenih delavcev skladno s predpisi in 

potrebami.  

− Usposobiti zdravstvene delavce za dosledno 

obračunavanje porabe materialnih sredstev in 

storitev.  

− Izdelati in objaviti cenike vseh storitev, 

artiklov in zdravil.  

− Samoplačniška obravnava nenujnih bolnikov v 

skladu s Pravili obveznega zdravstvenega 

zavarovanja in s strokovnimi smernicami. 

− Iskanje donacij, prijave na projekte. 

Merila in ciljne vrednosti za nadzor kakovosti 

izvajanja aktivnosti četrte stopnje strateške mape 

so razvidna iz tabele 3. 
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Tabela 3: Strateški uravnoteženi kazalniki Prehospitalne enote Ljubljana do leta 2023 (V tabeli so našteti 

cilji strateške mape, definirani so kazalniki in ciljne vrednosti kazalnikov ter predvidene aktivnosti za 

dosego teh vrednosti). 

 Strateška 
mapa/ cilji 

Kazalniki  Ciljne vrednosti Pobude za akcijski načrt, 
projekte 

Vrednost za 
deležnike –  
 
Finančni vidik  
 

Pozitivno 
finančno 
poslovanje in 
zadovoljstvo 
deležnikov  
 
Optimizacija 
stroškov 
 
 
 
 
 
 
 
Iskanje sredstev 
 
 

 
 
 
Razmerje med prihodki in 
odhodki 
Prihodki 
Stroški 

 
 
 
 
 
 
 
Prijave na projekte, 
iskanje donacij. 

 
 
 
 
Pozitivna bilanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsaj 1 donacija ali prijava 
na projekt letno. 

Racionalizacija porabe 
materialnih sredstev in 
zmanjševanje zalog. 
Poziv k racionalizaciji pri 
naročanju storitev. 
 
Racionalizacija števila in 
razporeda zaposlenih. 

 
Dosledno obračunavanje porabe 
in storitev (ZZZSju, pogodbenim 
partnerjem). 
Samoplačniška obravnava 
nenujnih bolnikov. 
 
Iskanje donacij, prijava na 
projekte 

 

Vidik odjemalca  Zadovoljstvo 
pacientov 

Anketa o zadovoljstvu 
pacientov 
 
Spremljanje kazalnikov 
kakovosti: 
- Povprečni čas     
obravnave pacienta v 
ambulanti 
 
-Povprečen čas čakanja 
do prve obravnave v 
ambulanti glede na 
triažno kategorijo 

Pozitivni odzivi pacientov 
 
 
 
240 minut 
 
 
 
 
RDEČA: 0 min (100%) 
ORANŽNA:10 min (80%) 
RUMENA: 60 min (75%) 
ZELENA: 120 min (70%) 
MODRA: 240 min (70%) 

Enostaven in hiter dostop do 
zdravstvenih storitev nujnim 
bolnikom. 
 
Zanesljive in kakovostne 
zdravstvene storitve ne glede na 
čas. 

 
Profesionalen in zaupen odnos do 
bolnikov, visoka stopnja čustvene 
in socialne inteligence. 
 
Ustvarjanje ugleda v javnosti 
(strokovnost, profesionalni 
odnos). 
 

 Sodelovanje z 
ZZZS, MZ 

MZ_Komisija za nadzor 
NMP 
MZ-preverjanje znanja za 
delo v prehospitalni NMP 
 
MZ-Komisija za nadzor v 
vključevanje v DSZ 

V vseh komisijah prisotni 
naši predstavniki. 
 
Nad 80% uspešnost na 
preverjanju znanja za 
pridobitev dovoljenja za 
delo v prehospitalni NMP. 
 

Zastopanje naših interesov na 
ZZZS, MZ (sodelovanje v različnih 
delovnih skupinah), v komisijah 
za nadzor NMP, izvajanja 
preverjanje znanja in izdaja 
dovoljenj za delo v NMP. 

 Ozaveščanje 
javnostmi – o 
namenu 
urgence  

Uporaba medijev 
(prispevki v nestrokovni 
literature), odgovarjanje 
na novinarska vprašanja. 
 
Razširjanje informacij od 
ust do ust. 

Vsaj 1x letno prispevek v 
nestrokovni literature/ 
medijih. 

Kontinuirano obveščanje preko 
medijev, nestrokovne literature. 
 
Obravnava nenujnih bolnikov kot 
samoplačnikov. 
 

 Izvajanje 
izobraževanja iz 
prve pomoči, 
TPO 

Število izobraževanj iz PP 
in TPO: 
-Polprofesionalci 
-Laiki 
-Podjetja, šole 

 

Število izobraževanj za 10% 
večje kot v letu 2018 do 
leta 2023. 

Kontinuirana izobraževanja, ki jih 
bo izvajal IC 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 

| 84 

 

Notranji vidik; 
Klinični in 
poslovni procesi 
 

Spremljanje 
kakovosti 

 

Spremljanje kazalnikov 
kakovosti: 

• Preživetje po 
oživljanju 

• Skladnost triažnega 
procesa za 
posamezno triažno 
medicinsko sestro 

 
 
ROSC: nad 30% 
Odpuščeni: nad 15% 
 
 
100% 

Natančno izpolnjevanje in 
obdelava dokumentacije.  
 
Redno spremljanje in analiziranje 
kazalnikov kakovosti enote. 
 
Redno posredovanje podatkov o 
nujnih intervencijah MZ-ju. 
 

 Uvajanje novih 
metod v 
prehospitalno 
okolje 

Razširitev kompetenc 
reševalcem,  
usposabljanje za vsako 
novo kompetenco ,  
nadzor nad delom NRV. 

50% predlaganih 
kompetenc do leta 2023. 

 
 

Izdelava natančnih protokolov 
(razširitev kompetenc), 
usposabljanje (IC) in  
nadzor (urgentni zdravnik). 
 
Spodbujanje k novim idejam. 
Po dogovoru z drugimi 
subspecialnostmi/ oddelki 
uvajanje novih metod, 
raziskovanje novih metod. 

 

 Oblikovanje 
novih in 
upoštevanje 
uveljavljenih 
kliničnih poti  

Upoštevanje že izdelanih 
kliničnih poti: 
AKS, akutna možganska 
kap, politravma, huda 
poškodba glave, ALS, 
ECMO 

 
 
 
100% 

Po dogovoru z drugimi 
subspecialnostmi/ oddelki 
izdelava novih klinični poti 
urgentnih bolnikov. 
 
Spodbujanje k raziskovanju ob 
nejasnih dogodkih/področjih 
urgentne medicine. 
 

 Razvoj in 
optimizacija 
procesov dela in 
kliničnih poti 

Izoblikovanje vitkih 
procesov dela 
 
Optimiziranje procesov 
dela 
 
Izdelava načrtov: 

• Množične nesreče 

• Amok situacije 

• Teroristični napadi 

• Neobvladljivo število 
bolnikov v ambulanti 
 

 
 
Do leta 2020. 

 
 
Do leta 2020. 

Analiza procesov dela 
(odstranitev nelogičnih in 
odvečnih korakov) 
 
Racionalizacija števila delovnih ur 
 
Izdelava načrtov in nabava 
zaščitne opreme. 

 Optimalna 
organiziranost 
in odzivnost 
službe NMP 
 

ROSC in delež odpuščenih 
bolnikov iz bolnišnice po 
oživljanju 
 
Reakcijski čas 
Dostopni čas 
 
Aktivacija 
polprofesionalcev 
Uporaba AED 

ROSC nad 30% 
Odpuščeni nad 15% 
 
 
Pod 2 minuti 
Pod 10 minut 
 
Dvig na 25% 

Zbiranje in obdelava statističnih 
podatkov o reanimacijah in 
dostopnih časih. 
 
 
 
Sistemska rešitev vključitve 
certificiranih prvih posredovalcev 
Spremljanje stanja uporabe AED 
pred prihodom ekipe NMP 
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Vidik učenja in 
rasti 
(organizacijska 
zmogljivost) 
 

Stalno 
izobraževanje 
zaposlenih, 
simulacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Število izobraževanj na 
zaposlenega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mini M&M konferenca 
 
 
 
 
MTS tečaj 
 
 
 
MRMI tečaj 
 
 
Redna interna 
usposabljanja za amok 
situacije, množične 
nesreče, teroristični 
napadi 
 
Nabava zaščitne opreme 
za amok situacije in 
teroristične napade 
 
Dovoljenje za delo v 
NMP, NPK za reševalce 
 
 
 
 
Podiplomski študij 
 
 
Št. strokovnih objav 
 
 
 
 
Št. mentorji 
pripravnikom, 
sekundarijem, 
specializantom, 
študentom 
 
Število inštruktorjev in 
medicinskih direktorjev 
 
Udeležba na tekmovanju 
ekip NMP na Rogli 
 

Vsak zdravstveni delavec 
vsaj 1 zunanje 
izobraževanje na leto (vsaj 
50% zdravnikov/25% 
med.sester aktivno), 
posredovanje informacij 
timu 
 
Vsaj 2 interni izobraževanji, 
posredovanje informacij 
kolektivu 

 
Vsaka izmena 1x mesečno 
pripravi M&M konferenco 

 
 
 
Vse diplomirane medicinske 
sestre, ki izpolnjujejo 
pogoje 
 
Vsak tečaj vsaj 1 naš 
zaposlen (Cilj: vsi imajo 
opravljen tečaj) 
 
Vsako leto 
 
 
 
 
 
 
Do leta 2021. 
 
 
Do leta 2020 imajo vsi 
dovoljenje ali vse 
opravljene tečaje, kot jih 
predvideva Pravilnik 
 
 
Vsaj 3 doktorati, 2 magistra 
znanosti ZF 
 
Vsaj 75% zdravnikov/ 25% 
med.sester  vsaj 1 
strokovna objava/leto 
 
 
Vsi, ki izpolnjujejo pogoje 
 
 
 
 
5 novih inštruktorjev do 
leta 2023 
 
Vsako leto poslani 2 ekipi 
(NMP in NRV) 

Redni letni razgovori, ki vsebuje 
plan izobraževanj za naslednje 
leto, pregled doseženih ciljev za 
prejšnje leto 
 
 
 
Redna izobraževanja (travma 
dan, interna dan) za time 
(simulacije) – vodi IC 
 
Obravnava klin.primerov, 
varnostnih incidentov, 
posredovanje informacij 
kolektivu. 
 
 
 
 
 
 
Aktivno iskanje dodatnih 
finančnih sredstve za 
izobraževanje in nakup opreme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postopki za pridobitev dovoljenja 
za delo v prehospitalni služba, 
NPK (za reševalce) 
 
Spodbujanje k samoiniciativnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spodbuda k samoiniciativnosti. 
 
Spodbuda k udeležbi. 
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 Motivacija za 
delo, odnosi v 
kolektivu 

Team building 
Stopnja negativne 
fluktuacije  
 
Delavnice komunikacije in 
kakovosti- vsi 
 
Izobraževanje za vodje 
izmen 

1x letno 
Do 5% letno 
 
 
1x na 3 leta 
 
 
Ob imenovanju, 
nadaljevalne delavnice 
 

 
 
 
 
 
 
Kontunuirano izvajanje IC  
 

 Vlaganje v 
infrastrukturo 

Uporaba bolnišničnega 
informacijskega sistema  
 
Uporaba službene 
elektronske pošte 
 
 
Medicinski pripomočki in 
naprave (poznavanje in 
pravilno rokovanje) 

Vsi znajo uporabljati  
 
 
Vsi: dnevno preverjanje in 
korektna obravnava 
uporaba 
 
 
Vsi: znajo uporabljati, 
usposabljanja (novosti), 
simulacije 

Izvajanje uvajalne poti, 
izobraževanje na področju IT 
tehnologije 
 
 
 
Uvajalna pot, interna 
izobraževanja pred začetkom 
uporabe 
 
Seznanjanje z novostmi (sejmi 
medicinske opreme) 
 

 Projekti in 
raziskave 
 
 
 
 
 
Pedagoško delo 
 
 
 
 
Sodelovanje z 
UKC, drugimi 
UC, ZZS 
 

Število projektov in/ali 
raziskav 
 
 
 
 
 
Sodelovanje v 
izobraževalnih procesih 
na MF, ZF, IC (št. 
predavateljev, internih 
inštruktorjev) 
Obisk UC v Sloveniji 
 
Število mentorjev 

Vsaj 1 letno 
 
 
 
 
 
 
50% zaposlenih se vključi v 
izobraževalne procese 
 
 
 
Strokovni obisk UC do leta 
2023 
Vsi, ki izpolnjujejo pogoje 
 
 

Spodbuda za vključitev v 
raziskave/ projekte (sodelovanje 
z drugimi klinikami, raziskave v 
okviru podiplomskega študija, 
raziskave znotraj enote) 
Spodbuda za vključevanje v delo 
učnih ustanov 
 
 
 
Strokovno sodelovanje in iskanje 
dobrih praks 
Izvajanje mentorstev študentom, 
pripravnikom, sekundarijem, 
specializantom družinske in 
urgentne medicine 

 Nabor kadrov Spremljanje in aktivno 
iskanje bodočih 
sodelavcev med študenti, 
pripravniki, sekundariji in 
specializanti 

 Aktivno iskanje, zaposlovanje in 
zadržanje najboljših zdravstvenih 
delavcev (med krožečimi delavci 
na kroženju ali usposabljanju, 
drugih) 

 Promocija 
zdravja 
zaposlenih 
 
 

Sistematski pregledi 
zaposlenih,  
 
Precepljenost (hepatitis, 
ošpice, gripa) 
 
Ugodnosti, ki jih 
zagotavlja družini prijazno 
podjetje 
 
Organizirana telesna 
aktivnost, koriščenje 
ugodnih oddihov v 
objektih zavoda (morje…) 
 

Vsi zaposleni 
 
 
100% precepljenost 
(hepatitis, ošpice) 
75% precepljenost (gripa) 

Promocija zdravega načina 
življenja in preventivnih ukrepov 
 
 
 
Ugodnosti, ki jih zagotavlja 
družini prijazno podjetje 
 
Organizirana telesna aktivnost, 
možnost ugodnih oddihov v 
objektih zavoda (morje…) 
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PRILOGE 

Priloga 1: Proces obravnave bolnika v ambulanti SNMP v trenutni organizaciji dela 
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Priloga 2: Proces obravnave bolnika v ambulanti SNMP v novi organizaciji službe NMP 
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Analiza avtentičnega vodenja – Uvajanje novih praks  

vodenja v ZD Kočevje  
 

Avtor: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med., mentor: doc. dr. Judita Peterlin 

 
 

Povzetek 

 

Avtentično vodenje pomeni vodenje v skladu s svojo lastno osebnostjo, prepričanji in vrednotami, ob tem 

pa tudi širjenje teh vrednot preko delovanja kot vzor zaposlenim v organizaciji ter vzpodbujanje njihove 

osebne in strokovne rasti.  V avgustu 2016 sem prevzela mesto direktorice ZD Kočevje. Ob menjavi vodij 

so spremembe v kolektivu pričakovane. Soočila sem se s slabimi odnosi v posameznih oddelkih, posledično 

fluktuacijo kadra in kriznimi razmerami v lokalnem okolju.  Za urejanje razmer sem pristopila k evalvaciji 

stanja, zunanji oceni organizacijske klime in uvedbi sprememb v načinu vodenja, dela in sodelovanja v 

zavodu. V sodelovanju s srednjim vodstvom sem uvedla timsko in projektno delo, usposabljanje 

posameznih vodij  in prenovo procesov in načina dela z vključevanjem vseh zaposlenih.  

 

 

1 Uvod 

V zadnjih letih v slovenskem zdravstvu pogosto 

slišimo o pomenu kakovosti in potrebi po 

spremembah. Spremembah v smislu obsežnih in 

dolgotrajnih procesih, ki terjajo velike 

sposobnosti vodij v zdravstvenih organizacijah, 

da dobro strateško razmišljajo, da znajo 

postavljati prioritete in voditi sodelavce v kriznih 

trenutkih. 

Vzpostavljanje  dobre organizacijske kulture, ki 

vključuje sodelovanje, timsko delo, kreativnost, 

inovativnosti, širjenje dobrih praks in iskanje 

izboljšav je ena temeljnih nalog vodstvenih 

delavcev. Naštete veščine in sposobnosti niso 

naravno dane, ampak si jih  lahko pridobimo z 

izobraževanji in usposabljanji.  

V našem okolju žal še ni vzpostavljena kultura  

izobraževanja, usposabljanja in razvoja vodij v 

smislu znanj in veščin vodenja. Vodja v 

slovenskem zdravstvu običajno pogosto postane 

nekdo, ki je prepoznan po strokovnih dosežkih iz 

področja medicine, zdravstva, ne pa vodenja in 

managementa ali kombinacije obeh.  

Uspešen vodja ima danes znanja tudi s področja t. 

i. mehkih veščin vodenja, torej stila vodenja, 

vzpostavitve in ohranjanja organizacijske kulture 

preko vizije, poslanstva in vrednot organizacije. 

Ključno je sodelovanje, timski pristopi in delo in 

razvoj posameznika v organizaciji.  

Pojem avtentičnega vodenja je možno povezati z 

besedami, kot so čustva, vrednote, identiteta, 

zaupanje, odkritost ali optimizem. Pozornost 

raziskovalcev je pretežno usmerjena v pozitivne 

lastnosti ljudi in njihove prednosti ter se hkrati v 

veliki meri oddaljuje od njihovih slabosti ali 

šibkosti. Od ostalih teorij vodenja se avtentično 

vodenje razlikuje, da predstavlja samo jedro 

pozitivnega vodenja, pa naj bo ta katere koli 

oblike. 

Samozavest, optimizem, upanje in miselna 

prožnost so definirani kot osrednji viri 

avtentičnega vodje. Avtentični vodja skrbi za 

razvoj sodelavcev tako, da je sodelavcem vzornik, 

trener, mentor, in svetovalec, je torej 

spodbujevalec osebnostnega razvoja 

posameznikov. Avtentične vodje poganja niz 

vrednot, ki vodji in drugim zaposlenim 

predstavljajo smer za etično ravnanje in za delanje 

tistega, kar je prav in pošteno. 

Usposabljanje iz vodstvenih kompetenc za 

zdravnike in zobozdravnike je pomemben 

strukturiran in organiziran doprinos z izboljšanju 

znanj in kompetenc vodij  v slovenskih 

zdravstvenih organizacijah. 

  



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 

91 |  
 

2 Avtentično vodenje 

Avtentično vodenje pomeni vodenje v skladu s 

svojo lastno osebnostjo,  prepričanji in 

vrednotami, ob tem pa tudi širjenje teh vrednot 

preko delovanja kot vzor zaposlenim v 

organizaciji ter spodbujanje njihove osebne in 

strokovne rasti. To je temeljni izvirni konstrukt 

stila vodenja, ki zagotavlja pogoje za višjo stopnjo 

zaupanja. Ljudem pomaga tudi, da razvijajo svoje 

prednosti in razširijo svoje mišljenje ter so bolj 

pozitivni, dodajo pomen svojim odločitvam in 

izboljšajo tako svoje delo kot tudi učinek celotne 

organizacije ( 1)  

Avtentično vodenje pomeni vrnitev k osnovam. 

Vodenje skuša očistiti praznih obljub, olepševanja 

in uvaja častno delovanje kot osnovo vodenja. 

Vodja ima čast, da služi sodelavcem z zgledom, 

saj so mu izkazali zaupanje in ga pooblastili za 

etično vodenje. Njegova odgovornost je, da svoje 

delo opravlja častno in omogoča razvoj vseh okoli 

sebe. Od kakovosti vodenja, ki izhaja iz 

moralnega prizadevanja, na katerega se opirajo 

vsi sodelavci, pa je odvisna vzdržljivost 

organizacije.  

Pojem avtentičnega vodenja je v obstoječih 

teorijah in raziskovanjih možno povezati z 

besedami, kot so čustva, vrednote, identiteta, 

zaupanje, odkritost ali optimizem. Pozornost 

raziskovalcev je pretežno usmerjena v pozitivne 

lastnosti ljudi in njihove prednosti ter se hkrati v 

veliki meri oddaljuje od njihovih slabosti ali 

šibkosti. Od ostalih teorij vodenja se avtentično 

vodenje razlikuje, da predstavlja samo jedro 

pozitivnega vodenja, pa naj bo ta katere koli 

oblike. (2) 

Preučevanje avtentičnega vodenja po letu 2004 je 

glavni izziv za management učeče se organizacije. 

Vodenje organizacij postaja čedalje zahtevnejše, 

današnji izzivi pa zahtevajo drugačen pogled na 

obnovitev in ohranitev zaupanja , upanja in 

optimizma. (3)  

Raziskovalci s področja pozitivnega 

organizacijskega vedenja avtentično vodenje 

opredeljujejo kot tisto, ki učeči organizaciji daje 

moč za doseganje uspeha. (4) Zaposleni ne sledijo 

vodjem le zaradi položaja, temveč zaradi njihovih 

osebnostnih in vedenjskih značilnosti. Avtentični 

vodje dobro poznajo svojo lastno bit, imajo 

razčiščena svoja mnenja in stališča, se močno 

identificirajo s svojo vlogo vodje in ravnajo v 

skladu s svojimi vrednotami in prepričanji (4). 

Ljudje so tem bolj avtentični, kadar ohranjajo 

svoja resnična čustva, vrednote, lastnosti in 

preference ter ravnajo in se obnašajo v skladu z 

njimi (4). Taki posamezniki so bolj nepristranski 

in zreli, ne uporabljajo obrambnih mehanizmov. 

Zato so pripravljeni delovati v jasnih, odprtih in 

tesnih odnosih z drugimi. Obnašajo se avtentično, 

kar izraža usklajenost med njihovimi vrednotami 

in prepričanji ter njihovimi dejanji. 

Avtentično vodenje obsega tudi odnose s sledilci, 

sodelavci in podrejenimi, ki jih odražajo 

odkritost, odprtost, zaupanje, vodenje k ustreznim 

ciljem in poudarek na razvoju sledilcev (1). 

Rezultat razvoja avtentičnega vodenja v 

organizaciji je, da najbolj avtentični zaposleni bolj 

aktivno prevzamejo vlogo vodij. Avtentični vodja 

torej želi vzgajati vodje in ne sledilce. Ostali 

sodelujejo z njimi pri doseganju skupnih ciljev, 

vključno s pozitivno etično klimo. Avtentični 

vodje pri sledilcih vzgojijo avtentične harmonične 

osebnosti, kar jim omogoča zadovoljevati lastne 

potrebe in razvijati ter dosegati lastne cilje (4). 

Vodje usposabljajo in razvijajo vse zaposlene v 

organizaciji ter med njimi prenašajo vizijo, 

vrednote in cilje organizacije. Zaposleni pa jih 

oskrbujejo s povratnimi informacijami. Tako se 

zaključi razvoj avtentičnega vodenja; vodja 

ustvari avtentičnega sledilca prek procesa 

pozitivnega modeliranja, ki se nanaša na eno 

razmerje vodja – sledilec. Najbolj avtentični 

zaposleni bodo, kot rečeno, prevzeli vlogo 

avtentičnih vodij (3). 

Avtentično vodenje se od poznanih teorij vodenja 

razlikuje v tem, da v ospredje postavlja osebnost 

vodje, ki sledi svojemu značaju. Od vodje ne 

pričakuje, da sledi že vnaprej določenim slogom 

vodenja, temveč da z osredotočenostjo na 

dobrobit organizacije in dobrobit zaposlenih vodi 

skladno svojemu poslanstvu in integriteti (3). 

Avtentični vodja odprto deli svojo osebnost, svoje 

prednosti in slabosti in jih torej ne skriva, ampak 

gradi na njih, jih nadgrajuje in izboljšuje v 

psihološko varni organizacijski kulturi, kar je 

glavna naloga vodje, da ustvari tako delovno 

okolje, kjer se zaposleni čutijo psihološko varni 

ustvarjati in razvijati. 
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Pozitiven vpliv, ki ga ima avtentičen vodja, je 

tisti, ki povzroči pozitivne premike v sodelavcih 

in jih navduši za skupno doseganje ciljev. Zgled 

je najboljše vzgojno sredstvo in avtentičen vodja 

vpliva z zgledom (3). Lahko bi dejali, da je bistvo 

avtentičnega vodenja, vodenje z zgledom, če 

zaposleni zaupajo svojemu vodji, bodo tudi raje 

upoštevali njena/njegova priporočila/usmeritve. 

2.1 Značilnosti avtentičnega vodenja 

Značilnosti modela avtentičnega vodenja so 

predstavljene v tabeli št. 1. 

 

Tabela 1: Značilnosti avtentičnega vodenja-katera področja vključuje? 

ZNAČILNOSTI MODELA AVTENTIČNEGA VODENJA 

1.Pozitiven psihološki kapital vseh zaposlenih 

Samozavest, optimizem, upanje in miselna prožnost 

 

2. Samozavedanje vodje 

Vrednote vodje 

Spoznanja in moč čustvene empatije  do drugih 

Izdelana podoba, identiteta in imidž vodje 

 

 

3. Samoregulacije vodje 

Uravnoteženo procesiranje 

Avtentično vodenje 

 

4. Procesi vodenje/ vedenje pri vodenju 

Pozitivno modeliranje 

Osebna in družbena identifikacija 

Prelivanje čustev 

Podpiranje samodeterminacije 

Pozitivne družbene izmenjave 

 

5. Samozavedanje sodelavcev 

Vrednote, spoznanja in čustvena komponenta zaposlenih 

 

6. Samoregulacija sodelavcev 

Uravnoteženo procesiranje 

Relacijska transparentnost 

Avtentično vodenje 

 

7. Razvoj sodelavcev  

8. Organizacijski kontekst 

Negotovost 

Etična in socialna odgovornost organizacije 

Pozitivna podoba organizacije - imidž 

 

9. Uspešnost 

Resnična (finančno vidna) 

Trajna konkurenčna prednost 

Nad pričakovanji 

 

              

Prirejeno po V. Dimovski et al., Avtentično vodenje v učeči se organizaciji, 2009, str. 10 

 

 

Model avtentičnega vodenja temelji na 

udejanjanju vedenjskih vzorcev, ki gradijo na 

zaupanju. Razvija zavezanost zaposlenih, dviguje 

zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, 

spodbuja in razvija njihovo opolnomočenje in 

zavezanost k izpolnitvi nalog. 

Samozavest, optimizem, upanje in miselna 

prožnost so definirani kot osrednji viri 

avtentičnega vodje. Avtentični vodja skrbi za 

razvoj sodelavcev tako, da je sodelavcem vzornik, 

trener, mentor, in svetovalec, je torej 

spodbujevalec osebnostnega razvoja 

posameznikov. Avtentične vodje poganja niz 

vrednot, ki vodji in drugim zaposlenim 

predstavljajo smer za etično ravnanje in za delanje 

tistega, kar je prav in pošteno. (3) 

V 21. stoletju smo priča velikim in predvsem 

nenehnim spremembam, dinamičnemu 

poslovnemu okolju, ki vsi skupaj terjajo nove 

načine delovanja podjetij in njihovega vodenja. 

Organizacije so soočene z vse bolj oteženimi časi, 

ki pozivajo k prenovljenemu pogledu na 

avtentično vodenje. Poleg tega so v zadnjih letih 

ljudje razvili globoko nezaupanje do vodij, kar vse 
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bolj očitno pomeni, da rabimo novo vrsto vodje. 

(2) 

2.2 Avtentični vodja, njegove sposobnosti in 

razvoj 

Avtentični vodje so osebe z visoko ravnijo 

avtentičnosti, vedo, kdo so, v kaj verjamejo in kaj 

cenijo, ter v interakciji z drugimi ves čas delujejo 

v skladu s svojimi vrednotami in prepričanji. 

Avtentični vodje delujejo z globokimi osebnimi 

vrednotami in prepričanji, s katerimi gradijo 

verodostojnost ter si pridobijo spoštovanje in 

zaupanje sodelavcev, saj sodelavci njihov način 

vodenja prepoznajo kot avtentičen. (3) 

Avtentični vodje so sposobni pri sodelavcih 

spodbuditi akcijo, motivacijo, zavezanost in 

zadovoljstvo, kar je pogoj, da vsi neprestano 

izboljšujejo rezultate.  Avtentični vodje 

navdihujejo sodelavce, da na delovnem mestu 

delujejo avtentično in čutijo večji smisel ob  tem, 

če delujejo v skladu s svojimi  moralnimi načeli.  

Postati vodja v učeči se organizaciji zahteva 

nekatere osnovne predpostavke avtentičnosti 

(tabela 2). Vodja prevzema področja, ki jih ne 

pozna, zato se od vodje pričakujeta pogum in 

samozavest, ki sta del osnovne osebnostne 

predstave avtentičnosti. (3). 

Ključna vloga vodje učeče se organizacije je 

sposobnost prilagodljivosti na področju 

planiranja, vodenja, organiziranja in nadziranja 

poslovanja s hkratnim podpiranjem in 

spodbujanjem sodelavcev k boljšim rezultatom. 

Avtentičen vodja ima znanja, s katerimi bo 

zaposlenemu dodelil tako delovno vlogo, pri 

kateri bo le-ta lahko maksimiziral svoje 

potenciale in uveljavil svoje prednosti (3). 

Avtentični vodje so original in ne kopije, njihova 

dejanja temeljijo na osebnih vrednotah, 

prepričanjih in identiteti. Motivirajo ga osebna 

prepričanja in ne doseganje osebne koristi. Se ne 

prilagajajo in se ne pretvarjajo (3). 

Avtentični vodje med sodelavci razvijajo upanje, 

zaupanje, pozitivna čustva in optimizem. 

 

Tabela 2: Razvoj avtentičnega vodje 

 
Povezan s svojo notranjostjo Sposobnost samospoznavanja in samoregulacije sta ključnega 

pomena za pridobivanje samozavesti ter odpravljanje slabosti. Na ta način 

se lažje poveže z drugimi ljudmi. 

Iskrena in odkrita komunikacija S sodelavci komunicira odkrito. Med njimi ni tabu tem. 

Spozna svoje sodelavce Empatičnost in čuječnost kot pomembna faktorja pri spoznavanju 

svojih sodelavcev. Na ta način lahko avtentično vodi. 

Besedam sledijo dejanja Vodi z zgledom in verodostojnostjo. Na ta način izgradi zaupanje 

med sodelavci. 

Svojim sodelavcem je blizu Med vodjo in sodelavci ni nepremostljivih komunikacijskih ovir 

(kulturne različnosti, izobrazba, religija). 

Osredotočenost na druge Avtentičen vodja nima potrebe po samopromociji in izpostavljanju. 

Prednost pred njim imajo vedno njegovi zaposleni. 

Zaupa v sodelavce Vzpodbuja razvoj potencialov pri svojih zaposlenih. 

Nudi podporo in upanje Z upanjem daje sodelavcem tudi zagon in prihodnost. 

 

Prirejeno po V. Dimovski et al., Avtentično vodenje v učeči se organizaciji, 2009, str. 113. 

 

 

3 Zdravstevni dom Kočevje 

3.1 Opis 

Zdravstveni dom Kočevje (skupaj s 

koncesionarji) zagotavlja primarno zdravstveno 

varstvo za cca. 17.000 prebivalcev (cca. 0,86% 

vseh prebivalcev Republike Slovenije). Kočevska 

občina pokriva 555 km2. Omejeno področje 

(občina Kočevje, Kostel, Osilnica) se razprostira 

na 647,7  km2 površine in je redko poseljeno. 

Smo zelo oddaljeni od velikih centrov in bolnišnic 

in imamo pretežno ruralno okolje. ZD Kočevje 

ima sedež v Kočevju, deluje pa tudi na štirih 

dislociranih lokacijah, na majhnih zdravstvenih 
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postajah v Osilnici, Vasi, Predgradu in Kočevski 

reki. Zdravstveno varstvo na teh postajah 

zagotavljamo enkrat tedensko, ko tam dela 

zdravnik specialist družinske medicine in 

medicinska sestra. Postaje obiskuje 100-250 ljudi, 

ki so poseljeni na teh 25 do 55 km od Kočevja 

oddaljenih, redko poseljenih področjih.  V ZD 

Kočevje je trenutno zaposlenih približno 90 ljudi, 

število narašča. Ko sem leta 2016 prevzela 

vodenje ZD, je bilo zaposlenih 74 ljudi. 

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega 

doma Kočevje izhaja iz 20. in 32. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št. 

63/14) Zdravstveni dom Kočevje opravlja 

osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega: 

− Osnovno in specialistično zdravstveno 

dejavnost, ki se izvaja v splošnih ambulantah, 

referenčni ambulanti, antikoagulantni 

ambulanta, zdravstveno varstvo predšolskih 

otrok, šolskih otrok in mladine,  dispanzer za 

ženske, center za preprečevanje in zdravljenje 

odvisnosti od drog, specialističnih ambulantah 

( diabetološka, okulistična, ultrazvočna ),  

− Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v 

zobozdravstvenih ambulantah za odrasle in v 

mladinskem zobozdravstvu. 

− Izvajanje neprekinjenega 24 urnega 

zdravstvenega varstva in nujne medicinske 

pomoči; 

− Reševalni prevozi 

− Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov: 

o za odraslo populacijo (zdravstveno vzgojni 

center - izvajanje CINDI programa), 

o programa zdravstvene vzgoje za otroke in 

šolsko mladino, 

o programa zobozdravstvene vzgoje za 

otroke in šolsko mladino ter 

o programa šole za starše. 

− Izobraževanje 

− Druge dejavnosti 

Vodenje Zdravstvenega doma Kočevje sem 

prevzela avgusta 2016. Moja prijava na delovno 

mesto direktorice ni bila pričakovana in v skladu 

z izborom ustanoviteljice Občine Kočevje. 

Naključje dogodkov je botrovalo izboru mene kot 

ustrezne kandidatke, kljub temu, da ima 

ustanoviteljica v Svetu zavoda, ki odloča o 

imenovanju direktorja, večino.  

Kot direktorica sem se takoj odločila, da bo naš 

fokus na ustrezni oskrbi pacientov, ki so v ZD 

Kočevje moja in naša prva skrb. Začela sem s 

pregledovanjem delovnih procesov in finančnih 

tokov zavoda. Takoj v začetku sem se določila, da 

glede na stanje, kakršno je bilo pred mojim 

prihodom, stvari postavljam na drugačne, bolj 

zdrave temelje. S strani sveta zavoda in župana 

sem  dobila nalogo, da izvedem finančno 

rekonstrukcijo in izboljšam delovno klimo, ki je 

bila pred mojim prihodom slaba. Moja poglavitna 

naloga je od vsega začetka, da vodim zavod, da 

poskrbim za strokovno in kakovostno storitev za 

naše bolnike z zakonito organizacijo dela in da 

zagotovim, da delamo z javno finančnimi sredstvi 

skrbno in racionalno. Vedno je v vsakem 

kolektivu kdo nezadovoljen, predvsem tisti, ki se 

jim jemlje kakšne privilegije, do katerih nimajo 

pravice.  Ob tem pride do fluktuacije kadrov, ki je 

normalen del delovnega procesa v vsaki 

organizaciji, tudi naša ni izjema.  

Vodstva zdravstvenih domov smo v lokalnih 

okoljih močno izpostavljena pričakovanjem 

ustanoviteljev, poročanjem lokalnih medijev in 

smo pod drobnogledom lokalne politike.  

Zdravje je najvišja vrednota in ker so bile med 

odhajajočim kadrom tudi zdravnice, ki so zelo 

pomembne osebnosti v majhnem kraju so 

informacije o dogajanju v našem zdravstvenem 

domu odmevale lokalno in tudi nacionalno.  

 

3.2 Ocena organizacijske klime in uvedba 

novih praks vodenja 

Vodstvo ZD Kočevja se je odločilo, da dvigne 

kakovost opravljanja storitev do pacientov, naredi 

potrebne spremembe na področju organiziranja 

dela in spremembo organizacijske kulture. Eden 

od korakov v to smer je bila izgradnja ekipe (angl. 

team building v nadaljevanju TB), katerih namen 

je bil:  

− da se vse zaposlene seznani s spremembami, ki 

se bodo začele izvajati,  

− se jim predstavijo teoretične in praktične 

osnove novega načina delovanja: timskega in 

projektnega dela ter   

− da se ugotovi stanje glede organizacijske 

kulture/klime, ki vlada v zavodu, 
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− da se pridobi čim več zaposlenih, ki bodo 

pripravljeni usposobiti in delovati v projektih.  

S tem namenom so bili v začetku poletja 2017 

izvedene 4 izgradnje ekipe, ki se jih je udeležilo 

66 od skupno 74 zaposlenih v zavodu. Od 4 

skupin je bila ena skupina izbrana, ostale so bile 

naključno sestavljene. »Izbrana« skupina je bila 

sestavljena iz zaposlenih, za katere je vodstvo 

predvidevalo, da se bodo pripravljeni aktivno 

vključiti v projektno delo od samega začetka in 

bodo t.i. ambasadorji sprememb ter da bodo v 

nadaljevanju, ko se sami usposobijo, oni širili 

znanje projektnega vodenja in timskega dela v 

celotni zavod. Argumenti za izbor zaposlenih v 

skupino »ambasadorjev« so bili: 

− samoiniciativnost 

− kritično mišljenje 

− sodelovanje 

− pripravljenost delati na projektih tudi izven 

delovnega časa 

Na vsakem TB je bilo jasno poudarjeno, da 

skupina, ki se usposablja za projektno vodenje ni 

zaprta skupina in se je ponudila priložnost vsem 

ostalim zaposlenim.  

TB so pokazali bistvo organizacijske kulture, ki 

vlada v zavodu. Izstopilo je kar nekaj močnih 

vedenjskih vzorcev, ki vladajo v zavodu in jih je 

bilo treba in jih še bo treba nujno spremeniti. 

Najbolj opazni vzorci so bili:  

− nesodelovanje (izjemno poudarjeno),  

− neupoštevanje navodil in vodij,  

− pomanjkanje podajanja povratnih informacij,  

− visoka stopnja agresivnega vedenja idr, 

Ob oceni organizacijske klime smo se osredotočili 

na spodaj naštete pozitivne vedenjske vzorce, in 

čeprav je pomembno, da smo se usmerili na 

reševanje negativnih, smo dali velik poudarek na 

pozitivno vedenje, in tiste ljudi, ki ga imajo. Velja 

rek: »Uspeva to čemur namenjamo pozornost« in 

pri spreminjanju klime imamo to v fokusu.  

− pripravljenost na sodelovanje 

− pripravljenost prevzemati večje rizike 

− visoka stopnja sočutnosti; priskočiti na pomoč 

sočloveku, ki je v stiski 

− pripravljenost na osebnosten razvoj 

Najbolj izstopajoči  ugotovljeni negativni 

vedenjski vzorci, ki so moteči v delovnem procesu 

tako do pacientov kot med sodelavci ali do vodij, 

so bili: 

− močna opozicijska skupina 

− nesodelovanje 

− neupoštevanje vodij 

− visoka stopnja konfliktnega vedenja 

− visoka stopnja agresije: aktivne in pasivne 

− negativna naravnanost 

− nepripravljenost prevzemanja večjega rizika 

− pomanjkanje kritičnega mišljenja in iskanja 

rešitev 

− neiskrenost, nekolegialnost. 

Predlagani so bili nekateri ukrepi, ki smo jih v 

naslednjih mesecih začeli uvajati in izvajati. Za 

izboljšanje odnosov in povezanosti med sodelavci 

smo se lotili reševanja aktualnih izzivov preko 

projektnega in timskega dela. Projekte, male, 

velike in strateške smo oblikovali na podlagi 

pobud za spremembe, ki so jih zaposleni podali. 

Takih pobud je bilo skoraj 80. Vključili smo jih v 

aktivnosti, male in velike projekte in jih umestili 

na časovnico naslednjih treh let.  

Pristop k projektnem vodenju ponuja naslednje 

prednosti (2): 

− je usmerjen k rezultatom - stremi k 

opravljenem delu; 

− je voden. Projekti terjajo učinkovito vodenje 

za uspešno doseganje ciljev; 

− zagotavlja stično točko za upravljanje in 

vodenje; 

− spodbuja sinergijsko ozračje, s tem, ko 

zbližuje multidisciplinarni tim k skupnemu 

cilju znotraj roka in ostalih omejitev virov; 

− spodbuja krepitev timskega duha zaradi 

poudarka na skupnem cilju: projektni tim uspe 

ali ne uspe kot tim in ne kot posamezni član; 

− zagotavlja veliko priložnosti za osebnostno 

rast in razvoj znotraj tima, saj so timi 

sestavljeni iz interaktivnih članov, ki pridejo 

skupaj iz različnih področij delovanja in imajo 

različne veščine; 

− delo vodje tima oziroma vodje projekta je 

olajšano, saj so člani tima osredotočeni na 

skupni cilj in vedo, da bodo uspeli ali ne kot 

tim, zato je sodelovanje obvezno. 

Svetovana je bila sprememba vodij oddelkov. 

Izbrali smo vodje, ki so pripravljeni prevzemati 

večje rizike, ki imajo višjo čustveno 
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inteligentnost, ki  bolj obvladujejo reševanje 

konfliktov, predvsem pa so postopno uvedli jasna 

pravila in red pri opravljanju vsakodnevnega dela. 

Uvedli smo portal, intranet, preko katerega  

vodimo aktivnosti, projekte in spremljamo 

obremenjenost zaposlenih. Tako tudi »ne 

sodelujočim« in pasivno agresivnim odvzamemo 

možnost upora.  Naloge so zapisane z roki in 

odgovornimi osebami – na začetku so bili 

pričakovano upori. Z jasnimi in odločnimi 

potezami  smo morali pokazali, da mislimo resno 

– in kot smo bili ob oceni opozorjeni smo morali 

izvesti tudi nekaj disciplinskih postopkov.  

Z namenom izboljšanja pretoka informacij in 

aktualnih zadev in dobre komunikacije so bili 

uvedeni redni oddelčni, timski in vodstveni 

sestanki in odprta ponujena komunikacija z vsemi 

zaposlenimi s strani vodstva. 

V določenih oddelkih je starostna struktura 

zaposlenih takšna, da nastaja velika 

medgeneracijska luknja. Pristopili smo k bolj 

aktivni in strateško naravnani kadrovski politiki. 

V našem zavodu so zdaj dobrodošli dijaki, 

študentje zdravstvene smeri, medicine, 

stomatologije in specializanti družinske medicine 

in pediatrije. Izobrazili smo mentorje v naši 

ustanovi, dve zdravnici sta pridobili uradni naziv 

glavnega mentorja za specializante družinske 

medicine in pediatrije. 

 V skrbi za zaposlene in njihov osebni in strokovni 

razvoj smo uvedli nekaj izboljšav, in sicer vsaj 2 

izobraževanji ali usposabljanji na zaposlenega,  

stalno vzpodbujanje strokovnosti, razvoja in 

napredka, priprava projekta Promocija zdravja na 

delovnem mestu,  ažurirani on-line mesečni 

razporedi za razliko prejšnjih tedenskih, on-line 

sporočanje dopustov, odsotnosti in njihovo 

potrjevanje. 

Zasnovali smo novo politiko kakovosti, prevetrili 

vse procese z vključitvijo vseh zaposlenih in 

zapisali naše poslanstvo, vizijo in vrednote ter 

strateške usmeritve. 

 

Slika 1:  Politika kakovosti ZD Kočevje, prenovljeno l. 2018 

 

 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 

97 |  
 

Nadaljevali bomo z razvijanjem upanja, zaupanja, 

pozitivnih čustev in optimizma. Zavedamo se, da 

je uvajanje novih praks in izboljšav proces in da k 

njemu pripomoremo vsi zaposleni, tako vodje kot 

ostali sodelavci. Avtentično vodenje je izziv in 

možnost izboljšave trenutnega stanja. Uporabljeni 

so bili nekateri elementi, druge bomo dodajali v 

prihodnosti.  
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Pravilnik o delovnem času v Zdravstvenem domu Grosuplje 
  
Avtor: Štefka Zaviršek, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein 

 
 

Povzetek 

 

V nalogi sem pregledala slovensko zakonodajo in kolektivne pogodbe o delovnem času v zdravstvu. 

Pregledala sem predpise o oblikah delovnega časa, odmorih, počitkih, dopustih in drugih možnih 

upravičenih odsotnostih z dela za zdravnike in druge zdravstvene delavce ter predpise o evidentiranju 

delovnega časa. Na podlagi tega sem pripravila predlog pravilnika o delovnem času v Zdravstvenem domu 

Grosuplje, ki je sicer neobvezen splošni interni pravni akt, vendar za delo v zavodu zelo pomemben. 

 

 

UPORABLJENE OKRAJŠAVE IN KRATICE 

 

KP – Kolektivna pogodba 

KP dej. zdr. in soc. var – kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 

KP za zaposl. v zdr. negi – Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 

KP za zdr. in zobozdr. – Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike 

ZD – Zdravstveni dom 

ZDR-1 – Zakon o delovnih razmerjih 

ZEPDSV – Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 

ZZDej – Zakon o zdravstveni dejavnosti  

ZZdrS – Zakon o zdravniški službi 

ZZZS – zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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1 Uvod in predstavitev naloge 

1.1 Pomen urejanja delovnega časa in 

definicija 

Urejanje delovnega časa je pomembno zaradi 

zagotavljanja varovanja zdravja delavcev ter 

ohranjanja njihovih sposobnosti do konca delovnega 

in življenjskega obdobja. Pomembno je tudi zaradi 

zagotavljanja nemotenega poteka dela in vodenja 

zavoda. 

Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora 

ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z 

zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim 

aktom. Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem 

delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago 

delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz 

pogodbe o zaposlitvi (142. čl. ZDR – 1). 

 

1.2 Posebnosti delovnega časa v zdravstvu 

V zdravstvu je na vseh ravneh organiziranosti 

javnega zdravstva (primarni, sekundarni in terciarni) 

potrebno delo organizirati tako, da je zagotovljeno 

24-urno neprekinjeno zdravstveno varstvo in 

neprekinjena nujna medicinska pomoč. Nekatere 

oblike delovnega časa so v zdravstvu bolj pogoste in 

značilne in jih področna zakonodaja in kolektivne 

pogodbe podrobneje urejajo. Zaradi deficitarnosti 

nekaterih zdravstvenih poklicev pa je zelo pogosto 

delo preko polnega delovnega časa. 

 

1.3 Cilj naloge 

ZD Grosuplje nima veljavnega pravilnika o 

delovnem času in ima zastarel način evidentiranja 

delovnega časa ter posledično veliko 

administrativnega dela. Zaradi objektivnih razlogov 

imamo precej težav z zagotavljanjem delovnega in 

ordinacijskega časa, ki smo ga dolžni zagotoviti v 

pogodbi s plačnikom, Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije. 

S pravilnikom in ustreznim načinom evidentiranja 

delovnega časa bi poleg pregleda izrabe delovnega 

časa zaposlenih bili odpravljeni mnogi nesporazumi 

o delovnem času. Lažje bi spremljali odsotnosti, 

nadurno delo in zagotavljanje počitkov. Do neke 

mere bi tudi optimizirali administrativne in druge 

stroške dela. Zato sem si v nalogi zastavila za cilj, da 

na podlagi zakonskih predpisov skušam poiskati 

možno rešitev problema in oblikovati pravilnik o 

delovnem času za naš zavod. 

V nalogi sem pregledala slovenske predpise, ki 

urejajo delovni čas v zdravstvu in na podlagi teh 

predpisov oblikovala osnutek Pravilnika o delovnem 

času v Zdravstvenem domu Grosuplje. 

 

2 Zakonska ureditev delovnega časa v 

zdravstvu 

2.1 Mednarodni in državni predpisi 

Delovni čas urejajo mednarodni in državni pravni 

akti. 

M. Ogriz je v svoji magistrski nalogi iz l. 2012 

ugotovila, da so akti, ki opredeljujejo delovni čas v 

zdravstvu v Sloveniji, usklajeni z mednarodnimi 

univerzalnimi in regionalnimi akti (akti Organizacije 

združenih narodov, Mednarodne organizacije dela, 

Sveta Evrope in Evropske unije) (Ogriz, 2012). 

 

2.2 Splošna in področna zakonodaja 

Na državni ravni urejata delovni čas zaposlenih v 

zdravstvu splošna zakona Zakon o delovnih 

razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 

47/15, 33/16, 52/16, 15/17 in 22/19) in Zakon o 

javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/02) . 

Natančneje delovni čas v zdravstvu urejata še 

področna zakona Zakon o zdravstveni dejavnosti 

(ZZDej, Uradni list RS št. 9/92, 26/92 in 45/94) in 

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS, Uradni list RS, št. 

98/99, 67/02 in 86/02). Velja načelo lex specialis 

derogat lex generalis. Poleg teh se delovni čas v 

zdravstvu ureja še s kolektivnimi pogodbami in sicer 

s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije, s Kolektivno pogodbo 

za zdravnike in zobozdravnike ter s Kolektivno 

pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi. 

 

3 Posebnosti ureditve delovnega časa v 

zdravstvu 

Posebnosti delovnega časa v zdravstvu so posledica 

obveznega zagotavljanja 24-urnega neprekinjenega 

zdravstvenega varstva in zagotavljanja neprekinjene 

nujne medicinske pomoči, kar se lahko zagotovi z 

razporeditvijo letnega delovnega časa, delom v 

izmenah ali delom v dežurstvu in stalni 

pripravljenosti(32. čl. KP dej. zdr. in soc.var.,44. čl. 

KP za zaposl, v zdr. negi). 
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Delno pa so posebnosti tudi posledica pomanjkanja 

nekaterih poklicev, zlasti zdravnikov. 

V nadaljevanju strnjeno opisujem samo oblike 

delovnega časa, ki jih uporabljamo v Zdravstvenem 

domu Grosuplje. 

 

3.1 Polni delovni čas 

Polni delovni čas v zavodih in pri delodajalcih s 

področja zdravstva in socialnega varstva, tako kot v 

večini drugih dejavnosti, traja 40 ur tedensko. Izjema 

so delavci na delovnih mestih, kjer delo stalno poteka 

v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja, 

delavci v prosekturi in delavci v specialnih 

laboratorijih. Njihov delovni čas traja 36 ur tedensko 

in se šteje kot polni delovni čas (143. čl. ZDR – 1, 

29. čl. KP dej. zdr. in soc. var.). 

V naprej dogovorjeni delovni čas je pomemben za 

uravnoteženo planiranje časa za delo, časa za 

sprostitev- družino in časa za počitek. Delovni čas je 

lahko razporejen enakomerno ali neenakomerno. 

Delovni čas je lahko tudi prerazporejen. Razlika med 

neenakomerno razporejenim in začasno 

prerazporejenim delovnim časom je v tem, da 

neenakomerno razporeditev delovnega časa 

delodajalec planira v letnem koledarju. To pomeni, 

da delodajalec že v naprej planira obdobja v katerih 

bodo delavci delali več kot na primer 8 ur in obdobja, 

ko bodo delavci delali manj ali bodo celo prosti. Z 

letno razporeditvijo delovnega časa je potrebno z 

enakomerno ali neenakomerno razporeditvijo 

delovnega časa delavcem, ki imajo sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, zagotoviti 

največ toliko delovnih dni, da bodo v skladu z 

zakonom in to kolektivno pogodbo imeli zagotovljen 

polni delovni čas. V nasprotju s tem pa se začasna 

prerazporeditev delovnega časa ne planira. Do 

začasne prerazporeditve delovnega časa pride zaradi 

objektivnih ali tehničnih razlogov ali razlogov 

organizacije dela, ki narekujejo začasno prilagoditev 

delovnega časa. To so vse okoliščine, ki jih ni 

mogoče v naprej planirati. Začasna prerazporeditev 

delovnega časa pomeni, da delavcu določimo 

obdobje dela več kot je pogodbeno dogovorjeno (na 

primer več kot 8 ur). Obdobju, ko delavec dela več, 

mora slediti obdobje ko dela manj (namesto 8 le 6 ur 

ali pa je cel dan prost in tako izrabi višek ur!). O 

razlogih za začasno prerazporeditev in o času takšne 

prerazporeditve (od kdaj do kdaj bo veljal ukrep) 

mora delodajalec delavce obvestiti v pisni obliki 

najmanj en dan pred prerazporeditvijo. 

Za delo v izmenah se šteje tisto delo, pri katerem se 

z dvo- ali triizmenskim delom zagotavlja, da se 

določena dejavnost izvaja neprekinjeno (33. čl. KP 

dej. zdr. in soc. var.). 

Zdravniki, ki delajo na delovnih mestih v 

ambulantah ali tehnološko zahtevnih enotah ter 

operacijskih dvoranah, se zaradi čim večje 

izkoriščenosti prostorov in opreme lahko razporejajo 

na delo v izmenah (41.a čl. ZZdrS). 

Če razmere v izjemnih primerih to zahtevajo, se 

delovni čas lahko prerazporedi tako, da se doseže 

povprečna tedenska obremenitev zdravnika v okviru 

treh mesecev (34. čl. KP za zdr. in zobozdr.). 

 

3.2 Ordinacijski čas 

Ordinacijski čas je del delovnega časa, ko izvajalec 

nudi storitve osebam, ki so obvezno zdravstveno 

zavarovane. Opredeljen je v vsakoletni pogodbi 

izvajalca z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za 

tekoče leto. Ordinacijski čas traja 35 ur tedensko z 

dnevnim polurnim odmorom. Ta pogodba tudi 

določa, da mora biti 20% tedenskega ordinacijskega 

časa vsake ambulante po 16.uri (15. točka 35. čl. 

Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019). 

 

3.3 Delo preko polnega delovnega časa 

3.3.1 Uvod 

Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati 

delo preko polnega delovnega časa v določenih 

primerih. Največkrat je to potrebno zaradi 

zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, 

ki ga ni mogoče zagotoviti na drug način zaradi 

deficitarnosti nekaterih poklicev, predvsem 

zdravniškega. V zdravstvu je razlog za delo preko 

polnega delovnega časa lahko tudi nepričakovan 

izjemno povečan obseg dela in preprečevanje 

nevarnosti za življenje in zdravje ljudi (144. čl. ZDR-

1). Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ne 

smejo zapustiti delovnega mesta, dokler ne dobijo 

nadomestitve, čeprav je njihov delovni čas že 

potekel, če bi to pomenilo nevarnost za zdravje ljudi 

(52. čl. ZZDej). Vsak delavec je dolžan opravljati 

delo preko polnega delovnega časa tudi v primeru 

naravne ali druge nesreče. Tako delo lahko traja 
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dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja in 

obvaruje zdravje ljudi (145. čl. ZDR-1). 

 

3.3.2 Nadurno delo 

Delodajalec mora nadurno delo odrediti v pisni 

obliki, praviloma pred začetkom dela, izjemoma ga 

odredi ustno, vendar mora delavcu vročiti pisno 

odredbo najkasneje do konca delovnega tedna po 

opravljenem nadurnem delu (144. čl. ZDR -1). 

Nadurno delo se ne sme uvesti, če je delo možno 

opraviti v polnem delovnem času z ustrezno 

organizacijo dela, razporeditvijo delovnega časa z 

uvajanjem novih izmen ali zaposlitvijo novih 

delavcev (146.čl. ZDR-1). 

Nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, največ 

20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan 

lahko traja največ deset ur. Ta omejitev se lahko 

upošteva kot povprečna omejitev v določenem 

časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih 

mesecev (3. odst. 144. čl. ZDR-1, 41.b čl. ZZdrS). 

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja skupaj 

največ 230 ur letno. V primeru vsakokratne 

odobritve dela, ki presega 170 ur letno, mora 

delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. V 

primeru odklonitve delavec ne sme biti izpostavljen 

neugodnim posledicam v delovnem razmerju (4. in 

5. odst.144. čl. ZDR – 1). 

Od nadurnega dela moramo ločiti neenakomerno 

razporejen delovni čas in prerazporeditev delovnega 

časa. Če razmere oziroma delovni proces v izjemnih 

primerih zahtevajo, se delovni čas lahko 

prerazporedi tako, da se doseže povprečna tedenska 

delovna obremenitev posameznega zdravnika v 

okviru treh mesecev (34. čl. KP za zdr. in zobozdr.). 

Tako prerazporejen delovni čas ne pomeni nadur, v 

kolikor so se ure dela pravilno izravnale v 

referenčnem obdobju. 

Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega 

delovnega časa: 

− delavki ali delavcu zaradi varstva nosečnosti 

in starševstva, 

− starejšemu delavcu, 

− delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, 

− delavcu, ki bi se mu po pisnem mnenju izvajalca 

medicine dela, ob upoštevanju mnenja osebnega 

zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo 

zdravstveno stanje, 

− delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur 

na teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer 

obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali 

zdravstvene okvare, 

− delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s 

predpisi o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, predpisi o zdravstvenem 

zavarovanju ali drugimi predpisi (146. čl. 

ZDR - 1). 

 

3.3.3 Dežurstvo 

Dežurstvo je posebna oblika dela, s katero se 

zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo. 

Delavec mora biti prisoten v zavodu, da lahko 

opravlja nujne storitve. Vse ure v dežurstvu se s 

stališča pravice do odmorov in počitkov štejejo v 

delovni čas (42. čl. ZZdrS, 34. čl. KP dej. zdr. in soc. 

var.). 

Če obseg dejansko opravljenega dela v dežurstvu 

presega polovico trajanja dežurstva, se mora iz 

strokovnih in humanih razlogov neprekinjeno 

zdravstveno varstvo zagotoviti na drug način (34. čl. 

KP dej. zdr. in soc. var.). 

Zaradi zagotavljanja dežurstva lahko delovni čas 

zdravstvenega delavca in zdravstvenega sodelavca 

traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja 

delo v okviru polnega delovnega časa največ 10 ur v 

enem delovnem dnevu, v dveh zaporednih delovnih 

dneh pa največ 16 ur. Za delovni čas, ki nepretrgoma 

traja več kot 16 ur, je potrebno soglasje zdravnika 

(41.d čl. ZZdrS in 52. čl. ZZDej). 

Zdravniku, ki je dopolnil 55 let, praviloma ni 

potrebno opravljati dežurstva (42. čl. ZZdrS), za 

nadurno ali nočno delo je potrebno pridobiti njegovo 

soglasje (197. in 199. člen ZDR-1). 

Zaposlenega v zdravstveni negi, ki je dopolnil 50 let 

starosti, praviloma ni mogoče proti njegovi volji 

razporediti v nočno delo in dežurstvo (46. čl. KP za 

zaposlene v zdr. negi). 

 

3.3.4 Stalna pripravljenost 

Stalna pripravljenost pomeni dosegljivost izven 

delovnega mesta po telefonu ali na drug način, z 

namenom, da je zagotovljena možnost svetovanja in 

v primeru potrebe po nujnih storitvah prihod na 

delovno mesto. Trajanje in razporejanje 

pripravljenosti se uredi s soglasjem zdravnika. 

Ure stalne pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas 

(42.a čl. ZZdrS). 
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3.3.5 Odmori 

Med dnevnim delom ima delavec, ki dela polni 

delovni čas, pravico do 30 minutnega odmora. 

Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do 

odmora v sorazmerju s časom, prebitim na delu. 

Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in 

najkasneje eno uro pred koncem dela. Čas odmora se 

všteva v delovni čas (154. čl. ZDR - 1, 43. čl. KP za 

zaposlene v zdr. negi). 

 

3.3.6 Počitki 

Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do najmanj 12 

ur nepretrganega počitka; če dela v neenakomerno 

razporejenem delovnem času, pa 11 ur (155. čl. ZDR 

– 1, 41.d čl. ZZdrS, 43. čl. KP za zaposl. v zdr. negi). 

Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni 

pravico do dnevnega počitka, ki traja najmanj 24 

neprekinjenih ur. Če mora delati na dan svojega 

tedenskega počitka, se mu mora tak počitek 

zagotoviti en dan v naslednjem tednu. Minimalno 

trajanje tedenskega počitka se upošteva kot 

povprečje v obdobju 14 zaporednih dni (156. čl. 

ZDR – 1). 

Za zdravnike velja, da se lahko minimalno trajaje 

dnevnega in tedenskega počitka zagotavlja v 

obdobju dveh mesecev, če je to potrebno zaradi 

zagotavljanja zdravstvenega varstva v dogovorjenem 

obsegu (41.d čl. ZZdrS). 

 

3.3.7 Strokovna priprava na delo 

Delavci, ki nosijo odgovornost za diagnostiko in 

terapijo in imajo ordinacijski čas oziroma delajo s 

strankami, imajo pravico do najmanj ene ure dnevno 

za strokovno pripravo na delo in druga strokovna 

opravila v zavodu. To so zdravnik, zobozdravnik, 

farmacevt, klinični psiholog in psiholog, defektolog 

in logoped, specialist klinične biokemije in socialni 

delavec (29. čl. KP dej. zdr. in soc. var. in priloga). 

Zaposleni na določenih delovnih mestih imajo 

pravico do 30-minutne strokovne priprave na delo, ki 

se izvaja na delovnem mestu in je del delovnega 

procesa v rednem delovnem času. Ta delovna mesta 

so: vsa delovna mesta v VI., VII. in VIII. tarifni 

skupini, na katerih delavci delajo polni delovni čas s 

pacienti ali varovanci ali strankami, zdravstveni 

tehniki, laboratorijski tehniki, farmacevtski tehniki, 

zobotehniki, babice, varuške, negovalke, delovni 

inštruktorji in bolničarji (29. čl. KP dej. zdr. in soc. 

var. in 43. čl. KP za zaposl. v zdr. negi). 

 

4 Razporejanje in evidentiranje delovnega 

časa 

4.1 Razporejanje delovnega časa 

Število dnevnih ali tedenskih delovnih ur in 

razporeditev delovnega časa se določi s pogodbo o 

zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo 

(31. čl. ZDR -1). 

Pred začetkom koledarskega leta delodajalec določi 

letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvesti 

delavce. Mesečni razpored dela mora biti objavljen 

do 20. v mesecu za naslednji mesec (32.a čl. KP dej. 

zdr. in soc. var.). 

4.2 Evidentiranje delovnega časa 

Evidentiranje izrabe delovnega časa določa Zakon o 

evidencah na področju dela in socialne varnosti (12. 

čl. ZEPDSV). Način evidentiranja delovnega časa 

delodajalec podrobneje določi v internih aktih. 

Nekateri zdravstveni zavodi evidenco delovnega 

časa vodijo ročno, nekateri pa v elektronski obliki. 

Elektronsko evidentiranje zmanjša možnost zlorab. 

Področje evidentiranja je tako urejeno učinkovito in 

praktično, prihrani pa tudi administrativne stroške. 

Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi 

delovnega časa za posameznega delavca naslednje 

podatke: 

− podatke o številu ur, 

− skupno število opravljenih delovnih ur s 

polnim delovnim časom in s krajšim delovnim 

časom od polnega z oznako vrste 

opravljenega delovnega časa, 

− opravljene ure v času nadurnega dela, 

− neopravljene ure, za katere se prejema 

nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z 

oznako vrste nadomestila, 

− neopravljene ure, za katere se prejema 

nadomestilo plače v breme drugih organizacij 

ali delodajalcev in organov z oznako vrste 

nadomestila, 

− neopravljene ure, za katere se ne prejema 

nadomestilo plače, 

− število ur pri delih na delovnem mestu, za 

katera se šteje zavarovalna doba s 

povečanjem, oziroma na katerih je obvezno 
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dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako 

vrste statusa (18. čl. ZEPDSV). 

 

5 Predstavitev zavoda zdravstveni dom 

Grosuplje 

5.1 Splošna predstavitev 

Zdravstveni dom Grosuplje je javni zdravstveni 

zavod na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, 

katerega ustanovitelja sta občina Grosuplje in občina 

Dobrepolje. Z rednim delom v ambulantah 

zagotavljamo zdravstveno oskrbo za paciente, ki 

imajo v našem zavodu izbranega osebnega 

družinskega zdravnika, pediatra, zobozdravnika ali 

ginekologa. Specialistične ambulante (pulmolog z 

RTG, diabetolog, ultrazvok, ortodont) opravljajo 

storitve na napotnico tudi za druge izvajalce, 

ambulanta Medicine dela, prometa in športa pa je 

samoplačniška. V okviru dispanzerja za duševno 

zdravje deluje logopedska ambulanta. Manjši 

zdravstveno vzgojni center izvaja delavnice 

zdravstvene vzgoje za odrasle in zdravstveno vzgojo 

v osnovnih šolah in vrtcih. V Dobrepolju imamo 

dislocirano enoto pediatrične ambulante, na Škofljici 

pa eno ambulanto družinske medicine. Poleg 

rednega ambulantnega dela zagotavljamo tudi 24-

urno neprekinjeno zdravstveno varstvo in nujno 

medicinsko pomoč. 

V ZD Grosuplje je 118 redno zaposlenih, od tega 26 

zdravnikov in zobozdravnikov, ki so nosilci 

ambulant, 7 zdravnikov specializantov, 61 srednjih 

in diplomiranih medicinskih sester, 11 drugih 

zdravstvenih delavcev in 13 delavcev v upravi in 

tehničnih službah. 

Delo v ZD Grosuplje je organizirano v posameznih 

enotah oz. službah, ki jih predstavljam v 

organigramu. 

 

5.2 Organizacijske enote 

 

Slika1: Organigram zavoda ZD Grosuplje 
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5.3 Oblike in razporeditev delovnega časa v 

ZD Grosuplje 

Glede na različne naloge posameznih enot je 

razporeditev delovnega časa po enotah in delovnih 

mestih nekoliko različna. 

Po pogodbi z ZZZS imamo ordinacijski čas 

družinskih, otroških in zobnih ambulant od 

ponedeljka do petka od 6.30 do 19.30. 

Vsak nosilec ambulante (zdravnik, zobozdravnik, 

logoped) zagotavlja 35 ur tedenskega ordinacijskega 

časa (z odmorom ali 32,5 ure brez odmora), od tega 

20 % popoldne po 16. uri. Zdravniki, zobozdravniki 

in logoped imajo pravico do ene ure strokovne 

priprave dnevno v zavodu, drugi zdravstveni delavci 

pol ure dnevno. 

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega 

varstva ima večina služb redni delovni čas razporejen 

od ponedeljka do petka v dveh izmenah (dopoldne in 

popoldne). Izjema so delavci v upravi zavoda, ki so 

razporejeni na delo samo v eni izmeni (dopoldne). 

NZV in NMP izvajajo zdravniki družinske medicine 

podnevi ob delavnikih od 6.30 do 19.30 po razporedu 

sočasno z rednim delom v ambulantah. NZV ob 

sobotah zagotavljamo z rednim ali nadurnim delom 

v eni družinski, eni otroški in eni zobozdravstveni 

ambulanti od 7.00 do 13.00 (otroške in zobne 

ambulante) oz. od 7.00 do 14.00 (splošne 

ambulante). NZV in NMP ponoči, ob sobotah 

popoldne, nedeljah in praznikih izvajamo v obliki 

dežurstev za področje občin Grosuplje, Ivančna 

Gorica in Dobrepolje. Lokacija dežurne službe je v 

ZD Ivančna Gorica. V dežurno službo se vključujejo 

poleg zdravnikov iz ZD Grosuplje še zdravniki iz ZD 

Ivančna Gorica in nekaj pogodbeno zaposlenih 

zdravnikov. Zdravstvenega tehnika in reševalno 

vozilo zagotavljamo preko podjemne pogodbe z 

Reševalno postajo Ljubljana. 

Dežurstvo zagotavljamo z delom zdravnikov 

družinske medicine z nadurnim delom in nekaj 

pogodbeno. 

Stalne pripravljenosti se ne poslužujemo, ker je 

obremenitev ambulant v nočnem času od 30 do 50 % 

običajne delovne obremenitve. 

Nadurno delo je poleg zagotavljanja dežurstev 

občasno potrebno tudi zaradi nadomeščanja bolniške 

ali druge neizogibne upravičene odsotnosti 

zaposlenih in zaradi nenadnega nepričakovanega 

obsega dela, ki ga ni možno opraviti v rednem 

delovnem času (čas epidemij). 

 

5.4 Urnik dela 

Razpored dela pripravljajo vodje služb za posamezne 

službe mesečno, praviloma do 20. v mesecu. Dnevni 

počitek (12 oz. 11 ur med dvema delovnima 

dnevoma) je zagotovljen v povprečju v enem tednu. 

Povprečni tedenski počitek je za zdravnike zaradi 

opravljanja dežurne službe zagotovljen v 1 mesecu, 

za ostale zaposlene pa sproti, ker nedelje zanje niso 

delovne. 

Za koriščenje letnega dopusta v poletnih mesecih se 

dogovorijo delavci po posameznih službah do konca 

maja in je vsakemu omogočena vsaj dvotedenska 

nepretrgana odsotnost. Zaenkrat večjih težav s 

koriščenjem preostalega dopusta ni bilo, čeprav je 

skupaj z dnevi za izobraževanje, s kompenzacijami 

nadur, prostimi urami ali dnevi za mentorstvo in 

sindikalne dejavnosti ter bolniških odsotnosti, dni 

odsotnosti z dela pri posameznikih zelo veliko in 

zaradi tega velika obremenitev ostalih zaradi 

nadomeščanja. Prav zato je potrebno nadurno delo in 

je za zdravnike običajno plačano, pri drugih 

zdravstvenih delavcih je potreb po nadurnem delu 

bistveno manj in je lažje omogočiti koriščenje 

prostih dni. 

 

5.5 Ureditev delovnega časa glede na 

prostorske pogoje dela 

Zaradi velike prostorske stiske v ZD Grosuplje 

delajo vse zobne ambulante in dispanzer za 

zdravstveno varstvo otrok in šolarjev tako, da se 

dopoldanski in popoldanski tim zamenjata v istih 

prostorih. V teh enotah imamo težavo z 

zagotavljanjem ordinacijskega časa za posamezni 

tim (dnevno 6,5 ure in 30 min odmora), še bolj pa z 

zagotavljanjem primernih prostorov za strokovno 

pripravo, do katere so delavci na večini delovnih 

mest upravičeni in bi se morala izvajati na delovnem 

mestu v okviru rednega delovnega časa. Druge 

službe (splošne in specialistične ambulante) imajo 

možnost, da je vsak tim oz. delavec na svojem 

delovnem mestu prisoten tudi po ordinacijskem času 

oz. tam lahko opravlja tudi strokovno pripravo in 

druga strokovna opravila. 
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5.6 Dosedanji način evidentiranja delovnega 

časa 

Evidenca prisotnosti na delovnem mestu se v našem 

zavodu vodi s pomočjo elektronske ure, ki evidentira 

le čas prihoda in odhoda. Pisne vloge za odsotnosti, 

odreditev nadurnega dela in način izplačila ali 

koriščenja presežka ur ročno beleži vsak posameznik 

sproti na ustrezne obrazce, ki jih potrjuje vodja 

službe. Ob koncu meseca vsak delavec prisotnosti in 

odsotnosti zapiše na obrazec za obračun ur, ki ga 

vodja službe preveri in odda v obračun. Ob koncu 

meseca vsak zaposleni prejme dnevni izpis ur 

prihodov in odhodov, čas prisotnosti pa si računamo 

ročno. Vse to ima za posledico veliko 

administrativnega dela za posameznega delavca, za 

vodje služb in za delavko, ki obračunava plače. 

 

6 Pravilnik o delovnem času v ZD 

Grosuplje 

V Zdravstvenem domu Grosuplje ob mojem prihodu 

na delovno mesto direktorice ni bilo veljavnega 

pravilnika o delovnem času. Način evidentiranja 

delovnega časa je bil neustrezen, ker je zahteval 

veliko administrativnega dela in je dopuščal številne 

zlorabe. 

Opazila sem, da se delovni čas premalo upošteva in 

je slabo izkoriščen, predvsem si čas za strokovno 

pripravo na delo razlaga vsak po svoje. Pogosto je to 

upravičen razlog za medsebojne nesporazume. Zato 

sem se odločila, da delovni čas uredim za vse čimbolj 

enotno in pravično ter v skladu z zakonodajo. 

Z namenom posodobiti način evidentiranja 

delovnega časa sem se pozanimala o elektronskem 

načinu evidentiranja, ki omogoča, da vsak delavec 

sproti vnaša poleg časa prihoda in odhoda tudi razlog 

odsotnosti, nudi možnosti oddajanja vlog za 

planirane odsotnosti in tudi vsakodnevno 

spremljanje stanja presežka ali manjka delovnih ur. 

Pred uvedbo novega načina evidentiranja pa je 

potreben veljaven pravilnik o delovnem času, zato 

sem se najprej lotila tega. V predlogu pravilnika sem 

upoštevala sedanji način evidentiranja delovnega 

časa. 

 

7 IZZIVI 

Eden najteže rešljivih problemov za zagotavljanje 

ordinacijskega in delovnega časa je v našem zavodu 

prostorska omejitev, zaradi katere v več kot polovici 

ambulant delata izmenično po dva tima in ni 

možnosti zagotavljanja ustreznega prostora za 

strokovno pripravo na delo v zavodu. Zato je veljalo 

nepisano pravilo, da se strokovna priprava na delo 

opravlja doma, česar pa ZZZS v pogodbi in v 

Splošnem dogovoru ne dovoljuje. 

Ustrezno rešitev še iščemo. Predvsem se trudimo s 

pomočjo ustanovitelja pridobiti dodatne prostore, ki 

bi omogočali vsakemu timu delo v svoji ambulanti 

ali vsaj nek večji skupni prostor, ki bo primeren za 

študijsko in drugo strokovno delo, ki ne sodi v 

ordinacijski čas. 

Verjetno bo ena večjih težav tudi prepričati vse 

zaposlene, da je delovni čas potrebno spoštovati in 

ga smotrno izkoristiti. 

 

8 SKLEP 

Urejen delovni čas je zelo pomemben zaradi 

varovanje delavčevega zdravja in za zagotavljanje 

pravic delavcev do ustreznega počitka in prostega 

časa ter usklajevanja poklicnega in družinskega 

življenja. 

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega 24-urnega 

zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči v 

zdravstvu poleg splošnega ZDR urejata tudi 

področna zakona ZZdej in ZZdrS in kolektivne 

pogodbe. 

Na podlagi pregleda slovenske zakonodaje sem 

pripravila predlog pravilnika o delovnem času v ZD 

Grosuplje in predvidela posodobitev načina 

evidentiranja delovnega časa. Ob realizaciji te 

posodobitve bo treba pravilnik prilagoditi v delu, ki 

ureja način evidentiranja. 

Prepričana sem, da bo sprejem Pravilnika o 

delovnem času in boljše evidentiranje prispevalo k 

bolj smotrnemu izkoristku delovnega časa in 

zmanjšalo administrativne obremenitve. Sčasoma bo 

tudi zadovoljstvo zaposlenih večje, čeprav na 

začetku pričakujem nekaj upora od tistih, ki se na 

račun nereda okoriščajo. 
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PRILOGA: Pravilnik o delovnem času v ZD Grosuplje 

 

Na podlagi 22. člena Statuta ZD Grosuplje in določil Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o zdravniški 

službi, Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Kolektivne pogodbe za 

zdravnike in zobozdravnike in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi izdajam 

 

 
PRAVILNIK O DELOVNEM ČASU 

v Zdravstvenem domu Grosuplje 

 

 
I. Splošne določbe 

II. Oblike in razporejanje delovnega časa 

III. Odsotnosti z dela 

IV. Evidentiranje prisotnosti 

V. Sankcije 

VI. Končne določbe 

 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Ta pravilnik v javnem zavodu ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE (v nadaljevanju zavod) ureja: 

- časovno ureditev delovnega časa, 

- oblike delovnega časa, 

- evidentiranje prisotnosti na delu, 

- izhode med delovnim časom in 

- obračunavanje delovnega časa. 

 

2. člen 

 
Ta pravilnik ureja delovni čas vseh v zavodu zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev, ne glede na obliko zaposlitve (redno delo, delo po pogodbi). 

Delo se izvaja v prostorih sedeža zavoda v Grosupljem in v dislociranih enotah: Zdravstvena postaja 

Dobrepolje (otroški dispanzer), zobozdravstvena ambulanta v Osnovni šoli Šmarje Sap ter v ambulanti 

družinske medicine na Škofljici. 

 

3. člen 

 
Z ureditvijo delovnega časa v zavodu v največji možni meri omogočamo primerno dostopnost 

zdravstvene službe uporabnikom in zagotavljamo uspešno izvajanje delovnega procesa. 

Z ureditvijo delovnega časa zagotavljamo izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in 

neprekinjene nujne medicinske pomoči. 
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4. člen 

 
Pri razporejanju delovnega časa se upošteva možnost koordinacije strokovnega dela med posameznimi 

dejavnostmi ter čimboljšo izkoriščenost delovnih prostorov in aparatur. 

 

5. člen 

 
V pravilniku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki se smiselno upoštevajo za oba spola. 

 

 

 

II. OBLIKE IN RAZPOREJANJE DELOVNEGA ČASA 

 

6. člen 

 
Polni delovni čas redno zaposlenih v zavodu je 40 ur tedensko in je praviloma razporejen enakomerno 

na pet delovnih dni od ponedeljka do petka po 8 ur dnevno. 

To je tudi obračunski delovni čas (za obračun dopustov, praznikov in drugih dela prostih dni, bolezenske 

odsotnosti, odsotnosti zaradi nege, izrednih odsotnosti). 

Delavci, ki delajo stalno v območju sevanja, imajo delovni čas 36 ur tedensko in se to šteje kot polni 

delovni čas. 

 

7. člen 

 
Zaradi deficitarnosti nekaterih poklicev ali manjšega obsega dela zaposlujemo delavce tudi za 

krajši delovni čas v rednem ali pogodbenem delovnem razmerju. 

 
7.a člen 

 
Delavci lahko delajo skrajšan delovni čas tudi po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali 

Zakonu o starševskem varstvu. 

Tem delavcem ne sme biti naloženo delo preko polnega delovnega časa. 

 

8. člen 

 
Zaradi zagotavljanja boljše dostopnosti uporabnikom in zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega 

varstva je delovni čas zaposlenih, ki imajo ordinacijski čas, v dveh izmenah. 

Razpored dela pripravlja vodja posamezne službe za svoje podrejene in mora biti pripravljen do 20. v 

mesecu za naslednji mesec. Vodja je dolžan tudi skrbeti za zagotavljanje nadomeščanj v času 

predvidenih in nepredvidenih odsotnosti delavcev. 

9. člen 

 
Vsak delavec, ki ima ordinacijski čas, mora biti v tem času prisoten na delovnem mestu. Ostali čas do 

polnega delovnega časa je premakljiv in ga lahko opravi pred ali po ordinacijskem času. Dovoljen 

delovni čas je od 6.00 do 20.00, razen za čistilke, ki imajo dovoljen delovni čas do 

23.00 in hišnik, ki ima dovoljen delovni čas od 5.00. Prisotnost izven dovoljenega delovnega časa se ne 

šteje v delovni čas. 

 

10. člen 

 
V skladu s pogodbo z ZZZS in s Splošnim dogovorom je ordinacijski delovni čas ambulant 35 ur 
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tedensko z odmorom ali izjemoma 32,5 ur tedensko brez odmora, razporejen praviloma enakomerno na 

pet delovnih dni od ponedeljka do petka. 

Praviloma je ordinacijski delovni čas v dopoldanski izmeni od 6.30 do 13.30, v popoldanski od 

12.30 do 19.30. Izjema so timi, ki zaradi prostorskih razmer delajo v dveh izmenah v istih prostorih. Ti 

zagotavljajo ordinacijski čas z neenakomerno razporejenim delom izven običajnega ordinacijskega časa, 

ki traja od 6.30 do 13.00 oz. od 13.00 do 19.30 ali z delom ob sobotah. 

 

11. člen 

 
V polni delovni čas se, poleg časa, ko delavec opravlja delo, štejejo: 

- odmor med delom, 

- čas za strokovno pripravo in druga strokovna opravila v zavodu skladno z zakoni in 

kolektivnimi pogodbami, 

- čas, porabljen za delo in udeležbo na sejah organov upravljanja in drugih teles zavoda, 

- čas za izobraževanje, na katerega je bil delavec napoten s strani zavoda, 

- čas, porabljen za zdravstvene preglede, na katere je delavca napotil zavod in 

- drugo v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami. 

 

12. člen 

 
Delavci imajo med delovnim časom pravico do odmora za malico, ki traja 30 minut. Odmor se lahko 

koristi po eni uri prisotnosti na delovnem mestu in se mora zaključiti najkasneje eno uro pred koncem 

delovnega časa. Čas odmora za malico se všteva v delovni čas. 

Zaposleni, ki delajo krajši delovni čas od polnega, vendar najmanj štiri ure na dan, imajo pravico do 

odmora med delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. 

 

13. člen 

 
Izhodi med delovnim časom zaradi opravljanja delovnih obveznosti (delo na lokacijah izven sedeža 

osnovnega delovnega mesta, udeležba na službenih sestankih in drugo) so dovoljeni na podlagi potnega 

naloga. 

Izjemoma se lahko delavcu odobri izhod med delovnim časom iz osebnih razlogov. Tak izhod mora biti 

dogovorjen z vodjem službe, ne sme motiti delovnega procesa, mora biti vnesen v registracijsko uro in 

se ne šteje kot delovni čas. 

14. člen 

 
Delavci, ki nosijo odgovornost za diagnostiko in terapijo in imajo ordinacijski čas, imajo pravico do ene 

ure dnevno za strokovno pripravo na delo in druga strokovna opravila v zavodu. Zaposleni v 

zdravstveni negi imajo pravico do 30-minutne strokovne priprave na delo, ki se izvaja na delovnem 

mestu in je del delovnega procesa v rednem delovnem času. 

 

15. člen 

 
Presežek ali primanjkljaj delovnih ur se praviloma izravnava v istem mesecu. V naslednji mesec se 

lahko prenese največ 8 ur presežka ali 8 ur primanjkljaja. Dovoljeni presežek ali primanjkljaj ur se mora 

izravnati najkasneje do konca koledarskega leta. 

 

16. člen 

 
Izjemoma lahko direktor na predlog vodje službe odredi delo preko polnega delovnega časa 

– nadurno delo. Razlog za to je lahko nepričakovano izjemno povečan obsega dela, nadomeščanje 
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delavca zaradi nepričakovane odsotnosti ali zagotavljanje varovanja življenja in zdravja ljudi. 

Nadurno delo se lahko odredi zaradi zagotavljanja dežurstva. 

Delavec je dolžan opravljati delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa v skladu s 

pogodbo o zaposlitvi ali druga dela v zvezi z odpravljanjem in preprečevanjem posledic v primeru naravne 

ali druge nesreče. Tako delo lahko traja dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja in obvaruje zdravje 

ljudi. 

Nadurno delo se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno 

organizacijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali zaposlitvijo novih 

delavcev. 

 

17. člen 

 
Delodajalec mora nadurno delo odrediti v pisni obliki, praviloma pred začetkom dela. Izjemoma se lahko 

odredi ustno, vendar se mora pisna odreditev delavcu vročiti naknadno, najkasneje do konca delovnega 

tedna po opravljenem nadurnem delu. 

Nadurno delo se odredi na obrazcu »Nalog o uvedbi dela preko rednega delovnega časa« (OBR 996 – 

20) in se za namen obračuna priloži k obrazcu »Poročilo o urah« (OBR 903 – 1). 

 

18. člen 

 
Delo preko polnega delovnega časa mora biti v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami. Nadurno 

delo lahko traja največ 8 ur tedensko, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur letno. Ta omejitev se 

upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev. 

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve (8/20/170), vendar 

skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, 

mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. V primeru odklonitve pisnega soglasja delavec ne sme 

biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju. 

19. člen 

 
Delovne ure opravljene preko polnega delovnega časa so lahko plačane (z dodatki v skladu s predpisi) 

ali se jih koristi kot proste ure ali dnevi (kompenzacija), če to ne ovira delovnega procesa. V primeru 

koriščenja prostih ur, ki so bile opravljene kot nadure, je potrebno delavcu izplačati ustrezne dodatke ali 

omogočiti koriščenje ustrezno večjega števila prostih ur. 

 

20. člen 

 
Neprekinjeno zdravstveno varstvo je organizirano v obliki dežurstva. Dežurstvo opravljajo zdravniki 

ZD Grosuplje na lokaciji v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica za območje občin Grosuplje, Ivančna 

Gorica in Dobrepolje. V dežurno službo se vključujejo družinski zdravniki ZD Grosuplje in ZD Ivančna 

Gorica ter zasebnika, ki opravljata službo družinske medicine v občini Dobrepolje, razen če se 

dogovorijo drugače. Dežurstva ni potrebno opravljati zdravnikom, starejšim od 55 let in tistim, ki iz 

zdravstvenih razlogov ali po predpisih o starševskem varstvu niso dolžni opravljati nočnega ali 

nadurnega dela. 

Razpored dežurstev pripravlja vodja nujne medicinske pomoči v ZD Grosuplje. Razpored mora biti 

pripravljen do 20. v mesecu za naslednji mesec. 

 

21. člen 

 
Delo v dežurstvu opravljajo zdravniki: 

- ob delavnikih od ponedeljka do četrtka od 19.30 do 6.30 naslednjega dne, 

- od petka od 19.30 do sobote do 7.00, 

- od sobote od 14.00 do ponedeljka do 6.30, 
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- ob praznikih od 6.30 do 6.30 naslednjega dne. 

Ekipo v dežurstvu poleg zdravnika sestavlja še zdravstveni tehnik reševalec, ki je zunanji pogodbeni 

izvajalec. 

Delovne ure opravljene v dežurstvu se štejejo kot delo preko polnega delovnega časa, če zaradi 

kadrovskega deficita ni možno zaposliti dovolj zdravnikov za redno delo. 

Za namen plačila se ure dežurstva beležijo na obrazec »Poročilo o urah« (OBR 903 – 1) kot 

»NMP v podaljšanem delovnem času«, ki se mu priložita obrazca »Nalog o uvedbi dela preko rednega 

delovnega časa« (OBR 996 – 20) in »Vloga za izplačilo nadur« (OBR 996 – 21). 

 

III. ODSOTNOST Z DELA 

 

22. člen 

 
Predvidene odsotnosti z dela so: 

- letni dopust, 

- službena potovanja, 

- izobraževanje ali usposabljanje, 

- koriščenje presežka ur. 

Nepredvidene odsotnosti so: 

- bolniška odsotnost in odsotnost zaradi nege družinskega člana, 

- porodniški in starševski dopust, 

- izredni dopust 

22. člen 

 
Vse predvidene odsotnosti morajo biti usklajene v enoti in jih vodja službe ali odgovorna 

sestra/zdravstveni tehnik odobri na ustreznem obrazcu: »Vloga za odobritev izrabe letnega dopusta« 

(OBR 996 – 12), »Vloga za odobritev strokovnega izpopolnjevanja« (OBR 996 – 14), 

»Vloga za koriščenje presežka ur« (OBR 996 – 11), »Vloga za odobritev druge odsotnosti z dela« (OBR 

996 – 13) ali Potni nalog. 

Za namen plačila se vse odsotnosti beležijo na obrazec »Poročilo o urah« (OBR 903 – 1), ki se mu 

priložijo ustrezni obrazci o odobritvi ali bolniški list. 

Evidence izkoriščenega letnega dopusta, odsotnosti zaradi izobraževanj in druge odsotnosti se vodijo v 

kadrovski službi zavoda. 

 

23. člen 

 
Delavec ima pravico do koriščenja letnega dopusta v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih in 

kolektivnih pogodb. Najmanj enkrat letno ima pravico do dopusta v skupnem trajanju 10 delovnih dni. 

Letni dopust je potrebno izkoristiti do konca tekočega leta, izjemoma do konca junija naslednjega leta. 

 

24. člen 

 
Odsotnost zaradi izobraževanj je omejena v skladu s kolektivnimi pogodbami na 15 dni letno za 

zdravnike in zobozdravnike, 10 dni letno za delavce z visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo 

(diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, itd.), 7 dni letno za delavce z višjo strokovno 

izobrazbo in 5 dni letno za delavce s srednjo strokovno izobrazbo (srednje medicinske sestre/zdravstveni 

tehniki, itd.). 

 

25. člen 

 
V primeru bolniške odsotnosti ali odsotnosti zaradi nege družinskega člana mora delavec obvestiti vodjo 
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službe ali njegovega namestnika najkasneje v 24 urah; v primeru predvidene odsotnosti z dela zaradi 

zdravljenja ali spremstva, pa čimprej, ko to izve. 

 

26. člen 

 
Izredni neplačan dopust (s plačilom prispevkov s strani delodajalca) največ do 30 delovnih dni v 

koledarskem letu se lahko delavcu odobri na podlagi pisne prošnje pod pogoji, določenimi v Kolektivni 

pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. 

 

IV. EVIDENTIRANJE PRISOTNOSTI 

 

27. člen 

 
Prisotnost se beleži dnevno, in sicer ob vsakem prihodu in odhodu iz delovnega mesta na registracijski 

uri. V zdravstvenem domu so 3 mesta za evidentiranje prisotnosti: 

− »stara« stavba, pritličje (pri glavnem vhodu), 

− »nova« stavba, 1. nadstropje (pri ambulantah družinske medicine), 

− »prizidek k stari stavbi«, pritličje (pri zobozdravstvenih ambulantah). V 

elektronski evidenci prisotnosti na delu se beleži: 

− ime in priimek delavca, 

− čas in datum prihoda na delo, 

− čas in datum odhoda z dela. 

Izpis elektronske evidence prisotnosti na delovnem mestu je priloga k mesečnemu poročilu o urah. 

Obrazec »Poročilo o urah« (OBR 903 -1) z vsemi potrebnimi prilogami je potrebno izpolniti in oddati 

vodji službe do zadnjega delovnega dne v mesecu. Ta preverjene in podpisane obrazce odda v kadrovsko 

službo zavoda. 

 

V. SANKCIJE 

 

28. člen 

 
Kršitev tega pravilnika pomeni kršitev delovnih obveznosti. Zoper kršitelja se uvede disciplinski 

postopek. 

Delavcu zoper katerega je uveden disciplinski postopek, se lahko izreče ustni ali pisni opomin. Če 

delavec ponovi težje kršitve tega pravilnika, je to lahko razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

 

VI. KONČNE DOLOČBE 

 

29. člen 

 
Pred sprejemom tega pravilnika mora delodajalec pridobiti mnenje predstavnikov sindikatov pri 

delodajalcu. 

 

30. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme direktor zavoda. Ta 

pravilnik se začne uporabljati …… 

 

PRILOGE: 

1) OBR 903 – 1: Poročilo o urah 
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2) OBR 996 – 11: Koriščenje presežka ur 

3) OBR 996 – 12: Vloga za odobritev izrabe letnega dopusta 

4) OBR 996 – 13: Vloga za odobritev druge odsotnosti z dela 

5) OBR 996 – 14: Vloga za odobritev strokovnega izpopolnjevanja 

6) OBR 996 – 16: Poročilo o opravljenem izobraževanju 

7) OBR 996 – 20: Nalog o uvedbi dela preko polnega delovnega časa 

8) OBR 996 – 21: Izplačilo nadur 
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Analiza obsega in rasti tržnih dejavnosti v bolnišnicah in 

zdravstvenih domovih 
  

Avtor: Kiara Hauptman, dr. dent. med., mentor: izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča 

 
 

Povzetek 

 

V projektni nalogi z naslovom Analiza obsega in rasti tržnih dejavnosti v bolnišnicah in zdravstvenih 

domovih smo predstavili stanje tržnih dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji in sicer na 

podlagi analize podatkov od leta 2006 do leta 2017. V analizo smo zajeli vse bolnišnice in zdravstvene 

domove v Sloveniji. 

V zadnjem obdobju se javni zdravstveni zavodi vse pogosteje srečujejo z izzivi zagotavljanja pozitivnega 

poslovanja. V večinskem deležu so le-ti financirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in iz 

naslova dopolnilnih zavarovanj, sredstva za investicije pa lahko pridobijo iz proračuna, manjši del 

prihodkov pa predstavljajo tržne dejavnosti. V projektni nalogi smo analizirali, kateri zavodi imajo 

najvišje in kateri najnižje deleže tržnih dejavnosti, kako se delež tržne dejavnosti spreminja skozi čas in ali 

brezposelnost v državi vpliva na delež tržnih dejavnosti v javno zdravstveni mreži. 

Kot primer iz dobre prakse smo predstavili ZD Piran, ki ima drugi najvišji delež tržnih dejavnosti med 

zdravstvenimi domovi. 

 

 

1 Uvod 

V projektni nalogi raziskujemo, v kolikšni meri 

javni zdravstveni zavodi izvajajo tržne dejavnosti. 

Javne zavode v projektni nalogi predstavljajo 

slovenske bolnišnice in zdravstveni domovi. 

Predstavili bomo prihodke in odhodke iz naslova 

tržnih dejavnosti posameznih enot in njihov delež 

glede na celotne prihodke posameznega javnega 

zavoda od leta 2006 do 2017. Opazovali bomo še, 

kako se je ta delež gibal skozi čas in primerjali 

javne zavode glede na razvitost posameznih regij 

in brezposelnost prebivalcev. 

 

1.1 Predstavitev problema 

V zadnjih letih se vse pogosteje soočamo s 

problemi financiranja v javni zdravstveni mreži. 

Javni zdravstveni zavodi so v Sloveniji del 

javnega sektorja in so v večinskem deležu 

financirani s strani Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), 

manjši del prihodkov pa ustvarjajo s tržnimi 

dejavnostmi. Financiranje s strani ZZZS poteka 

glede na program dela in količino storitev, ki jih 

določeni zavod opravi. Celotni program dela in 

količina sta določeni s tako imenovanim Splošnim 

dogovorom, katerega sklenejo ZZZS kot plačnik, 

Ministrstvo za zdravje kot ustanovitelj in 

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije kot 

predstavnik izvajalcev. Na tej podlagi se sklenejo 

pogodbe s posameznimi izvajalci. Višina 

financiranja zavoda s strani ZZZS je omejena s 

Splošnim dogovorom in večkrat nezadostna za 

optimalno organizacijo dela v zavodih. Višina 

prihodkov iz tržne dejavnosti je med različnimi 

zavodi različna, saj temelji na izkoriščanju tržnih 

dejavnosti, ki jih premore določeni zavod (1).  

Ena izmed možnih rešitev za krepitev proračuna 

javnih zdravstvenih zavodov je tako tudi 

povečanje deleža tržnih dejavnosti. S pomočjo 

analize obstoječega stanja glede izkoriščanja tržne 

dejavnosti v javnozdravstvenih zavodih v 

Sloveniji bomo predstavili možnosti za povečanje 

le-te. 

 

1.2 Hipoteze 

Pred analizo podatkov glede tržnih dejavnosti v 

javnozdravstveni mreži smo oblikovali naslednje 

hipoteze: 
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1. Tržni prihodki javnih zdravstvenih 

zavodov naraščajo v časih manjše 

brezposelnosti. 

2. Delež tržnih prihodkov v zdravstvenih 

domovih in bolnišnicah presega 10 

odstotkov celotnih prihodkov. 

3. Delež tržnih dejavnosti skozi leta narašča. 

 

1.3 Metode dela 

S pomočjo letnih izkazov prihodkov in odhodkov 

javnih zdravstvenih zavodov od leta 2006 do 

2017 in podatkov Statističnega urada Republike 

Slovenije, bomo primerjali javne zavode z vidika 

deleža tržnih dejavnosti ter sprememb le-tega 

skozi čas, primerjali javne zavode glede na 

razvitost posameznih regij in brezposelnost 

prebivalcev. Na podlagi dobljenih rezultatov 

bomo podrobneje pregledali letno poročilo 

izbranega javnega zavoda z nadpovprečnim 

deležem tržnih dejavnosti in opredelili dejavnosti, 

katere prispevajo k večanju dobička iz naslova 

tržnih dejavnosti. Na koncu bomo pregledali še 

zakonodajo, ki opredeljuje porabo presežka s 

poudarkom na možnostih nagrajevanja zaposlenih 

za izvajanje tržnih dejavnosti. 

 

2 Javna služba in tržne dejavnosti 

slovenskih javnih zdravstvenih zavodov 

Zakon o zavodih določa, da zavod pridobiva 

sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili 

za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz 

drugih virov na način in pod pogoji določenimi z 

zakonom in aktom o ustanovitvi. Presežek 

prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za 

opravljanje in razvoj dejavnosti (neprofitno), če ni 

z aktom o ustanovitvi drugače določeno. Zavod je 

odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s 

katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je 

odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom 

ali aktom o ustanovitvi drugače določeno (2). 

Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje javne 

službe, vendar lahko opravljajo tudi druge 

dejavnosti, kot dopolnitev temeljne dejavnosti. 

Vendar javni zavod z izvajanjem dodatne oziroma 

tržne dejavnosti ne sme obremenjevati izvajanja 

dejavnosti javne službe in mora v tem delu 

poslovanja izkazati vsaj izravnan poslovni izid, 

kar izhaja že iz same narave opravljanja tržne 

dejavnosti. Razmejitev prihodkov in odhodkov iz 

naslova opravljanja javne službe in tržne 

dejavnosti je ključnega pomena tako za uskladitev 

računovodskih evidenc, za preglednost ločevanja 

prihodkov iz naslova javne službe in tržne 

dejavnosti, kot tudi za organizacijo dela in 

nagrajevanje. Zagotavljanje ločenega spremljanje 

poslovanja v poslovnih knjigah in poročilih in 

prikaz izida poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu, v 9. 

členu določa Zakon o računovodstvu (Uradni list 

RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE). 

Ministrstvo za zdravje je v letu 2010 izdalo 

Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih 

zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 

dejavnost (številka dokumenta: 012-11/2010-20 z 

dne 15. 12. 2010), s katerimi so bile v okviru 

delovne skupine proučene zakonske podlage in 

kriteriji za razmejitev prihodkov po posameznih 

vrstah javnih zdravstvenih zavodov na javno 

službo in tržno dejavnost z zajetjem vseh 

prihodkov, ki jih ustvarjajo z opravljanjem svoje 

dejavnosti. Kot kriterij za razmejitev prihodkov 

na javno službo in tržno dejavnost je bila v prvi 

vrsti uporabljena zakonodaja s področja 

zdravstva, to sta Zakon o zdravstveni dejavnosti 

in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, ter druga področna zakonodaja, pa 

tudi ustanovitveni akti posameznih vrst zavodov 

ter viri financiranja. 

 

2.1 Tržna dejavnost v javnih zavodih 

Enotne definicije tržne dejavnosti javnih zavodov 

zakonodaja ne navaja. Za razliko od javne, 

neprofitne dejavnosti je pri tržni cilj 

maksimizacija dobička. V javnih zavodih tržna 

dejavnost ne sme predstavljati pretežnega vira 

prihodka in ne sme delovati v škodo javni službi. 

Obseg tržne dejavnosti se določi v letnem načrtu 

javnega zavoda (3). 

V javnih zavodih pomenijo prihodki iz naslova 

tržne dejavnosti tisti del prihodkov, ki jih javni 

zavod ustvari s prodajo blaga in storitev, ki niso 

opredeljene kot javna služba, ki je določena v 

področnih zakonih, nacionalnih programih in 

ustanovitvenem aktu javnega zavoda. To so 

prihodki od prodaje blaga kongresne dejavnosti, 

od kotizacij za izobraževanje, od gostinskih 
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dejavnosti, nadstandardnih zdravstvenih in 

zobozdravstvenih storitev, od prodaje storitev na 

področju zdravstvene dejavnosti, prihodki, 

pridobljeni z izvajanjem dejavnosti izven 

nacionalnega zdravstvenega programa, ter za 

delo, ki je opravljeno izven rednega obsega dela, 

dogovorjenega s splošnimi in področnimi zakoni, 

prihodki od prodaje reklamnih izdelkov, od 

trgovske dejavnosti v lekarnah, oddajanja 

prostorov v najem in prihodki od drugih storitev 

izven javne službe (3). 

Za tržno dejavnost se smatra dejavnost z 

naslednjimi značilnostmi (3): 

− njenem izvajanju odloča zavod sam glede na 

kadrovske in druge zmogljivosti; 

− zavod določi obseg in vsebino dejavnosti glede 

na povpraševanje; 

− zavod jo izvaja le, če je povpraševanje po 

proizvodih/storitvah iz naslova te dejavnosti 

dovolj veliko; 

− zavod izvaja trženjske aktivnosti, zato da lahko 

storitve prodaja po vnaprej določeni ceni; 

− zavod prodajno ceno določi tako, da pokriva le 

stroške te dejavnosti ali pa poleg teh stroškov 

še del splošnih stroškov zavoda in da prinaša 

dobiček; 

− takšna dejavnost pomeni dodatno in ne 

osnovne dejavnosti javnega zavoda. 

Pozitivni učinek opravljanja tržne dejavnosti je 

dodaten vir prihodkov, ki se vračajo v 

nepridobitno dejavnost javne službe in služijo 

predvsem za kritje njenih stroškov ali pa so 

namenjeni sofinanciranju investicij in 

vzdrževanja. Tržna dejavnost pripomore k manjši 

porabi javnih virov financiranja. S kombinacijo 

obeh dejavnosti dosega javni zavod tudi boljši 

izkoristek kapacitet, ki pri opravljanju javne 

službe praviloma niso v celoti izkoriščene, nižje 

so lastne cene storitev, stroški javne službe so 

nižji zaradi ugodnejšega odbitnega deleža davka 

na dodano vrednost, z dejavnostjo na trgu se tudi 

zagotavlja del sredstev za investicije, razvoj 

dejavnosti, razširitve dejavnosti, izboljšanje 

kakovosti in zmanjšanje porabe javnih sredstev. 

Pozitivni učinek tržne dejavnosti predstavljajo 

tudi izplačila stimulacije zaposlenim in 

omogočajo dodatno zaposlovanje (3).  

Po drugi strani pa lahko izvajanje tržne dejavnosti 

tudi negativno vpliva na javno službo, saj se le-ta 

ne opravlja v zadostnem obsegu ali pa se njena 

kakovost zmanjša na račun pretežnega opravljanja 

tržne dejavnosti. V primeru prevelikega obsega 

tržne dejavnosti se javni zavod obnaša kot 

gospodarska družba, hkrati pa izkorišča vse 

olajšave, ki mu kot javnemu zavodu pripadajo po 

zakonodaji. Tudi oprema in prostori, ki  jih je 

zagotovila država ali občina, se uporablja tudi za 

dejavnosti, ki presegajo redno javno službo. Tržna 

dejavnost se opravlja v istih prostorih in z isto 

tehnično opremo, ki jo je praviloma zagotovil 

ustanovitelj iz javnih sredstev, izvajajo pa takšno 

dejavnost zaposleni, ki so sicer javni uslužbenci. 

Denarna sredstva za njihove plače in ostale 

materialne stroške se financirajo iz javnih virov. 

Zavod v praksi tudi težko razmeji čas, prostore, 

opremo, zaposlene in pripadajoče stroške obeh 

dejavnosti, ki ju opravlja. Cena storitve, ki jo bo 

zavod ponudil na trgu, bo morala pokrivati stroške 

materiala in dela, vsi ostali stroški pa so že pokriti 

s strani ustanovitelja ob financiranju javne službe, 

zato so javni zavodi na trgu v ugodnejšem 

položaju (4). 

 

2.2 Razmejitev prihodkov  

Za usmeritev pri razmejevanju prihodkov na 

javno službo in tržno dejavnost je v Tabeli 1 

prikazan posodobljen celoten nabor in način 

(šifre) opredelitve prihodkov, razmejenih na 

javno službo in tržno dejavnost, iz:  

− opravljanja zdravstvene dejavnosti po vrstah 

zdravstvenih zavodov - to je za bolnišnice in 

zdravstvene domove; 

− prihodkov od opravljanja ne-zdravstvene 

dejavnosti za vse navedene zdravstvene 

zavode.  

Zaradi večje preglednosti in boljšega razumevanja 

uvrstitve prihodkov v javno službo in tržno 

dejavnost pa je prikazan tudi vir pridobivanja 

posameznih prihodkov, to so javni in nejavni 

oziroma zasebni vir sredstev. Dodatno je kot 

pripomoček v Tabeli 1 opredeljen nabor dejanskih 

plačnikov oziroma posameznih virov prihodkov 

javnih zdravstvenih zavodov po dejavnostih in po 

vrstah zdravstvenih zavodov (5). 
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Tabela 1: Navodilo Ministrstva za zdravje za razmejitev prihodkov v javnih zavodih (5) 

 JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST 

 JAVNI VIRI Šifra J-Z/A NEJAVNI (ZASEBNI) VIRI Šifra J-Z/B JAVNI VIRI Šifra T-Z/A NEJAVNI (ZASEBNI) VIRI Šifra T-Z/B 

01 J-Z01/A 

Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru 
pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi 

Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih 

dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi 

Splošnega dogovora in razpisa ZZZS. 

Plačnik: ZZZS 

J-Z01/B 

Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru 
pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi 

Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih 

dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi 

Splošnega dogovora in razpisa ZZZS. 

Plačnik: zavarovalnice za PZZ 

  

02 J-Z02/A 

Prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev 
oz. projektov po razpisih in programih, ko je izvajanje 

neposredno povezano s pogodbo ZZZS (npr. poseben 

vladni projekt, enkratni dodatni program…) 

Plačnik: ZZZS, proračun RS, občine 

   

03 J-Z03/A 

Prihodki od izdelave MTP 

Plačnik: ZZZS 

   

04 J-Z04/A 

Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po 

konvencijah 

Plačnik: ZZZS 

   

05 J-Z05/A 

Prihodki od opravljenih nujnih zdravstvenih storitev za 

nezavarovane osebe 

Plačnik: proračun RS 

   

06 J-Z06/A 

Prihodki od opravljenih mrliških ogledov, sanitarnih in 

sodnih obdukcij 

Plačnik: proračun RS, občin 
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07 J-Z07/A 

Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za 

ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za 

odvzem in pregled krvi) 

Plačnik: proračun RS 

   

08 J-Z08/A 

Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med javnimi 
zavodi za izposojo kadra in opreme za izvajanje 

zdravstvenih storitev zaradi izpolnitve programa do 

ZZZS 

Plačnik: javni zdravstveni zavodi 

J-Z08/B 

Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med drugimi 
izvajalci zdravstvenih storitev za izposojo kadra in 

opreme za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi 

izpolnitve programa do ZZZS, Plačnik: koncesionarji 

T-Z08/A 

Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb med 
javnimi zavodi za izposojo kadra in opreme za 

izvajanje zdravstvenih storitev izven dogovorjenega 

programa z ZZZS 

Plačnik: javni zdravstveni zavodi 

T-Z08/B 

Prihodki iz naslova medsebojnih pogodb 
med drugimi izvajalci zdravstvenih storitev 

za izposojo kadra in opreme za izvajanje 

zdravstvenih storitev izven dogovorjenega 

programa z ZZZS 

Plačnik: pravne osebe 

09 J-Z09/A 

Prihodki od oskrbe s krvno plazmo in krvnimi 

komponentami 

Plačnik: javni zdravstveni zavodi 

J-Z09/B 

Prihodki od oskrbe s krvno plazmo in krvnimi 

komponentami 

Plačnik: koncesionarji  

  

10 J-Z10/A 

Prihodki od opravljenih storitev po Zakonu o 

pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa 

(ZPPDČT)  

Plačnik: javni zdravstveni zavodi 

   

11 J-Z11/A 

Prihodki/sredstva za 

pripravništvo, sekundariat, specializacije 

Plačnik: ZZZS 

 T-Z11/A 

Prihodki/sredstva za 

pripravništvo, sekundariat, specializacije 

Plačnik: javni zdravstveni zavodi  in ostali 

proračunski uporabniki  

T-Z11/B 

Prihodki/sredstva za 

pripravništvo, sekundariat, specializacije 

Plačnik: koncesionarji 

12 J-Z12/A 

Prihodki od opravljenih programov/projektov 

zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financirani iz EU 

in drugih virov 

Plačnik: proračun RS, občine in proračun EU 

J-Z12/B 

Prihodki od opravljenih programov/projektov 

zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financiranih iz EU 

in drugih virov 

Plačnik: pravne in fizične osebe 

T-Z12/A 

Prihodki od opravljenih programov/projektov 

zdravstvenih storitev po razpisih (so)financiranih iz 

EU in drugih virov 

Plačnik: proračun EU, proračunski uporabniki  

T-Z12/B 

Prihodki od opravljenih 

programov/projektov zdravstvenih storitev 

po razpisih, (so)financiranih iz EU in 

drugih virov 

Plačnik: pravne in fizične osebe 
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13   T-Z13/A 

Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in 

izdelave MTP za druge javne zdravstvene zavode 

izven dogovorjenega obsega dela opredeljenega v 
pogodbi z ZZZS in izvedene po načelu naročnik je 

plačnik (npr. laboratorijske storitve, RTG, 

sterilizacija, zobotehnične storitve, reševalni 

prevozi,…) 

Plačnik: javni zdravstveni zavodi 

T-Z13/B 

Prihodki od opravljenih zdravstvenih 

storitev in izdelave MTP za koncesionarje in 

druge plačnike izven dogovorjenega obsega 
dela opredeljenega v pogodbi z ZZZS in 

izvedene po načelu naročnik je plačnik (npr. 

laboratorijske storitve, RTG, sterilizacija, 

zobotehnične storitve, reševalni prevozi,…) 

Plačnik: pravne in fizične osebe, 

koncesionarji 

14   T-Z14/A 

Prihodki od sofinanciranja nočne zobozdravstvene 

ambulante, ambulante za nezavarovane osebe, 

dežurnega centra (višji standard izven obsega OZZ) 

Plačnik: občine 

T-Z14/B 

Prihodki od sofinanciranja nočne 

zobozdravstvene ambulante, ambulante za 
nezavarovane osebe, dežurnega centra (višji 

standard izven obsega OZZ) 

Plačnik: pravne in fizične osebe 

15   T-Z15/A 

Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev 

medicine dela 

Plačnik: proračunski uporabniki 

T-Z15/B 

Prihodki od opravljenih zdravstvenih 

storitev medicine dela 

Plačnik: pravne in fizične osebe in 

koncesionarji 

16   T-Z16/A 

Prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za 

sodišča in delodajalce iz javnega sektorja 

Plačnik: proračunski uporabniki 

T-Z16/B 

Prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj 

za zasebne delodajalce 

Plačnik: pravne in fizične osebe,  

koncesionarji 

17   T-Z17/A 

Prihodki od dežurstev na športnih in drugih 

prireditvah 

Plačnik: proračunski uporabniki 

T-Z17/B 

Prihodki od dežurstev na športnih in 

drugih prireditvah 

Plačnik: pravne in fizične osebe,  

koncesionarji 

18    T-Z18/B 

Prihodki od opravljenih zdravstvenih 
storitev, izdelave MTP in zobotehničnih 

storitev za nezavarovane osebe (npr. tujci in 

državljani RS, ki nimajo urejenega OZZ 

in/ali PZZ) 

Plačnik: pravne in fizične osebe, 
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koncesionarji 

19    T-Z19/B 

Prihodki od samoplačniških zdravstvenih 

storitev: zdravstvene storitve in izdelava 

MTP, ki niso pravica iz OZZ 

Plačnik: pravne in fizične osebe,  

koncesionarji 

20    T-Z20/B 

Prihodki od samoplačniških zdravstvenih 
storitev: zdravstvene storitve in izdelava 

MTP, ki so pravica iz OZZ, vendar so 

opravljene po drugačnem ali višjem 
standardu (nadstandard) kot ga zagotavlja 

OZZ 

Plačnik: pravne in fizične osebe,  

koncesionarji 

21    T-Z21/B 

Prihodki od samoplačniških zdravstvenih 
storitev: zdravstvene storitve in izdelava 

MTP, ki niso pravica iz OZZ, a jih ni 

mogoče opravljati ločeno od zdravstvenih 

storitev, ki jih zagotavlja OZZ 

Plačnik: pravne in fizične osebe,  

koncesionarji 

22    T-Z22/B 

Prihodki od samoplačniških zdravstvenih 

storitev: zdravstvene storitve in izdelava 
MTP, ki so pravica iz OZZ, vendar jih 

zavarovana oseba uveljavlja izven sistema 

OZZ in PZZ  

Plačnik: pravne in fizične osebe,  

koncesionarji 

23    T-Z23/B 

Prihodki od opravljenih kliničnih raziskav 

Plačnik: pravne osebe, koncesionarji 
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3 Analiza trenutnega stanja 

Za potrebe analize trenutnega stanja smo preučili 

podatke glede deležev tržne dejavnosti v različnih 

javnih zdravstvenih zavodih v različnih obdobjih. 

Vsi grafikoni in tabele s podatki so prikazani v 

prilogah. Najbolj poučne iz izstopajoče bomo 

predstavili v tem poglavju.  

Na Sliki 1 so predstavljeni deleži tržnih dejavnosti 

26-ih bolnišnic v Sloveniji v letu 2017. Razvidno 

je, da ima najvišji delež tržnih dejavnosti URI 

Soča (7,26%), najmanjši delež  PB Vojnik 

(0,69%). Povprečje za vse bolnišnice znaša 

2,76%. Devet bolnišnic ima višji delež tržnih 

dejavnosti od povprečja. 

 

Slika 1: Primerjava deležev tržne dejavnosti glede na celotne prihodke v različnih bolnišnicah v letu 

2017(9) 

V Sliki 2 so prikazani deleži tržnih dejavnosti 57-ih zdravstvenih domov v Sloveniji v letu 2017. 

Zdravstveni dom z najvišjim deležem tržnih dejavnosti glede na celotne prihodke je Železniški zdravstveni 

dom, ki je s svojim 47,34% deležem visoko nad povprečjem 8,45%. Najnižji delež tržnih dejavnosti ima 

zdravstveni dom Lendava 1,90%. 23 zdravstvenih domov ima tržne deleže, ki so nad povprečjem. 
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Slika 2: Primerjava deležev tržne dejavnosti glede na celotne prihodke v različnih zdravstvenih domovih 

v letu 2017 (9) 

 

V Sliki 3 smo želeli prikazati povezanost števila brezposelnih na tisoč prebivalcev v Sloveniji z deležem 

tržnih dejavnosti v bolnišnicah v posameznih letih. Od leta 2012 je viden trend upadanja brezposelnosti v 

Sloveniji, v tem obdobju opažamo tudi trend rasti prihodkov iz tržnih dejavnosti. Podobe podatke 
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razberemo tudi iz Slike 4, ki prikazuje povezanost brezposelnosti s prihodkom iz tržne dejavnosti v 

zdravstvenih domovih.  

 

 

Slika 3: Brezposelnost v Sloveniji in prihodek iz tržne dejavnosti v milijonih € v bolnišnicah  (9) 

 

 

Slika 4: Brezposelnost v Sloveniji in prihodek iz tržne dejavnosti v milijonih € v zdravstvenih domovih (9) 

 

V Sliki 5 so zbrani podatki skupnih prihodkov iz tržnih dejavnosti v bolnišnicah v različnih letih. Od leta 

2006 do leta 2012 so te vrste prihodki naraščali, med leti 2012 in 2017 se višina teh prihodkov ni bistveno 

spremenila. 
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Slika 5: Prihodki tržne dejavnosti v bolnišnicah v Sloveniji (9) 

 

V Sliki 6 so prikazani združeni prihodki iz tržnih dejavnosti v zdravstvenih domovih v različnih letih. Od 

leta 2006 do 2017 se je delež prihodkov iz tržnih dejavnosti v celotnih prihodkih zmanjševal, rahel dvig 

pa je ponovno zaznati v letu 2017. 

 

 

Slika 6: Prihodki tržne dejavnosti v zdravstvenih domovih v Sloveniji (9) 
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4 Podrobnejši pregled tržnih dejavnosti 

izbranega javnega zdravstvenega zavoda 

Zdravstveni dom Piran (v nadaljevanju ZD) 

deluje na sedmih lokacijah, in sicer v Piranu, 

Portorožu, Luciji, Sečovljah in Strunjanu in od 

1.7.2010 tudi v koprski in ilirskobistriški občini 

(6.). ZD Piran ima največji delež prihodkov iz 

tržne dejavnosti, takoj za Železniškim 

zdravstvenim domov, vendar njihovih podatkov 

nismo uspeli pridobiti. 

Iz Slike 2 je razvidno, da ima ZD Piran drugi 

največji delež prihodka iz naslova tržnih 

dejavnosti, kar znaša 20,33% celotnih prihodkov 

zdravstvenega doma. Spodnja tabela prikazuje 

podrobno razdelitev oz. opredelitev prihodkov v 

ZD Piran.  

 

Tabela 2: Prihodki iz različnih dejavnosti v ZD Piran v € (6) 

PRIHODKI ZD PIRAN  realizacija  realizacija  indeks  

   2017  2016  17/16  

Prihodki obveznega zavarovanja ZZZS  1.696.078  1.600.252  1,06  

Prihodki od prostovoljnega in drugih zavarovanj  108.426  105.661  1,03  

Prihodki konvencij storitev za tujce KVC  47.305  38.814  1,22  

Prihodki za izvajanje programov - občina  37.725  20.000  1,89  

Prihodki za pripravnike sekundarije in specializante  80.995  66.901  1,21  

Prihodki iz naslova laboratorijskih storitev  74.209  66.655  1,11  

Prihodki samoplačnikov storitev ZD  95.265  85.177  1,12  

Prihodki iz naslova RTG storitev  13.713  13.889  0,99  

Prihodki storitev medicine dela  144.998  95.822  1,51  

Prihodki od nadomestil za kadre in mentorstva  14.451  22.919  0,63  

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore  79.768  80.419  0,99  

Prihodki sorazmernih deležev stroškov najemnikov  90.069  89.769  1,00  

Prihodki iz naslova ostalih storitev zavoda  14.617  42.581  0,34  

Prihodki od prodaje blaga in materiala  3.703  3.501  1,06  

Finančni prihodki  4.100  6.745  0,61  

Ostali nezdravstveni prihodki  3.933  1.816  2,17  

SKUPAJ PRIHODKI  2.509.355  2.340.922  1,07  

 

 

Prihodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti ZD 

Piran ustvarja na različne načine (6):  

1. Prihodki od opravljenih zdravstvenih 

storitev za druge JZZ in koncesionarje 

izven dogovorjenega obsega dela s 

pogodbo na podlagi splošnega dogovora, 

kadar so storitve sestavni del celovite 

storitve (npr. laboratorijske, rentgenske 

storitve, sterilizacija, zobotehnične 

storitve) in prihodki od prodaje storitev 

(npr. čiščenje in pranje).  
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2. Čiste samoplačniške zdravstvene storitve 

v vseh dejavnostih (osnovno zdravstveno 

varstvo, specialistično zdravstveno 

varstvo, zobozdravstveno varstvo, 

prevozi in slikanje zob), izdaja 

zdravniških potrdil, fotokopiranje 

medicinske dokumentacije, 

laboratorijske preiskave zaračunane 

fizičnih osebam, razpisna dokumentacija.  

3. Prihodki najemnin in obratovalnih 

stroškov.  

4. Prihodki od opravljanja nadstandardnih 

zdravstvenih storitev.  

5. Prihodki za dežurstvo zdravstvene ekipe 

na športnih in drugih prireditvah.  

6. Prihodki od provizij zavarovalnic.  

7. Drugi prihodki: vrnjene sodne takse, 

prejete odškodnine zavarovalnic, 

povračila stroškov dela pripravnikov, 

mentorjev, specializantov, če je plačnik 

fizična, pravna oseba ali JZZ ipd.  

8. Pregled tržnih dejavnosti v Zdravstvenem 

domu Piran kaže, da ZD Piran največ 

prihodkov ustvari z dejavnostjo medicine 

dela, prometa in športa, samoplačniškimi 

storitvami in prihodki za sekundarije in 

specializante. Najmanj pa z ne-

zdravstvenimi, finančnimi prihodki ter 

prihodki od prodaje materiala. 

5 Pregled možnosti uporabe presežkov iz 

naslova tržnih dejavnosti 

Natančno določeni nameni, za katere se lahko 

porabi presežek, določa Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Po 

njem se presežek lahko porabi za plačilo 

materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in 

investicije ter po predhodnem soglasju 

ustanovitelja tudi za plače. Običajno akti o 

ustanovitvi povzemajo zakonske norme porabe 

presežkov in potem sveti zavodov v soglasju z 

ustanovitelji odločajo o njihovi porabi. 

Opravljanje in razvoj dejavnosti se prav tako 

nanašata na celotno poslovanje zavoda oziroma 

javnega zavoda, torej na vse dejavnosti ali stanja, 

ki vplivajo na njihove prihodke oziroma odhodke. 

Zato je treba upoštevati tudi delo zaposlenih 

oziroma strošek dela. To pomeni, da se presežki 

zavoda oziroma javnega zavoda lahko namenjajo 

tudi za izplačila plač in drugih prejemkov 

zaposlenih. Pri tem pa je treba upoštevati predpise 

in kolektivne pogodbe, ki veljajo za plače in druge 

prejemke. Če gre za javni zavod, velja glede plač 

in drugih prejemkov zaposlenih Zakon o 

razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih 

in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ). Ta v 18. 

členu določa, da lahko tisti javni zavodi, ki 

pridobivajo del sredstev s prodajo blaga ali 

storitev na trgu ali na podlagi javnih razpisov, v 

soglasju z ustanoviteljem povečajo zakonsko 

dovoljene 3 % sredstev za plače za plačilo delovne 

uspešnosti. Pri tem se ne štejejo sredstva, 

pridobljena s prodajo storitev, ki se financirajo ali 

sofinancirajo iz javnih sredstev in sodijo v javne 

službe. Za sredstva, pridobljena na podlagi javnih 

razpisov, pa se štejejo tista, ki jih pridobijo 

raziskovalni ali visokošolski zavodi za izvajanje 

projektov, ki presegajo določen obseg njihove 

dejavnosti. ZRPJZ je torej opravljanje tržne 

dejavnosti upošteval pri priznavanju povečane 

delovne uspešnosti zaposlenih, vendar le, če 

zavod pridobi ustanoviteljevo soglasje za plačilo 

delovne uspešnosti nad zakonsko določeno mejo 

(18. člen ZRPJZ). Z odlokom o enotnih izhodiščih 

za pridobitev soglasja za plačilo povečane 

delovne uspešnosti v javnih zavodih pa je vlada 

določila enotna merila, po katerih se ugotavljajo 

odhodki javnega zavoda za opravljanje pridobitne 

dejavnosti, in pogoje za pridobitev soglasij za 

plačilo povečane delovne uspešnosti v javnih 

zavodih. S tem odlokom je vlada pooblastila 

resorna ministrstva za izdajo soglasij za plačilo 

povečane delovne uspešnosti do 10 % sredstev za 

povečano delovno uspešnost, nad to mejo pa 

lahko izda soglasje le vlada (7). 

Zakon o sistemu javnih plač določa, da uporabniki 

proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne 

službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in 

storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev 

uporabijo za plačilo delovne uspešnosti iz tega 

naslova in s tem povečajo obseg sredstev nad 

omejitvijo iz 22. člena zakona (8). 

Vlada z uredbo določi prihodke od prodaje blaga 

in storitev na trgu in zgornji obseg sredstev, ki se 

lahko uporabi za plačilo povečane delovne 

uspešnosti iz zgornjega odstavka. Z uredbo se 

lahko določi, da se za plačilo delovne uspešnosti 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
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namenijo tudi nekateri nejavni prihodki za javno 

službo (8). 

 

NAGRAJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV 

(1) Del plače za redno delovno uspešnost pripada 

javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega 

se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih 

delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne 

rezultate. Ta del plače lahko letno znaša največ 

dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, 

pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne 

plače javnega uslužbenca v mesecu decembru 

preteklega leta. Del plače za delovno uspešnost se 

izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni s 

kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na 

podlagi zakona, urejeno drugače (8). 

(2) Del plače za redno delovno uspešnost se 

javnemu uslužbencu določi na podlagi meril in 

kriterijev, dogovorjenih s kolektivno pogodbo za 

javni sektor (8). 

 

POGOJI ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNSTI 

(1) opravlja storitve javne službe v dogovorjenem 

obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih 

programov dela, katerih sestavni del je obseg 

posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer 

in finančni načrt za izvajanje posamezne javne 

službe, oziroma v skladu s pogodbo o opravljanju 

storitev javne službe (8), 

(2) v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje 

izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne 

službe, razen v izjemnih primerih, določenih z 

uredbo vlade (8), 

(3) v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj 

izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga 

in storitev na trgu (8), 

(4) ima sprejet celoten program dela in celoten 

finančni načrt za tekoče leto (8), 

(5) ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo 

pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga 

in storitev na trgu (8). 

 

ODLOČANJE O RAZDELITVI IN IZPLAČILU 

SREDSTEV 

(1) Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela 

plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu, določi direktor po 

predhodnem dogovoru z reprezentativnimi 

sindikati (8). 

(2) Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela 

plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu direktorja, ravnatelja in 

tajnika, določi organ pristojen za njihovo 

imenovanje (8). 

(3) Dinamiko izplačil dela plače za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu določi organ upravljanja uporabnika 

proračuna na predlog direktorja (8). 

 

6 Razprava 

V razpravi bomo povezali postavljene hipoteze z 

ugotovitvami, ki smo jih pridobili z analizo 

podatkov deležev tržnih dejavnosti v različnih 

javnih zdravstvenih zavodih.  

Prva hipoteza, ki smo jo oblikovali, je bila, da 

tržni prihodki javnih zdravstvenih zavodov 

naraščajo v časih manjše brezposelnosti. V slikah 

3 in 4 smo prikazali, da od leta 2012 do 2017 

opazimo padec števila brezposelnih v Sloveniji, 

ob tem pa je v tem obdobju vidimo rast tržnih 

prihodkov v javnih zdravstvenih zavodih. S tem 

so torej prvo hipotezo potrdili. 

Druga postavljena hipoteza je bila, da delež tržnih 

prihodkov v zdravstvenih domovih in bolnišnicah 

presega 10 odstotkov celotnih prihodkov. Iz slik 1 

in 2 lahko razberemo, da le 39% zdravstvenih 

domov dosega ali presega 10% tržnih prihodkov 

glede na vse svoje prihodke, medtem ko 

bolnišnice 10% niti ne dosegajo. S tem lahko 

drugo hipotezo ovržemo. Po tržnih prihodkih 

močno odstopa Železniški zdravstveni dom, 

najmanj pa jih ima zdravstveni dom Lendava.  

V nadaljevanju smo želeli podrobneje pregledali 

zavod z največjim deležem tržnih dejavnosti, 

vendar Železniški zdravstveni dom naši prošnji o 

posredovanju letnega poročila ni ugodil, zato smo 

se odločili za predstavitev Zdravstvenega doma 

Piran, ki ima drugi največji delež tržnih 

prihodkov. Pregled tržnih dejavnosti v 

Zdravstvenem domu Piran kaže, da ZD Piran 

največ prihodkov dobi z dejavnostjo medicine 

dela, prometa in športa, samoplačniškimi 

storitvami in prihodki za sekundarije in 

specializante. Najmanj pa z ne zdravstvenimi, 
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finančnimi prihodki ter prihodki od prodaje 

materiala. 

Tretja hipoteza je, da delež tržnih dejavnosti skozi 

leta narašča. Pri analizi podatkov ugotovimo, da 

deleži prihodkov iz tržnih dejavnosti v slovenskih 

bolnišnicah skozi čas naraščajo od 1,73% v letu 

2006 do 2,74% v letu 2017. Prihodki iz tržnih 

dejavnosti v zdravstvenih domovih pa so od leta 

2006 do 2017 znižali iz 10,33% na 8,31% celotnih 

prihodkov. Se pravi, da tretja hipoteza drži za 

bolnišnice in ne drži za zdravstvene domove. 
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Uporaba metode analize možnih napak in njihovih posledic 

v zdravstvu pri zdravljenju bolnikov s srčnim zastojem z 

vensko-arterijskim zunaj telesnim obtokom v Splošni 

bolnišnici Celje  
 

Avtor: prof. dr. Matej Podbregar, dr. med., mentor: prof. dr. Andrej Robida, dr. med. 

 
 

Povzetek 

 

V Splošni bolnišnici Celje smo ocenili, da letno ne uspemo oživiti 14 bolnikov mlajših od 65 let  s srčnim 

zastojem pred pričami (10 znotraj bolnišnice, 4 zunaj bolnišnice), pri katerih je osnovni ritem 

ventrikularna fibrilacija/ventrikularna tahikardija, in pri njih laiki izvajajo temeljne postopke oživljanja. 

Zaradi tege podatka smo se odločili za uvajanje naprednega oživljanja tudi z vstavitvijo zunaj telesnega 

krvnega obtoka (ECMO). Tveganja in morebitne izboljšave smo analizirali z metodo Analize možnih napak 

in njihovih posledic v zdravstvu (AMNPZ). Vstavljanje ECMO kanil med oživljanjem smo ocenili kot 

najšibkejši člen z najvišjim tveganjem za katastrofalni dogodek. Opredelili smo, da je nujno, da z 

ultrazvokom opredelimo velikost in položaj vene in arterije v katero potem pod rentgensko (RTG) 

diaskopsko kontrolo postavimo kanili. Ocenjujemo, da bi lahko z našim pristopom celokupno tveganja 

posega zmanjšali za 40%. 

 

Ključne besede: zunajtelesni krvni obtok, tveganje, AMNPZ, analiza tveganja, srčni zastoj 

 

 

1 Uvod 

Pri odraslih bolnikih uporabljamo zunaj telesni 

krvni obtok (ang. Extra Corporeal Membrane 

Oxygenation, ECMO) v intenzivni medicine 

pogosteje po epidemiji gripe 2009.1 Pred tem se 

je zunaj telesni obtok uporabljal predvsem med 

kardiokirurškimi posegi. V zadnjem desetletju se 

je tehnologija ECMO začela hitro razvijati, tako 

da uporaba postaja enostavnejša in cenovno 

dostopnejši ter stroškovno učinkovita.2 3 4 

Poznamo dve osnovni obliki ECMO: veno-

venski (VV) in veno-arterijski (VA) ECMO.5 6 

Pri VV ECMO zajemamo vensko kri v velikih 

centralnih venah, jo oksigeniramo in ponovno 

vrnemo  v centralni venski sistem bolnika. VV 

ECMO uporabljamo pri bolnikih z akutno 

respiratorno odpovedjo, ki jo ne moremo zdraviti 

niti z naprednimi oblikami umetnega 

predihavanja, obračanjem bolnika na trebuh in 

dodajanjem dušikovega oksida v vdihan zrak.  

VA ECMO uporabljamo pri cirkulatorni 

odpovedi kot sta kardiogeni šok ali primarni srčni 

zastoj  neodziven na napredno oživljanje, kar 

imenujemo mehansko napredno oživljanje (ang. 

Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation, 

eCPR).4 Pri VA ECMO zajemamo vensko kri v 

velikih centralnih arterijah in oksigenirano 

vračamo v velike arterije. ECMO se uporablja pri 

naprednem oživljanju bolnikov z zunaj (ang. out-

hospital cardiac arrest, OHCA) in znotraj 

bolnišničnim (ang. In-hospital cardiac arrest, 

IHCA) srčnim zastojem ter oživljanjem, kar 

imenujemo zunaj zunajtelesno oživljanje (ang.  

Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, 

eCPR). 

VA ECMO je trenutno ena od najbolj učinkovitih 

metod zdravljenja, saj pri bolnikih s srčnim 

zastojem, ki so neodzivni na začeti ACLS. Pri 

44% bolnikih so z IHCA uspeli z VA ECMO 

povrniti življenje, le nekaj manj  (40% ) bolnikov 

pa je imelo zelo ugoden/odličen nevrološki izhod 

zdravljenja.7 V naprednih okoljih se uporaba VA 

ECMO pri srčnem zastoju seli iz bolnišničnih v 

pred bolnišnično okolje. 

Za delovanje ECMO sistema moramo v bolnika 

vstaviti kanile  (premer 15-32 Fr) za odvajanje in 

vračanje krvi. Vstavljanje kanil je povezano s 
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katastrofalnimi zapleti kot so npr. perforacije 

velikih žil, zračne embolije, krvavitve…8 

Zagotavljanje in nenehno izboljševanje varnosti 

in preprečevanje zdravstvenih napak je ena od 

prioritet današnjega zdravstva.9 Obstajajo 

različne metode za retrospektivno analizo napak 

in tudi prospektivne metode, ki omogočajo 

prepoznavo in preprečevanje napak še preden se 

pojavijo. Med prospektivne metode spada tudi 

Metoda analize možnih napak in njihovih 

posledic (ang. Failure Mode and Effects 

Analysis-FMEA), ki so jo začeli razvijati po letu 

1940.  Znano je namreč, da se največ napak zgodi 

zgodaj v začetku učne krivulje.10 Od leta 2000 se 

uporablja modificirana metoda HFMEA 

prilagojena za zdravstvo (AMNPZ) (ang. 

Healthcare Failure Mode and Effects Analysis-

HFMEA),11 ki smo jo uporabili tudi v naši 

analizi. 

Namen dela je z AMNPZ analizirati tveganja VA 

ECMO programa v Splošni bolnišnici Celje, tako 

da bi določili najšibkejši člen programa in 

zmanjšali njegovo tveganje predvsem za 

katastrofalne dogodke. 

 

2 Metoda dela 

Ocena števila potencialnih kandidatov za 

zdravljenje z VA ECMO v 6 mesečnem 

obdobju 

V 6 mesečnem obdobju (julij-december 2019) 

smo prospektivno spremljali neuspešne IHCA in 

OHCA (register Urgentnega centra Celje, dr. Rok 

Maček)12 pri bolnikih mlajših od 65 let, ki so 

imeli primarni srčni ritem ob zastoju 

ventrikularno fibrilacijo / ventrikularno 

tahikardijo in je nastopil zastoj pred pričami, ki 

so bolnika tudi takoj začele oživljati (dolžina 

temeljnih postopkov oživljanja pred prihodom 

urgenten ekipe <10min). 

AMNPZ metoda 

AMNPZ ima 5 korakov, ki jih je izvedel avtor 

prispevka s ciljem proaktivnega vrednotenja 

procesov VA ECMO programa v SB Celje. 9 

Postopek je bil sledeč: 

1. Izdelava diagrama poteka. 

2. Ocenjevanje tveganj z uporabo AMNPZ 

lestvice za ocenjevanje tvegan. Tveganja so 

razdeljena v štiri kategorije:13 

a. KD = katastrofalni dogodek (ocena 

običajno 10; napaka, ki bi lahko povzročila 

smrt ali večjo stalno izgubo 

funkcionalnosti) 

b. RD=resen dogodek (ocena običajno 7; 

napaka, ki povzroči stalno zmanjšanje 

telesnega delovanja ali potreben je kirurški 

poseg…) 

c. SRD= srednje resen dogodek (ocena 

običajno 4; napake je možno preprečiti s 

spremembami postopka, gre za manjše 

izgube kakovosti kot je npr. podaljšano 

bolnišnično zdravljenje) 

d. MRD=manj resen dogodek (običajna 

ocena 1; bolnik ne bi zaznal napake) 

Za potrebe VA ECMO analize smo v 

nadaljevanju analizirali samo dogodke in zaplete, 

ki bi lahko povzročili KD in RD. 

3. V diagram poteka smo določili ranljive in 

kritične dele, ki bi lahko največkrat privedli 

do KD, zato smo uporabili Točkovno 

matriko tveganj (tabela 1). Uporabljali smo 

odločitveno drevo, ki je predstavljeno na 

Slika 1.9 13  

 

Tabela 1. Točkovna matrika tveganj (prirejeno po 9,13) 

Verjetnost 

dogodka 
Resnost dogodka 

 KD- katastrofalen R-resen SR-srednje resen MR-manj resen 

P-pogost 16 12 8 4 

O-običajen 12 9 6 3 

I-izreden 8 6 4 2 

R-redek 4 3 2 1 
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Kriteriji pogostnosti glede na vse ustavitve VA 

ECMO (relativna incidence):  P: med 1 do 2,5%, 

O: med 0,5%-1%, I: med 0,1-0,5%, R: pod 0,1% 

4. Izdelal sem AMNPZ delovni list za zapis 

ocen, predlaganih ukrepov in predvidenih 

rezultatov ukrepov. Predlagane ukrepe in 

algoritme odločanja in ukrepanja v primeru 

zapletov smo zapisali v poseben dokument, 

ki je priložen. 

5. Primerjal sem zmanjšanje tveganja po 

uvedbi ukrepov glede na predhodne 

ocenjeno tveganje. 

 

 

 

Slika 1. AMNPZ odločitveno drevo (prirejeno po 9,13) 

Legenda: AMNPZ -metode analize možnih napak in njihovih posledic v zdravstvu 

 

 

Tveganja pri ECMO programu 

V mednarodni literaturi smo poiskali morebitne 

komplikacije, njihovo incidence in izhode po 

zdravljenju z VA ECMO. 14 15 16 

Zaplete sem primerjal in ocenil tveganje z 

lastnimi izkušnjami, saj sem vodja internističnega 

dela KO za intenzivno interno medicine UKC  

Ljubljana aktivno sodeloval pri uvajanju ECMO 

programa pri odraslih bolnikih v UKC Ljubljana. 

Pred 10 leti sem z ekipo vstavil prvi internistični  

VV ECMO pri 17 letni bolnici z bilateralno 

pljučnico. Leta 2012 sem bil  kot gostujoči 

profesor na dodatnem izobraževanju za ECMO 

program na Medicinski univerzi na Dunaju, 
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Avstrija; tam sem delal na Urgentnem oddelku in 

Intenzivni enoti Oddelka za kardio-torakalno 

kirurgijo. Leta 2012 smo začeli z gradnjo sistema 

za eCPR skupaj s Službo nujne medicinske 

pomoči Ljubljana, ZD Ljubljana, tako sem z ekipo 

ustavil prvi perkutani AV-ECMO za potrebe 

eCPR v sobi 6 KO za intenzivno interno medicine, 

UKC LJ.  Sodeloval sem pri prvem transportu 

odraslega bolnika s helikopterjem v UKC LJ, pred 

tem smo bolniku v sekundarni bolnišnici vstavili 

VV ECMO, prav tako sem izvedel prvi transport 

bolnika z VV ECMO, ki smo ga za transplantacijo 

pljuč premestili  v Univerzitetno bolnišnico na 

Dunaju.  

Za analizo smo tveganja analizirali po AMNPZ 

odločitvenem drevesu, ki je predstavljeno na Sliki 

1.9 13 

  

3 Rezultati analize 

V 6 mesečnem obdobju (od julija-decembra 2018) 

smo registrirali 5 potencialnih bolnikov z IHCA 

in 2 bolnika z IHCA, ki bi bili kandidati za eCPR 

in vstavitev VA ECMO. 

Na sliki 2 je predstavljen diagram poteka procesa 

za VA ECMO, katerega ključna oseba je 

konziliarni zdravnik Oddelka za interno 

intenzivno medicine (OIIIM), ki se odloči, če 

bolnik izpolnjuje kriterije za eCPR, določi prosto 

lokacijo za vstavitev VA ECMA, aktivira sestrsko 

ekipo za pripravo ECMO sistema in ostale 

opreme, aktivira rentgenskega inženirja za 

upravljanje RTG diaskopije in obvesti ostale 

zdravnike specialiste. Po uspešni ustavitvi VA 

ECMO in povrnitvi cirkulacije bolnika konziliarni 

zdravnik  vodi nadaljnjo diagnostiko in obvesti 

ECMO center v UKC LJ za morebitno evakuacijo 

bolnika v ECMO center. 

V Tabeli 2 so poimenovani posegi in dogodki z 

začetno oceno tveganja. Za tvegane dogodke smo 

za zdravnike in medicinske sestre opisali postopke 

ukrepanja v dodatnem dokumentu (Dokument 

ECMO zapleti in ukrepanje v prilogi). 

Največ kritičnih dogodkov z najvišjo stopnjo 

tveganja se lahko zgodi med vstavljanjem kanil, 

začetkom VA ECMO in med transportom 

bolnika, zato smo te kritične dogodke, njihovo 

tveganje in rešitve dodatno analizirali v Tabeli 3. 

Najšibkejši člen z najvišjim tveganjem-kritični 

člen je vstavljanje kanil, ki so velikih dimenzij 

(15-23 Fr). Med CPR se je nezanesljivo zanašati 

na anatomske lokalizacijske markerje položaja 

velikih žil, zato predlagamo uporabo ultrazvočne 

vodene punkcije za uvajanje vodilnih žic. Kanile 

pa preko vodilnih žic uvajamo pod RTG 

diaskopsko kontrolo. V primeru, da je premer 

arterije v katero uvajamo kanilo F 15 manjše od 7 

mm, se primarno odločimo za distalno 

prekrvavitve noge. 

Z ukrepi, ki jih predlagamo, ocenjujemo skupno 

zmanjšanje tveganj za okoli 40% (Tabela 2). 

  

4 Diskusija 

Z AMNPZ metodo smo analizirali tveganja za 

zaplete v program eCPR VA ECMO v Splošni 

bolnišnici Celje. Osrednja šibka točka s katero je 

povezanih največ KD je vstavljanje kanil, ki so pri 

AV ECMO dimenzij med 15 in 23 F. 

Arterijski in venski sistem ima pri različnih ljudeh 

različen potek. Za vstavljanje kanil za VA ECMO 

navadno kaniliramo skupno femoralno veno in 

skupno femoralno arterijo pod Poupartovim 

ligamentom. Skupna femoralna vena navadno 

poteka medialno od skupne femoralne arterije. 

Druge variante poteka so redkejše npr. potek pod 

arterijo ali celo lateralno od arterije.  Med CPR je 

centralni pulz navadno zelo šibak in zaradi 

masaže z mehanskimi pomagali se lahko premika 

tudi povrhnjo tkivo, prav tako z pulzacijami/bravo 

krvi težko ločimo arterijsko od venske punkcije, 

zato je punktiranje žil z uporabo samo anatomskih 

markerjev lahko povezano z zapleti. Ti zapleti so 

lahko prebodenje zadnje stene žile namesto 

prebadanja le sprednje stene, uvajanje venske 

kanile v arterijski sistem in obratno, vstavljanje 

kanile skozi veno v arterijo… Vsi ti nepravilni 

pristopi lahko povzročijo lokalni hematomom, 

tudi retroperitonealni hematom, kar vodi v hiter 

ireverzibilen hemoragičen šok.  Punkcijo žil je 

zaradi zmanjševanja tveganja nujno opraviti pod 

ultrazvočno kontrolo.17 

Pri skupni femoralni arteriji je pred postopkom 

potrebno izmeriti tudi premer žile, če je le ta 

manjši od 6 mm, bolnik ni primeren za perkutano 

vstavitev arterijske  kanile (15Fr=5mm), ampak 

za vstavitev kanile preko žilnega grafta, kar lahko 
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opravi le vaskularni kirurg.5 V primeru, da je 

premer skupne femoralne arterije med 6-8mm je 

vedno po začetku VA ECMO potrebo opazovati 

morebiten pojav ishemije noge v področju 

distalno od arterijske kanile. Ob morebitni 

ishemiji, moramo distalno perkutano ali kirurško 

prekrvavitev okončine zagotoviti čimprej in ne 

pozneje kot v 3h po posegu, da preprečimo razvoj 

kompartment sindroma in posledičnih zapletov od 

amputacije, akutne ledvične odpovedi in celo 

ponovnega srčnega zastoja. 

 

Slika 2: Diagram poteka eCPR programa v Splošni bolnišnica Celje 
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Legenda:  

eCPR-zunaj telesno kardiopulmonalno oživljanje, OHCA- srčni zastoj zunaj bolnišnice, IHCA- srčni 

zastoj v bolnišnici, VA-ECMO vensko-arterijska zunaj telesna membranska oksigenacija, OIIM-  oddelek 

za intenzivno interno medicino, EIMOS- enota intenzivne medicine operativnih strok, RTG- rentgen, UZ- 

ultrazvok, OIIM-OP- operacijska dvorana OIIM, UCC OP- operacijska dvorana v Urgentnem centru Celje. 

Tabela 2. Začetna in končna ocena tveganj programa VA ECMO s korektivnimi ukrepi 

Možna napaka 
Ocena 

tveganja 
Korektivni ukrep 

Ocena 

tveganja po 

korektivnem 

ukrepu 

1a1 

Priprava ECMO sistema- nedelovanje aparata 
4 

Redno  dnevna kontrola aparata 

in statusa polnjena 
1 

1a2 

Priprava ECMO sistema- zrak v sistemu 
4 

Algoritem priprave, 

Trening priprave sistema 
1 

1a3 

Priprava ECMO sistema-ne sterilen sistem 
4 Redna kontrola sistema 1 

1a4 

Priprava ECMO sistema- neustrezne velikost 

kanil 

8 
Unifikacija algoritma in tedenske 

kontrole zaloge/popolnitve 
1 

2a1 

Vstavljanje ECMO- uvajanje kanil le na 

anatomske značilnosti 

12 UZ vodena punkcija 8 

2a2 

Vstavljanje ECMO-ruptura velikih žil 
16 

Uvajanje kanil pod RTG 

diaskopijo 
8 

2a3 

Vstavljanje ECMO- zamenjava a in v kanile 
12 

Preverjanje žic z RTG 

diaskopijo/ ev. UZ 
8 

2a4 

Vstavljanje ECMO-  tromboza sistema 
12 

Dajanje heparina takoj po 

postavitvi vodilnih žic 
8 

2a5 

Vstavljanje ECMO- zračna embolija 
12 

Preveriti povezavo kanil s 

sistemom in vse kanale 
8 

2a6 

Vstavljanje ECMO-krvavitev na mestu 

vstavitve 

12 
Lokalna oskrba- vaskularni 

kirurg 
8 

2a7 

Vstavljanje ECMO- distalna ishemija noge 
12 

Distalna perfuzija , če premer 

ACF <7mm, vaskularni 

kirurg/ev. Perkutana kanulacija 

8 

3a1 

Transport bolnika-pomankanje kisika v jeklenki 
8 Preverjanje nivoja O2 v jeklenki 1 

4a1 

ECMO delovanje- izvlečenje kanile 
8 

Algoritem ukrepanja, (dokument 

ECMO-ukrepi ob nujnih stanjih)  
4 

4a2 

ECMO delovanje- nedelovanje aparata 
4 

Ročno upravljanje(dokument 

ECMO-ukrepi ob nujnih stanjih) 

 

1 

4a3 

ECMO delovanje- ruptura sistema 
4 

Algoritem ukrepanja, (dokument 

ECMO-ukrepi ob nujnih stanjih) 
4 

414 

ECMO delovanje- zračna embolija 
8 

Algoritem ukrepanja, (dokument 

ECMO-ukrepi ob nujnih stanjih) 
4 

Skupaj točk 
148 

(100%) 
 

90 

(61%) 
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Legenda: VA- vensko arterijski,  ECMO- zunaj telesna membranska oksigenacija, RTG- rentgen, UZ- 

ultrazvok. AFC- skupna femoralna arterija, O2- kisik 

Tabela 3: AMNPZ Delovni list katastrofalnih dogodkov pri AV ECMO  

HFMEATM korak 4: analiza tveganj HFMEATM korak 5: identifikacija aktivnosti in izidi 

Oblika 
napake 

Možni vzroki Lestvica Odločitveno drevo Vrsta 
ukrepa 
(kontrola, 
ugotovitev, 
eliminacija, 
zaustavitev) 

Ukrep ali 
utemeljitev za 
ustavitev 

Merjenje 
izzida 

O
d

go
vo

rn
a o

se
b

a
 

R
e

sn
o

st 

ve
rje

tn
o

st 

o
ce

n
a tve

gan
ja 

To
čka šib

ko
sti? 

K
o

n
tro

ln
e

 m
e

ritve
? 

Zazn
avn

o
st? 

N
ad

alje
van

je
? 

2a1 
Vstavljanje 
ECMO- 
uvajanje 
kanil le na 
anatomske 
značilnosti 

Anatomske 
variante poteka žil 

KD O 12 da ne ne Ne ugotovitev UZ vodena 
punkcija 

Št uspešno 
punktiranih 
žil/št. 
punkcij 

DR 

2a2 
Vstavljanje 
ECMO-
ruptura 
velikih žil 

Stenoza žile v 
poteku potovanja 
kanile, 
subintimalno 
postavljena žica 

KD P 16 da ne ne ne eliminacija Kontrola 
položaja žil z 
RTG 
diaskopijo/ ev. 
Uz 

Št. uspešno 
postavljenih 
kanil/vse 
kanile 

DR 

2a3 
Vstavljanje 
ECMO- 
zamenjava a 
in v kanile 

Nepravilna 
vstavitev arterijske 
in venske kanile 

KD 0 12 da ne da ne eliminacija Uz vodena 
punkcija in 
RTG 
diaskopsko 
vodenj 

Št. uspešno 
postavljenih 
kanil 

 
DR 

2a4 
Vstavljanje 
ECMO-  
tromboza 
sistema 

Neustrezna 
heparinizacija 
bolnika 

KD o 12 da ne da ne eliminacija Izpust nekaj 
krvi iz kanile 
pre povezavo s 
sistemom 

Št. 
tromboz/št. 
vseh ECMO 

DR 

 Neustrezna 
aplikacija heparina 

KD I 8 da na na da eliminacija Preverjanje 
ACT aplikaciji 

Št. 
tromboz/št. 
vseh ECMO 

MS 

2a5 
Vstavljanje 
ECMO- 
zračna 
embolija 

Neustrezena 
spojitev kanil s 
sistemom 

KD I 8 da da da da  
eliminacija 

Preverjanje 
zračnih 
mehurčkov na 
spoju 

Št. zračnih 
embolij/vseh 
ECMO 

DR 

 Odprt sistem na 
venskih kanalih 

KD O 12 da da da da eliminacija Algoritem 
(dokument 
ECMO-ukrepi 
ob nujnih 
stanjih) 

Št. zračnih 
embolij/ vsi 
ECMO 

MS 

2a6 
Vstavljanje 
ECMO-
krvavitev na 
mestu 
vstavitve 

Prevelik rez kože 
ob perkutanih 
vstavitvi/izvlečenje 
kanile 

KD O 12 ne ne da da eliminacija Algoritem 
(dokument 
ECMO-ukrepi 
ob nujnih 
stanjih) 

Št. lokalnih 
krvavitev/ 
vsi ECMO 

DR 

2a7 
Vstavljanje 
ECMO- 
distalna 
ishemija 
noge 

Preozka AFC z 
distalno ishemijo 

KD P 12 da da da da eliminacija Distalna 
perfuzija s krg 
ali perkutano 
perfuzijo 

Št. 
ishemij/vsi 
ECMO 

DR 

4a2 
ECMO 
delovanje- 
nedelovanje 
aparata 

Odpoved aparata KD R 4 ne da da da eliminacija Algoritem 
(dokument 
ECMO-ukrepi 
ob nujnih 
stanjih) 

Št odpovedi/ 
ure 
delovanja 
aparata 

MS 
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Legenda: AMNPZ - metode analize možnih napak in njihovih posledic v zdravstvu, VA- vensko arterijski,  

ECMO- zunaj telesna membranska oksigenacija , KD-katastrofalni dogodek, P-pogost, O-občasen, I-

izreden, R-redek, DR-zdravnik, MS-medicinska sestra, UZ- ultrazvok, RTG- rentgen 

 

Pri uvajanju žic, lahko le ta zavije v drugo smer 

kot bi pričakovali ali celo v kakšnem plaku 

subintimalno. Nujno je preveriti lokacijo žic 

preden začnemo z napredovanjem kanil v žile. 

Kontrolo položaja žic in napredovanje kanil lahko 

najlažje izvedemo z RTG diaskopijo, kar smo dali 

tudi v naš protokol. Z ultrazvočnim pregledom 

trebuha in srca lahko prav tako lokaliziramo žice 

in spremljamo napredovanje kanil, a za to 

potrebujemo dobro izurjenega rentgenologa. 

Nevarnost preti tudi, če bolnik ni dovolj 

hepariniziran,18 ko se vstavljajo kanile, saj se kri 

v njih hitro strdi in se napravi strdek, ki ob zagonu 

VA ECMO zamaši oksigenacijsko membrano, če 

prileti strdek iz venske kanile, ali pa celo napravi 

obsežno embolizacijo v arterijski sistem bolnika, 

če je strdek v arterijski kanili. V algoritmu je 

nujno aplicirati Heparin po postavljanju žic vsaj 1 

min pred vstavitvijo kanil. 

Pri povezavi kanil s sistemom lahko na stikih v 

ceveh ostane zrak. Zrak na venskem delu 

prepozna sistem  in navadno sam odzrači zrak na 

oksigenacijski membrani. Večji problem je zrak v 

arterijskem delu ECMO sistema, ki direktno 

embolizira v arterijski sistem bolnika in lahko 

povzroči lokalne in difuzne spremembe, ki se 

lahko ob velikih količinah zraka končajo tudi 

smrtno. Zrak v ECMO sistem lahko pride tudi, če 

nismo previdni in so centralno venski katetri 

preblizu venske drenažne kanile ter niso ustrezno 

zaprti z nepovratnimi brez igelnimi zaporami, na 

kar morajo poleg zdravnikov biti zelo pozorne 

tudi medicinske sestre.19 

Za funkcioniranje programa VA ECMO ni 

potrebno le poznati tveganja za zaplete, ampak 

mora tim delovati usklajeno, tako da vsak član 

pozna svojo vlogo, zato smo začeli s sistemskim 

planiranim izobraževanjem. 

Najprej smo organizirali notranje izobraževanje o 

osnovah ECMO, sledilo je notranje izobraževanje 

za sestre in zdravnike o pripravi ECMO sistema. 

Za tem smo imeli izobraževanje, ki ga je v naši 

bolnišnici organiziral izdelovalec ECMO sistema 

s praktičnim treningom upravljanja ECMO 

konzole in pripravo sistema. Nadaljujemo 

izobraževanje na simulatorjih, ki ga za nas 

organizira KO za intenzivno interno medicine 

UKC Ljubljana, ki je naš nadzorni ECMO center, 

kamor bomo napotili bolnike po primarni 

hemodinamski stabilizaciji in osnovni 

diagnostiki. Kupili smo učni set in učne kanile, 

tako da bomo imeli suhe vaje  vsaj vsakih 14 dni. 

Dodatno smo pripravili pisno navodilo za 

pripravo ECMO Sistema, Dokument za 

obravnavo zapletov in Dnevni protokol (vse v e-

prilogi). 

Ocenjujemo, da bomo za analizo AMNPZ in 

izobraževanje osebja potrebovali 6 mesecev, tako 

bomo pripravljeni za prvi eCPR  VA ECMO v 

juniju ali juliju 2019. 

 Z AMNPZ analizo smo ocenili kritične šibke 

točke našega VA ECMO programa, ki smo jih že 

pred začetkom programa dobro analizirali, zato 

pričakujemo vsaj 40% znižanje tveganj. Tveganja 

in zaplete pa bomo ustrezno spremljali pri vsakem 

bolniku. Zaplete bomo analizirali in izboljševali 

naš program. 

Omejitev naših analiz je, da nismo upoštevali 

vseh korakov, ki so predvideni za AMNPZ, tako 

nismo izoblikovali specialističnega tima za 

analizo kritičnih dogodkov, ampak je prvi avtor 

prispevka analiziral kritične dogodke opisane v 

mednarodni literaturi in tiste, ki so se zgodili pri 

delu v ECMO centru, Univerzitetni klinični center 

Ljubljana in Splošni bolnišnici Medicinske 

univerze na Dunaju, kjer je delal v preteklosti. 

5 Zaključek  

Z AMNPZ metodo, ki omogoča prospektiven 

pristop k analizi kritičnih dogodkov in prispeva k 

večji varnosti bolnikov,  smo analizirali program 

VA ECMO v Splošni bolnišnici Celje. Vstavljanje 

kanil VA ECMO med oživljanjem smo ocenili kot 

najšibkejši člen z najvišjim tveganjem za 

katastrofalni dogodek. Opredelili smo, da je 

nujno, da z ultrazvokom opredelimo velikost in 
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položaj vene in arterije v kateri potem pod RTG 

diaskopsko kontrolo postavimo kanili. AMNPZ 

metodo bi bilo smiselno uporabiti tudi pred 

uvedbo drugih metod zdravljenja v bolnišnično in 

pred bolnišnično okolje 
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