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s hitrim napredkom današnje družbe in 
zahtevnimi razmerami v svetu, postaja 
koncept uspešnega, tudi kriznega 
vodenja, vedno bolj pomemben element 
zdravstvenega sektorja. 

Priznavanje pomembnosti 
zdravstvenemu managementu v svetu, 
še toliko bolj poudari pomembnost 
uspešnega, efektivnega vodenja 
zdravstvenih delavcev in ustanov ter 
posledično  pomena izobraževanja 
na področju vodstvenih kompetenc. 
Prepletanje strokovnih znanj in vodstvenih 
kompetenc, vodilnim delavcem v 
zdravstvu omogoča uspešnejše 
komuniciranje in vodenje ter s tem tudi 
obvladovanje zahtevnih delovnih razmer. 

Program usposabljanja iz 
managementa in drugih vodstvenih 
kompetenc za zdravnike in zobozdravnike, 
vodstvenim delavcem ponuja raznovrstna 
znanja ter jim predstavi jasnejšo vizijo 
stabilne in kompetentno vodene 
zdravstvene organizacije. 

4. generacija slušateljev izobraževanja 
iz managementa in drugih vodstvenih 
kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
je,  zaradi negotovih razmer v obdobju 
epidemije, celotno izobraževanje opravila 
na daljavo, s pomočjo informacijskih 
tehnologij. Virtualni potek predavanj 
in predstavitev, predavateljev, kot tudi 
slušateljev ni oviral pri izjemno produktivnih 
diskusijah.

Kljub zahtevnim razmeram, s katerimi 
so bili slušatelji soočeni pri svojih 
dnevnih aktivnostih, so zbrani prispevki 
v zborniku velika dodana vrednost k 
razvoju zdravstvenega managementa in 
drugih vodstvenih kompetenc ter izziv 
za nadaljevanje raziskovalnega dela  v 
smer, ki je v slovenskem zdravstvenem 
sistemu zaenkrat še vedno neupravičeno 
zapostavljena. Verjamemo, da bodo nova 
znanja, vrednote in veščine uspešno 
prenesene tudi v zdravstvene time.

Hvala slušateljem in njihovim 
mentorjem za prispevek k razvoju 
zdravstvenega managementa.

Mag. Denis B. Ujčič 

S POŠTOVANI ,

Univerza v Ljubljani
Ekonomska 
fakulteta

Univerza na Primorskem
Fakulteta za 
management
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Motivacija in zavzetost zaposlenih v zdravstvu – izzivi  

vodenja 
  

Avtor: Andreja Ocepek, dr. med., mentor: dr. Damjana Pondelek 

 
 

Povzetek 

 

V vsaki delovni organizaciji morata biti motivacija in zavzetost zaposlenih na visokem nivoju in priori-

teta vodstva, saj sta ključni za učinkovito in kakovostno izvedbo del, posledično zadovoljstvo strank in 

uspešnost organizacije. V javnem zdravstvu se po vsem svetu in tudi v Sloveniji srečujemo s pomanjka-

njem motivacije in zavzetosti zaposlenih, s povečevanjem nezadovoljstva na delovnem mestu, posledično 

visoko stopnjo absentizma in odhajanjem visoko izobraženega in specializiranega kadra. Pomemben 

vpliv na počutje in zavzetost zaposlenih imajo poleg strategije in politike organizacije tudi neposredni 

vodje, ki jim v trenutnih družbenih razmerah organizacija dela in vodenje zdravstvenih timov predstav-

ljajo vedno večji izziv. V prispevku bom podala nekaj teoretičnih osnov motivacije, zavzetosti in zado-

voljstva zaposlenih pri delu, nato pa predstavila raziskavo med zaposlenimi na oddelku slovenske bol-

nišnice. 

 

 

1 Uvod 

Kar 70% zdravstvu namenjenega denarja neke dr-

žave, naj bi bilo porabljenega za hospitalno zdrav-

ljenje (1). Posledično bi bilo moč ta sredstva raci-

onalneje trošiti z boljšo izrabo človeških virov v 

bolnišnicah, kjer pa je ključna ustrezna motivacija 

zaposlenih za delo in njihova individualna iz-

vedba.  Obe sta medsebojno prepleteni in temeljita 

na zadovoljstvu, dobrem počutju, zadovoljenih 

potrebah zaposlenih ter različnih zunanjih spodbu-

dah (1). Številne organizacije, med njimi tudi 

zdravstvene ustanove, ugotavljajo pomen negova-

nja človeških virov, saj imata dobro počutje na de-

lovnem mestu in stopnja zadovoljstva zaposlenih 

neposreden vpliv na izvajanje dela in uspeh orga-

nizacije kot celote (2).  

2 Kaj je motivacija 

Motivacija je duševna sila, ki omogoča dejavnost 

(3). Je energija, gonilo za vedenjem, ki omogoča 

doseganje cilja, je temeljni element naše interak-

cije s svetom in med seboj. Zadovoljevanje osnov-

nih potreb kot so hranjenje, pitje, razmnoževanje 

in druženje, je skupna motivacija vseh živali in 

ljudi, saj nam omogoča preživetje (4). Znanost 

psihologije pozna dve vrsti teorij o motivaciji: du-

alistične teorije, ki ločujejo dva tipa motivacije, 

intrinzični in ekstrinzični, ter večplastne teorije, ki 

prepoznavajo številne genetsko pogojene motive 

kot so lakota, radovednost, strah, pozitivno samo-

spoštovanje, spolnost, moč,…(5).  

3 Opredelitev dimenzij motivacije  

Dualistična teorija motivacije opisuje dva tipa, 

ekstrinzično in intrinzično motivacijo. Ekstrin-

zična motivacija je k cilju naravnana motivacija. 

Usmerjena je k doseganju željenega cilja, npr. za-

služiti denar, biti zdrav, opraviti vse zadane na-

loge,…. Ta dimenzija motivacije izhaja iz zuna-

njih koristi ali nagrad, njena gonila na bazičnem 

nivoju, ki nam pomagajo preživeti, so lakota, žeja, 

želja po spolnosti, izogibanje bolečini ali strahu 

(3,5). Intrinzična motivacija je v sam proces 

usmerjena motivacija in je usmerjena v to, kako 

nekaj narediti z zadovoljstvom ali narediti pra-

vilno (3). Za to dimenzijo je značilno zadovolje-

vanje naših ne preživitvenih potreb ali ego moti-

vov kot so radovednost, doseganje kompetenc, av-

tonomnost in igra (5). Za intrinzično motivacijo je 

značilno, da nas zadovoljuje sam proces ali pa 
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način doseganja nekega cilja, medtem ko je sam 

cilj sekundarnega pomena (3). 

Novejše teorije o večplastnosti motivacije menijo, 

da so človeški motivi tako raznoliki, da jih ne mo-

remo opisati le z dvema dimenzijama ali razdeliti 

le v dve kategoriji. Vsi človekovi motivi imajo v 

osnovi intrinzični vir, ekstrinzična motivacija pa 

izvira iz iskanja oz. zasledovanja intrinzično vre-

dnotenega cilja, ki jo ustvarja (5). Raziskave člo-

veške duševnosti so odkrile 16 dražljajev, ki so 

univerzalni ojačevalci ali gonila in so: sprejetost, 

radovednost, hranjenje, družina, čast, idealizem, 

neodvisnost, red, telesna aktivnost, moč, ljubezen, 

varčevanje, socialni stiki, status, pomirjenost, 

maščevanje (5). Vse nas motivira teh 16 univer-

zalnih ojačevalcev, a na različne načine in v raz-

ličnem sosledju pomembnosti.   

4 Dejavniki, ki vplivajo na, in procesi, ki 

sodelujejo pri motivaciji 

Na motivacijo vplivajo številni dejavniki. Tri 

glavne kategorije dejavnikov so duševno stanje 

posameznika, okolje in pretekla zgodovina posa-

meznika oz. njegove izkušnje (4). Poenostavljen 

motivacijski okvir z dejavniki in procesi, ki vpli-

vajo na motivacijo so prikazani na sliki 1.    

 

Slika 1: Motivacijski okvir (4). 

Leta 1954 je psiholog Abraham Maslow z name-

nom razumeti vedenje ljudi oblikoval t.i. Maslow-

ov model hierarhije potreb. Omogoča z vizualnim 

pripomočkom, piramido s 5 nivoji, lažje razumeti, 

kaj je posamezniku pomembno, katera so ključna 

gonila našega vedenja. Na dnu piramide so ba-

zalne, fiziološke potrebe človeka kot so hrana, 

voda, zavetje,… in če te niso zadovoljene, višji 

nivoji v piramidi niso pomembni. Naslednja raven 

zajema občutenje varnosti, osvobojenosti strahu in 

stresa. Tretja raven je socialna raven, kjer so po-

membni elementi občutek pripadnosti, prijatelj-

stva in ljubezni. Na četrti ravni posameznik išče 

samospoštovanje, občutek sposobnosti, gotovosti 

in samozavesti. Peta, najvišja raven je raven dose-

ganja samo-uresničitve (6). 

 

Slika 2: Maslow-ov model oz. piramida hierar-

hije potreb. 

Prilagojen Maslow-ov model je uporaben tudi v 

okviru organizacije ali podjetja, saj nam pomaga 

pri razumevanju in pri vplivanju na vedenje zapo-

slenih. V modelu, ki je prilagojen uporabi v po-

slovnem svetu, je na bazi piramide zaslužek, 

plača. Na drugi ravni ostaja varnost, tako fizična 

kot psihološka varnost na delovnem mestu. Na tre-

tji ravni je pripadnost na delovnem mestu, obču-

tek, da smo del tima. Na četrti ravni ostaja samo-

spoštovanje. Le-to na delovnem mestu temelji 

predvsem na dobri oceni dela, pohvalah in nagra-

dah za dobro opravljeno delo, priznavanju zaslug, 

kar vse veča posameznikovo samozavest.  Na vseh 

ravneh je eden ključnih dejavnikov trening, prido-

bivanje znanj, osvajanje novih veščin, kar ima po-

sreden ali neposreden vpliv na vse ravni, na koncu 

tudi na doseganje samo-uresničenja, ki je na vrhu 

piramide (6).  

Poleg osnovnih gonil, ki ženejo motivacijo, so pri 

razumevanju motivacije posameznika pomembne 

tudi individualne razlike med ljudmi, npr. prepri-

čanja, verovanja, zaznave, ocene, ki vplivajo na 

motiviranost posameznika za delo. Te kognitivne 

dejavnike, njihove odnose in vpliv na motivacijo 

je poskušal razložiti psiholog Victor Vroom leta 
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1964 s t.i. Teorijo pričakovane vrednosti (angl. 

Expectancy Value Theory). Ta teorija temelji na 

predpostavki, da obstaja vzročna povezanost med 

količino truda, ki ga vložimo v delo, uspešnostjo 

izvedbe tega dela in nagrado, ki jo za trud in izve-

deno delo prejmemo. To pomeni, da bo posame-

znik bolj motiviran za delo, če bo verjel, da bo 

večji trud doprinesel k boljši izvedbi oz. rezultatu 

dela in bo ta na koncu poplačan z željeno oz. pri-

čakovano nagrado (7). 

Dodaten pomemben element motivacije zaposle-

nih je zadovoljstvo na delovnem mestu. Teore-

tično ogrodje za analizo zadovoljstva pri delu je 

podal psiholog Frederick Herzberg s Herzbergovo 

motivacijsko teorijo. Ta teorija prepoznava dve 

skupini dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo 

oz. nezadovoljstvo zaposlenega, t.i. motivatorje in 

higienike(2). Motivatorji so intrizični dejavniki z 

dolgoročnim učinkom. Med motivatorje sodijo 

dosežek, prepoznavanje, delo samo, odgovornost 

in napredovanje ter osebna rast. Kadar so prisotni 

pri delu, so zadovoljene temeljne potrebe posame-

znika, iz česar sledijo pozitivni občutki ter pove-

čana storilnost. Higieniki so po svoji naravi eks-

trinzični dejavniki, kot so politika podjetja, nad-

zor, odnosi, delovni pogoji, medosebni odnosi, 

plača, položaj in varnost zaposlitve, njihovi učinki 

so kratkoročni. Motivatorji so praviloma dejavniki 

zadovoljstva, higieniki pa pogosteje dejavniki ne-

zadovoljstva pri delu, lahko pa vsi dejavniki na 

odnos do dela vplivajo tako pozitivno kot nega-

tivno (8). 

Motivacija zaposlenih je zapleten in dinamičen 

proces, v katerega so vpletene številne discipline: 

ekonomija, psihologija, organizacijske vede, ka-

drovanje, sociologija,…. Ključnega pomena za 

organizacijo in v jedru motivacije je vprašanje, 

kako dobro so cilji posameznega zaposlenega 

usklajeni s cilji organizacije, v kateri je zaposlen 

(9).  

5 Zavzetost zaposlenih 

Zavzetost zaposlenih je več kot le motivacija, je 

kombinacija zavezanosti zaposlenega organizaciji 

in njenim vrednotam ter pripravljenosti pomagati 

sodelavcem pri uresničevanju skupnih ciljev. Za-

vzetost presega zadovoljstvo pri delu (10). Glavna 

gonila zavzetosti zaposlenih so: imeti priložnosti 

za napredek, imeti občutek dobre informiranosti o 

dogajanju v organizaciji in verjeti, da je vodstvo 

predano organizaciji (2). Več raziskovalcev je 

oblikovalo modele zavzetosti, ki zajemajo dejav-

nike kot so zadovoljstvo pri delu, občutek, da smo 

cenjeni, komunikacija, usposabljanje in razvoj za-

poslenih. Primera takšnih modelov sta Model go-

nil zavzetosti zaposlenih (Robinsonova, 2004) in 

Hierarhija zavzetosti (Penna, 2007) (11,12). 

 

Slika 4: Model gonil zavzetosti zaposlenih (11). 

 

 

Slika 5: Hierarhija zavzetosti (12). 

 

Pomemben vpliv na intrinzični del motivacije za-

poslenih imajo tudi socialne interakcije oz. odnosi 

med sodelavci, odnosi med vodstvom in zaposle-

nimi ter zaupanje, ki ga imajo posamezniki do dru-

gih oseb na delovnem mestu in do organizacije kot 

celote. Ta dejavnik je gotovo še bolj izražen v 
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zdravstvenih organizacijah, kjer je bistven za 

uspešno delo prav odnos zaupanja med zdravstve-

nim delavcem in bolnikom. Glavni dejavniki, ki 

imajo neposreden ali posreden vpliv na odnose za-

upanja na delovnem mestu so: spoštovanje, pri-

znavanje, cenjenje, nagrajevanje, nadzor, timsko 

delo, upravljanje in socialna podpora, poklicna av-

tonomija in združevanje, komunikacija, podajanje 

povratne informacije in odprtost, kadrovsko po-

manjkanje, naporno delo in nedostopnost virov 

(13).  

Bistvena naloga vodstva organizacije ali podjetja 

je oceniti in reformirati organizacijsko strukturo in 

procese na tak način, da bodo olajšali jasno komu-

nikacijo z zaposlenimi, pravočasno podajanje po-

vratne informacije o izvedbi del ter ustrezno na-

grajevanje za opravljeno delo (bolje opravljeno 

delo, večja nagrada) (9). Zadovoljstvo, visoka mo-

tiviranost in lojalnost zaposlenih se bo pričako-

vano odražala v večji produktivnosti, boljši kako-

vosti izdelkov in storitev ter večjemu številu ino-

vacij. Zadovoljni delavci so najboljša referenca za 

organizacijo, saj privlačijo nove iskalce zaposlitve 

in jačajo kompetitivnost organizacije na trgu de-

lovne sile (14).  

6 Primeri raziskav v zdravstvu – kaj 

vpliva na motivacijo in zadovoljstvo pri 

delu zdravstvenih delavcev? 

Pogosto slišimo, da so zaposleni največja dobrina 

neke organizacije, vendar ali se v zdravstvu tako 

tudi obnašamo? Če sledimo teoretičnem delu pri-

spevka s primeri iz prakse, naj navedem nekaj pri-

merov iz literature. 

Raziskava med zdravniki in medicinskimi ses-

trami oz. tehniki zaposlenimi v bolnišnicah v Eti-

opiji je pokazala, da na motivacijo zaposlenih po-

membno vplivajo dejavniki neposredno povezani 

z njihovimi nadrejenimi, finančne koristi, vsebina 

dela, poklicne kvalifikacije in lokacija bolnišnice 

(10). V Šanghaju na Kitajskem so z anketo med 

zdravniki ugotovili, da je njihovo zadovoljstvo pri 

delu odvisno od poklicnega naziva (ki je neposre-

dno povezan s plačo), vrsto obravnavanih bolni-

kov (rutinske napram zahtevne obravnave), stresa 

pri delu (intenzivnost dela, vrednotenje dela v dru-

žbi), oddelka (pogoji dela), delovnega časa (na-

durno delo, manj časa za privatno življenje in dru-

žino), spoštovanja bolnikov (zaupen odnos med 

zdravnikom in bolnikom, nasilje s strani bolnikov, 

ugled) in stresa v življenju nasploh (konflikt med 

službo in družino glede časa, zaslužka, …) (15). 

Na Poljskem so naredili raziskavo med 249 zdrav-

niki kirurških in nekirurških strok zaposlenimi v 

splošnih javnih bolnišnicah v Varšavi. Na podlagi 

vprašalnika Svetovne zdravstvene organizacije so 

ugotovili, da so ključni dejavniki, ki pozitivno 

vplivajo na zadovoljstvo pri delu kakovost dela 

(bistvo dela), status (spoštovanje sodelavcev in 

status v družbi) in avtonomija. Najpogostejši viri 

nezadovoljstva pri delu pa so bili vir dohodka, var-

nost zaposlitve in priznavanje zaslug oz. pomanj-

kanje le-tega. Zanimiv izsledek raziskave je, da je 

večja verjetnost, da bodo zdravniki kirurških strok 

bolj  nezadovoljni z večino vidikov povezanih z 

delom in organizacijo, v kateri delajo, kot zdrav-

niki nekirurških strok (16). V Grčiji so naredili 

raziskavo med zaposlenimi v javni bolnišnici, za-

jeli so tako zdravnike in medicinske sestre oz. teh-

nike kot tudi administrativne delavce. Vprašanja 

so se dotikala 4 področij, in sicer dejavnikov po-

vezanih z delom oz. zaposlitvijo, dejavnikov po-

vezanih s plačilom, dejavnikov povezanih z od-

nosi s sodelavci in dejavnikov povezanih z delov-

nimi dosežki. Ugotovili so, da na zadovoljstvo za-

poslenih najbolj vplivajo odnosi s sodelavci in de-

lovni dosežki, manj pomembni motivacijski de-

javniki pa so plačilo in značilnosti delovnega me-

sta (10). 

7 Raziskava na oddelku slovenske 

bolnišnice 

Med 30 zaposlenimi zdravniki in medicinskimi 

sestrami oz. tehniki na oddelku internistične 

stroke kliničnega centra sem razdelila anonimni 

vprašalnik, ki je bil sestavljen iz treh delov: vpra-

šalnika o zadovoljstvu na delovnem mestu, vpra-

šalnika o stanju intrinzične motivacije zaposlenih 

in vprašalnik o delovni zavzetosti. Zajel je tudi ne-

kaj osnovnih socio-demografskih podatkov kot so 

spol, starost, stopnja izobrazbe in trajanje zaposli-

tve na trenutnem delovnem mestu. Sodelujoči so s 
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5-stopenjsko lestvico ocenili svoje strinjanje s po-

danimi trditvami, kjer je 1 pomenilo »se zelo ne 

strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 »niti se ne strinjam 

niti se strinjam, 4 »se strinjam« in 5 »se zelo stri-

njam«. Vprašalnik o zadovoljstvu na delovnem 

mestu zajema 20 trditev in temelji na vprašalniku 

Minnesota Satisfaction Questionnaire – kratka 

oblika (18). Drugi del vprašalnika poskuša prido-

biti podatke o stanju intrinzične motivacije zapo-

slenih. Sestavlja ga 14 trditev in temelji na vpra-

šalniku Intrinsic Motivation Inventory (19). S 

tretjim delom vprašalnika se poskuša oceniti za-

vzetost zaposlenih na delovnem mestu. Ta del za-

jema 12 vprašanj in temelji na vprašalniku o de-

lovni zavzetosti Gallup Q12 (20). 

8 Rezultati 

Vrnjenih je bilo 21 izpolnjenih vprašalnikov 

(70%). Osnovni socio-demografski podatki so pri-

kazani v tabeli 1 in grafih 1-4. 
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Odgovori na trditve št. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

15, 16 in 20 dajo podatek o intrinzični motivaciji, 

odgovori na trditve št. 5, 6, 12, 13, 14 in 19 pa o 

ekstrinzični motivaciji zaposlenih. Pri analizi eks-

trinzične motivacije lahko ugotovimo, da so zapo-

sleni večinsko zadovoljni z neposrednim vodjo, 

saj se 17 (80,9%) zaposlenih strinja ali zelo strinja 

s trditvijo 5, da so zadovoljni, kako njihov vodja 

obravnava zaposlene, in 19 (90%) jih je odgovo-

rilo, da se strinjajo ali zelo strinjajo, da njihov 

vodja kompetentno sprejema odločitve (trditev 6). 

Manj so zadovoljni s plačilom za opravljeno delo, 

saj jih je le 5 (23,8%) odgovorilo, da se strinjajo 

ali zelo strinjajo s trditvijo št. 13, in 9 (42,9%) za-

poslenih se s trditvijo ne strinja ali zelo ne strinja. 

Glede možnosti napredovanja so relativno zado-

voljni, saj se s trditvijo št. 14 strinja ali zelo strinja 

14 od 21 (66,6%) zaposlenih. Prav tako so večin-

sko zadovoljni s pohvalo za dobro opravljeno delo 

(trditev št. 19), saj se jih 15 (71,4%) strinja ali zelo 

strinja s to trditvijo. Najbolj neopredeljeni so bili 

zaposleni pri trditvi št. 12, ki se nanaša na 

zadovoljstvo z načinom, kako se v praksi izvajajo 

pravila ustanove. Kar 12 od 21 (57,1%) je ostalo 

neopredeljenih, 4 (19%) se niso strinjali in 5 

(23,8%) se jih je strinjalo s to trditvijo.  

Pri analizi trditev, ki se nanašajo na intrinzično 

motivacijo zaposlenih, lahko vidimo, da se večina 

zaposlenih strinja ali zelo strinja s tovrstnimi trdi-

tvami. Vtis je, da so zadovoljni s samostojnostjo 

pri delu, da se jim zdi delo raznoliko, da opravljajo 

delo v skladu s svojo vestjo, pri katerem so ko-

ristni drugim, pri katerem lahko uporabljajo svoje 

znanje, »zdravo pamet« ter pokažejo svoje spo-

sobnosti. Delo jim povečini daje občutek veljave 

v družbi, pa tudi občutek uspešnosti. Večina je za-

dovoljna s stabilnostjo zaposlitve in odnosi med 

sodelavci, nekoliko manj pa z delovnimi pogoji. 

Najbolj neopredeljeni so bili glede možnosti opra-

viti delo po svoje (trditev št. 16), kar morda uka-

zuje na določeno rigidnost pri opravljanju nalog 

znotraj oddelka.  

 

Drugi del vprašalnika je usmerjen le v intrinzično 

motivacijo zaposlenih in sicer trditvi št. 1 in 2 se 

nanašata na občutenje zadovoljstva oz. uživanje 

pri delu, trditve št. 3-5 na zaznavanje kompetence, 

trditvi št. 6 in 7 na zaznavanje izbire, trditvi št. 8 

in 9 na vložen trud in pomembnost dela, trditvi št. 

10 in 11 na občutenje stresa, trditve št. 12-14 pa na 

vrednost oz. cenjenost in uporabnost. Iz tabele je 

razvidno, da se večina zaposlenih strinja ali zelo 

strinja s trditvama št. 1 in 2, da pri opravljanju svo-

jega dela uživajo, jim je zanimivo. Večina se jih 

čuti sposobne opravljati svoje delo, in menijo, da 

ga opravljajo dobro. Manj jih čuti, da imajo pri 

delu izbiro oz. da imajo možnost so-odločanja. Vsi 

zaposleni se strinjajo ali zelo strinjajo, da se pri 

opravljanju svojega dela trudijo in da jim je  
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pomembno, da ga opravijo dobro. Iz odgovorov na 

trditvi št. 10 in 11 je razbrati, da se jih skoraj po-

lovica (9 od 21, kar je 42,9%) čuti obremenjene in 

napete med delom, manj pa jih je med delom an-

ksioznih. Na obe vprašanji je kar cca. tretjina (28-

38%) ostala neopredeljena. Vsem zaposlenim nji-

hovo delo veliko pomeni, in menijo, da opravljajo 

koristno delo, a le slaba polovica (10 od 21, kar je 

47,6%) meni, da tako mislijo tudi drugi oz. da je 

njihovo delo cenjeno v družbi.  

 

Trditvi št. 1 in 2 v vprašalniku o delovni zavzetosti 

dajeta odgovore o zadovoljevanju osnovnih potreb 

zaposlenih. Iz razporeditve odgovorov lahko vi-

dimo, da zaposleni vedo, kaj se od njih pričakuje 

na delovnem mestu, saj se jih 18 (85,7%) strinja 

ali zelo strinja s trditvijo št. 1. Manj enotni so od-

govori na drugo trditev, kjer se jih 13 (61,9%) stri-

nja ali zelo strinja z njo, a so 4 (19%) neodločeni 

in 2 (9,5%) se ne strinjata s trditvijo, da imata na 

razpolago opremo in material, ki jih potrebujeta, 

da svoje delo opravita dobro. Trditve št. 3-6 se na-

našajo na posameznikove potrebe pri delu. Najbolj 

enotni so odgovori na trditev št. 6, saj se 17 

(80,9%) zaposlenih strinja ali zelo strinja, da je na 

delovnem mestu oseba, ki spodbuja njihov razvoj. 

Tudi s trditvijo št. 3, da imajo v službi vsak dan 

možnost narediti, kar najbolje znajo,  se 16 

(76,2%) zaposlenih strinja ali zelo strinja. Manj 

enotni so odgovori na trditvi št. 4 in 5, saj vidimo, 

da se 10 (47,6%) zaposlenih strinja ali zelo strinja 

s trditvijo, da so v zadnjih sedmih dneh prejeli pri-

znanje ali pohvalo za dobro opravljeno delo, 5 

(23,8%) se jih s to trditvijo ne strinja ali zelo ne 

strinja, 4 (19%) so neodločeni. Podobno se 12 

(57,1%) zaposlenih strinja ali zelo strinja s trdi-

tvijo, da njihovega nadrejenega ali sodelavca skrbi 

zanje kot osebe, 3 (14,3%) se ne strinjajo ali zelo 

ne strinjajo, 4 (19%) so neodločeni. Trditve št. 7-

10 se nanašajo na timsko delo, kjer je najbolj po-

zitiven odziv na trditev št. 9, saj se 17 (80,9%) za-

poslenih strinja ali zelo strinja, da so njihovi sode-

lavci zavezani delo opraviti kakovostno. Bistveno 

bolj raznoliki so odgovori na ostale tri trditve iz 

tega sklopa. Kar 7 (33,3%) zaposlenih je ostalo 
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neodločenih pri trditvi št. 7, 12 (57,1%) pa se jih 

strinja ali zelo strinja, da njihovo mnenje v službi 

šteje. Le 6 (28,6%) zaposlenih se strinja ali zelo 

strinja s trditvijo št. 8, ki pravi »Namen ali poslan-

stvo ustanove, v kateri delam, mi daje občutek, da 

je moje delo pomembno«, 5 (23,8%) se jih ne stri-

nja ali zelo ne strinja, 8 (38,1%) jih je neodločenih. 

S trditvijo št. 10, o najboljšem prijatelju na delov-

nem mestu, ki ukazuje na stopnjo zaupanja do so-

delavcev, se zelo strinjajo le 4 (19%) zaposleni, 8 

(38,1%) se jih ne strinja ali zelo ne strinja in 7 

(33,3%) jih je neodločenih. Zadnji trditvi, št. 11 in 

12 se nanašata na možnost napredovanja in rasti. 

14 (66,7%) zaposlenih se strinja ali zelo strinja, da 

so v zadnjem letu na delovnem mestu imeli prilož-

nost za učenje in rast, 5 (23,8%) jih je neodloče-

nih, ni pa bilo negativnih odgovorov. Kar 5 

(23,8%) zaposlenih se ne strinja ali zelo ne strinja, 

s trditvijo št. 11, da je v zadnjih 6 mesecih nekdo 

v službi z njimi govoril o njihovem napredku, 6 

(28,6%) jih je bilo neodločenih in 7 (33,3%) se jih 

je s to trditvijo strinjalo ali zelo strinjalo. 

9 Razprava 

Vodstvo vsake organizacije se dandanes mora za-

vedati, da so prav zaposleni največje bogastvo 

organizacije oz. podjetja. Dobro počutje in zado-

voljstvo zaposlenih na delovnem mestu imata ne-

posreden vpliv na učinkovitost in uspešnost orga-

nizacije. Kakovost dela znotraj organizacije je go-

nilo zadovoljstva zaposlenih, kar vpliva na nji-

hovo produktivnost in posledično veča vrednost 

organizacije, saj povečuje zadovoljstvo strank in 

njihovo lojalnost, ki doprineseta k donosnosti in 

rasti organizacije (2). A za doseganje najvišje ka-

kovosti dela ne zadoščata le zadovoljstvo in moti-

viranost zaposlenih, ključna je delovna zavzetost 

(angl. engagement). Zavzetost zaposlenih je kom-

binacija zavezanosti oz. lojalnosti organizaciji in 

njenim vrednotam ter pripravljenosti pomagati so-

delavcem pri opravljanju del. Presega pojem za-

dovoljstva v službi in je več kot le motiviranost 

(2). Zavzet zaposleni je zelo vključen v svoje delo 

in delovno okolje, je navdušen, učinkovit, inovati-

ven, ima dober delovni odnos s sodelavci, se za-

nima za cilje organizacije, je predan delu in pri-

pravljen v delo vložiti dodaten čas (2,20,21). 

Najvišji cilj zavzetosti zaposlenega sta njegova 

osebnostna rast in razvoj (20). Posledično se to od-

raža na vzdušju na delovnem mestu, odnosih s so-

delavci ter organizaciji kot celoti. Raziskave so 

pokazale, da je zavzetim zaposlenim skupen dolo-

čen vzorec obnašanja: pozitivno govorijo o orga-

nizaciji s sodelavci, potencialnimi novo-zaposle-

nimi in strankami, izražajo močno željo biti del 

organizacije in pripravljeni so vložiti dodaten trud, 

da bi doprinesli k uspehu organizacije, v kateri so 

zaposleni (2). 

Meta-analiza raziskav, ki so vključevale skupaj 

2,7 milijona zaposlenih na 54 različnih področjih, 

v 96 državah, v zadnjih 30 letih je pokazala, da je 

v organizacijah z najvišjo stopnjo zavzetosti zapo-

slenih kar 81% manj absentizma, 58-64% manj 

varnostnih incidentov, 18-43% manj fluktuacije 

zaposlenih, 28% manj izpadov dohodka (npr. za-

radi kraj), 18% večja produktivnost in 23% večji 

prihodki ter za 10% višja lojalnost strank (20).  

Iz rezultatov raziskave med zaposlenimi na od-

delku slovenske bolnišnice je razvidno, da je in-

trinzična motivacija zaposlenih relativno dobra, 

povečini so zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, 

imajo občutek uspešnosti, delo jih veseli, jim je 

zanimivo, lahko pokažejo svoje znanje in sposob-

nosti, trudijo se, da bi delo opravili dobro in imajo 

občutek koristnosti ter varnosti (stabilnosti) zapo-

slitve. Manjka pa jim več možnosti soodločanja o 

izvedbi dela, avtonomnosti, počutijo se pogosto 

obremenjene in napete na delovnem mestu, ni-

majo občutka, da je njihovo delo cenjeno v družbi, 

kar je gotovo odraz trenutnih družbenih razmer in 

stanja duha. Manj zadovoljni so zaposleni z raz-

merjem med denarnim plačilom in vloženim de-

lom, relativno manj  zadovoljni so tudi z delov-

nimi pogoji, razpoložljivostjo opreme in materia-

lov za opravljanje dela. Niso najbolj zadovoljni z 

odnosi med sodelavci, nasprotno pa so večinsko 

izrazili zadovoljstvo z neposrednim vodjem, nje-

govim odnosom do zaposlenih in kompetentnostjo 

pri sprejemanju odločitev, kar pa je lahko tudi pri-

stranska ocena, saj je vodja izvajalec te raziskave. 

Zadovoljni so tudi s priznanjem in pohvalami za 

dobro opravljeno delo, a je zaznati potrebo po po-

gostejši komunikaciji o napredku posameznika, 
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čeprav so zadovoljni z možnostmi za učenje, rast 

in napredovanje v službi. Najbolj izstopa nezado-

voljstvo z organizacijo kot celoto oz. z načinom, 

kako se v praksi izvajajo njena pravila, zaznati je 

neskladje med poslanstvom ustanove in občutkom 

pomembnosti, ki ga ustanova daje posamezniku. 

Posledično lahko to pomembno zmanjšuje stopnjo 

zavzetosti zaposlenih, manj je entuziazma pri delu 

in občutka lojalnosti do ustanove, kar vodi v 

zmanjšanje produktivnost, povečuje absentizem 

ter kadrovske fluktuacije.  

10 Izzivi vodenja 

Vpliv neposrednega vodje na zavzetost zaposlenih 

je velik. Neposredni vodja je vezni člen med orga-

nizacijo in zaposlenimi, s svojimi vrednotami, 

osebnimi značilnostmi ter načinom vodenja nare-

kuje vzdušje na delovnem mestu, lahko deluje raz-

diralno ali povezovalno (17). Za zaposlene se je 

pokazala zelo pomembna odprta komunikacija v 

obeh smereh z neposrednim vodjem, saj več kot 

50% zaposlenih meni, da je ustrezna informiranost 

zelo pomembna za uspešno opravljanje dela, že-

lijo si sodelovanja z vodjem in podpore sodelav-

cev. Želijo si več možnosti so-odločanja in sode-

lovanja v procesih sprejemanja odločitev. Več kot 

70% zaposlenih je mnenja, da so možnost eduka-

cije, podpora pri kariernem razvoju posameznika 

ter sodelovanje znotraj in med oddelki ustanove 

izjemno pomembni za učinkovito opravljanje 

dela, kjer je ponovno ključna prav vloga vodje 

(14). Vodja ima pomembno vlogo pri zagotavlja-

nju čim boljših pogojev dela, reševanju konflik-

tov, oblikovanju kulture dialoga in sodelovanja 

med zaposlenimi, vzdrževanju timskega duha. 

Vodja je tudi zagovornik svojih zaposlenih pri 

vodstvu organizacije. Zaposleni se lahko k njemu 

zatečejo po nasvet in pomoč pri zahtevnejših na-

logah (20). Učinkovit in zavzet vodja naj bi bil 

zgled zaposlenim pri doseganju njihovih ciljev in 

osebne rasti. Pomembno je, da zaposlenim daje 

občutek, da je njihov trud cenjen in da je njihovo 

mnenje pomembno, da so del tima. Zaposleni mo-

rajo vedeti, kaj se od njih pričakuje na delovnem 

mestu, dobiti jasna navodila za delo, ki je 

primerno njihovi stopnji znanja in sposobnosti, saj 

bo tako večja verjetnost, da bodo naloge opravili 

uspešno. Z vsakim uspešno opravljenim delom ter 

pravočasno povratno informacijo in pohvalo za 

dobro opravljeno delo bodo zaposleni pridobivali 

pozitivne izkušnje, povečalo se bo njihovo samo-

spoštovanje in izboljšala samo-podoba, večal se 

bo njihov ugled med sodelavci in strankami, kar 

bo večalo navdušenje nad delom in utrjevalo za-

vzetost zaposlenih (7,17). Komunikacija med 

vodjo in zaposlenimi mora biti realistična, odprta 

in poštena, še posebej v kriznih časih dovolj pogo-

sta, da so zaposleni pravočasno seznanjeni s sta-

njem v organizaciji, s spremembami vlog, delov-

nih nalog,… in da ne prihaja do širjenja govoric 

ter nepotrebnih dvomov in negotovosti med zapo-

slenimi (22). Vodja mora oblikovati pravičen in 

dosleden sistem odgovornosti in nagrajevanja. Le-

ta morda ne pomeni samo neposredne finančne na-

grade. Prav pri nagrajevanju zaposlenih smo v jav-

nem zdravstvenem sistemu omejeni. Nagrade so 

lahko poleg dobre letne ocene in napredovanja 

tudi odobritev prostega dne, omogočanje dodat-

nega izobraževanja, udeležbe na mednarodnem 

kongresu, javna pohvala… (23).  

11 Zaključek 

Kako naj vodja v javnem zdravstvenem zavodu 

motivira zaposlene, še posebej v okoliščinah po-

manjkanja kadra, opreme in sredstev, da bodo na-

redili več in bolje? Ključno za motivacijo zaposle-

nih je, da se čutijo varne, potrebne in cenjene. Pri-

stop k vsakemu posamezniku mora biti individua-

len, upoštevajoč njene ali njegove potrebe. Z jasno 

komunikacijo o pričakovanjih glede opravljanja 

dela, pravočasno povratno informacijo o izvedbi 

zadanih nalog, vztrajno edukacijo in treningom 

zaposlenih stremimo k doseganju kompetenc, iz-

boljšanju samozavesti in samospoštovanja ter tla-

kujemo pot k samo-uresničenju vsakega posame-

znika na delovnem mestu, kar vse na koncu pri-

speva k skupnemu cilju, boljšemu delovnemu 

okolju, kakovostnejši zdravstveni oskrbi in 

končno tudi večjemu ugledu organizacije. 
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Povzetek 

 

Podjetništvo je življenjski slog, je pogum, soočanje z izzivi, je predanost, zagnanost in vztrajnost. Soo-

čanje z vprašanjem podjetništva in smiselnosti podjetniške ideje ter želja po sistematičnem pristopu k 

reševanju vprašanja, ali je smiselno podjetniško idejo poskusiti udejanjiti, je vodila v nastanek projektne 

naloge.  

V prvem delu naloge opisujemo klasične in alternativne pristope razvijanja podjetniške ideje. Opredelili 

smo razliko med poslovnim načrtom in poslovnim modelom ter opisali sodobne pristope razvijanja po-

slovne ideje in poslovnih modelov. Poslovni načrt je kompleksen, strukturiran pristop razvijanja po-

slovne ideje, namenjen podajanju jasne in celovite ocene priložnosti in tveganj, ki so povezana s podje-

mom. Pomemben je pri naložbenih načrtih, sklepanju partnerstva in zadolževanju. Potreba po hitrem 

načrtovanju, spreminjanju in prilagajanju novim tržnim izzivom je privedla do razvijanja sodobnejših 

pristopov, metod, strategij in orodji za hitrejšo validacijo poslovnih idej in poslovnih modelov.   

V drugem delu naloge smo na primerih treh hipotetičnih storitev opisali praktično delo, v katerem skozi 

primere obravnavamo elemente, pomembne pri izdelavi poslovnega načrta s souporabo sodobnih metod 

vitkega podjetništva.  

V nalogi smo predstavili samo izhodišča za izdelavo poslovnega načrta za uvajanje novih storitev v 

zasebni zdravstveni organizaciji. Zaradi občutljivosti podatkov podrobnosti o storitvah niso razkrite. 

Prikazanih je torej nekaj osnovnih podlag za poslovni načrt, priprava celovitega poslovnega načrta pa 

presega okvire te projektne naloge. 

 

1 Uvod  

Podjetniška ideja sama po sebi ne zagotavlja pod-

jetniškega uspeha. Ideja, ki temelji na nepreverje-

nih domnevah, je tvegana in nezanimiva potenci-

alnim zunanjim partnerjem ali investitorjem. Po-

slovni načrt nam omogoča strukturiran in metodo-

loški pristop k preverjanju in realizaciji podjetni-

ške ideje. Je tradicionalni pristop k reševanju 

gospodarskega, pravnega in finančnega vidika za-

gona ali širjenja podjetja. Ker gre za kompleksen 

in dolgotrajen proces, kar ne ustreza duhu današ-

njega časa, katerega zaznamuje hitro spreminja-

joči se tehnologija in inovacije, so se razvili so-

dobnejši pristopi k hitri validaciji poslovnih idej in 

poslovnih modelov, s katerimi na sistematičen na-

čin hitreje validiramo tveganja, razvijemo in sprej-

memo ali opustimo poslovno idejo ali poslovni 

model (1). 

1.1 Poslovna ideja 

Poslovna ideja je prvi korak pri oblikovanju pod-

jetniške zamisli v podjetniško priložnost. Je rezul-

tat izkušenj, znanja, razmišljanj in sanj. Treba je 

razlikovati poslovno idejo od poslovne priložno-

sti. Poslovnih idej je nešteto. V poslovnem smislu 

sama ideja nima vrednosti in ne zagotavlja poslov-

nega uspeha. Proces razvoja podjetniške ideje za-

hteva kakovostno obdelavo, kjer so razdelane de-

javnosti in stroški ter potencialna tveganja, kar je 

tudi predpogoj za njeno financiranje. Z jasno vre-

dnostjo za uporabnika, možnostjo prodora na 

ustrezno veliko potencialno tržišče ter finančno iz-

vedljivostjo in ocenjeno donosnostjo lahko govo-

rimo o poslovni priložnosti (2). 
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1.2 Poslovni načrt 

Poslovni načrt nam omogoča strukturiran in meto-

dološki pristop izvedbe podjetniške ideje. Namen 

poslovnega načrta je podajanje jasne in celovite 

ocene priložnosti in tveganj, povezanih s podje-

mom. Pomemben je pri naložbenih načrtih, pri 

sklepanju partnerstva in zadolževanju. Izdelava 

poslovnega načrta je kompleksen in dolgotrajen 

proces, pri katerem je potrebno proučiti ločene vi-

dike in jih skozi faze povezati med seboj v logično 

celoto. V grobem delimo poslovni načrt na tri 

stopnje. V prvi stopnji opisujemo izdelek oz. sto-

ritev in potrebno organizacijo za uresničitev pod-

jetniškega podjema. Druga stopnja proučuje tržni 

potencial podjetniškega podjema in trženjski izbor 

za doseganje uporabnikov. Obsega tržno analizo, 

analizo konkurence in analizo značilnosti uporab-

nikov. Namen tretje stopnje načrta je proučitev 

ekonomske upravičenosti poslovnega podjema, 

ocena potenciala tvegane naložbe in terminski na-

črt doseganja rezultatov. Vsebuje izdelavo finanč-

nega načrta, ki je podlaga za ocenitev naložbene 

priložnosti, in planiranje prihodnjega delovanja 

podjetja (2). 

1.3 Sodobni pristopi presoje podjetniških 

idej 

Izdelava poslovnega načrta je kompleksen in dol-

gotrajen proces, ki ne zagotavlja podjetniškega 

uspeha in ne ustreza trendom poslovnega sveta, 

katerega zaznamuje hitro spreminjajoča se tehno-

logija in inovacije, spreminjanje vedenjskih vzor-

cev uporabnikov in široka informacijska dostop-

nost ter konkurenčni pritiski. Potreba po hitrem 

načrtovanju, spreminjanju in prilagajanju novim 

tržnim izzivom je privedla do razvijanja sodobnej-

ših pristopov, metod, strategij in orodji za valida-

cijo poslovnih idej in poslovnih modelov.  

Poslovni model je način, kako organizacija 

ustvarja vrednost. Izraz poslovni model se je začel 

razvijati s prihodom interneta v poslovni svet leta 

1990. Od takrat se v akademskih in podjetniških 

krogih razvijajo različni modeli, ki ustrezajo tipu 

poslovnega okolja organizacije. Natančno defini-

cijo poslovnega modela so leta 2005 oblikovali 

Osterwalder, Pigneus in Tucci: “Poslovni model je 

konceptualno orodje, ki vsebuje niz elementov in 

njihovih odnosov, omogoča izražanje poslovne lo-

gike določenega podjetja. Je opis vrednosti, ki jo 

podjetje nudi enemu ali več segmentom strank, in 

arhitekture podjetja ter mreže partnerjev za ustvar-

janje, marketing ter izpolnjevanje te vrednosti in 

kapitala za ustvarjanje profitnih in obstojnih tokov 

prihodkov” (3). 

Z razvojem inovativnih, novonastalih, hitro rasto-

čih podjetij, imenovanih start-up podjetja, so se 

razvili inovativni poslovni modeli, metode in pri-

pomočki za evaluacijo in razvoj poslovnih idej. 

Primer sodobnih poslovnih pristopov je metoda 

vitkega podjetništva, pri kateri poslovni model te-

melji na vizualni shemi, po tipu diagrama ali 

okvirja na eni sami strani, imenovan poslovni 

okvir (slika1). Razvoj vitega podjetništva sta za-

čela Blank in Ries po ugotovitvi, da med 75 in 90 

% start-up podjetji propade kljub dobrem poslov-

nem načrtu in doslednem izvajanju (4).  

Različni sodobni pristopi podjetjem omogočajo 

hitro prepoznavanje sprememb, hitrejši razvoj ino-

vacij in hitrejše preoblikovanje poslovanja. 

1.4 Vitko podjetništvo 

Princip vitkega podjetništva ni usmerjen na dolgo-

trajno planiranje in raziskovanje trga, ampak na 

sprotno učenje in razvoj ustreznega poslovnega 

modela. Je premik iz statičnega poslovnega načr-

tovanja v dinamično razvijanje delujočega poslov-

nega modela. V ospredje postavlja uporabnika, 

pred storitvijo ali produktom. Za razliko od klasič-

nega podjetja, ki izvaja in ima opredeljen poslovni 

model, v vitkem podjetništvu skozi procese razu-

mevanja uporabnikov sproti ustvarja poslovni mo-

del. Gre za proces iskanja in razumevanja kupca, 

ki ga je Blank poimenoval razvoj kupcev (5). 

Poslovni model, ki temelji na vizualni shemi, ime-

novan poslovni okvir, sta za enostavno opisovanje 

in sprotno spreminjanje poslovnega modela raz-

vila Osterwalder in Pigneus (6). Iz poslovnega 

okvira je Maury (1) razvil vitki okvir, namenjen 

začetnikom ali start-up podjetjem, ki so v začetni 

stopnji preizkušanja poslovne ideje in pred razvi-

janjem poslovnega modela. 
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1.5 Vitki okvir 

Vitki okvir je pripomoček za oceno smiselnosti in 

izvedljivosti poslovne ideje ter za razvoj skalabil-

nega poslovnega modela. Temelji na sprotnem 

preverjanju domnev in sprotnem izkustvenem 

učenju, kar služi spreminjanju  poslovne ideje in 

procesov potrebam uporabnikov. Vitki okvir je di-

agram na eni sami strani (slika 1). 

 

Slika 1: Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvirja in je registriran z licenco Creative Commons 

Attribution-Share alike 3. Un-ported (Delaj vitko, 2014) 

V primerjavi s poslovnim načrtom je hiter. V 

enem samem popoldnevu lahko skiciramo več po-

slovnih modelov. Je jedrnat, prisili nas, da previ-

dno izberemo besede in se osredotočimo na bistvo. 

Lažje ga delimo z drugimi in pogosteje posodab-

ljamo. 

Vitki okvir pomaga razstaviti poslovni model na 

devet posameznih delov, katere s ciklom validira-

nega učenja sistematično testiramo, tako da zač-

nemo od najbolj in zaključimo z najmanj tveganim 

delom. Bistvo metode je povzeto v treh korakih: 

napisati poslovni model A, prepoznati najbolj tve-

gane točke modela in sistematično testirati. Cikel 

validiranega učenja je povzet v treh korakih: na-

redi - meri - spoznaj. Domnevo ali idejo predsta-

vimo uporabnikom, odziv merimo s kombinacijo 

kvalitativnih in kvantitavnih podatkov, na podlagi 

pridobljenih podatkov preidemo do novih 

spoznanj, s katerimi potrdimo, ali zavržemo po-

stavljeno domnevo, in lahko preidemo na nasled-

nji del okvirja. Razvoj poslovnega modela gre 

skozi tri faze: fazo ujemanja storitve ali produkta 

oz. problema, ki se rešuje, in rešitve, fazo ujema-

nja produkta ali storitve in trga (uporabnik), in 

fazo rasti. Prva faza validira, ali je poslovno idejo 

z uporabniške strani in izvedljivosti vredno rešiti. 

V prvi fazi se izoblikuje najmanjši skupek zahte-

vanih lastnosti produkta oz. storitve. Druga faza 

validira zanesljivost rešitve, torej, ali je ustvarjeno 

nekaj, kar si uporabnik želi in je za to pripravljen 

plačati. Tretja faza validira večanje obsega poslo-

vanja modela.  

Mejnik v razvoju poslovne ideje je druga faza, ko 

je doseženo ujemanje produkta ali storitve in upo-

rabnika.  
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Tveganje poslovnega modela je odvisno od faze, 

v kateri poslovni model je. Tveganja so razdeljena 

v tri glavne kategorije: tveganje storitve ali pro-

dukta oz. problema, tveganje uporabnika in tvega-

nje trga (1). 

2 Praktični del 

Namen projektne naloge je vpogled v izdelavo po-

slovnega načrta. Izbrali smo tri storitve katere smo  

označili s črkami A, B in C. Na primerih storitev 

smo želeli pokazati metodologijo razvijanja 

poslovne ideje. Za izbrane storitve smo opisali tri 

stopnje podjetniškega načrta, ki smo opisali v 

točki 1.2 ter z uporabo vitkega okvirja (sliki 2 in 

3) in validacijskih metod določili fazo vitkega 

podjetništva, v kateri storitev je, faze vitkega pod-

jetništva smo podrobneje opisali v točki 1.5. 

3 Storitev A 

Vitki okvir v postopku validacije storitve A prika-

zuje Slika 2. 

 

Slika 2: Skiciran vitki okvir v postopku validacije storitve
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Prva stopnja 

Storitev zajema celostno obravnavo pacientov. 

Vključuje diagnostiko, spremljanje, podporno in 

kirurško terapijo. Zaradi pomanjkanja specifič-

nega znanja in opreme v regiji ni bila zagotovljena 

celovita obravnava, pacienti so obravnavni v za-

sebnih zdravstvenih ustanovah in javnih zdrav-

stvenih zavodih v drugih regijah. 

Druga stopnja  

Edinstvena ponujena vrednost in neulovljiva pred-

nost poudarja celostno obravnavo, specifično zna-

nje, osebnostno avtoriteto in lokalno pripadnost. 

Storitve si uporabniki želijo in so zanje priprav-

ljeni plačati. Cenovna strategija je primerljiva z 

obstoječimi ponudniki. Zaključili smo, da je stori-

tev prešla iz faze ujemanja storitve s trgom v fazo 

rasti. Kot največje tveganje za storitev smo opre-

delili tveganje trga. Obravnavali smo možne vho-

dne in izhodne kanale do uporabnikov ter kvanti-

tativno validirali obstoječe stanje. Za vhodne ka-

nale smo določili priporočila, napotitve iz javnega 

zdravstvenega zavoda, izdelava spletne strani ter 

izobraževanja za strokovno javnost skozi stro-

kovne medije in predavanja. Za izhodne kanale  

smo izbrali komunikacijo z uporabniki skozi lo-

kalne medije ter pridobili ponudbe. 

S trimesečno kvantitativno analizo, v katero smo 

zajeli število opravljenih kirurških posegov po po-

stavljeni indikaciji za poseg, smo ugotovili 60 % 

odzivnost. Spoznali smo neizkoriščenost obstoje-

čih vhodnih kanalov, in sicer po priporočilu in na-

potitve iz javnega zdravstvene ga zavoda, ter pri-

pravili načrt za nadaljnje dejavnosti. 

Tretja stopnja 

V ekonomski evalvaciji smo zajeli analizo fiksnih 

in variabilnih stroškov za kirurški poseg. Ceno za 

kirurško storitev smo oblikovali glede na obsto-

ječe alternativne ponudnike. Zanimala nas je točka 

preloma za kirurški poseg v 1 letu. Pri fiksnih stro-

ških smo upoštevali amortizacijsko stopnjo za 

opremo v višini 10%. Pri variabilnih stroških smo 

upoštevali stroške materiala za kirurški poseg in 

strošek dela za opravljen poseg. Stopnjo prispevka 

za kritje na kirurški poseg smo dobili iz razmerja 

variabilnih stroškov in prihodka od posega. Oce-

nili smo 68% stopnjo prispevka za kritje. Točko 

preloma smo izračunali kot razmerje med fiksnimi 

stroški in prispevkom za kritje na kirurški poseg 

za obdobje 1 leta. Ocenili smo, da točko preloma 

v enem letu dosežemo z 1,66 posegom in da dobi-

ček ustvarimo, če letno opravimo 2 operativna po-

sega. 

4 Storitev B 

Vitki okvir v postopku validacije storitve B prika-

zuje slika 3. 
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Prva stopnja 

Storitev je samoplačniški kirurški poseg, primeren 

za mlade in osebe zgodnjih srednjih let. V regiji ni 

potrebne opreme za opravljanje tovrstnih posegov, 

zato uporabniki željeni poseg opravljajo v drugih 

regijah. Domnevali smo, da je minimalni skupek 

lastnosti za storitev, osebam omogočiti predopera-

tivne in poperativne preglede v regiji.  

Druga stopnja 

Na podlagi opravljenih intervjujev začetno po-

stavljena domneva o edinstveno ponujeni vredno-

sti in minimalno sprejemljivemu produktu ni bila 

tržno primerna za storitev B. Največje tveganje za 

storitev smo ocenili tveganje storitve. Storitev 

smo umestili v fazo ujemanja storitve in rešitve. 

Za validacijo storitve smo opravili intervjuje z de-

setimi naključno izbranimi osebami, ki spadajo v 

segment uporabnikov za storitev. Zanimalo nas je, 

kako osebe ocenjujejo problem, kako ga trenutno 

rešujejo in ali imamo zadosten segment uporabni-

kov. Kvalitativna analiza je pokazala, da 60 % po-

tencialnih uporabnikov zadovoljivo rešuje pro-

blem z obstoječimi alternativami.  

S pozornim poslušanjem smo spoznali uporabni-

kove prioritete in oblikovali novo potencialno 

edinstveno ponujeno vrednost ter spremenili dom-

nevo o storitvi. Pri oceni segmenta uporabnikov 

smo ugotovili potrebo po podrobnejši validaciji. 

Tretja stopnja 

Zaradi nedefiniranega minimalno sprejemljivega 

produkta, ki bi za uporabnika predstavljala stori-

tev, katero si zares želi imeti, ekonomske evalua-

cije za storitev nismo naredili. Strukturo stroškov 

in toke prihodkov smo na sliki 3 pustili prazne. 

5 Storitev C 

Storitev je samoplačniški kirurški poseg, primeren 

za širši segment uporabnikov.  

Slika 3: Skiciran vitki okvir v postopku validacije storitve 
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Za storitev smo postavili nepreverjeno domnevo o 

potrebi po storitvi v širšem mednarodnem obmo-

čju. Storitev smo opredelili v fazo ujemanja stori-

tve in rešitve. Kot največje tveganje smo ocenili 

tveganje storitve. 

Za storitev smo pripravili ocene postavk iz raču-

novodskih izkazov za 6-letno obdobje in analizi-

rali ekonomsko upravičenost investicije. 

Ocena poslovanja temelji na simulaciji prihodkov, 

kjer smo upoštevali cene, ki so uveljavljene na 

trgu. Predvideli smo 20% letno rast in podvojitev 

poslovanja v 5-letnem obdobju.  

Pri oceni stopnje prispevka za kritje smo upošte-

vali variabilne stroške najema prostora in podpor-

nega osebja ter stroške materiala. Ocenili smo, da 

znaša stopnja prispevka za kritje 50%.   

Pri oceni praga rentabilnosti smo upoštevali fiksne 

stroške zaposlitve enega zdravnika, amortizacijo 

opreme in obresti financiranja posojila. 

Obseg investicije smo ocenili v obsegu 190 000 

EUR z dobo uporabnosti med 5 in 10 let (odvisno 

od tipa opreme). Pri analizi ekonomske upraviče-

nosti investicije smo upoštevali stroške obresti, 

ker smo predvideli zadolžitev za financiranje po-

lovičnega dela investicije. 

Analizirali smo dobičkonosnost prihodkov, kazal-

nik, ki kaže delež neto dobička v prihodkih. 

Predvideli smo, da dobičkonosnost prihodkov v 5-

letnem obdobju naraste iz 6,2% na 28% 

6 Zaključek 

Metodološka evalvacija in sistematični pristop k 

reševanju pogosto nepreverjenih domnev se je iz-

kazala kot neprecenljiva vrednost pri preverjanju, 

spreminjanju in sprejemanju odločitev. Uporabna 

je na različnih področjih tako podjetništva kot 

strokovnega in osebnostnega razvoja. Sodobni pri-

stopi razvijanja poslovnih idej in modelov ne na-

domeščajo klasičnega izdelovanja poslovnega na-

črta, so komplementarni klasičnemu poslovnemu 

načrtovanju, omogočajo sprotno preverjanje in hi-

trejše spreminjanje poslovnega načrta.  

Storitev A je kirurški poseg za redko bolezen, pri 

kateri smo pričakovali manjše število posegov na 

leto. Upravičenost investicije v opremo za izvaja-

nje posegov smo utemeljili na diverzifikaciji po-

slovanja. Z izvajanjem storitve smo pričakovali 

povečanje povpraševanja po drugih storitvah. 

Pri storitvi B smo ugotovili tržno nezanimivo pr-

votno postavljeno domnevo o poslovni ideji. S po-

močjo intervjujev smo postavili novo domnevo, za 

katero je potrebna nadaljnja tržna evalvacija.  

Za storitev C smo preverili ekonomsko upraviče-

nost investicije. S simulacijo smo ocenili obseg 

poslovanja, ki je potreben za doseganje praga ren-

tabilnosti in ocenili tudi dobičkonosnost poslova-

nja v petletnem obdobju. 
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Vpeljava trajnostnega vodenja v Ortopedski bolnišnici 

Valdoltra 
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Povzetek 

 

Vodenje zdravstvenih ustanov zahteva mnogo znanja in izkušenj. V zadnjih letih se načini vodenja ko-

renito spreminjajo z uvajanjem modernih praks trajnostnega vodenja. 

 

 

1 Uvod 

Zdravstvene ustanove v Sloveniji od nekdaj ve-

ljajo za velike okorele sisteme, kjer je pri procesu 

vodenja pomembna hierarhija in tradicija z malo 

možnosti sprememb. Z današnjimi globalnimi 

družbenimi in generacijskimi spremembami tudi v 

zdravstveni menedžment prodira zavedanje, da je 

potrebna transformacija v načinu vodenja bolni-

šnic, kar prinaša spremembe organizacijskih pro-

cesov, delovnih postopkov ter starih uveljavljenih 

praks. Trajnostno vodenje se nakazuje kot idealni 

prototip vodenja v prihodnosti. Analiziral bom 

stanje v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in podal 

načrt smernic za naprej. 

2 Trajnostno vodenje 

Trajnostno vodenje pomeni nov moderni koncept 

vodenja, ki vključuje različne vidike in išče ravno-

težje med ekonomskimi, družbenimi ter okolj-

skimi zahtevami (Gonzalez-Perez,  Leonard, 

2013; Peterlin, Dimovski, Penger, 2013). V 

ospredju je skrb za posameznika, delovno organi-

zacijo, družbo in okolje. Gre za dolgotrajen raz-

vojni proces, ki upošteva sistem vrednot posame-

znika, spoštuje in vključuje drugačnost, je narav-

nan k sodelovanju in povezovanju ter ima vizijo 

spreminjati svet na bolje. Vodja s svojo osebnostjo 

in dejanji vpliva na sodelavce ves čas, tudi ko for-

malno ne izvaja vodstvenih nalog. Izkušeni vodje 

s pozitivnim zgledom razvijajo mlajše, manj izku-

šene vodje. Dokazano je, da je sinergija in kolek-

tivna moč sodelavcev večja tam, kjer zna vodja 

spodbujati pozitivno vedenje sodelavcev in jih po-

vezovati (Vodopivec 2012). Trajnosten vodja je 

empatičen, odgovoren do okolja, svojih zaposle-

nih. Ima jasno postavljene vrednote, se zaveda 

svojega poslanstva in ima svojo integriteto. Pre-

more obilo čustvene inteligentnosti. Sebe ne po-

stavlja na prvo mesto, sodelavce navdihuje jim zna 

prisluhniti ter jim pušča možnost razvoja in reali-

zacije lastnih idej. Tako se v organizaciji vzpo-

stavlja nova poslovna kultura. 
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Slika 1:Piramida trajnostnega razvoja, Vir: prirejeno po Avery, Bergsteiner (2011). 

3 Vodenje v Ortopedski bolnišnici Valdoltra 

3.1 Ortopedska bolnišnica Valdoltra 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v Ankaranu, 

tik ob morju, in je največji ortopedski center v Re-

publiki Sloveniji. Stara je že več kot 110 let. V treh 

paviljonih je prostora za 190 postelj. Letno 42 

zdravnikov specialistov (ortopedi, radiologi, ane-

steziologi) opravi več kot 5000 ortopedskih opera-

cij, 6000 MR preiskav, 2500 CT preiskav in več 

kot 30.000 ambulantnih pregledov. Vizija bolni-

šnice je postati eden izmed najbolj modernih orto-

pedskih centov v Evropi, saj je v svojem širšem 

okolju bolnišnica že sedaj mednarodno močno 

uveljavljena. 

3.2 Vodenja zdravstvenih organizacij v Slo-

veniji  

Bolnišnice kot zdravstvene ustanove so bile zgo-

dovinsko vselej močno podvržene tradicional-

nemu hierarhičnemu načinu vodenja. Stili vodenja 

so bili pogosto avtokratski in birokratski, možno-

sti uvajanja sprememb pa omejene. Vodja je v 

večini primerov postal najstarejši zdravnik, ki so 

mu kot najbolj izkušenemu avtomatično pripiso-

vali tudi najustreznejše vodstvene kompetence. 

Danes vemo, da je tak način razmišljanja neustre-

zen, saj dober medicinski strokovnjak ne pomeni 

tudi avtomatsko dobrega organizatorja in vodje.  

Pojma vodenje in management sta se aktivno za-

čela prekrivati tudi v javnem sektorju, kamor spa-

dajo slovenske bolnišnice. Posameznik kot 
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manager skrbi za izvedbo doseganja letnih ciljev 

in finančno vzdržnost, kot vodja pa stremi k nav-

dihovanju svojih zaposlenih, da pri delu presegajo 

sami sebe, omogoča odprtost delovnega okolja, 

spodbuja uvajanje dobrih praks in sprememb v 

organizaciji ter skrbi za rast poslovne kulture. 

Medtem ko manager vpliva na vedenje podrejenih 

predvsem z uporabo nagrad in kazni, želi vodja s 

svojim vedenjem kot zgledom vplivati na spre-

membo stališč in vrednost podrejenih, da začnejo 

stremeti k skupnemu cilju, ki ga zastavi vodja.  

Specifika vodenja zdravstvenih organizacij v Slo-

veniji je dejstvo, da so bolnišnice zakonsko ume-

ščene v javni sektor. Hkrati je zdravstvena dejav-

nost pojmovana kot neprofitna. ZZZS kot plačnik 

zdravstvenih storitev ima monopol, s katerim 

omejuje razvoj konkurenčne dejavnosti med posa-

meznimi izvajalci. Vse skupaj žal duši razvoj po-

zitivne konkurence med izvajalci zdravstvenih 

storitev, kar bi sicer pripomoglo k boljši učinkovi-

tosti upravljanja virov, večji motivaciji zaposlenih 

in posledično k boljšemu dostopu uporabnikov do 

zdravstvenih storitev, ko jih potrebujejo. Glavni 

problem današnjih vodij bolnišnic je poiskati na-

čine, kako motivirati preobremenjen zdravstveni 

kader. Dodatno težave povzroča še obstoječa oko-

rela delovnopravna zakonodaja, ki vodjem ne do-

voljuje managerskih ukrepov, s katerimi bi lahko 

bolnico učinkoviteje razvijali.  

Naj omenim le nekaj najbolj perečih ovir:  

− omejitev plač navzgor s sistematizacijo 

delovnih mest (plačilni razredi v javnem 

sektorju); 

− z vrhunskimi zdravstvenimi strokovnjaki 

se ne sme sklepati individualnih pogodb; 

− skorajda nezmožnost dodatnega nagraje-

vanja/kazni; 

− enako pavšalno plačilo za redno oprav-

ljeno delo ne glede na kakovost storitve in 

ne glede na število izvedenih pose-

gov/pregledov; 

− rigidna zakonodaja – javnega uslužbenca 

je praktično nemogoče odpustiti; 

− zagotavljanje dela v najtežjih pogojih, po-

noči; 

− pritisk družbe in politike; 

− birokratske ovire; 

− zastarela medicinska oprema. 

Bolnišnično okolje ni gospodarski subjekt, podvr-

žen hitrim spremembam na trgu dela, zato je za 

vodje bolnišnice pomembno, da je manager s pri-

dihom vodje, ki pri svojem delu uporablja tako 

translacijsko kot transformacijsko vodenje. Biti 

mora čustveno stabilen, zbran in samozavesten. 

Dobro mora prenašati stres in razpolagati s svojo 

energijo učinkovito. Vodja mora znati priznati na-

pake in biti sposoben ustrezne komunikacije, 

ustvarjanja dobrih medosebnih odnosov in pozi-

tivne delovne klime. Imeti mora intelektualno ši-

rino, s katero lahko razume več širokih spektrov iz 

različnih področij. Vodja bolnišnice mora razu-

meti, da je lahko določen stil vodenja v eni situa-

ciji povsem nesprejemljiv v drugi. Če je vodja v 

tem oziru nefleksibilen, lahko ob nenadnih spre-

membah v okolju uspešen vodja postane neuspe-

šen (Možina et al, 2002). Moderen vodja spre-

jema, da tako kot on vpliva na svoje podrejene; 

tudi podrejeni vplivajo nanj in na stil vodenja, ki 

ga uporablja. Pri vodenju bolnišnic velja specifika 

delovnega okolja. Študije sprememb v zdravstve-

nih organizacijah so pokazale, da mora manager v 

bolnici obvezno predhodno pridobiti konsenz 

zdravnikov za izpeljavo sprememb, sicer le-te ne 

bodo uspešne (Martinčič, Biloslavo, 2017). Pri 

uvajanju postopnih, inkrementalnih sprememb je 

lažje od uvajanja radikalnih sprememb. Bistvena 

je učinkovita komunikacija z vsemi sektorji bolni-

šnice in ves čas poudarjati smiselnost reform, saj 

do spremembe miselnosti ne pride takoj. Pogosto 

ljudje mislijo, da delajo dobro in spremembe nika-

kor niso potrebne. Občasno so sindikati tisti, ki 

predstavljajo glavno oviro. 

V bolnici pogosto uporabljamo stil delegiranja, saj 

imamo veliko visoko usposobljenih in motiviranih 

posameznikov s strokovnimi specialističnimi zna-

nji. Avtokratski slog vodenja pomeni, da vodja 

podrejenim posreduje cilje, ki se jih mora doseči 

in navodila, kako se jih doseže. Povratno mnenje 

podrejenih ga ne zanima. Tak slog je primeren le 

v primeru, ko ima vodja vse potrebne informacije, 

malo časa za izvedbo sprememb in so podrejeni 

motivirani. V praksi je to v bolnici redko uspešno. 
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Participativni slog vodenja pomeni, da vodja 

vključi več podrejenih v proces sprejemanja skup-

nih odločitev. Končno odločitev še vedno sprejme 

vodja upoštevajoč mnenje podrejenih. Ta slog je 

primeren vselej, ko ima vodja sam premalo infor-

macij za sprejemanje učinkovitih rešitev. Dolo-

čeni delovni procesi v bolnišnici so standardni in 

utečeni brez potrebe po spremembah; tam je naj-

bolje, da vodja sposobnim in motiviranim podre-

jenim pusti svobodo, da sami sprejemajo učinko-

vite rešitve za optimalno delovanje že utečenih de-

lovnih procesov. Sodobni vodja mora znati pra-

vilno presoditi, kdaj delegirati in podrejenim 

pustiti avtonomijo in kdaj odločitve sprejeti avto-

ritativno z namenom doseganja ciljev organiza-

cije. 

S prehodom v 21. stoletje je tudi v zdravstveni ma-

nagement prišel nov veter, ki priznava, da so do-

sedanji načini avtokratsko-hierarhičnega vodenja 

zastareli. Sprejet je konsenz, da ne obstaja le en 

pravi način vodenja (Peterlin, 2014). Sprememba 

v miselnosti je tlakovala postopen prehod vpeljavi 

trajnostnega vodenja tudi v bolnišnice z željo po 

vpeljavi uspešnih praks vodenja iz zasebnega sek-

torja tudi v javni sektor. Zavedati se je treba, da je 

za spremembe organizacijske kulture potreben po-

gum in čas. Od vodij se pričakuje, da bodo svoje 

kompetence aktivno razvijali (Avery, Bergsteiner, 

2011). Ministrstvo za javno upravo že izvaja pro-

gram usposabljanja za najvišje vodilne javne uslu-

žbence (generalni direktorji, državni sekretarji), 

ministrstvo za zdravje pa do sedaj podobnih uspo-

sabljanj za vodilne zdravstvene managerje še ni 

pripravilo. Zdravniška zbornica Slovenije je pri-

čela s programom Usposabljanje iz vodstvenih 

kompetenc za zdravnike in zobozdravnike, ki pa 

za vodstveni zdravstveni kader še ni obvezno. 

3.3 Analiza vodenja v ortopedski bolnišnici 

Valdoltra 

Ortopedsko bolnišnico Valdoltra so zadnjih 60 let 

vodili le trije direktorji. V tem času se je močno 

spremenila družbena klima, saj smo zamenjali 

tako družbeno-politični kot kapitalski sistem 

upravljanja države. Direktor bolnišnice ima še 

vedno v rokah vsa zakonodajna in poslovodska 

pooblastila. 
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Slika 2: Organigram Ortopedske bolnišnice Valdoltra 

Sedanji direktor si pri vodenju pomaga z vodji po-

sameznih strokovnih in poslovno-ekonomskih po-

dročij. Način vodenja je največkrat demokratičen 

in participativen. Direktor pri sprejemanju strate-

ških odločitev na koncu sam sprejme odločitev, a 

po posvetu s podrejenimi, upoštevajoč njihovo 

mnenje. V bolnišnici se pričenja z uvajanjem pro-

cesov trajnostnega vodenja. Dvakrat letno se orga-

nizira graditev ekipe (angl. team-building) za iz-

boljšanje delovne klime med zaposlenimi. Vsako-

letno se izvede anketa o zadovoljstvu med zapo-

slenimi; pripombe se upošteva v največji možni 

meri. Vodstvo aktivno podpira vsa strokovna iz-

popolnjevanja zaposlenih, saj se zaveda, da zapo-

sleni tako raste strokovno in osebnostno, kar pozi-

tivno vpliva na delovno klimo in storilnost. 

Ostanki historičnega avtokratskega vodenja bolni-

šnice so postali preteklost. 

V skrbi za okolje smo v proces dela vključili de-

lovne postopke v skladu s standardom ISO 

9001/2015. Bolnišnica se zaveda svoje družbene 

odgovornosti do okoliških prebivalcev, zato je za-

časno del prostorov odstopila splošni ambulanti 

družinske medicine, ki jo obiskujejo predvsem 

prebivalci Ankarana.V prihodnosti bo moralo 

vodstvo razmisliti o organizaciji dodatnih aktivno-

sti za zaposlene v smislu razvoja posebnih veščin, 

delavnic za osebno rast in zadovoljstvo zaposle-

nih, delavnice o komunikaciji in čustveni inteli-

gentnosti. Močno priporočam tudi uvedbo obvez-

nih managerskih tečajev za vse vodje oddelkov. 

Vse moči bo treba še naprej usmerjati v intenzivno 

uvajanje novih tehnologij in sodelovanju s tehno-

loškimi podjetji, saj robotika predstavlja priho-

dnost v ortopedski kirurgiji.  

4 Zaključek 

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra je z menjavo di-

rektorja prišlo tudi do menjave načina vodenja iz 

pretežno avtokratskega v participativno in demo-

kratično s pridihom trajnostnega. Vodstvo se za-

veda potrebe po uvajanju pozitivnih praks traj-

nostnega vodenja tudi v bolnišnično okolje. Ana-

liza 23 praks trajnostnega vodenja je pokazala, da 

je v Ortopedski bolnišnici Valdoltra uvedena že 

večina praks; v prihodnje bo potrebno največ po-

storiti na izboljšavah pri strategiji motivacije za-

poslenih, izgradnji močne organizacijske kulture, 

vzpostavitvi zaupanja med zaposlenimi in vod-

stvom.
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Komunikacijske strategije med zobozdravniškim  

zdravljenjem otroka 
  

Avtor: Daša Cizerl, dr. dent. med., spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva, 

mentor: dr. Damjana Pondelek 

 
 

Povzetek 

 

Učinkovita verbalna komunikacija je temeljnega pomena za uspešno zobozdravniško zdravljenje. Na-

men raziskave je bil kvalitativno in kvantitativno preučiti komunikacijske strategije, uporabljene v otro-

ški zobni ambulanti. Model je zajemal tri verbalne pristope (permisivni, empatični, osebni) in strategije 

komunikacije, ki so skupne vsem trem. 

Študijska skupina je bila sestavljena iz 24 otrok (14 dečkov in 10 deklic), starih od 3 do 12 let. Seje z 

njimi in 4 specializanti otroškega in preventivnega zobozdravstva so bile snemane, ter lingvistično in 

statistično analizirane. Pogostost uporabe določenega pristopa je bila zabeležena, narejena je bila ko-

relacija med vrsto pristopa ter poročanjem otrok o anksioznosti, sodelovanju, uspešnostjo zdravljenja 

in razpoloženjem ob koncu posega. 

Vsi specializanti so uporabili vse pristope, najpogosteje permisivni pristop z dajanjem procesnih infor-

macij o posegu. Najredkeje uporabljen je bil empatični pristop, čeprav je test korelacije pokazal najve-

čjo povezavo med empatičnim pristopom in uspešnostjo zdravljenja. Komponenti permisivnega pri-

stopa, ki sta povečali uspešnost zdravljenja, sta bili dajanje senzornih informacij in podajanje razlogov 

za poseg. 

Kljub majhnemu vzorcu lahko zaključimo, da bo poznavanje in uporaba komunikacijskih strategij ob-

čutno prispevala k dobremu in uspešnemu sodelovanju med zobozdravnikom in otrokom/pacientom. 

 

 

1 Uvod 

Eden izmed temeljev otroškega zobozdravstva je 

vodenje otroka skozi njegovo izkušnjo zdravljenja 

in spodbujati pozitiven odnos do ustnega zdra-

vja(1). Prisotnost anksioznosti v tem odnosu se 

odraža v otrokovem obnašanju in sposobnosti so-

delovanja v procesu zdravljenja. Zato je zelo po-

membno, da zna otroški zobozdravnik prepoznati 

in oceniti psihološke in osebnostne lastnosti 

otroka, ter s tem povezane odzive. Tako lažje pri-

lagodi svoj pristop k zmanjševanju anksioznosti 

pri posegih v ustni votlini(2). Kakovost zdravja 

ustne votline otroka je pogojena tudi z vzpostavi-

tvijo zaupanja med mladim pacientom, njegovimi 

starši ali skrbniki in zobozdravnikom. V zoboz-

dravniški ordinaciji, tako kot sicer v življenju, 

lahko zaupanje hitro izgubimo in težko ponovno 

vzpostavimo (3). 

Smernice Ameriške akademije za pediatrično zo-

bozdravstvo (angl.: American Academy of Pedia-

tric Dentistry) med osnovna priporočila za vpliva-

nje na primerno vedenje oz. sodelovanje otroka pri 

zobozdravniku prištevajo: ustrezno komunikacijo, 

nadzorovanje glasu, prisotnost ali odsotnost star-

šev pacienta, spodbujanje pacienta, tehniko »po-

vej-pokaži-naredi«, tehniko odvračanja pozornosti 

(distrakcijo), tehniko oblikovanja vedenja z »mo-

delom«, tehniko krepitve pozitivnega odziva ter 

sedacijo z didušikovim oksidom in kisikom(4). Pri 

posameznem pacientu lahko zobozdravnik upo-

rabi več naštetih tehnik, saj se med sabo dopolnju-

jejo in se ne izključujejo.  

Uporaba verbalne komunikacije igra najpomemb-

nejšo vlogo v interakciji med pacientom in zoboz-

dravnikom. Posegi v ustni votlini lahko vzbudijo 

strah in zaskrbljenost, še posebej tisti bolj 
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invazivni. Mlajši otroci so še bolj nagnjeni k den-

talnemu strahu (dentalni strah je strah pred zoboz-

dravniškimi posegi), saj še nimajo izkušenj s spo-

padanjem s strahom in ne razumejo koncepta pre-

ložene nagrade. Anksiozni otroci doživljajo zo-

bozdravnika kot grožnjo in ne kot nekoga, ki jim 

lahko pomaga, ta občutek se lahko prenese tudi v 

odraslo dobo(5,6). Zato je naloga zobozdravnika, 

da otroka nauči sodelovanja in ga motivira pri 

skrbi za ustno zdravje.  

Pri tem si pomagamo z različnimi jezikovnimi 

strategijami, katerih cilj je zmanjšanje strahu in 

povečanje samozavesti in sodelovanje otroka. V 

tej študiji se je preučevalo uporabo določene stra-

tegije in učinkovitost le-te(7-9). Velja splošno pre-

pričanje, da je verbalna komunikacija najpo-

membnejša pri vzpostavljanju prijaznega in spre-

jemljivega okolja za sodelovanje otroka. Wein-

stein et. al. (8) v svoji raziskavi dokaže, da je otro-

kovo neprimerno obnašanje med posegom v ustni 

votlini posledica neučinkovitega pristopa zoboz-

dravnika, pri uporabi tehnike dajanja jasnih navo-

dil in pozitivne potrditve se možnosti za ugoden 

izid povečajo. Sočuten odziv terapevta dosega 

boljše sodelovanje kot prisila in prošnje. Melamed 

et al.(9) so testirali učinek pozitivne potrditve na 

potek zdravljenja in dokazali velik vpliv le-tega na 

sodelovanje in obnašanje otroka med zdravlje-

njem.  

Obstaja več vrst verbalnih strategij, ki jih lahko 

uporabimo med zdravljenjem otroka in vplivajo na 

njegovo sodelovanje in obnašanje. Uporaba več 

strategij v eni seji pomaga otroku premagati strah 

in izboljšati njegovo sodelovanje pri procesu. 

Trije osnovni modeli komunikacije opisujejo po-

govor med zobozdravnikom in pacientom (10): 

− aktivnost–pasivnost; zobozdravnik popol-

noma nadzira situacijo (npr. v primeru 

urgence), 

− vodenje–sodelovanje; pacient dovoli zoboz-

dravniku, da vodi proces zaradi znanja in iz-

kušenj, sodeluje v skladu z navodili zoboz-

dravnika, 

− skupno sodelovanje; zobozdravnik in pacient 

skupaj sprejemata odločitve o poteku zdrav-

ljenja. 

Pogovor med zobozdravnikom in pacientom/otro-

kom najbolje opiše model vodenje–sodelovanje 

(11), čeprav v realnosti ni čisto tako, saj je pri an-

ksioznem otroku težje doseči privolitev in sodelo-

vanje pri posegu. Zato je bil predlagan modificiran 

model, ki temelji na otroku prijaznemu pristopu. 

Za zmanjšanje otrokovega strahu pred posegom so 

predlagani 3 verbalni pristopi: permisivni, empa-

tični in osebni. Uporabljajo naj se po potrebi in v 

različnih kombinacijah. 

 

2 Komunikacijski modeli 

2.1 Permisivni pristop 

Pacient dobi ustrezne informacije o posegu 

(12)(pacienti namreč poročajo, da bi radi bili o po-

segih bolje obveščeni, želijo si več samoinicia-

tivne razlage s strani zobozdravnika (13)). Po-

trebne so 4 vrste informacij (14): 

1. potreba po posegu v ustni votlini (razlogi 

za zdravljenje) 

2. natančen opis posega v ustni votlini (pro-

cesna informacija) 

3. opis občutkov pri posegu v ustni votlini 

(senzorna informacija) 

4. informacija o načinih spopadanja s stra-

hom med samim posegom v ustni votlini 

Splošno priznana in uporabljena tehnika „povej-

pokaži-naredi“ združuje metode, kombinira pro-

cesne in senzorne informacije z demonstracijo 

dela po fazah in tako doseže primerno sodelovanje 

pacienta (15). Uporaba neogrožajočega besedišča 

pri podajanju informacij je tudi zelo pomemben 

del permisivnega pristopa (npr. »račka« za sesa-

lec, »komarček« za lokalno anestezijo, »svinčnik« 

za sondo itd.) (16). 

2.2 Osebni pristop 

Pri tem pristopu damo otroku vedeti, da ga obrav-

navamo kot posameznika, sprašujemo ga osebna 

vprašanja, vzpostavimo zaupnost v odnosu. 
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Občutek, da obstaja zaupen odnos med otrokom in 

zobozdravnikom, pomaga otroku pri soočanju s 

težjimi posegi (18). Ko pokažemo pristno zanima-

nje za otroka, smo iskreni v pogovoru z njimi, se 

znamo z njimi pošaliti, ustvarjamo za njih prijetno 

in varno okolje. 

Naslednje verbalne strategije se lahko uporabijo 

pri kateremkoli od 3 pristopov: 

− potrjevanje – verbalna ali materialna potrdi-

tev primernega vedenja, stalna pozitivna po-

trditev zaželenega vedenja spodbuja tako ve-

denje tudi v prihodnje (16, 19), pri tem se 

uporablja veliko prislovov in pridevnikov; 

− dajanje občutka nadzora – otroku damo obču-

tek, da ima nadzor nad potekom potencialno 

nevarne situacije zanj, s tem da lahko vpliva 

nanjo s svojimi reakcijami, občutek nadzora 

zmanjšuje anksioznost in zviša toleranco 

(npr. dvig roke med posegom za pavzo) (12); 

− dajanje navodil – navodila in prošnje so po-

gosto uporabljene v zobozdravniških ordina-

cijah, za izvedbo le-teh je potrebna avtoriteta, 

navodila naj bodo kratka in jasna (20); 

− prepričevanje – z verbalnimi strategijami po-

skušamo spremeniti držo otroka do nas in do-

seči spremembo v obnašanju, naslavljamo 

naš odnos, predočimo posledice, sklicujemo 

se na vrednote (21); 

− averzivne tehnike – povzdignjen glas ali ne-

verbalne tehnike se uporabijo v primerih po-

stopnega slabšanja vedenja otroka in služijo 

popolni ustavitvi takega vedenja; 

− asertivnost – odločno zastopamo svoje cilje 

in jih tudi izpeljemo (21); 

− neverbalna komunikacija – ton glasu, pozi-

cija telesa, obrazna mimika, nežen dotik (22, 

23). 

Preučevali so komunikacijske strategije in njihovo 

učinkovitost v otroških ambulantah (22). Empa-

tični pristop je imel največji uspeh pri doseganju 

primernega sodelovanja otroka pri posegu v ustni 

votlini. 

Namen raziskave je bil oceniti kvalitativne in 

kvantitativne komunikacijske strategije v otroški 

ambulanti. S komunikacijskim modelom se je 

ugotavljala povezava med pristopom in 

anksioznostjo, sodelovanjem in počutjem otroka 

po posegu v ustni votlini. 

3 Metode 

 

Študijska skupina otrok (24 otrok, od tega 14 deč-

kov in 10 deklic), starih od 3 do 12 let, je obisko-

vala otroško univerzitetno kliniko v Tel Avivu. 

Otroci so bili razdeljeni v 2 skupini po starosti: od 

3 do 5,5 let in od 5,5 do 12 let. Deležni so bili 2 

vrst posegov: invazivnih posegov (ekstrakcije in 

restavracije, 75 %) in neinvazivnih posegov (pre-

gled, odstranjevanje plaka, topikalna aplikacija 

fluoridov). Posege so izvedli 4 specializanti otro-

škega in preventivnega zobozdravstva (3 ženske, 

1 moški). 

4 Protokol 

 

Podatke se je zbiralo s posnetkov pogovorov otrok 

in zobozdravnikov od začetka seje in do konca. 

Sneman pogovor se je analiziralo jezikovno in sta-

tistično. Enota analize je bil stavek, stavki so bili 

dodeljeni določeni strategiji. Preštela se je upo-

raba določene strategije za posameznega otroka in 

zobozdravnika. Za analizo podatkov je bila upo-

rabljena Pearsonova korelacija in t-test, ugotav-

ljala se je povezava med vrsto pristopa in stopnjo 

anksioznosti, sodelovanja in počutja na koncu po-

sega ter vrsto posega (ne/invazivni). 

Pred posegom je vsak pacient ocenil nivo anksioz-

nosti s pomočjo analogne lestvice. Analogna les-

tvica anksioznosti omogoča tudi manjšim otro-

kom, da ocenijo stopnjo anksioznosti. Na eni 

strani  lestvice je brez strahu, na sredini srednji 

strah in na koncu lestvice strah. Sodelovanje 

otroka je ocenjeval zunanji opazovalec na začetku, 

sredini in na koncu posega z modificirano 

Franklovo lestvico sodelovanja (24). 

Po posegu je zobozdravnik ocenil uspešnost po-

sega na lestvici od 1–5 (kjer je 1 – uspešno, 2 – s 

trudom uspešno, 3 – delno uspešno, 4 – prekinitev 

posega, 5 – poseg se ni niti začel) in otrokovo raz-

položenje na lestvici od 1–4 (kjer je 1 – zadovoljen 

in miren, 2 – brezbrižen, 3 – nezadovoljen, 4 – od-

ločno ugovarja). Prepis pogovorov so ocenili zo-

bozdravniki, jezikoslovec in zunanji ocenjevalec. 

Otrok se ni razdelilo še po starostnih skupinah, saj 
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bi bile tako ocenjevalne skupine še manjše, kar ni 

imelo smisla. 

5 Rezultati 

 

Tabela 1: Odstotna frekvenca uporabe verbalnih 

in skupnih pristopov in strategij 

Verbalni pristop                          mean±SD 

Permisivni                                   26±14 

Procesne informacije                  18±10 

Senzorne informacije                  3±3 

Demonstracija                             4±2 

Podajanje razlogov                     2±4 

Empatični pristop                       4±5 

Osebni pristop                            12±8 

Skupne strategije 

Potrditev                                     50±75 

Navodila                                     28±23 

Prepričevanje                              3±4 

Občutek nadzora                         3±3 

Distrakcija                                   4±13 

Asertivnost                                  1±2 

Dotik                                            0±1 

 

Pogostost uporabe določenega pristopa (permi-

sivni, empatični, osebni) prikazuje tabela 1. Per-

misivni pristop je razdeljen na več kategorij, glede 

na vrsto informacije (informacije o posegu, razlo-

gih zanj, procesna in senzorna informacija in način 

spopadanja s strahom). Permisivni pristop je bil 

uporabljen povprečno 26-krat na sejo, največkrat 

kot procesna informacija (tj. natančen opis posega 

v ustni votlini). Senzorna informacija je bila upo-

rabljena redkeje, v 17 % posegov sploh ni bila 

uporabljena. Demonstracija posega je bila nare-

jena pri vseh posegih, razen enem, povprečno po 

4-krat na sejo. Razlogi za poseg so bili predstav-

ljeni povprečno 2-krat na sejo. V 42 % posegov 

razlogi za poseg niso bili podani. 

Empatični pristop je bil uporabljen redko, samo v 

4 %, v 54 % sej je bil uporabljen enkrat ali 2-krat, 

v 25 % sej sploh ni bil uporabljen. 

Osebni pristop je bil uporabljen v vseh sejah, v več 

kot 50 % sej je bil uporabljen tudi več kot 10-krat. 

Verbalne strategije so tudi predstavljene v tabeli 1. 

Najpogosteje je bila uporabljena potrditev zažele-

nega vedenja, in sicer povprečno 50-krat na sejo. 

Dajanje navodil je bilo pogosto uporabljeno, med-

tem ko prepričevanje v 33 % sej sploh ni bilo upo-

rabljeno, v ostalih pa povprečno samo 3-krat na 

sejo. Dajanje občutka nadzora je bilo uporabljeno 

zmerno, v 33 % sej pa sploh ne. Asertivnost je bila 

uporabljena v petih sejah, samo v dveh sejah je bil 

uporabljen namenski fizični kontakt. 

Ocena obnašanja 

Povprečna ocena strahu pred posegom je bila 2 

(SD1) na lestvici od 1–3; 46 % otrok sploh ni bilo 

strah, 36 % jih je bilo zmerno strah in 17 % zelo 

strah. 

Na začetku seje je bilo dobro sodelovanje, po les-

tvici 5 od 5(SD1), med obravnavo je padlo na 3, 

29 % jih je na tej točki nasprotovalo posegu. Na 

koncu se je sodelovanje izboljšalo na 4. 

 

Tabela 2: Wrightova modifikacija Franklove tabele za ocenjevanje sodelovanja otroka 
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Uspešnost zdravljenja 

Srednja vrednost ocene uspešnosti zdravljenja s 

strani terapevta je bila 1. Večina posegov je bilo 

izvedenih, tako kot so bili načrtovani. V 21 % je 

terapevt ocenil, da je težko dosegel uspešno sode-

lovanje, v 4 % sej so odstopili od posega. Na 

koncu 54 % sej so otroci ocenili izkušnjo kot za-

dovoljivo, 29 % jih je bilo nesrečnih, 19 % brez-

brižnih. 

Tabela 3: Korelacija med anksioznostjo in verbalnimi ter skupnimi pristopi in strategijami. 

Pristop Stopnja anksioznosti 

Empatični 0,60¨ 

Osebni 0,14 

Permisivni 0,22 

Procesne informacije 0,05 

Senzorne informacije 0,54¨ 

Demonstracija -0,11 

Podajanje razloga 0,35 

¨P<0,001  

Skupne strategije 0,64¨ 

Potrditev 0,27 

Navodila 0,45· 

Prepričevanje 0,47· 

Občutek nadzora 0,52¨ 

Distrakcija 0,41· 

Asertivnost 0,32 

·P<0,005   ¨P<0,001  

Tabela 2 prikazuje povezavo med vrsto pristopa in 

stopnjo anksioznosti otroka. Med empatičnim pri-

stopom in anksioznostjo je bila pomembna pozi-

tivna korelacija (0,60, P<0,001), prav tako med 

senzorno informacijo ter anksioznostjo (0,54, 

P<0,001). Kot se je višal nivo otrokove anksioz-

nostjo, se je večala uporaba pristopov in strategij. 

Verbalne strategije kot celota so kazale največjo 

korelacijo z anksioznostjo otrok. 

Empatični pristop je pokazal pomembno korela-

cijo s sodelovanjem otroka pri posegu (0,62, 

P<0,001), uspešnostjo zdravljenja (0,75, P<0,001) 

in otrokovim razpoloženjem (0,52, P<0,001) po 

posegu. Pogostejša uporaba tega pristopa je vodila 

v boljše sodelovanje otroka pri posegu in posle-

dično na uspešnost zdravljenja. Pozitivna korela-

cija je bila tudi med uspešnostjo zdravljenja in po-

dajanjem senzornih informacij ter razlogov za 

zdravljenje. 

Pomembna pozitivna korelacija je bila med vsemi 

tremi pristopi, uporabljenimi v eni seji, in 

uspešnostjo zdravljenja (0,60, P<0,001). Večkrat 

kot so bili uporabljeni vsi 3 pristopi, večja je bila 

možnost uspešnega zdravljenja. Dajanje dodatnih 

informacij je izboljšalo sodelovanje (0,53, 

P<0,001), povečalo možnost za uspešno zdravlje-

nje (0,70, P<0,001) in dobro vplivalo na razpolo-

ženje otroka (0,56, P<0,001). Tudi dajanje ob-

čutka nadzora (0,60, P<0,001) in asertivnost sta 

kazali pozitivno korelacijo s sodelovanjem otroka 

pri posegu, vendar je bila asertivnost uporabljena 

samo 5-krat. 

Pri primerjavi med spoloma je bila edina razlika 

(uporabljen je bil t-test) opažena pri uporabi de-

monstracije, deklice so večkrat potrebovale de-

monstracijo postopka za dosego sodelovanja pri 

posegu. 

Pri pogostosti uporabe določenega pristopa je iz-

stopala uporaba empatičnega pristopa pri invaziv-

nih posegih, v primerjavi z neinvazivnimi posegi, 

prav tako je bila pogostejša uporaba podajanja 

procesnih informacij in dajanje navodil. 
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Tabela 4: Korelacija med sodelovanjem, uspešnostjo zdravljenja in razpoloženjem otroka po posegu ter 

verbalnimi pristopi in strategijami 

Pristop Sodelovanje Uspešnost Razpoloženje 

Empatični 0,62¨ 0,75¨ 0,52¨ 

Osebni 0,11 0,09 0,06 

Permisivni 0,31 0,25 0,17 

Procesne informacije 0,22 0,08 0,10 

Senzorne informacije 0,36 0,50· 0,32 

Demonstracija -0,01 -0,07 -0,04 

Podajanje razlogov 0,36 0,41· 0,15 

Skupne strategije 0,42· 0,60¨ 0,40 

Potrditev 0,13 0,01 -0,11 

Navodila 0,53¨ 0,70¨ 0,56¨ 

Prepričevanje 0,37 0,52¨ 0,14 

Nadzor 0,60¨ 0,54¨ 0,27 

Distrakcija 0,05 0,23 0,26 

Asertivnost 0,52¨ 0,52¨ 0,49¨ 

Fizični kontakt 0,08 0,12 0,21 

·P<0,005   ¨P<0,001    

6 Diskusija 

 

Številko otrok, udeleženih v raziskavi, ni dovolj 

veliko za reprezentativni vzorec, po katerem bi 

lahko sklepali za celotno populacijo otrok, vendar 

so rezultati pomembni in potrjujejo prejšnje razi-

skave na tem področju. Skupina otrok je bila na-

ključno izbrana, oziroma je bila odvisna od privo-

litve staršev v sodelovanje, skupina otrok ni spa-

dala med pretirano anksiozno. Večina jih je pri-

merno sodelovalo na začetku seje (92 %), 78 % 

med sejo in 87 % na koncu seje, kar je normalen 

odziv na neprijetne situacije ter trud zobozdravni-

kov in verbalne strategije. 

Vsi trije pristopi so bili z veliko frekvenco uporab-

ljeni med zdravljenjem. Empatični pristop je bil 

uporabljen najmanjkrat, čeprav je imel pomembno 

korelacijo s sodelovanjem in zadovoljstvom 

otroka po posegu. Ta ugotovitev sovpada z ugoto-

vitvijo Hooper et al. (25), ki je zaključil, da tudi 

zdravniki redko uporabijo ta pristop. Zdravniki in 

zobozdravniki so nenaklonjeni, oziroma nevešči 

uporabe tega pristopa, raje uporabljajo opisovanje, 

razlaganje in dajanje navodil, kot namenski soču-

ten pristop. 

Permisivni pristop je bil največkrat uporabljen v 

kombinaciji s tehniko »povej, pokaži, naredi«. 

Največ informacij je otrok prejel o samem po-

stopku, manj o senzoričnem delu posega in de-

monstracije le-tega ter podajanje razlogov za po-

seg. V tej raziskavi se je izkazalo za najbolj učin-

kovito dajanje senzornih informacij in podajanje 

razlogov za poseg. 

Pogosto je bila uporabljena pozitivna potrditev, 

vendar je imela presenetljivo malo vpliva na otro-

kovo sodelovanje, dajanje natančnih navodil je 

bilo bolj učinkovito. Zelo redka je bila uporaba 

asertivnosti in fizičnega dotika zaradi t. i. neavto-

ritarnega pristopa. Zobozdravnikom in staršem se 

je zdela neprimerna uporaba averzivne tehnike. 
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Empatični pristop je pokazal največjo korelacijo s 

sodelovanjem otroka, uspehom zdravljenja in raz-

položenjem otroka po posegu. Manjšo korelacijo 

so opazili pri dajanju senzornih informacij in na-

tančnih navodil, prepričevanju, dajanju občutka 

nadzora ter asertivnosti. Otrokovo sodelovanje, 

uspešnost zdravljenja in njegovo razpoloženje po 

posegu je tako odvisno od kombinacije več strate-

gij in pristopov. 

Osebni pristop ni imel pomembne korelacije s so-

delovanjem, uspehom zdravljenja in anksioznos-

tjo.  Pričakovano je bilo, da bi bil ta pristop najpo-

membnejši pri vzpostavljanju odnosa z otro-

kom(19). Verjetno je pomemben v prvih sejah, ko 

se vzpostavlja odnos med otrok in zobozdravni-

kom, nato se kaže v dolgoročnem sodelovanju 

otroka pri vseh posegih. 

Dajanje procesnih informacij kot del permisiv-

nega pristopa je bilo pogosto uporabljeno, vendar 

je dajanje senzornih informacij in navajanje razlo-

gov za poseg imelo večjo pozitivno korelacijo z 

uspešnostjo zdravljenja. Dajanje senzornih infor-

macij in podroben opis postopkov so bili otroku 

bolj v pomoč za doseganje primernega sodelova-

nja. 

Kombinacija procesnih in senzornih informacij je 

zelo učinkovita strategija (26), navajanje razlogov 

za poseg ter razlaga, zakaj so potrebni nekateri in-

strumenti, je pomembno za povečanje možnosti 

dobrega sodelovanja otroka med posegom. De-

monstracija postopka je bila večkrat uporabljena 

pri deklicah, vendar ni pomembno vplivala na so-

delovanje pri posegu. 

Natančna navodila med posegom omogočajo 

boljše sodelovanje otroka med posegom. Wein-

stein et al. (8) so dokazali, da je dajanje navodil 

zelo učinkovito, medtem ko prepričevanje ni. V tej 

raziskavi je bila pozitivna korelacija med prepri-

čevanjem in uspešnostjo zdravljenja. Razliko med 

raziskavama lahko pripišemo kulturni in časovni 

razliki (Weinstein et al. so raziskavo naredili leta 

1982, ta raziskava je bila narejena leta 2001). 

Otroci so dandanes manj vajeni avtoritativnega 

pristopa in ne reagirajo zaželeno nanj, temveč bolj 

na prepričevanje in navajanje razlogov za poseg. 

Prav tako daje dobre rezultate dajanje občutka 

nadzora, še posebej med bolj invazivnimi posegi v 

ustni votlini (27). Nadzor je pomemben mehani-

zem spoprijemanja z bolečino in anksioznostjo pri 

otrocih in pri odraslih (12). 

Pozitivna potrditev presenetljivo ni imela po-

membne korelacije z uspešnostjo zdravljenja, kar 

bi lahko pripisali temu, da prepogosta uporaba te 

strategije na dolgi rok ne daje več pozitivnih re-

zultatov. Boljše rezultate daje kombinacija nega-

tivne in pozitivne potrditve (9), uporaba samo po-

zitivne potrditve je še posebej neučinkovita pri ne-

izkušenih zobozdravnikih. 

Rezultati te raziskave so zaradi omejenega števila 

otrok, neizkušenih zobozdravnikov in nerandomi-

zirane populacije manj zanesljivi. Seje niso bile 

časovno enako dolge, bolj invazivni posegi so tra-

jali dlje. Večina otrok je bilo sodelujočih, niso bili 

iz eksplicitno nesodelujoče skupine. Prav tako bi 

bilo zanimivo preizkusiti te strategije na otrocih, 

ki imajo težave s komunikacijo in uporabo »never-

balnih« oblik komunikacije pri posegih v ustni 

votlini. 

 

7 Zaključek 

 

1. Verbalna komunikacija igra pomembno 

vlogo pri zmanjševanju strahu pred in med 

posegom ter za doseganje dobrega sodelova-

nja in zadovoljstva pacienta. 

2. Specifične strategije, ki kažejo korelacijo 

med anksioznostjo in sodelovanjem in uspe-

šnostjo zdravljenja, so empatični pristop, da-

janje senzornih informacij, navodil in ob-

čutka nadzora ter asertivnost. 

3. Uporaba orodij drugih disciplin pomaga pri 

reševanju težav v zobozdravstvu. 

 

Lastna izkušnja 

Specialistična ambulanta za otroško in preven-

tivno zobozdravstvo se razlikuje od ambulante za 

otroke in mladino v strukturi pacientov, saj obrav-

nava paciente stare od 1–3 let, paciente s kronič-

nimi boleznimi, z zaostankom v telesnem in du-

ševnem razvoju in paciente, napotene z napotnico, 

kjer kot razlog prevladuje strah pred zobozdravni-

škim posegom in posledično nesodelovanje pri 
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posegih v ustni votlini (kar je ravno nasprotno od 

pacientov, zajetih v opisani raziskavi). Vsaka sku-

pina potrebuje drugačen pristop oz. kombinacijo 

verbalnih in neverbalnih strategij. Pri izboru stra-

tegij je potrebno upoštevati starost otroka, stopnjo 

njegovega telesnega in duševnega razvoja, pridru-

žene bolezni, prejšnje izkušnje (oz. v primeru naj-

mlajših se zavedati, da smo njihova prva izkušnja 

z zobozdravnikom). Pri obravnavi otrok nismo 

osredotočeni samo na njih, saj prihajajo v sprem-

stvu staršev ali skrbnikov, ki igrajo pomembno 

vlogo pri sodelovanju otroka pri posegih v ustni 

votlini, oz. še širše pri ohranjanju ustnega zdravja 

otroka. 

1–3 let 

Pri posvetovalnicah ob 1., 2. in 3. letu starosti po-

teka glavna komunikacija s starši, v pogovoru z 

njimi odkrivamo dejavnike tveganja za poslabša-

nje ustnega zdravja otroka. Že v pogovoru z njimi 

uporabljam vse tri osnovne pristope (permisivni, 

empatični, osebni), saj je najpomembnejše, da se 

strinjamo, da vsi delamo za dobro otroka, tudi če 

to pomeni, da je treba odpraviti določene škodljive 

razvade, ki so jih uvedli sami. 

V primeru, da je treba že pri tej starosti začeti z 

invazivnimi posegi (restavracija), pri triletnikih 

najpogosteje uporabim permisivni pristop v kom-

binaciji s tehniko »povej-pokaži-naredi«, dajem 

jasna in kratka navodila ter pozitivno potrditev, 

uporabljam ne ogrožajoče besede, ki opisujejo 

moje pripomočke. Podpora staršev je zelo po-

membna, saj se otroci pri teh letih še vedno obra-

čajo na njih, kadar jih je strah ali so negotovi. S 

postopnim uvajanjem novih pripomočkov in ve-

dno zahtevnejših postopkov za restavracijo zob, 

lahko dosežem dobro sodelovanje otroka pri zo-

bozdravniških posegih in povečam možnosti za 

uspešno zdravljenje. 

Kronični bolniki, zaostanek v telesnem in dušev-

nem razvoju 

Pri teh pacientih je treba biti pozoren na njihovo 

osnovno bolezen oz. stanje, ter upoštevati, da 

lahko vpliva na sodelovanje pri zobozdravstvenih 

posegih. Kronični bolniki so lahko frustrirani od 

nenehnih pregledov in posegov pri različnih 

zdravnikih, lahko pa so zelo sodelujoči ravno za-

radi tega. Pri zaostanku v razvoju je potrebno 

upoštevati še vse pridružene bolezni in stanja, ki 

lahko  otežujejo delo v ustni votlini. Še vedno po-

membno vlogo igra otrokova starost in sodelova-

nje staršev, saj so takšni otroci v večji meri odvisni 

od njihove pomoči kot ostali. 

Pri tej skupini otrok največkrat uporabim empa-

tični in osebni pristop (ko jih dovolj spoznam), pri 

samem delu v ustni votlini permisivni pristop s po-

zitivno potrditvijo, dajem jasna in kratka navodila, 

pomoč staršev je neobhodna in zelo prispeva k 

uspešnosti zdravljenja. 

Anksiozni pacienti 

Ti pacienti prihajajo z napotnico od izbranega zo-

bozdravnika, kjer so se zaman trudili za primerno 

sodelovanje pri posegih v ustni votlini, v največ 

primerih gre za slabo izkušnjo pri prejšnjih pose-

gih. Začetne seje so namenjene odkrivanju in od-

pravljanju škodljivih navad, ki so vodile k sla-

bemu ustnemu zdravju, ter vzpostavljanju zaup-

nega odnosa med mano in otrokom. Najpogosteje 

uporabim permisivni pristop v kombinaciji s teh-

niko »povej-pokaži-naredi«, pripravim jih tudi za 

naslednjo sejo, da vedo, kaj jih čaka. Sčasoma 

lahko uporabim osebni pristop, ko se že dovolj 

spoznamo, ob invazivnih posegih uporabim empa-

tični pristop. 

Način dela in uporaba določene komunikacijske 

strategije v moji ambulanti je kombinacija teore-

tičnega znanja, opazovanja starejših kolegov pri 

delu z otroki in lastnih izkušenj. Prilagajam se nji-

hovi starosti in sposobnosti dojemanja sveta okoli 

sebe, potrebam po ne/invazivnem zdravljenju, 

upoštevam njihove pridružene bolezni in stanja in 

se vedno trudim poudariti pomen dobrega ustnega 

zdravja. Ob vsem tem je zelo pomembna komuni-

kacija s starši in skrbniki, saj je uspeh zdravljenja 

odvisen od upoštevanja navodil, ki se jih morajo 

držati doma. Pričakovanja staršev se z leti spremi-

njajo, zato je potrebno sproti ocenjevati uspeh svo-

jih komunikacijskih strategij in se dodatno izobra-

ževati na tem področju, da lahko dosegamo svoje 

in njihove cilje glede dobrega ustnega zdravja. 
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Povzetek 

 

Uspeh in ugled organizacije sta osnovni sestavini kakovosti njenega poslovanja. Uspeh organizacije oprede-

ljujeta njena učinkovitost in uspešnost delovanja, medtem ko je ugled povezan s podobo organizacije, in sicer 

njeno urejenostjo in uglednostjo. 

Z namenom preučiti uspeh in ugled Stomatološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter po-

dati predloge za njuno izboljšanje, smo analizirali izbrane kazalnike uspeha in ugleda v obdobju 2017-2019. 

Rezultati analiz kažejo, da je Stomatološka klinika akreditirana ustanova, ki edina v Sloveniji izvaja primarno, 

sekundarno in terciarno zobozdravstveno dejavnost, pedagoško dejavnost in raziskovalno dejavnost. Uspeh in 

ugled Stomatološke klinike ocenjujemo kot zelo dober, vendar obstajajo razlike med posameznimi organiza-

cijskimi enotami, ki bi jih bilo potrebno izenačiti. Pomanjkljivosti se kažejo tudi pri delovnih pogojih in mož-

nostih za usposabljanje ter učenje, kar bi bilo smiselno izboljšati z iskanjem dodatnih virov financiranja. Ugle-

dnost organizacije je glede na izbrani kazalnik z vidika javnega in strokovnega mnenja v obdobju 2017-2019 

upadla, zato bi bilo smiselno investirati v povečanje odmevnosti tako raziskovalnih kot strokovnih dosežkov 

na Stomatološki kliniki. 

 

 

1 Uvod 

Uspeh in ugled organizacije sta osnovni sestavini ka-

kovosti njenega poslovanja (1). Uspeh organizacije 

izhaja iz njene ekonomike, pri čemer upoštevamo do-

gajanje v organizaciji navznoter (preudarnost) in do-

gajanje navzven v okolju (gibčnost). V okviru preu-

darnosti opredeljujemo ekonomiko organizacije z 

učinkovitostjo, ki jo dosegamo s povečanjem rezul-

tatov dela glede na razpoložljive vire (2). Učinkovi-

tost opisujemo s produktivnostjo in ekonomičnostjo 

(1). Ločimo produktivnost delovnih sredstev (npr. 

uporaba tehnologije) in produktivnost dela (npr. upo-

raba znanja). Večji učinki v krajšem času pomenijo 

večjo produktivnost. Ekonomičnost je povezana z 

gospodarnim ravnanjem s sredstvi in delom; večji 

učinki ob manjši porabi pomenijo večjo ekonomič-

nost. V okviru gibčnosti opredeljujemo ekonomiko 

organizacije z uspešnostjo, ki jo definiramo kot raz-

merje med doseženim in načrtovanimi rezultati (2, 3). 

Uspešnost organizacije opisujemo s tržnostjo in prož-

nostjo (1). Tržnost definiramo kot prodajno in na-

bavno konkurenčnost organizacije, medtem ko je 

prožnost organizacije povezana z njegovo sposob-

nostjo vpliva ali odziva na okolje, ne samo tržno. Obe 

prvini uspešnosti organizacije se nanašata na vpliv 

organizacije na okolje, njegovo prilagajanje okolju 

oziroma oboje. Odraz uspeha sta donosnost oziroma 

tržna vrednost organizacije. Uspešne organizacije 

imajo tako visoko učinkovitost kot tudi uspešnost (4). 

Ugled organizacije je njeno dobro ime oziroma po-

doba, ki izhaja iz vedenja organizacije, pri čemer za-

jema tako finančne kot tudi nefinančne rezultate (1, 

5). Na ugled organizacije vplivajo različni deležniki, 

to so posamezniki ali skupine ljudi, ki so pod vplivom 

ali sami vplivajo na delovanje organizacije (6, 7). 

Skozi odzive vseh deležnikov se oblikuje splošen 

ugled organizacije. Ugled je rezultat procesa, v kate-

rega so vključene ideje, občutki in pretekle izkušnje 

posameznika z organizacijo (8). Osnovni sestavini 

ugleda sta urejenost organizacije (navznoter) in ugle-

dnost organizacije (navzven). Urejenost organizacije 

je odvisna od notranjih odnosov, tako medčloveških 

kot med oddelčnih, in od ustvarjalnosti. Ustvarjalnost 

zajema raziskovalne dosežke, inovacije, kakovost 
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učinkov in oblikovanja. Tako raziskovalno dejavnost 

kot inovacije podjetje lahko uporablja za lasten na-

predek in jih tudi trži. Oblikovanje pa naredi izdelek 

na trgu bolj privlačen in je lahko povezano tudi s ce-

lostno podobo samega organizacije. Uglednost orga-

nizacije ustvarjata poslovna sposobnost in zaneslji-

vost organizacije ter odnosi z javnostmi in odnosi v 

družbi (1). Poslovna sposobnost organizacije je spo-

sobnost tržnega zadovoljevanja potreb, financiranja 

in plačilnosti v skladu s pričakovanji udeležencev; 

poslovno zanesljivost organizacije definiramo kot 

sklop dobrih lastnosti organizacije v poslovanju. Od-

nosi z javnostmi oziroma vzpostavitev ugodnih vti-

sov za oblikovanje naklonjenega javnega mnenja tudi 

pomembno vplivajo na uglednost organizacije. Orga-

nizacija ustvarja ugled z načrtovani in nenačrtova-

nimi aktivnostmi tako, da s posredovanjem informa-

cij v okolje vpliva na oblikovanje mnenj različnih 

skupin deležnikov (9). Odraz ugleda organizacije je 

ugodno javno mnenje o organizaciji (1). 

2 Predstavitev Stomatološke klinike Univerzi-

tetnega kliničnega centra Ljubljana 

Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega 

centra v Ljubljani je zobozdravstvena ustanova, na 

kateri se izvaja klinična, pedagoška in raziskovalna 

dejavnost. V okviru klinične dejavnosti se izvajajo 

primarna zobozdravstvena obravnava, sekundarna 

specialistična obravnava in terciarna dejavnost. Pe-

dagoška dejavnost obsega vključevanje v pedagoški 

proces dodiplomskega študija dentalne medicine, v 

okviru katerega se opravlja primarna zobozdrav-

stvena dejavnost. Podiplomska pedagoška dejavnost 

se izvaja v obliki sekundariata in specializacij. Sto-

matološka klinika je s strani Ministrstva za zdravje 

pooblaščena ustanova za izvajanje sekundariata (v 

okviru primarne zobozdravstvene dejavnosti) in pet 

vrst specializacij (v okviru sekundarne specialistične 

dejavnosti). Stomatološka klinika v Ljubljani je tudi 

edina zobozdravstvena terciarna ustanova v Slove-

niji, saj edina v državi izvaja nekatera najbolj za-

htevna zdravljenja. Zaposleni zdravstveni kader, po-

leg klinične in pedagoške dejavnosti izvaja tudi razi-

skovalno dejavnost, ki obsega tako bazične kot apli-

kativne raziskave. Zdravstveni delavci se vključujejo 

v različne raziskovalne projekte in programe, tako 

znotraj državnih mej kot tudi mednarodno (10-12). 

Stomatološko kliniko sestavlja pet organizacijskih 

enot oziroma centrov, na katerih se izvajajo različne 

specialistične klinične dejavnosti, in sicer: Center za 

ustne bolezni in parodontologijo, Center za otroško 

in preventivno zobozdravstvo, Center za stomatolo-

ško protetiko, Center za zobne bolezni in Center za 

zobno in čeljustno ortopedijo. V okviru dejavnosti 

Centra za otroško in preventivno dejavnost in Centra 

za zobne bolezni se izvajajo tudi ambulantne posege 

v splošni anesteziji za paciente z zmanjšanimi zmož-

nostmi. Na Stomatološki kliniki je zaposlen ne zdrav-

stveni in zdravstveni kader, vodita jo poslovni in stro-

kovni direktor ter glavna medicinska sestra klinike. 

Vsak center ima tudi svojega strokovno vodjo ter 

organizatorko dela zdravstvene nege. Svoje stro-

kovne in znanstvene dosežke zaposleni zdravstveni 

kader predstavlja na domačih in tujih znanstvenih in 

strokovnih srečanjih ter jih objavlja v številnih med-

narodnih in domačih strokovnih ter znanstvenih 

publikacijah. Sodelavci Stomatološke klinike so 

člani razširjenega strokovnega kolegija za stomatolo-

gijo pri Ministrstvu za zdravje, člani Strokovnega 

sveta za stomatologijo pri Slovenskem zdravniškem 

društvu ter sodelujejo v različnih projektnih in delov-

nih skupinah Ministrstva za zdravje in Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje. Sodelujejo tudi s članicami 

Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem in s 

številnimi univerzami v tujini. Sodelavci so tudi člani 

uredniških odborov ter recenzenti domačih in tujih 

strokovnih oziroma znanstvenih revij. 

Kot del Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani 

Stomatološka klinika sledi desetim strateškim ciljem 

z vidika pacienta in drugih odjemalcev, vidika proce-

sov, vidika učenja in rasti ter finančnega vidika. 

Stremi k uspešni, celoviti, kakovostni in varni zdrav-

stveni obravnavi, zagotavljanju dostopnosti do 

zdravstvenih storitev ter zadovoljstvu pacientov in 

drugih odjemalcev. Na področju procesov si priza-

deva za učinkovito zdravstveno obravnavo in učinko-

vite vodstvene ter podporne procese. Z vidika učenja 

in rasti poskuša doseči motiviran in usposobljen ka-

der, razvijati in uvajati nova znanja in nove metode 

zdravljenja v prakso ter se zavzema za visoko raven 

razvojno-raziskovalne dejavnosti. S finančnega vi-

dika si prizadeva za uravnoteženo in dolgoročno sta-

bilno finančno poslovanje, rast prihodkov in obvla-

dovanje odhodkov. Z namenom preučiti uspeh in 
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ugled Stomatološke klinike Univerzitetnega klinič-

nega centra Ljubljana ter podati predloge za njuno iz-

boljšanje, so bili cilji naloge: 

− analizirati izbrane kazalnike uspeha Stomatolo-

ške klinike v triletnem obdobju 2017-2019 

− analizirati izbrane kazalnike ugleda Stomatolo-

ške klinike v triletnem obdobju 2017-2019 

− ovrednotiti kazalnike kakovosti poslovanja v tri-

letnem obdobju 2017-2019 

− predlagati ukrepe za izboljšanje kakovosti poslo-

vanja Stomatološke klinike. 

 

3 Metode dela 

Za ovrednotenje uspeha in ugleda Stomatološke kli-

nike smo pregledali javno dostopna poslovna in stro-

kovna letna poročila Univerzitetnega kliničnega cen-

tra Ljubljana za leto 2017, 2018 in 2019. Zabeležili 

smo podatke, ki so se nanašali na Stomatološko kli-

niko in za analizo uspeha ekstrapolirali podatke, ki so 

nam služili za oceno učinkovitosti Stomatološke kli-

nike (produktivnosti in ekonomičnosti). Proučili smo 

vidike uspešnosti, in sicer njeno tržnost in prožnost. 

Z namenom ocene ugleda Stomatološke klinike smo 

analizirali urejenost in uglednost organizacije. Ovre-

dnotili smo vsako organizacijsko enoto (center) po-

sebej in Stomatološko kliniko kot celoto. 

4 Merjenje uspeha Stomatološke klinike 

Za merjenje uspeha Stomatološke klinike smo izbrali 

različne kazalnike učinkovitosti in uspešnosti zdrav-

stvene dejavnosti. Učinkovitost in uspešnost smo 

ovrednotili za zdravstveno dejavnost, ki je primarna 

dejavnost Stomatološke klinike. 

5 Merjenje učinkovitosti 

Za merjenje učinkovitosti Stomatološke klinike smo 

analizirali produktivnost in ekonomičnost izvajanja 

zdravstvene dejavnosti. Zaradi raznolikosti posame-

znih specialističnih dejavnosti, različnega obsega 

plana realizacije in različnega vrednotenja posame-

znih zobozdravstvenih storitev smo za ovrednotenje 

produktivnosti merili tri kazalnike. Spremljali smo 

število opravljenih ambulantnih obravnav, število 

obravnavanih bolnikov in število realiziranih storitev 

zobozdravstvene dejavnosti (merjeno v točkah) za 

Stomatološko kliniko kot celoto in njene posamezne 

organizacijske enote za leto 2017, 2018 in2019. 

Ekonomičnost smo merili tako, da smo preračunali 

število opravljenih ambulantnih obravnav, število 

obravnavanih bolnikov in število realiziranih storitev 

(v točkah) na zaposlenega zdravstvenega delavca 

(zobozdravnika specialista, zobozdravnika ne speci-

alista in zdravstvenega tehnika) ter na zaposlenega 

zobozdravnika specialista. Med seboj smo primerjali 

ekonomičnost različnih organizacijskih enot kot tudi 

celotne Stomatološke klinike v obdobju 2017-2019. 

6 Merjenje uspešnosti 

Za merjenje uspešnosti Stomatološke klinike smo 

analizirali tržnost in prožnost izvajanja zdravstvene 

dejavnosti. Za ovrednotenje tržnosti Stomatološke 

klinike smo vrednotili plačilo realiziranih storitev 

javne zdravstvene službe, glede na število realizira-

nih točk in vrednost točke za posamezno organizacij-

sko enoto in Stomatološko kliniko kot celoto v ob-

dobju 2017-2019. Za leti 2018 in 2019 smo vrednotili 

tudi poslovni izid. 

Za ovrednotenje prožnosti smo vrednotili uspešnost 

skrajševanja čakalnih seznamov za različne stopnje 

nujnosti (zelo hitro, hitro, redno) v opazovanem ob-

dobju 2017-2019. Merili smo število dni čakanja ter 

število čakajočih na prvi pregled na posamezni orga-

nizacijski enoti Stomatološke klinike. 

7 Merjenje ugleda Stomatološke klinike 

Za ovrednotenje ugleda Stomatološke klinike smo 

merili kazalnike urejenosti in kazalnike uglednosti na 

področju zdravstvene, pedagoške in raziskovalne de-

javnosti Stomatološke klinike. Za analizo urejenosti 

smo preučili poročila merjenja organizacijske klime 

in zadovoljstva zaposlenih v letu 2017, 2018 in 2019. 

Za ovrednotenje ustvarjalnosti smo se osredotočili na 

raziskovalno dejavnost in smo si kot kazalnika razi-

skovalne ustvarjalnosti izbrali število objavljenih 

znanstvenih člankov ter število zaposlenih vpetih v 

raziskovalnih projektih. Kot kazalnike uglednosti 

smo preučili akreditacijo in odmevnost zaposlenih 

glede pedagoške in raziskovalne dejavnosti. 
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7 Merjenje urejenosti 

Za ovrednotenje odnosov na Stomatološki kliniki 

smo preučili rezultate organizacijske klime in zado-

voljstva zaposlenih za leto 2017, 2018 in 2019. Preu-

čevali smo odnos zaposlenih do kakovosti, notranje 

odnose, motivacijo in zavzetost zaposlenih, inovativ-

nost in iniciativnost, odnos do vodenja, organizira-

nost, strokovno usposobljenost in učenje, notranje 

komuniciranje in informiranje, zadovoljstvo zaposle-

nih in njihovo poznavanje poslanstva in vizije ter ci-

ljev Stomatološke klinike. 

Za ovrednotenje ustvarjalnosti na Stomatološki kli-

niki smo se osredotočili na raziskovalno dejavnost, in 

sicer smo preučevali število objavljenih znanstvenih 

člankov s faktorjem vpliva (SCI) v obdobju med 

2017 in 2019 ter vpetost zaposlenih v raziskovalne 

projekte za celotno Stomatološko kliniko in njene po-

samezne organizacijske enote. Za primerjavo med 

organizacijskimi enotami smo preračunali tudi šte-

vilo objavljenih SCI člankov oziroma vpetih v razi-

skovalne projekte na število zaposlenih zobozdravni-

kov na posameznem centru. 

8 Merjenje uglednosti 

Uglednost Stomatološke klinike smo presojali z ana-

lizo njene poslovne sposobnosti in zanesljivosti ter z 

analizo odnosov Stomatološke klinike z javnostjo in 

odnosov v družbi tako, da smo pregledali akreditacijo 

Stomatološke klinike in vpetost zaposlenih v najvišje 

strokovne organe na nacionalni in mednarodni ravni 

ter njihovo pedagoško in znanstveno odmevnost. Pe-

dagoško odmevnost smo merili kot število vabljenih 

predavanj, znanstveno odmevnost pa s številom 

čistih citatov. Tako pedagoško kot znanstveno od-

mevnost smo opredelili za celotno Stomatološko kli-

niko in njene posamezne organizacijske enote ter pre-

računali kazalnika glede na število zaposlenih zoboz-

dravnikov za leto 2017, 2018 in 2019. 

9 Rezultati 

Na Stomatološki kliniki je od leta 2017 do leta 2019 

število zaposlenega zdravstvenega in ne zdravstve-

nega kadra naraslo iz 85 na 98 zaposlenih, pri čemer 

prevladuje zdravstveni kader. Razporeditev zaposle-

nih za leto 2017, 2018 in 2019 po posameznih orga-

nizacijskih enotah (centrih) glede na izobrazbo kadra 

prikazuje Slika 1. Celokupno je največ zaposlenih na 

Centru za stomatološko protetiko (Slika 1 c), najmanj 

na Centru za otroško in preventivno zobozdravstvo 

(Slika 1 b). 
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Slika 1: Število zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah glede na izobrazbo 
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Realizacija zobozdravstvenih storitev po pogodbi z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(ZZZS) se meri v številu točk, pri čemer so različne 

storitve ovrednotene z različnim številom točk. Vre-

dnost točke v evrih se spreminja na letni ravni. Sto-

matološka klinika je po pogodbi z ZZZS v letu 2017 

načrtovala realizacijo 857467 točk (od tega 84% točk 

iz specialistične dejavnosti), v letu 2018 912518 točk 

(od tega 79% iz specialistične dejavnosti) in v letu 

2019 1051950 točk (od tega 82% iz specialistične de-

javnosti). V okviru posameznih organizacijskih enot 

Stomatološke klinike se programi izvajajo načrto-

vano, vendar v različnem obsegu točk (Tabela 1). 

Točke so ovrednotene raznoliko, glede na ne specia-

listično oziroma specialistično zdravstveno področje 

ter splošni letni dogovor z ZZZS. 

Tabela 1: Načrtovana realizacija točk glede na dejavnost za posamezno organizacijsko enoto in Stomatolo-

ško kliniko kot celoto za obdobje od 2017 do 2019. 

 2017 2018 2019 

 specialistična dejavnost / ne 
specialistična dejavnost 

specialistična dejavnost/ ne 

specialistična dejavnost 

specialistična dejavnost/ ne 

specialistična dejavnost 

Center za ustne bolezni in 
parodontologijo 

114001/ 
29563 

114001/ 
41475 

114001/ 
41475 

Center za otroško in preven-
tivno zobozdravstvo 

53585/ 
20236 

49385/ 
20236 

45585/ 
20236 

Center za stomatološko 
protetiko 

135134/ 
59125 

149134/ 
82951 

149134/ 
82951 

Center za zobne bolezni in 
endodontijo 

152306/ 
29563 

152306/ 
41475 

152306/ 
41475 

Center za zobno in 
čeljustno ortopedijo 

263955/ 
0 

261555/ 
0 

404788/ 
0 

SKUPAJ 
718981/ 
138486 

726381/ 
186137 

865813/ 
186137 

Celokupno število planiranih točk je v obdobju od 

2017 do 2019 naraslo za 146832 točk, pretežno za-

radi povečanja obsega pogodbenega programa na po-

dročju zobne in čeljustne ortopedij (za 143233 točke 

v letu 2019) in na področju stomatološke protetike 

(za 14000 točk v letu 2018). Največji delež točk pri-

speva specialistična dejavnost na področju zobne in 

čeljustne ortopedije (37% leta 2017, 36% leta 2018 

ter 47% leta 2019), najmanjši delež točk pa speciali-

stična dejavnost otroškega in preventivnega zoboz-

dravstva (7% leta 2017 in 2018 ter 5% let 2019). Ne 

specialistična dejavnost se izvaja na vseh organiza-

cijskih enotah Stomatološke klinike, razen na Centru 

za zobno in čeljustno ortopedijo, vendar obsega le 

manjši delež dejavnosti (16% leta 2017, 20% leta 

2018 in 18% leta 2019), ki se izvaja na Stomatološki 

kliniki. Primarna zobozdravstvena dejavnost se iz-

vaja v okviru dodiplomskega pouka dentalne medi-

cine. 

8 Ovrednotenje uspeha Stomatološke klinike 

Uspeh smo ovrednotili s kazalniki učinkovitosti 

in kazalniki uspešnosti za Stomatološko kliniko 

kot celoto in za posamezne organizacijske enote. 

9 Ovrednotenje učinkovitosti 

Produktivnost Stomatološke klinike kot celote in po-

sameznih organizacijskih enot je prikazana kot šte-

vilo ambulantnih obravnav na letni ravni (Slika 2 a), 

število obravnavanih bolnikov na letni ravni (Slika 3 

a) in število realiziranih storitev zobozdravstvene de-

javnosti (merjeno v točkah, Slika 4 a) za leto 2017, 

2018 in 2019. 

Ekonomičnost Stomatološke klinike kot celote in po-

sameznih organizacijskih enot je prikazana kot šte-

vilo opravljenih ambulantnih obravnav (Slika 2 b), 

število obravnavanih bolnikov (Slika 3 b) in število 

realiziranih storitev (v točkah, Slika 4 b) na zaposle-

nega zdravstvenega delavca ter na zaposlenega 
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zobozdravnika specialista (Slika 2 c za obravnave, 

Slika 3 c za obravnavane bolnike, Slika 4 c za reali-

zirane storitve). Kazalniki so prikazani za posamezne 

organizacijske enote in za Stomatološko kliniko kot 

celoto za leto 2017, 2018 in 2019. 

 
 

 
a 

 

 
b 

 

 
c 

Slika 2: Histogram števila opravljenih ambulantnih obravnav po posameznih organizacijskih enotah in 

za Stomatološko kliniko kot celoto v obdobju 2017-2019 (a) ter preračunano število ambulantnih 

obravnava na zaposlenega (b) ter zaposlenega zobozdravnika specialista (c). 

 

Največji delež ambulantnih obravnav, ki so bile 

opravljene na Stomatološki kliniki, se je izvedlo na 

Centru za zobno in čeljustno ortopedijo (30% v letu 

2017, 32% v letu 2018 in 40% v letu 2019), najmanjši 

na Centru za zobne bolezni in endodontijo (13% v 

letu 2017 in 2018, 11 % v letu 2019). Število oprav-

ljenih ambulantnih obravnav glede na število zapo-

slenih zdravstvenih delavcev je v opazovanem ob-

dobju presegalo povprečje Stomatološke klinike na 

Centru za ustne bolezni in parodontologijo, Centru za 

otroško in preventivno zobozdravstvo in Centru za 

zobno in čeljustno ortopedijo. Število obravnav na 

zaposlenega zobozdravnika je v letih 2017 in 2018 

presegalo povprečje Stomatološke klinike na Centru 

za ustne bolezni in parodontologijo, Centru za otro-

ško in preventivno zobozdravstvo in Centru za zobno 

in čeljustno ortopedijo, v letu 2019 pa na Centru za 

otroško in preventivno zobozdravstvo in Centru za 

zobno in čeljustno ortopedijo. 
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Slika 3: Histogram števila obravnavanih bolnikov po posameznih organizacijskih enotah in za Stoma-

tološko kliniko kot celoto v obdobju 2017-2019 (a) ter preračunano število obravnavanih bolnikov na 

zaposlenega (b) ter zaposlenega zobozdravnika specialista (c). 

 

Največji delež bolnikov, ki so bili obravnavani na 

Stomatološki kliniki, se je leta 2017 in 2018 obrav-

naval na Centru za ustne bolezni in parodontologijo, 

leta 2019 pa na Centru za zobno in čeljustno ortope-

dijo (26 %), najmanjši v letu 2017 in 2018 na Centru 

za stomatološko protetiko (14%), v letu 2019 na Cen-

tru za otroško in preventivno zobozdravstvo (16%). 

Število obravnavanih bolnikov preračunano na zapo-

slenega zdravstvenega delavca je v opazovanem 

obdobju presegalo povprečje Stomatološke klinike 

na vseh organizacijskih enotah, razen na Centru za 

stomatološko protetiko. Število obravnavanih bolni-

kov na zaposlenega zobozdravnika je v opazovanem 

obdobju presegalo povprečje Stomatološke klinike 

na Centru za ustne bolezni in parodontologijo, Centru 

za otroško in preventivno zobozdravstvo in Centru na 

zobno in čeljustno ortopedijo. 
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Slika 4: Histogram realizacije v točkah po posameznih organizacijskih enotah in za Stomatološko kliniko 

kot celoto v obdobju 2017-2019 (a) ter preračunano število realiziranih točk na zaposlenega (b) ter zapo-

slenega zobozdravnika specialista (c). 

 

Največji delež k realizaciji Stomatološke klinike, 

merjeno v točkah, prispeva Center za zobno in če-

ljustno ortopedijo (31% v letu 2017 in 2018, 39% v 

letu 2019), najmanjši Center za otroško in preven-

tivno zobozdravstvo (10% v letu 2017, 8% v letu 

2018 in 9% v letu 2019). 

Realizacija na zaposlenega zdravstvenega delavca je 

v letih 2017 in 2018 presegala povprečje Stomatolo-

ške klinike na Centru za ustne bolezni in parodonto-

logijo, Centru za zobne bolezni in endodontijo in 

Centru za zobno in čeljustno ortopedijo, leta 2019 pa 

le na Centru za zobno in čeljustno ortopedijo. Reali-

zacija na zaposlenega zobozdravnika je v opazova-

nem obdobju presegala povprečje Stomatološke kli-

nike le na Centru za zobno in čeljustno ortopedijo, 

razen v letu 2018, ko je bila višja tudi na Centru za 

stomatološko protetiko. 

10 Ovrednotenje uspešnosti 

Kot mero uspešnosti smo prikazali poslovni izid Sto-

matološke klinike za leto 2018 in 2019 (za leto 2017 

ni dostopen) in primerjali načrtovan izid z dejansko 

realiziranim (Slika 5). Prožnost prilagajanja na oko-

lje, in sicer na povečane potrebe po obravnavi bolni-

kov v splošni populaciji smo merili z dolžino čakal-

nih dob (Slika 6 a) glede na stopnjo nujnosti na na-

potnici in številom čakajočih oseb (Slika 6 b) na prvi 

pregled. 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 

47 |  

 

5000000 

4000000 

 
3000000 

 
2000000 

 
1000000 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 

LETO 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

2019 

 

PRIHODKI_PLAN PRIHODKI_REALI-

ZACIJA ODHODKI_PLAN OD-

HODKI_REALIZACIJA PRIHODKI-

ODHODKI_PLAN 

PRIHODKI-ODHODKI_REALIZACIJA 

Slika 5: Plan in poslovni izid Stomatološke klinike za leti 2018 in 2019. 

 

Slika 5 prikazuje plan in poslovni izid Stomatološke 

klinike v letu 2018 in 2019, medtem ko rezultati za 

leto 2017 niso dostopni. Večji delež prihodkov izhaja 

iz plačila pogodbenih obveznosti ZZZS za opravlja-

nje specialističnih programov in terciarne dejavnosti, 

manjši pa iz primarne zobozdravstvene dejavnosti in 

samoplačniške dejavnosti. Tako v letu 2018 kot 2019 

je bilo realiziranih prihodkov več kot odhodkov. Pla-

nirani prihodki so se v letu 2019 povečali glede na 

leto 2018, predvsem na račun dveh dodatnih specia-

lističnih programov na področju zobne in čeljustne 

ortopedije. Realizirani prihodki so bili tako v letu 

2018 kot letu 2019 višji od načrtovanih. Odhodki so 

v večji meri povezani s stroški dela in materialnimi 

stroški. V letu 2018 so bili planirani odhodki manjši 

od realiziranih, nasprotno v letu 2019, ko so bili pla-

nirani odhodki večji od realiziranih. Poslovni izid je 

bil v letu 2019 boljši kot v letu 2018. Podatki poslov-

nega izida posameznih organizacijskih enot Stomato-

loške klinike niso javno dostopni, vendar zaradi pre-

seganja plana v letu 2017 na Centru za otroško in pre-

ventivno zobozdravstvo ni bilo plačanih za 21.619 

EUR zobozdravstvenih storitev (od tega 17.999 EUR 

iz ne specialistične dejavnosti), na Centru za ustne 

bolezni in parodontologijo 9.647 EUR in na Centru 

za zobno in čeljustno ortopedijo za 6.759 EUR nepla-

čanih specialističnih zobozdravstvenih storitev za-

radi preseženega plana realizacije. V letu 2018 na 

Centru za otroško in preventivno zobozdravstvo ni 

bilo plačanih za 3328 EUR specialističnih 

zobozdravstvenih storitev, v letu 2019 pa 28923 EUR 

ne specialističnih zobozdravstvenih storitev.
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Slika 6: Čakalne dobe v dnevih (a) in število čakajočih oseb na prvi pregled glede na stopnjo nujnosti 

(zelo hitro, hitro, redno) in glede na organizacijsko enoto za leto 2017, 2018 in 2019. 

 

Čakalne dobe kot tudi število čakajočih na prvi 

pregled sta se od leta 2017 do 2019 povečala na 

vseh organizacijskih enotah za vse stopnje nujno-

sti (stopnja nujnosti ‘zelo hitro’ je bila vpeljana 

leta 2018). Najdaljše čakalne dobe in največje šte-

vilo čakajočih na prvi pregled nista sorazmerna. 

Tako je bila na primer leta 2019 s stopnjo nujnosti 

'redno' najdaljša čakalna doba na Centru za stoma-

tološko protetiko, največ čakajočih pa na Centru 

za ustne bolezni in parodontologijo in na Centru 

za zobno in čeljustno ortopedijo. Število oseb na-

potenih s stopnjo nujnosti 'hitro' je naraslo pred-

vsem na področju zobnih bolezni in endodontije 

ter zobne in čeljustne ortopedije, medtem ko se je 

število čakajočih s stopnjo nujnosti 'redno' 

občutno povečalo v letu 2019 na Centru za ustne 

bolezni in parodontologijo. 

11 Ovrednotenje ugleda Stomatološke klinike 

11.1 Ovrednotenje urejenosti 

Povzetek povprečnih ocen rezultatov vprašalni-

kov organizacijske klime in zadovoljstva zaposle-

nih kot mere urejenosti Stomatološke klinike pri-

kazuje Slika 7. Podatki za posamezne organizacij-

ske enote niso dostopni. 
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Odnos do kakovosti   Notranji odnosi 

Motivacija in zavzetost   Inovativnost in iniciativnost 

Vodenje   Organiziranost 

Strokovna usposobljenost in učenje   Notranje komuniciranje in 

informiranje Zadovoljstvo   Poznavanje poslanstva in 

vizije ter ciljev 

Slika 7: Povprečne ocene za posamezne kazalnike organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih za leto 

2017, 2018 in 2019. 

 

Rezultati ocen posameznih kazalnikov organizacij-

ske klime in zadovoljstva zaposlenih ležijo v razponu 

med povprečno oceno 3 in 4. Vsi kazalniki so v letu 

2018 nekoliko narasli, v letu 2019 pa padli, z izjemo 

kazalnika notranjih odnosov v organizaciji. Slednji v 

celotnem obdobju narašča in dosega v letu 2019 tudi 

najvišjo povprečno oceno. Najnižjo povprečno oceno 

izkazuje kazalnik poznavanja poslanstva in vizije ter 

ciljev organizacije. Tudi kazalnika komuniciranja in 

informiranja zaposlenih ter zadovoljstvo zaposlenih 

sta med kazalniki z najnižjo povprečno oceno. Pov-

prečne ocene so za kazalnike odnosa do kakovosti, 

notranjih odnosov, motivacije in zavzetosti, 

inovativnosti in iniciativnosti ter vodenja nad pov-

prečjem UKC Ljubljana, ostalih kazalnikov pa pod 

povprečjem UKC Ljubljana. Podatki za posamezne 

organizacijske enote znotraj Stomatološke klinike se 

ne beležijo. 

Ovrednotenje raziskovalne ustvarjalnosti je prika-

zano kot število objavljenih SCI člankov (Slika 8 a) 

in število SCI člankov na zaposlenega zobozdravnika 

(Slika 8 b) ter kot število zaposlenih vpetih v razisko-

valnih projektih (Slika 9 a) in število vpetih na zapo-

slenega zobozdravnika (Slika 9 b) za celotno Stoma-

tološko kliniko in posamezne organizacijske enote. 
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Slika 8: Histogram števila objavljenih člankov v revijah s faktorjem vpliva (SCI članki) po posameznih 

organizacijskih enotah in za Stomatološko kliniko kot celoto v obdobju 2017-2019 (a) ter preračunano 

povprečno število objavljenih člankov na zaposlenega zobozdravnika (b). 

 

Število objavljenih SCI člankov na letni ravni je v ob-

dobju 2017-2019 naraslo za celotno Stomatološko 

kliniko in na vseh organizacijskih enotah, z izjemo 

Centra za otroško in preventivno zobozdravstvo, na 

katerem je število objav leta 2019 upadlo. Najbolj se 

je povečalo število objav na Centru za stomatološko 

protetiko, ki izkazuje tudi največje število objav 

glede na število zaposlenih. Povprečno število objav 

na zaposlenega se je iz 0,6 leta 2017 povzdignilo na 

1,2 objave na zaposlenega leta 2019. Povprečje ob-

javljenih SCI člankov Stomatološke klinike so leta 

2017 in 2018 presegali Center za otroško in preven-

tivno zobozdravstvo, Center za stomatološko prote-

tiko in Center za zobno in čeljustno ortopedijo, leta 

2019 pa Center za stomatološko protetiko in Center 

za zobne bolezni in endodontijo. 
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b 
Slika 9: Histogram števila zaposlenih vpetih v različne raziskovalne projekte po posameznih orga-

nizacijskih enotah in za Stomatološko kliniko kot celoto v obdobju 2017-2019 (a) ter preračunano 

povprečno število raziskovalnih projektov na zaposlenega zobozdravnika (b). 

 

Od leta 2017 do 2019 se je povečala vpetost za-

poslenih v raziskovalne projekte, ki je uravnote-

žena med posameznimi organizacijskimi eno-

tami, vendar je število raziskovalnih projektov 

glede na število zaposlenih največje v celotnem 

opazovanem obdobju na Centru za zobno in če-

ljustno ortopedijo, najmanjše pa na Centru za sto-

matološko protetiko. 

11.2 Ovrednotenje uglednosti 

Stomatološka klinika je edina terciarna zoboz-

dravstvena ustanova v Sloveniji. Kot del Univer-

zitetnega kliničnega centra Ljubljana je od leta 

2017 akreditirana ustanova po standardu kakovo-

sti za bolnišnice DIAS 4.0, standardu kakovosti 

ISO 9001:2015 in standardu kakovosti za zdrav-

stveno dejavnost EN15224 (10-12). 

Zaposleni zobozdravniki na Stomatološki kliniki 

so člani razširjenega strokovnega kolegija za zo-

bozdravstvo, ter člani slovenskih in mednarodnih 

združenj na posameznih specialističnih podro-

čjih. Odmevnost njihovega dela se odraža v 

obliki mednarodnih vabljenih predavanj (Slika 

10) kot tudi citiranosti na področju raziskoval-

nega dela (Slika 11). 
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Slika 10: Histogram števila vabljenih predavanj po posameznih organizacijskih enotah in za Sto-

matološko kliniko kot celoto v obdobju 2017-2019 ter preračunano povprečno število vabljenih pre-

davanj na zaposlenega zobozdravnika (b) 

Število vabljenih predavanj je od leta 2017 do 

2019 celokupno upadlo. Center za zobno in če-

ljustno ortopedijo in Center za otroško in preven-

tivno zobozdravstvo presegata povprečje števila 

vabljenih predavanj na zaposlenega Stomatolo-

ške klinike v celotnem opazovanem obdobju. 

 

 
 

 

a 
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b 

Slika 11: Histogram števila čistih citatov po posameznih organizacijskih enotah in za Stomatološko 

kliniko kot celoto v obdobju 2017-2019 ter preračunano povprečno število čistih citatov na zapo-

slenega zobozdravnika (b) 

Citiranost je med leti 2017 in 2019 narasla. Od-

mevnost znanstvenih člankov se med posame-

znimi organizacijskimi enotami razlikuje, pri 

čemer Center za stomatološko protetiko ter Cen-

ter za zobno in čeljustno ortopedijo presegata 

povprečje citiranosti na zaposlenega zobozdrav-

nika Stomatološke klinike. 

12 Razprava 

Stomatološka klinika se glede na organiziranost 

in število zaposlenih ter obseg dela uvršča med 

manjše klinike Univerzitetnega kliničnega centra 

v Ljubljani. Ne glede na njeno vpetost v organi-

zaciji, je na nacionalnem nivoju edina ustanova, 

kjer se izvaja primarna, sekundarna in terciarna 

zobozdravstvena dejavnost. Poleg klinične dejav-

nosti se izvajata še pedagoška in raziskovalna de-

javnost. Čeprav zaradi majhnosti s svojim delo-

vanjem v omejenem deležu prispeva k celokupni 

kakovosti poslovanja Univerzitetnega kliničnega 

centra, sta merjenje njenega uspeha in ugleda po-

membna za njen razvoj. Zato smo v projektni na-

logi preučili posamezne kazalnike uspeha in 

ugleda v obdobju 2017-2019, jih analizirali glede 

na posamezne organizacijske enote z namenom 

ugotovi možnosti za izboljšanje kakovosti poslo-

vanja Stomatološke klinike. Kot zadnje refe-

renčno leto triletnega obdobja smo izbrali leto 

2019, saj je od leta 2020 delovanje Stomatološke 

klinike zaznamovala epidemija COVID-19, kar 

bi lahko vplivalo na rezultate posameznih kazal-

nikov in s tem pripeljalo do napačnih zaključkov. 

Glede ekonomičnosti Stomatološke klinike smo 

ugotovili, da so se tako prihodki kot odhodki v 

zadnjem opazovanem letu (2019) povečali, kar 

gre pripisati večinoma pridobitvi dodatnih pro-

gramov plačanih zobozdravstvenih storitev, ki iz-

hajajo iz pogodbe z ZZZS na področju zobne in 

čeljustne ortopedije v letu 2019. Povečan obseg 

plačanih storitev s strani ZZZS bi bilo morda smi-

selno zagotoviti tudi na področju otroškega in 

preventivnega zobozdravstva, saj od let 2017 pre-

segajo plan realizacije in opravijo neplačane sto-

ritve (za leto 2019 v obsegu 28923 EUR). Pro-

duktivnost posameznih organizacijskih enot je 

pretežno uravnovešena glede števila obravnava-

nih bolnikov, vendar je glede števila ambulantnih 

obravnav skoraj dvojna na Centru za zobno in če-

ljustno ortopedijo kot na ostalih organizacijskih 

enotah. Slednje nesorazmerje gre pripisati poseb-

nostim posamezne specialistične obravnave, ki 

na področju zobne in čeljustne ortopedije zahteva 

večkratne obiske skozi daljše obdobje, na drugih 

organizacijskih enotah pa se obravnava lahko za-

ključi že po enkratnem obisku. Zaradi večjega 

obsega storitev, ki izhajajo iz pogodbenih obve-

znosti z ZZZS se večji delež vseh realiziranih 

točk na Stomatološki kliniki opravi na Centru za 

zobno in čeljustno ortopedijo. 

Ker učinkovitost posamezne organizacijske 

enote ni povezana samo s produktivnostjo, tem-

več tudi z ekonomičnostjo izrabe kadra, smo pre-

računali kazalnike produktivnosti tudi glede na 

število zaposlenih zdravstvenih delavcev in glede 

na število zobozdravnikov na posamezni 
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organizacijski enot. Tako število ambulantnih 

obravnav, obravnavanih bolnikov kot tudi število 

realiziranih točk nakazujejo, da je na Centru za 

stomatološko protetiko glede na število zaposle-

nih zdravstvenih delavcev učinkovitost dela naj-

nižja. Ostale organizacijske enote so glede na šte-

vilo zaposlenih zdravstvenih delavcev uravnote-

žene, glede na število zaposlenih zobozdravnikov 

pa je razvidno, da posamezen zobozdravnik na 

Centru za zobno in čeljustno ortopedijo opravi 

dvakrat ali več ambulantnih obravnav in storitev 

(merjeno v točkah) kot je povprečje Stomatolo-

ške klinike. Slednje obrazložimo z nesorazmer-

jem med številom zaposlenih zobozdravnikov in 

obsegom storitev, ki izhajajo iz pogodbe z ZZZS. 

Glede na število obravnavanih bolnikov se ka-

drovska podhranjenost izkazuje na Centru za 

ustne bolezni in parodontologijo, Centru za otro-

ško in preventivno zobozdravstvo in Centru za 

zobno in čeljustno ortopedijo. 

Čakalne dobe so se na Stomatološki kliniki v opa-

zovanem triletnem obdobju podaljšale, tako za 

stopnjo nujnosti 'hitro' kot 'redno', povečalo se je 

število čakajočih oseb. Predvsem je opazen izra-

zit porast števila čakajočih oseb na področju ust-

nih bolezni in parodontologije, zobnih bolezni in 

endodontije ter zobne in čeljustne ortopedije. Ča-

kalne dobe in število čakajočih oseb so večpla-

sten problem in odraz stanja celotne mreže zo-

bozdravstvene dejavnosti na državnem nivoju. 

Zato je porast števila čakajočih odraz tudi slabše 

dostopnosti do primarnih in sekundarnih zoboz-

dravstvenih storitev na nacionalnem nivoju. 

Osebe s stopnjo nujnosti 'zelo hitro' večinoma po-

trebujejo terciarno oskrbo, za kar je odzivnost po-

sameznih organizacijskih enot Stomatološke kli-

nike dobra, z izjemo Centra za stomatološko pro-

tetiko, na katerem se je v letu 2019 čakalna doba 

znatno podaljšala. Slednje gre pripisati dogovo-

rom glede plačila terciarnih storitev na področju 

stomatološke protetike, ki so se zaradi tega v letu 

2019 izvajale v manjšem obsegu. Dodatna na-

menska sredstva za skrajševanje čakalnih dob in 

števila čakajočih lahko vplivajo na izboljšanje 

stanja le na specialističnih področjih, kjer lahko z 

enkratno ali nekajkratno obravnavo zaključimo 

zdravljenje bolnika. Za specialnosti, pri katerih 

obravnava traja več let, so poleg namenskih sred-

stev smiselne širitve programov s povečanjem 

števila zaposlenih, ki bo programe izvajal. Po-

dobno bi bilo tako na Centru za ustne bolezni in 

parodontologijo kot na Centru za otroško in pre-

ventivno zobozdravstvo, poleg zviševanja števila 

zaposlenih, potrebno poskrbeti tudi za povečan 

obseg plačanih storitev, saj realizacija na letni 

ravni presega načrtovano. 

Urejenost Stomatološke klinike je glede odnosov 

v podjetju zelo dobra, saj so povprečne ocene za 

kazalnika notranjih odnosov in odnosov do vode-

nja visoke in nad povprečjem Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana. Možnosti za izbolj-

šave se kažejo na področju notranjega komunici-

ranja in informiranja ter organiziranosti. Prav 

tako iz rezultatov ankete izstopa nepoznavanje 

skupnih ciljev in vizije, kar dodatno potrjuje 

slabšo komunikacijo in posredovanje informacij 

med vodstvenim kadrom in sodelavci. Zaposleni 

so zadovoljni, vendar manj od povprečja Univer-

zitetnega kliničnega centra Ljubljana. Kljub zelo 

dobremu odnosu do kakovosti, zavzetosti in mo-

tiviranosti ter iniciativnosti, izpostavljajo pred-

vsem nezadovoljstvo zaradi omejenih možnosti 

usposabljanja in učenja. Slednje je pogojeno s 

sredstvi za izobraževanje na letni ravni, ki so 

podvržena krnitvam, in povečevanjem stroškov 

posameznih izobraževanj, zato je neizogibno, da 

se sredstva delijo nesorazmerno med zaposlene. 

Za izboljšanje organizacijske klime bi bilo smi-

selno predvsem izboljšati komunikacijo med 

vodji in sodelavci, izboljšati organiziranost, pred-

vsem pogoje dela ter iskati nove vire financiranje 

za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 

Kljub temu, da so rezultati organizacijske klime 

in zadovoljstva zaposlenih na Stomatološki kli-

niki dobri, lahko obstajajo razlike med posame-

znimi organizacijskimi enotami, ki zaradi neso-

razmerja v številu zaposlenih vplivajo na do-

končno oceno. Za izboljšanje razmer znotraj po-

sameznih organizacijskih enot, bi bilo smiselno 

analizirati vprašalnike za posamezno enoto pose-

bej. 

Vprašalniki organizacijske klime nakazujejo, da 

je inovativnost na Stomatološki kliniki ocenjena 
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nad povprečjem kliničnega centra, kar potrjujejo 

tudi objave SCI člankov, ki so se v opazovanem 

triletnem obdobju podvojile. Glede znanstvenih 

objav so posamezne organizacijske enote veči-

noma uravnotežene, glede vpetosti v razisko-

valne projekte glede na število zaposlenih je raz-

vidno, da je na Centru za stomatološko protetiko 

delež raziskovalnih projektov glede na število za-

poslenih najnižji. Slednje je deloma posledica 

majhnega števila zaposlenih glede na celotno šte-

vilo zaposlenih na Centru za stomatološko prote-

tiko, ki sodelujejo v raziskovalnih projektih. Smi-

selno bi bilo doseči, da je vsak zaposleni zoboz-

dravnik v posamezni organizacijski enoti vpet 

vsaj v en raziskovalni projekt. 

Stomatološka klinika je kot del Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana akreditirana po stan-

dardu DNV-GL ISO 9001. Je edina ustanova v 

državi, kjer se izvaja terciarna zobozdravstvena 

oskrba bolnikov. Kljub naraščanju znanstvene 

odmevnosti v opazovanem obdobju 2017-2019, 

predvsem na področju stomatološke protetike ter 

zobne in čeljustne ortopedije, je strokovna ozi-

roma pedagoška odmevnost upadla. Število vab-

ljenih predavanj na nivoju Stomatološke klinike 

je bilo v letu 2019 štirikrat manjše kot v letu 

2017. Upadanje števila vabljenih predavanj gre 

lahko pripisati zmanjšanemu strokovnemu in pe-

dagoškemu ugledu zaposlenih na posameznih 

organizacijskih enotah, drugim oblikam podaja-

nja znanja na področju zobozdravstva ali manjši 

motivaciji zaposlenih, da se odzivajo na vabila. 

Zaradi povečanja uglednosti Stomatološke 

klinike tako na državni ravni kot v mednarodnem 

prostoru, bi bilo smiselno investirati sredstva za 

promocijo strokovne odličnosti dela na Stomato-

loški kliniki, tehnične posodobitve na vseh orga-

nizacijskih enotah in vpetost v razvoj ter dostop-

nost do najsodobnejše opreme, kar bi morali biti 

osnovni pogoji dela na terciarni ustanovi. 

13 Zaključki 

Stomatološka klinika je akreditirana ustanova, ki 

edina v Sloveniji izvaja primarno, sekundarno in 

terciarno zobozdravstveno dejavnost, pedagoško 

dodiplomsko in podiplomsko dejavnost in razi-

skovalno dejavnost. Uspeh in ugled Stomatolo-

ške klinike ocenjujemo kot zelo dober, vendar 

obstajajo razlike med posameznimi organizacij-

skimi enotami, ki bi jih veljalo izenačiti. Pred-

vsem z vidika uspeha izstopajo neenakosti med 

posameznimi organizacijskimi enotami pri učin-

kovitosti dela, kar bi bilo smiselno odpraviti z 

ustrezno kadrovsko politiko. Z vidika ugleda je 

razvidna dobra urejenost organizacije, s potrebo 

po izboljšanju komunikacije med vodstvenim ka-

drom ter sodelavci pri prenosu vizije in ciljev 

Stomatološke klinike. Pomanjkljivosti se kažejo 

tudi pri delovnih pogojih in možnostih za uspo-

sabljanje ter učenje, kar bi bilo smiselno izbolj-

šati z iskanjem dodatnih virov financiranja. Ugle-

dnost organizacije je, predvsem z vidika javnega 

in strokovnega mnenja, v obdobju 2017-2019 

upadla, zato bi bilo smiselno investirati v pove-

čanje odmevnosti tako raziskovalnih kot strokov-

nih dosežkov na Stomatološki kliniki.
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stvenem domu Domžale 
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Povzetek 

 

Zdravstveni zavodi za svoje delovanje in izvajanje zdravstvenih storitev potrebujejo tehnološko in  me-

dicinsko opremo, zdravila, medicinske in nemedicinske pripomočke, pa tudi številne storitve, kar pred-

stavlja približno 40 % stroškov poslovanja. Zaradi višanja zdravstvenih stroškov se predvsem na po-

dročju nabave pojavlja potreba po racionalizaciji, večanju učinkovitosti in prihrankih.  

Ob proučevanju procesov nabave in porabe materiala v ZD Domžale ugotavljamo, da je tudi v ZD 

Domžale na tem področju možnost za izboljšave. To velja za notranji proces naročanja potrošnega 

materiala za ambulante in za letno načrtovanje nabav oddelkov. Pomanjkljiv je predvsem informacijski 

tok in ni vgrajenih varovalk, ki bi preprečevale neracionalno naročanje in kopičenje materiala, ki zaradi 

rokov uporabe tudi propade.  

V okviru projektne naloge predlagamo izboljšavo obeh procesov. Za bolj učinkovit proces naročanja 

potrošnega materiala pripravimo normative materiala po ambulantah, oddelkih in v centralnem skla-

dišču ter vzpostavimo elektronski sistem za naročanje in obveščanje prek programa SAOP. Za bolj učin-

kovit sistem načrtovanja letnih nabav pa vzpostavimo poseben modul za načrtovanje nabav na intranetu. 

To bo omogočilo spremljanje procesa in odzivanje ob zamudah tako predlagateljem (vodjem oddelkov) 

kot vodstvu zavoda. 

Z realizacijo obeh predlogov bomo zagotovili optimizacijo internih procesov nabav v ZD Domžale.  

 

 

1 Uvod  

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Zdravstveni zavodi za svoje delovanje in izvajanje 

zdravstvenih storitev potrebujejo tehnološko in  

medicinsko opremo, zdravila, medicinske in ne-

medicinske pripomočke, pa tudi številne storitve. 

Materialni stroški tako predstavljajo med 40 in 50 

% vseh stroškov v zdravstvu. Zaradi višanja 

zdravstvenih stroškov regulatorji in plačniki 

zdravstva izpostavljajo potrebo po racionalizaciji, 

večanju učinkovitosti in prihrankih (1). Tudi v 

zdravstvu se pojavlja pojem vitkosti procesov (2). 

Možnosti za izboljšavo nam lahko pokažejo ana-

lize nabavnih procesov s ciljem optimizacije in 

zmanjševanja stroškov (3). Nekateri avtorji pre-

dlagajo uvedbo upravljanja odnosov z dobavitelji 

(angl. Supplier Relationship Management) tudi v 

zdravstvu, saj to prinaša zmanjšanje stroškov in 

izboljšanje učinkovitosti v industrijskih podjetjih 

(4). Povezovanje in sodelovanje akterjev v na-

bavni verigi vodita v boljše razumevanje med no-

tranjimi in zunanjimi deležniki ter s tem ustvarjata 

bolj učinkovite prakse dela (5).  

Pri tradicionalnih postopkih javnega naročanja so 

bile neučinkovitosti zaradi ponavljajočih se proce-

sov, ročnega preverjanja procesov, sodelovanje pa 

je bilo pomanjkljivo zaradi pomanjkanja pregle-

dnosti in sodelovanja med različnimi partnerji v 

dobavni verigi. Pomembno izboljšanje procesov 

naročanja in nabave sta prinesli široka uporaba in 

uvedba digitalnih tehnologij v nabavnih procesih 

od začetka 21. stoletja. Sprva so bili procesi samo 

podprti z uporabo elektronske komunikacije, da-

nes pa so vse bolj digitalizirani ter podprti z 

umetno inteligenco in analitiko (6).  

Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Dom-

žale (v nadaljnjem besedilu ZDD) v okviru nabav-

nega procesa izvaja številne nabavne postopke 
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tako materiala kot storitev. V proces nabave so 

vključeni zaposleni, dobavitelji in poslovodstvo 

zavoda. Gre za pomembno poslovno funkcijo, ki 

vpliva na učinkovitost dela, zadovoljstvo zaposle-

nih in uporabnikov ter na poslovni rezultat zavoda. 

Če nabavni proces ni organiziran učinkovito, 

lahko prihaja bodisi do kopičenja materiala v skla-

dišču ali pri neposrednih porabnikih materiala bo-

disi do prepozne nabave in posledično nezmožno-

sti izvajanja storitev ter nezadovoljstva zaposle-

nih.      

Ugotavljamo, da nabavni proces v ZDD ni opti-

malen, ni podprt z učinkovitim računalniškim pro-

gramom, ki bi omogočal elektronsko podporo 

vsem procesom nabavne funkcije. Predvsem opa-

žamo dve pomanjkljivosti:  

− pomanjkljivost v delu nabave in porabe 

materiala zaposlenih po posameznih od-

delkih ZDD. Ker ni izdelanih normativov 

materiala in ni elektronskega vodenja za-

log po oddelkih, prihaja do nesmotrnega, 

premalo načrtovanega in slabo usklaje-

nega naročanja materiala s strani končnih 

uporabnikov. Posledično prihaja do kopi-

čenja materiala v ambulantah in do odpisa 

medicinskega materiala zaradi preteka 

sterilnosti ali roka uporabe.   

− pomanjkljivost v postopku sporočanja 

potreb po nabavah materiala in opreme s 

strani uporabnikov ter sporočanja po-

vratne informacije o realizaciji. Posle-

dično prihaja do nenaročanja ali prepoz-

nega naročanja materiala in opreme in do 

nezadovoljstva zaposlenih.  

Na drugi strani je po potrditvi letnega načrta ozi-

roma po odločitvi o nabavi odlično urejen in izpe-

ljan  postopek javnih naročil, naročil malih vre-

dnosti in naročil storitev. Ta del nabave je v rokah 

poslovne vodje in nabavne službe.   

Opažamo torej, da so nabavni procesi urejeni v 

okviru delovanja zavoda navzven, niso pa dobro 

urejeni znotraj zavoda, in sicer v dveh segmentih 

– naročanje in poraba materiala za sprotno delo v 

ambulantah ter naročanje novih materialov in 

opreme za delo. 

1.2 Predstavitev ZD Domžale 

ZDD spada med 10 največjih zdravstvenih domov 

v Sloveniji. V mesecu oktobru 2021 ima 310 za-

poslenih, ki izvajajo storitve na primarni ravni 

zdravstvene dejavnosti, v majhnem deležu pa tudi 

storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti. No-

silne dejavnosti so družinska medicina, pediatrija 

in ginekologija, ki za oskrbo pacientov uporab-

ljajo diagnostične dejavnosti laboratorija, rent-

gena, ultrazvoka in fiziološkega laboratorija. ZDD 

poleg tega zagotavlja nujno medicinsko pomoč in 

reševalne prevoze, izvaja storitve v zobozdrav-

stvenem varstvu otrok in odraslih, pulmologiji, fi-

ziatriji, psihiatriji, medicini dela, prometa in 

športa, patronažnem zdravstvenem varstvu, fizio-

terapiji, zdravstveno vzgojnem centru, centru za 

duševno zdravje in razvojni ambulanti za otroke. 

ZDD ima tudi lastno sterilizacijo, pralnico in za-

poslene za oskrbo – čistilke, vzdrževalca, informa-

tika, kurirja. Shematični prikaz dejavnosti je pri-

kazan na sliki 1. 
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Slika 1. Dejavnosti ZD Domžale. OŠD – otroški in šolski dispanzer, DŽ – dispanzer za žene, DMZ – 

dispanzer za mentalno zdravje, FIZIO – fizioterapija, PSIHI – psihiatrija, DIAB – diabetološka ambu-

lanta, PSN – patronažna služba in nega na domu, ZV – zobozdravstveno varstvo, SA – splošna ambu-

lanta, ANTI – antitrombotična ambulanta, MDPŠ – medicina dela, prometa in športa, PUL – pulmolo-

gija, NMP – nujna medicinska pomoč, RP – reševalna postaja, DIAG – diagnostika, SA – splošna am-

bulanta v socialnovarstvenem zavodu, FIZI – fiziatrija, ZDR.V – zdravstvena vzgoja, Ceplj. – cepljenje, 

prev.  – preventiva, LOGOP – logopedija, SPEC.P – specialni pedagog, CZDO – center za duševno 

zdravje odraslih, CDZOM – center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, RAZ – razvojna ambu-

lanta, ZOB.V – zobozdravstvena vzgoja, ORT – ortodontija, OZ – odraslo zobozdravstvo, MZ – mladin-

sko zobozdravstvo, PED – pedontologija, ZVC – zdravstvenovzgojni center, RA – referenčna ambulanta, 

Farm. svet. – farmacevtsko svetovanje, test. – testiranje, ADG – audiografija, VTG – vestibulografija, 

EKG – elektrokardiogram, DS – dežurna služba, VUZ – vozilo urgentnega zdravnika, NRPS – nenujni 

reševalni prevozi s spremstvom, SANI – sanitetni prevozi, DIAL – dializni prevozi, UZ – ultrazvok, RTG 

– rentgen, LAB – laboratorij, ZRTG – zobni RTG, MA – mamografija    

    

1.3 Metode dela

Analizo obstoječega procesa nabave smo izvedli 

na osnovi metode študija poslovne dokumentacije 

in študija vsebine v ZDD, ki opisuje in podpira na-

bavne procese v zavodu, ter opravili intervjuje z 

zaposlenimi, ki sodelujejo v procesu nabave. Na 

podlagi tega smo pripravili diagram poteka seda-

njega procesa nabave (stanje kot je) in predlog 

sprememb v nabavnem procesu v prihodnosti (kot 

naj bo).  

 

2 Proces nabave v ZD Domžale 

 

Za izvajanje vseh opisanih dejavnosti v ZDD je 

potrebno veliko medicinske opreme, 
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pripomočkov, potrošnega medicinskega in pisar-

niškega materiala, zdravil, računalniške in pro-

gramske opreme, pa tudi vozil. Večje nabave se 

izvedejo prek letnega načrta s postopkom zbiranja 

potreb od zaposlenih, odločitve s strani vodstva in 

izvedbe javnih razpisov ali nabav s pridobivanjem 

ponudb. Manjše nabave se izvajajo sproti, vse leto, 

glede na porabo in potrebe delovnih procesov.   

V proces nabave so vključeni vsi zaposleni, večina 

kot končni porabniki materialov in uporabniki 

opreme, skladišče, oddelek nabave in uprava pa 

kot nosilci in upravitelji procesa (Tabela 1).  

Tabela 1: Matrika odgovornosti v procesu nabave v ZD Domžale 

PROCESI 

ODGOVORNOSTI 

VSI ZAPO-

SLENI 
SKLADIŠČE NABAVA UPRAVA 

SVET ZA-

VODA 

Prepoznava potreb ✓  ✓  ✓  ✓   

Naročilo materiala ✓  ✓  ✓  ✓   

Sprejem naročila  ✓  ✓    

Izdaja materiala  ✓  ✓    

Zbiranje potreb   ✓  ✓   

Nabava materiala  ✓  ✓    

Analiza in odločitev o nabavi   ✓  ✓   

Priprava letnega plana investicij    ✓   

Sprejem letnega plana investicij    ✓  ✓  

V ZDD ločimo tri vrste nabavnih postopkov: 

− naročila na podlagi pogodb oz. tekoče nabave 

(material), 

− zunaj pogodbena naročila (storitev in mate-

rial), 

− investicije v zgradbo, posodobitev in nakup 

medicinske in nemedicinske opreme ter li-

cenc programske opreme (prek letnega na-

črta). 

Za vsakodnevno izvajanje dejavnosti nabavljamo 

materiale in storitve po postopku, opisanem spo-

daj poleg vrste nabave.  

Od materialov nabavljamo: 

1. obvezilni sanitetni material: razpis – po-

godba, 

2. zdravila in infuzijske tekočine: pogodba, 

3. cepiva (pridruženi razpisu združenja 

NIJZ), 

4. zobozdravstveni material: razpis – po-

godba, 

5. laboratorijski material: razpis – pogodba, 

6. material za splošne in specialistične am-

bulante (rokavice, opornice, igle, brizge, 

infuzijski sistemi, kontejnerji za odpadne 

igle, alkohol): razpis – pogodbe, 

pridruženi razpisu združenja zdravstvenih 

zavodov, 

7. osebna zaščitna oprema in razkužila: pri-

druženi razpisu združenja zdravstvenih 

zavodov, iskanje ponudb, 

8. ostali potrošni material (brisače – role, 

pregrinjala za postelje, toaletni papir): is-

kanje ponudb, 

9. pisarniški material (obrazci, papir): iska-

nje ponudb, 

10. goriva in maziva: razpis – pogodba, 

11. RTG-material: iskanje ponudb. 

Nabavljamo tudi različne vrste storitev:  

1. laboratorijske preiskave: razpis, pogodba 

s pooblaščenimi laboratoriji – opredeljeno 

v Poslovniku laboratorija, 

2. vzdrževanje stavbe: iskanje ponudb, 

3. električna energija: razpis – pogodba, 

4. vzdrževanje vozil: pooblaščeni in ostali 

najugodnejši serviserji, 

5. vzdrževanje medicinske opreme: poobla-

ščeni serviserji, 

6. zavarovalne storitve: najugodnejši ponu-

dnik, 

7. zobotehnične storitve: javni razpis, po-

godba, iskanje ponudb, 

8. letno čiščenje poslovnih prostorov: naju-

godnejši ponudnik, 
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9. vzdrževanje informacijskega sistema: po-

godbeni dobavitelji programske opreme, 

10. drobni inventar: najugodnejši ponudniki, 

11. ostale zdravstvene storitve: najugodnejši 

ponudniki. 

Za spremljanje količine zalog in pravočasno naro-

čilo materialov so odgovorni: 

1. medicinske sestre v ambulantah (splošnih, 

specialističnih in zobozdravstvenih),  

2. vodja laboratorija,  

3. zaposleni po posameznih službah (fiziote-

rapija, patronaža, preventiva), 

4. zaposleni po servisnih službah (čistilke), 

5. zaposleni v dežurni službi, 

6. poslovna sekretarka. 

2.1 Opis obstoječih procesov 

V nadaljevanju opisujemo dva notranja procesa, 

vezana na naročanje materialov in opreme s strani 

zaposlenih – sukcesivno naročanje potrošnega 

materiala in letno naročanje nove opreme. Postop-

kov naročanja pri dobaviteljih in postopkov javnih 

naročil ne bomo opisovali.  

Naročanje potrošnega materiala se nanaša na ma-

terial, ki ga zaposleni potrebujejo za izvajanje 

redne dejavnosti. V ta proces so vključeni zapo-

sleni v ambulantah in dejavnostih, vodje služb ali 

dejavnosti, skladiščnica, nabavna služba in po-

močnik za zdravstveno nego. Material, ki se potre-

buje stalno, se nabavlja sukcesivno in se hrani v 

skladišču. Ta material zaposleni ali vodje naročijo 

v skladišču prek elektronske pošte in ga ob dolo-

čenih dnevih v skladišču tudi prevzamejo, o čemer 

jih obvesti skladiščnica. V tem procesu je presoja 

po potrebnem materialu popolnoma prepuščena 

posameznemu zaposlenemu, ni izdelanih normati-

vov potrošnega materiala za ambulanto ali dejav-

nost. Prav tako je pomanjkljiva evidenca izdanega 

materiala s strani skladišča – če naročnik določeno 

naročilo pomotoma ponovi, ga bo vsakokrat tudi 

prejel. Procesi niso avtomatizirani, ampak se izva-

jajo ročno, prek telefona, papirja ali elektronske 

pošte. Zaradi navedenega je proces naročanja po-

trošnega materiala manj učinkovit, prinaša izgube 

časa, tveganje prevelikih ali premajhnih dobav in 

možnost za propadanje medicinskega materiala 

zaradi preteka roka uporabe ali sterilnosti. Sedanji 

proces naročanja potrošnega materiala je prikazan 

na sliki 2.  
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Slika 2: Diagram poteka naročanja potrošnega materiala. Rdeči pravokotniki prikazujejo tveganja v 

posameznih delih procesa naročanja. Ta tveganja prinašajo nepreglednost postopka nabave, izgube 

materialnih in finančnih sredstev ter nepotrebno porabo časa. 

 

Letno načrtovanje nabav pa je namenjeno nabavi 

novih materialov, novih osnovnih sredstev ali no-

vih storitev vrednosti nad 500,00 €. Vodstvo za-

voda v mesecu novembru pozove vodje služb ali 

dejavnosti k oddaji predlogov na posebnem 

obrazcu »Predlog za izvedbo javnega naročila«.  
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Obrazec vsebuje:   

− ime predlagatelja za izvedbo javnega naro-

čila, 

− predmet javnega naročila, 

− obrazložitev namena izvedbe javnega naro-

čila, 

− ocenjeno vrednost javnega naročila, 

− datum podaje predloga in 

− druge pomembne podatke in priloge.     

Vodje služb ali dejavnosti se o potrebnih nabavah 

pogovorijo in uskladijo z zaposlenimi v oddelku, 

poiščejo možne ponudbe in tako oblikujejo pre-

dloge. Izpolnjene in podpisane predloge za iz-

vedbo javnega naročila predlagatelj predstavi vod-

stvu zavoda. Vodstvo zavoda preveri smiselnost in 

možnosti izvedbe javnega naročila z različnih vi-

dikov. V primeru odobritve izvedbe javnega naro-

čila se predmet javnega naročila vključi v finančni 

plan zavoda, ki je podlaga za izvedbo javnega na-

ročila. Finančni oz. investicijski načrt mora biti 

potrjen s strani sveta zavoda in ustanovitelja. 

V tem postopku se v praksi izkazujeta dve težavi. 

Ena je na strani predlagateljev – večkrat po tem 

postopku predlagajo tudi nabavo novih potrošnih 

materialov za delo manjše vrednosti, kar se ne uvr-

šča v letni načrt zavoda. Predlagatelji mnogokrat 

tudi ne priložijo natančnih podatkov o želeni na-

bavi oziroma okvirne ponudbe za želeno naročilo, 

kar otežuje poizvedbo o ustreznem izdelku in od-

ločanje o nabavi. Druga težava je na strani vod-

stva, ki sistematično predlagateljev ne obvešča o 

odobritvi oziroma ne odobritvi nabave ter predvi-

denem roku za realizacijo. Proces letnega načrto-

vanja nabav prikazuje slika 3.     

 

Slika 3: Opis procesa letnega načrtovanja nabav.
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2.2 Predloga za izboljšanje procesov 

Za izboljšavo procesa naročanja in porabe materi-

ala v ambulantah je treba v proces vgraditi vnaprej 

dogovorjene in določene normative materialov in 

kontrole znotraj procesov naročanja in izdajanja 

materialov. Na ta način se lahko izognemo preve-

likim zalogam ali pa pomanjkanju materialov tako 

v ambulantah kot v skladišču. Celoten proces na-

bave od naročanja materialov s strani zaposlenih 

do vodenja zaloge v skladišču in naročanja doba-

viteljem želimo podpreti tudi z informacijskim 

sistemom SAOP. Na ta način lahko celoten posto-

pek optimiziramo, prihranimo na času in zmanj-

šamo možnost napak, npr. podvajanja naročil in 

izdaj materiala. S pomočjo programa se tudi zago-

tovi tekoče informiranje zaposlenih glede rokov 

dobave in izdaje materiala iz skladišča. Predlog 

prenovljenega procesa nabave je prikazan na sliki 

4.  

Slika 4. Diagram poteka naročanja materiala prek programa SAOP. Izvajanje celotnega postopka na-

ročanja materiala prek računalniškega programa omogoča sledljivost vseh korakov naročanja, vgra-

ditev samodejnih kontrol za preprečitev nastanka izgub in prihranek časa. 

 

Pri letnem načrtovanju nabav pa so možnosti iz-

boljšanja procesa tako na strani vodij oddelkov kot 

na strani vodstva zavoda. Vodje oddelkov se mo-

rajo bolj natančno informirati glede potreb v od-

delku in te tudi bolj natančno opredeliti na obrazcu 

»Predlog za izvedbo javnega naročila«. Idealno je 

pridobiti vsaj dve ponudbi, ki dajeta informacijo o 

predlaganem izdelku in njegovi ceni. Vodstvo 

zavoda pa se mora na sestankih s predlagatelji bolj 

podrobno seznaniti z utemeljitvami potreb, nato 

pa po sprejemu letnega plana predlagatelje tudi 

seznaniti z odločitvijo in predvidenim rokom rea-

lizacije. Na sliki 5 so shematsko prikazane aktiv-

nosti po posameznih korakih, ki jih je treba izbolj-

šati v procesu planiranja nabav.   
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Slika 5. Prikaz aktivnosti po posameznih korakih za izboljšanje postopka planiranja nabav. 

Postopek načrtovanja nabav bi se izvajal s pomo-

čjo posebnega modula za planiranje nabav v intra-

netu. Na sliki 6 je prikazan predlog rubrik, ki bi jih 

vključili v modul. Dostop do modula za plan na-

bav bi imeli predlagatelji, torej vodje oddelkov 

oziroma dejavnosti, vodstvo zavoda in nabavna 

služba. Modul bi omogočal sledljivost in eno-

stavno spremljanje postopka planiranja in nabav 

ter s tem tudi pravočasno ukrepanje v primeru za-

mud v procesu. Predlog izboljšanega procesa je 

prikazan z diagramom poteka na sliki 7.    

 

Slika 6. Rubrike intranetnega modula za planiranje nabav. 
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Slika 7. Diagram poteka letnega načrtovanja nabav in obveščanja prek intraneta. 

 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 

 

67 |  
 

 

 

3 Zaključki 

 

Ob proučevanju procesov nabave in porabe ma-

teriala v ZDD ugotavljamo, da je zunanji del na-

bav oziroma nabav večjih vrednosti prek javnih 

razpisov dobro urejen. Slabše sta urejena notra-

nja procesa naročanja potrošnega materiala za 

ambulante in letno načrtovanje nabav oddelkov. 

Pomanjkljiv je predvsem informacijski tok in ni 

vgrajenih varovalk, ki bi preprečevale neracio-

nalno naročanje in kopičenje materiala, ki zaradi 

rokov uporabe tudi propade.  

V okviru projektne naloge predlagamo izbolj-

šavo obeh procesov. Za bolj učinkovit proces 

naročanja potrošnega materiala bomo pripravili 

normative materiala po ambulantah in oddelkih 

ter vzpostavili  elektronski sistem za naročanje 

in obveščanje prek programa SAOP. Za bolj 

učinkovit sistem načrtovanja letnih nabav pa 

bomo vzpostavili poseben modul za planiranje 

nabav na intranetu. To bo omogočilo spremljanje 

procesa in odzivanje ob zamudah tako predlaga-

teljem (vodjem oddelkov) kot vodstvu zavoda. 

Z realizacijo obeh predlogov bomo zagotovili 

optimizacijo internih procesov nabav v ZDD. 
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Kratek pregled zdravstvenih sistemov v državah EU 
  

Avtor: Rok Lokar, dr. med., mentor: prof. dr. Petra Došenović Bonča 

 
 

Povzetek 

 

Pregled zdravstvenih sistemov v EU pokaže precejšnje razlike že v smislu organizacije in še posebej  v 

višini sredstev, ki jih posamične države namenjajo za zdravstvo. Primerjava uspešnosti na podlagi iz-

branih kazalnikov kaže nekaj manjše, a ne nujno pričakovane razlike. Posplošeno sicer drži, da imajo 

bogatejše države, ki tako v relativnem kot absolutnem znesku za zdravstvo namenjajo več, večinoma tudi 

boljše rezultate. Primerjave sistemov zaradi različnih metodologij zajema podatkov na nacionalni ravni 

in prevelikega števila kazalcev kakovosti zaenkrat ostajajo velik izziv. Kljub temu raziskave kažejo, da 

se kakovost zdravstvenih sistemov večine držav vztrajno izboljšuje. 

 

 

1 Uvod  

2 Uvodne misli 

Vse razvite države se ukvarjajo z neugodnimi de-

mografskimi slikami s trendom staranja zaradi pa-

danja natalitete in podaljševanja življenjske dobe. 

Rast zdravstva kot storitvene dejavnosti neizo-

gibno zaostaja za napredkom medicine kot znano-

sti in s stopnjevanjem hitrosti razvoja znanosti se 

ta razkorak samo povečuje. Kar je pričakovano, 

saj zdravstvo kot družbeni sistem ni in ne more biti 

dovolj prilagodljivo, da bi sproti izpolnjevalo vse 

zahteve, ki jih prinaša bliskovit napredek medi-

cine in drugih znanstvenih ved, kot tudi naraščajo-

čih družbenih pričakovanj in izzivi zagotavljanja 

zadostnih virov financiranja za vse novosti. Že 

samo spremljanje tujih javnih medijev pokaže, da 

se s podobnimi težavami spopada ves razviti svet; 

znanstvene objave to zgolj potrjujejo. 

 

3 Namen naloge 

Osnovni namen naloge je kratek pregled zdrav-

stvenih sistemov v Sloveniji in ostalih državah EU 

27, izdatkov za zdravstvo in pregled nekaterih 

osnovnih podobnosti ter razlik med njimi, kot tudi 

splošna presoja uspešnosti zdravstvenih sistemov 

in njihova kratka primerjalna analiza.  

4 Domneva 

Razvitejše in bogatejše države imajo praviloma 

naprednejše zdravstvo, zato je izhodiščna dom-

neva, da uspešnost zdravstvenega sistema pre-

težno korelira s finančnimi vložki;  da torej rezul-

tati – tako zdravstveni kot socialni – v povprečju 

nekako sledijo trendu zdravstvenih izdatkov, dasi-

ravno ne nujno sorazmerno.  

 

5 Metode dela 

Opravil sem kratek pregled javno dostopnega gra-

diva, večinoma v angleščini, nekaj v slovenščini. 

Širša raziskava ali pregled neobjavljenih del, pla-

čljivih člankov ali raziskav, ki so še v teku, bi 

močno presegla okvir te naloge. 

 

6 Omejitve 

Ob začetnem zbiranju gradiva je jasno, da je 

glavni izziv zagotovo izredno velika količina po-

datkov, ki povrhu vsega na meddržavni ravni niso 

nujno dobro primerljivi, saj so pridobljeni z različ-

nimi metodologijami oziroma ne zajemajo enakih 

vsebin. Iz istega razloga so lahko vprašljivi tudi 

posamezni rezultati raziskav in primerjav.  
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7 Pregled zasnove zdravstvenih sistemov 

7.1 Zgodovinski pregled 

Smisel univerzalnega sistema zdravstvenega zava-

rovanja je zagotoviti zdravstveno varstvo vsem ali 

vsaj čim večjemu številu ljudi. Prostovoljne in za-

sebne oblike zavarovanj so povezane s finančnimi 

tveganji; bolj tvegani pacienti se bodo bolj ver-

jetno zavarovali za višje premije in s tem dvignili 

premije vsem, s tem pa dostopnost s finančnega 

vidika poslabšali. Nacionalna in socialna zavaro-

vanja se tovrstnim tveganjem izognejo (1). Res pa 

je, da so zavarovanja vseeno most med kolektiv-

nim financiranjem in plačili iz žepa.   

Strokovnih zapisov s primerjavami zdravstvenih 

sistemov po svetu ne manjka. Večina tistih, ki pri-

merja sisteme univerzalnega zdravstvenega var-

stva, jih v grobem razdeli v dve skupini, poimeno-

vani po avtorjih. Prvi je sistem nacionalnega 

zdravstvenega varstva oziroma Beveridge-ov mo-

del, drugi pa sistem socializiranega zdravstvenega 

varstva (SSH, angl. Social Security Health) ozi-

roma Bismarckov model. Temeljna razlika med 

obema je način financiranja. Nacionalni model se 

financira z davki in je v neposredni domeni mini-

strstva za zdravje dotične države. Leta 1942 ga je 

zasnoval britanski ekonomist William Beveridge, 

na podlagi tega so v Veliki Britaniji leta 1948 usta-

novili njihov sedanji zdravstveni sistem NHS (Na-

tional Health Service). Nacionalni sistemi imajo 

piramidno strukturo; baza je primarno zdravstvo, 

na vrhu so najnaprednejše bolnišnične ustanove. 

Slednje o praviloma v državni lasti, medtem ko so 

splošni zdravniki zasebniki, ki imajo pogodbo z 

državnim ponudnikom. Vstop v bolnišnično 

zdravljenje je po sistemu napotitve s strani splo-

šnega zdravnika. Glavna prednost sistema je ure-

jenost in stroškovna učinkovitost, ki hkrati zaradi 

tveganja premajhnega obsega financiranja pred-

stavlja tudi največjo težavo (2). 

SSH je financiran s socialnim prispevkom, ki gre 

v blagajno oziroma fond, s katerim upravlja ime-

novani upravljalec (na primer pri nas Zavod za 

zdravstveno zavarovanje). Sistem je zasnoval pru-

ski kancler Otto von Bismarck, davnega leta 1883, 

z namenom zagotoviti zdravljenje delavcem in nji-

hovim družinam. Socialni sistemi so zastavljeni 

manj rigidno od nacionalnih; praviloma je vzpore-

dno omogočen hkraten dostop tako do primarne 

kot specialistične obravnave. Bolnišnice so v teh 

sistemih večinoma v zasebni lasti (2). 

7.2 Pregled organizacije zdravstva v RS 

Nekako pričakovano je naš zgodovinsko zastav-

ljeni sistem v sodobnem času nekoliko okoren, ne-

prilagojen in zaradi preštevilnih dodatkov in po-

pravkov zapleten; do podrobnosti ga pozna le 

redko kdo. Kratka različica, ki velja za večino za-

poslenih je, da delavec plača prispevek 6,36% od 

bruto plače, delodajalec dodatnih 6,56% in 0,53% 

(slednje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), 

kar skupno znese 13,45% bruto bruto plače. S temi 

sredstvi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-

nije (ZZZS) pokriva določene deleže cen zdrav-

stvenih storitev, od 10 do 90%, oziroma nekatere 

v celoti. Bolnišnice so praviloma v državni lasti. 

Zdravstveni sistem v Sloveniji je torej (ne)for-

malno opisovan kot Bismarckov, saj zbrana fi-

nančna sredstva obvladuje ZZZS, torej blagajna, 

ki je ločena od splošnega proračuna (5). Izposta-

viti pa je treba odstopanja od ostalih navedb soci-

aliziranih sistemov; v Sloveniji bolnišnice veči-

noma niso v zasebni lasti, poleg tega pa je vstop v 

sekundarni in terciarni sistem javnega zdravstva (z 

izjemo nujnih stanj) možen zgolj z napotitvijo. 

Pravilnejša bi bila torej ocena, da imamo tudi v 

Sloveniji neke vrste hibridni model. Podrobnejši 

opis presega okvir te naloge. 

 

8 Zadovoljstvo uporabnikov 

Nekaj razlik v zadovoljstvu uporabnikov med 

sistemoma je. Po raziskavah v letih 1996, 1998 in 

1999 so bili v splošnem zadovoljnejši uporabniki 

zdravstvenih storitev v socializiranih (Bismarck) 

zdravstvenih sistemih, kjer je bilo zmerno ali zelo 

zadovoljnih dve tretjini anketiranih uporabnikov; 

v nacionalnih sistemih (Beveridge) je bilo takih 

polovica. Vendar so razlike precejšnje tudi med 

državami s podobno organizacijo zdravstva in naj-

bolj zadovoljni s svojim zdravstvenim sistemom 

so Danci in Finci (obe državi imata nacionalni 

zdravstveni sistem), v Nemčiji, ki ima socializiran 

tip zdravstva, pa je zadovoljstvo padlo (2).  
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Po drugi strani je WHO v svoji oceni zdravstvenih 

sistemov leta 2000 na prvo mesto postavil Fran-

cijo (socializiran sistem), na drugo pa Italijo (na-

cionalni sistem). 

 

9 Zdravstveni sistemi v številkah 

9.1 Izdatki za zdravstvo1 

Koliko pravzaprav države namenijo za zdravstvo? 

Izdatki za zdravstvo so pomemben del BDP vseh 

razvitih držav. Večina tozadevnih člankov in razi-

skav, tudi citiranih (1–3, 5–12), izdatek za zdrav-

stvo navede kot odstotek BDP. Velika večina dr-

žav – tudi članice EU 27 – za zdravstvo namenjajo 

nekako med 5 in 11% BDP (glej Tabelo 1 v pri-

logi). Po podatkih OECD se je svetovno povprečje 

povečevalo z 8,68% leta 2000 do največjega de-

leža leta 2016, ko je znašalo 9,95%. Do leta 2018 

se je delež malenkost zmanjšal, na 9,86%.  

Zdravstveni izdatki v deležu BDP da določen vpo-

gled v razlike med državami, a na kazalnik močno 

vpliva gospodarski cikel (BDP namreč bolj niha 

kot zdravstven izdatki), pa tudi struktura BDP po 

dejavnostih. Tako po eni strani razlike med drža-

vami v tovrstni  primerjavi niso tako dramatične in 

nas lahko celo zavedejo; tako je na primer na videz 

nekoliko nenavaden podatek, da najnižji delež 

BDP za zdravstvo namenijo v Luksemburgu 

(5,3%), kar je celo manj kot v Romuniji (5,6%), 

ker je posledica nizkega števila prebivalcev v Luk-

semburgu in visokega BDP zaradi strukture dejav-

nosti, v kateri imajo pomembne delež bančništvo 

in finančne storitve. Vrh lestvice si nekako priča-

kovano lastita Francija (11,3%) in Nemčija 

(11,4%).  

Razmere se spremenijo, če številke prevedemo iz 

relativnih v absolutne (prav tako podatki OECD, 

glej Tabelo 2 v prilogi). Podatek je naveden kot 

izdatek za zdravstvo v USD na glavo prebivalca 

(per capita) na leto. Slika je bistveno drugačna; na 

repu sta pričakovano Romunija (687,3 USD) in 

Bolgarija (689,9 USD), na vrhu pa kraljujeta Dan-

ska (6216,8 USD) in Luksemburg (6227,1 USD). 

Slovenija z zneskom 2169,6 USD zaseda mesto 

 
1 Povzeto po podatkih OECD, dostopno na: 

https://stats.oecd.org/ 

proti dnu srednje tretjine in torej za zdravstvo per 

capita  na leto nameni znatno manj kot polovico 

zneska tistih držav Evrope, s katerimi se najraje 

primerjamo (Francija, Nemčija, Avstrija). Razlike 

bi bile seveda manjše ob upoštevanju paritete 

kupne moči, saj je treba kontrolirati za razlike v 

kupni moči med državami. 

9.2 Kazalniki kakovosti 

Enotnih kazalnikov kakovosti v zdravstvu ni-

mamo. Različne ustanove, organizacije, združenja 

so oblikovale bolj ali manj obsežne kazalnike z že-

ljo čim verodostojneje oceniti delovanje različnih 

zdravstvenih sistemov; nekatere metodologije so 

precej zapletene. OECD ima na primer v bazi sta-

tistične podatke za več kot 60 različnih kazalnikov 

kakovosti v zdravstvu (od urejenosti astme, do 

hospitalizacij zaradi različnih kroničnih stanj, pre-

živetja določenih bolezni, samomorov, zlomov 

kolka med hospitalizacijo, presežne umrljivosti 

psihiatričnih bolnikov in številne druge). Povsem 

razumljivo je, da je primerjava med sistemi po to-

liko kriterijih nesmiselna, saj ne more dati jasnih 

rezultatov; po drugi strani pa izbira točno določe-

nih kazalnikov lahko prevesi rezultate primerjave 

v eno ali drugi stran. A ne glede na zahtevnost pri-

merjave in precejšnje število kazalnikov raziskave 

potrjujejo, da se je v večjem delu sveta kakovost 

zdravstvene oskrbe v zadnjih 30 letih skokovito 

izboljšala. Dva ključna kazalnika kakovosti ozi-

roma uspešnosti zdravstvenega sistema, ki ne 

manjkata prav v nobeni primerjavi, sta pričako-

vana življenjska doba ob rojstvu (Tabela 3 v pri-

logi) in umrljivost novorojenčkov na 1000 živoro-

jenih (Tabela 4 v prilogi). Na slednjo primerjavo 

smo Slovenci vedno zelo ponosni in jo zelo radi 

navajamo, saj zasedamo častivredno prvo mesto 

(8).  

Kakorkoli že, trend večine kazalnikov, opazova-

nih ločeno, prav tako pritrjuje trditvi, da se kako-

vost zdravstvenih sistemov v povprečju precej iz-

boljšuje, kar se še posebej nazorno kaže pri podalj-

šanju pričakovane življenjske dobe (6, 7, 10). 
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9.3 Vrednotenje kazalnikov 

Pričakovana življenjska doba kot pokazatelj kako-

vosti zdravstvenega sistema je eden izmed najpo-

gosteje uporabljenih kazalnikov in pozitivno kore-

lira z razvitostjo ter bogastvom države v primer-

javi. Korelacij je seveda več in še zdaleč niso samo 

zdravstvene; tako je bil na primer opazen padec 

pričakovane življenjske dobe na Hrvaškem po letu 

1990, seveda kot posledica vojne po razpadu Ju-

goslavije. Na pričakovano življenjsko dobo v Slo-

veniji tranzicija ni imela negativnega vpliva (4). 

Najizrazitejši trend podaljšanja pričakovane živ-

ljenjske dobe sledi trendu gospodarske rasti. De-

javniki, s katerimi gospodarska rast vpliva na po-

daljšanje preživetja, so poleg boljše dostopnosti in 

kakovostnejše zdravstvene oskrbe zagotovo tudi 

izboljšani življenjski pogoji, dostopnost zdrave 

prehrane in s tem izboljšan življenjski slog, in še 

kaj bi se našlo (2, 4). Vsekakor v primerjavi učin-

kovitosti in rezultatov zdravstvenih sistemov ni 

nepomembno, s kakšnimi sredstvi nek sistem raz-

polaga oziroma koliko stane. V praksi se izkaže, 

da so tudi pri primerjavah podobno bogatih držav 

s podobno organizacijo zdravstva razlike precej-

šnje, če primerjamo samo posamične kazalnike (7, 

10). 

Kakorkoli že, primerjava držav po navedenih dveh 

ključnih kazalnikih potrdi izkustvena opažanja in  

podre osnovno domnevo, da so kazalniki sora-

zmerni z odhodki držav. Za preživetje novorojen-

čkov je kot že ugotovljeno najboljši primer Slove-

nija. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem 

pre- in perinatalne zdravstvene oskrbe vedo pove-

dati, da to ni statistična zmota, saj se vanjo načrtno 

vlaga že desetletja in je tudi organizacijsko v Slo-

veniji daleč pred večino drugih, zato ne moremo 

govoriti o naključju.  

Pri pričakovani življenjski dobi je verjetno dober 

izstopajoč primer Grčija (čeprav je po izdatku per 

capita v spodnji tretjini članic EU 27). Tudi v tem 

primeru ne gre za naključje; organizacija zdrav-

stva v Grčiji že dolgo velja za zelo zgledno in 

WHO je Grčijo po skupni uspešnosti zdravstve-

nega sistema že leta 2000 uvrstila pred mnoge raz-

vitejše evropske države (Luksemburg, Nizozem-

sko, Belgijo, Nemčijo).  

9.4 Težave in izzivi znotraj sistemov  

Pomemben omejitveni dejavnik organizacije 

zdravstvenega sistema je pomanjkanje ustrezno 

izobraženega kadra. Razlogov za to je več, tako 

kulturoloških, socioloških kot ekonomskih. Izbolj-

šanje širše dostopnosti zahteva krepitev primar-

nega zdravstva; pomanjkanje družinskih zdravni-

kov je pereč problem praktično vseh zdravstvenih 

sistemov (9).  

Izboljšanje širše dostopnosti do storitev, kar je si-

cer eden od temeljnih ciljev sistemov univerzal-

nega zdravstvenega varstva, privede do poveča-

nega moralnega tveganja, s čimer se poveča po-

treba po določeni storitvi, kar  med drugim vodi v 

podaljšanje čakalne dobe. Slednja po principu ne-

gativne povratne zanke vodi v subjektivno (ob 

pretirano dolgih dobah brez ustrezne prioritetne 

liste tudi objektivno) poslabšanje dostopnosti in s 

tem na nek način v samoregulacijo. Težava je v 

tem, da so moralnemu tveganju niso izpostavljeni 

samo uporabniki, temveč smo v podobnem polo-

žaju tudi zdravniki kot ponudniki storitev. Po eni 

strani lahko seveda iz povsem ekonomskih nagi-

bov, saj več opravljenih storitev, če so plačane po 

številu in ne pavšalu, pomeni večji zaslužek. Po 

drugi strani pa dobra dostopnost na primer neke 

diagnostične metode pomeni, da jo bo uporabilo 

oziroma na njeno uporabo napotilo več zdravni-

kov, kar spet poveča porabo finančnih sredstev in 

poslabša dostopnost. Podoben izziv je tudi odloča-

nje o uvajanju novih tehnologij. 

9.5 Dodatni pomisleki  

V uvodu sem med omejitvami navedel vprašljivo 

vrednost oziroma zanesljivost podatkov. Ne gre 

nujno za to, da so podatki napačni; dovolj je, da so 

nepopolni, nedosledni, različno definirani ali iz 

kakega drugega razloga zavajajoči. Poglejmo pri-

mer; naj poudarim, da ne gre za kritiko omenje-

nega zapisa, temveč zgolj za ugotovitev, da ver-

jetno podobne omejitve lahko pričakujemo v šte-

vilnih drugih zapisov, a nam zaradi nepoznavanja 

podrobnosti ostanejo skrite. V sicer podrobnem in 

natančnem državnem poročilu (5) je zapisano, da 

večino izdatka za zdravila zberemo s prostovolj-

nim zdravstvenim zavarovanjem in plačili iz žepa 
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(OOP, angl. Out Of Pocket). Nominalno, upošte-

vaje zapisane izdatke, to drži. Vendar ob tem za-

pisu nekdo, ki sistema ne pozna, nikakor ne more 

dobiti predstave o tem, kolikšen strošek posame-

zniku, ki se zdravi na primer zaradi sladkorne bo-

lezni, predstavljajo predpisana zdravila. Iz zapisa-

nega dejstva, da je iz obveznega zdravstvenega za-

varovanja (OZZ) v celoti krito zdravljenje napre-

dovale sladkorne bolezni (v izvirniku angl. advan-

ced diabetes) ni moč razbrati, da so dejansko vsa 

antidiabetična (kot tudi ostala zdravila za zdravlje-

nje endokrinih bolezni) v celoti krita iz OZZ. 

Ravno tako ni navedeno, da je pretežna večina 

zdravil za zdravljenje ostalih nenalezljivih kronič-

nih boleznih na pozitivni listi, ki jo v 70% pokriva 

OZZ in da torej tovrstna terapija posamezniku ne 

predstavlja večjega finančnega bremena (2).  

Posebne vrste »črna skrinjica« pri analizi zdrav-

stvenih sistemov je dejstvo, da članki, raziskave in 

poročila praviloma ne navajajo podatka o tem, ko-

likšen del sredstev je namenjen preventivnim pro-

gramom oziroma javnemu zdravju v širšem po-

menu. Slednji so namreč večinoma financirani na 

drugačen način oziroma iz drugih virov kot ostale 

zdravstvene storitve, kar spet oteži ali onemogoči 

resno primerjavo (3).  

 

10 Analiza in zaključek 

 

Podrobna primerjava že zgolj dveh zdravstvenih 

sistemov v celoti se zdi Sizifovo delo. Tudi ob 

domnevi, da organiziranost vseh sistemov ni 

enako zapletena, ostane težava neprimerljivost po-

sameznih vrst podatkov. Temeljno napako pravza-

prav storimo že pred izhodiščnimi domnevami s 

tem, da govorimo o sistemih zdravstvenega var-

stva, nato pa primerjamo kazalnike, ki niso odraz 

zgolj organizacije sistema, temveč so večinoma 

multifaktorsko pogojeni. Ali kdo dvomi o tem, da 

ima izboljšanje bivalnih pogojev pozitiven vpliv 

na pričakovano življenjsko dobo? Ampak na to 

ima večji vpliv kot zdravstvo stanovanjska poli-

tika. Argument, da se pri analizi (zelo) številnih 

multifaktorskih kazalnikov, za katere sicer vemo, 

da so tudi v povezavi z zdravstvom, ostale spre-

menljivke nekako izničijo, ne zdrži trezne presoje. 

Istoznačne in istovrstne napake se že pri linearni 

analizi seštevajo. Pri multifaktorskih analizah, 

kjer so podatki večinoma nelinearni – na primer 

eksponentni – so take tudi napake. Še posebej koč-

ljivo je, ker v analizah zdravstvenih sistemov pre-

ostali (nezdravstveni) dejavniki večinoma niso 

upoštevani ali so celo neznani. Primerjava porabe 

svinjskega in govejega mesa med dvema drža-

vama bi dala silno nepričakovane rezultate, če raz-

iskovalec ne bi vedel, da je na primer večina po-

pulacije prve države muslimanov, druge pa hin-

dujcev.  

Želja politike po odkritju tiste čudežne paličice, 

katere uporaba bo izboljšala delovanje in učinko-

vitost celotnega zdravstvenega sistema, je sicer ra-

zumljiva, a povsem neuresničljiva. Zdravstveni 

sistem s političnega vidika ni nič drugega kot neka 

administrativno-pravno-upravno-ekonomska 

struktura, v resničnem svetu pa smo njegov 

sestavni del vsi zdravstveni delavci in celotna in-

frastruktura, ki jo uporabljamo. Pričakovati, da se 

bo delovanje izboljšalo s spremembo nekega ad-

ministrativnega parametra, je skrajno naivno. 

Ravno nasprotno; pretirana administracija škodi.  

Kar seveda ne pomeni, da kazalnikov ne potrebu-

jemo. Nasprotno, za marsikatero področje medi-

cine jih primanjkuje, tako kot tudi standardov, na 

podlagi katerih bi kazalce oblikovali. A kazalec je 

sam po sebi neaktivno, inertno orodje in zgolj od 

uporabnika je odvisno, na kakšen način bo orodje 

uporabil. Medicinske kazalnike lahko uporabimo 

za nadzor in izboljšanje kakovosti posamezne me-

dicinske stroke, ne celotnega zdravstvenega 

sistema. Vzročna zveza med obema rezultatoma 

gre namreč v tem primeru iz druge strani; izbolj-

šanje kakovosti medicinske storitve se res pozna 

na rezultatih analize zdravstva, vendar s spremi-

njanjem zdravstvene politike nimamo vpliva na to 

isto storitev. 
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Priloge: 

Tabela 5: Odstotek BDP za zdravstvo, v državah EU (vir: OECD) 

 

 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avstrija 9,2 10 10,2 10,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 

Belgija 8 10,4 10,5 10,6 10,4 10,4 10,3 10,4 10,3 

Bolgarija 5,8 7,1 7,6 7,2 7,7 7,4 7,5 7,5 7,3 

Ciper 5,3 6,4 6,6 6,9 7 6,9 6,8 6,7 6,8 

Češka 5,7 7 7 7,8 7,7 7,2 7,1 7,2 7,6 

Danska 8,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10 10,1 

Estonija 5,2 5,8 5,8 6 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 

Finska 7,1 9,2 9,6 9,8 9,8 9,6 9,4 9,1 9 

Francija 9,6 11,2 11,3 11,4 11,6 11,5 11,5 11,4 11,3 

Grčija 7,2 9 8,8 8,3 7,8 8 8,2 8 7,7 

Hrvaška 7,7 7,8 7,8 6,5 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 

Irska 5,9 10,7 10,7 10,3 9,7 7,3 7,4 7,2 6,9 

Italija 7,6 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,7 8,7 8,7 

Latvija 5,5 5,6 5,4 5,4 5,5 5,7 6,2 6 6,2 

Litva 6,2 6,5 6,3 6,1 6,2 6,5 6,6 6,5 6,6 

Luksemburg 5,9 6,1 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,3 5,3 

Madžarska 6,8 7,5 7,4 7,2 7,1 6,9 7 6,8 6,7 

Malta 6,6 8,6 8,6 8,8 9,3 9,2 9,1 9,2 9 

Nemčija 9,9 10,8 10,8 11 11 11,2 11,2 11,3 11,4 

Nizozemska 7,7 10,2 10,5 10,6 10,6 10,3 10,3 10,1 10 

Poljska 5,3 6,2 6,2 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,3 

Portugalska 8,4 9,5 9,4 9,1 9 9 9,4 9,3 9,4 

Romunija 4,2 4,7 4,7 5,2 5 4,9 5 5,2 5,6 

Slovaška 5,3 7,4 7,6 7,5 6,9 6,8 7,1 6,8 6,7 

Slovenija 7,8 8,5 8,7 8,7 8,5 8,5 8,5 8,2 8,3 

Španija  6,8 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9 8,9 9 

Švedska 7,3 10,4 10,7 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,9 
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Tabela 6: Izdatki za zdravstvo, v USD per capita na leto (vir: OECD) 

 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avstrija 2269,1 5167,8 4966,1 5235,3 5393,6 4612,8 4709,9 4938 5326,4 

Belgija 1849,9 4943,8 4706,6 4947,9 4999,2 4290 4328,8 4618,2 4912,7 

Bolgarija 94,5 555,9 558,6 547,5 605,3 521,4 562,3 618,7 689,9 

Ciper 750,5 2114,7 1899,4 1916,3 1873,9 1616,5 1681,9 1780,3 1954,4 

Češka 342,9 1516,6 1387,4 1554,5 1512,9 1284 1321,6 1475,9 1765,6 

Danska 2496 6281 6003,8 6236,6 6380,8 5469,3 5565,6 5800,2 6216,8 

Estonija 209,7 1016 1013,3 1144,6 1238,9 1112,9 1186,1 1350,4 1553 

Finska 1722,8 4715,9 4572,5 4892,1 4922,7 4127,1 4107,1 4233,5 4515,7 

Francija 2161,9 4939,3 4651,1 4901,9 4998,7 4208,4 4268,2 4424,5 4690,1 

Grčija 885,4 2338,9 1948,2 1813,9 1705,1 1452,1 1488,2 1505,9 1566,9 

Hrvaška 371,1 1132,5 1030 889,9 909,4 795,5 840,9 902,6 1014,2 

Irska 1564,8 5570,7 5239,3 5331,6 5399,6 4561,7 4717,6 5019,7 5489,1 

Italija 1524,2 3392 3086,3 3149,2 3154,3 2675,7 2699,7 2809,7 2989 

Latvija 181,6 764,6 745,5 807,1 856,8 775,9 874,8 932,5 1101,5 

Litva 217,2 925,5 896,9 958,9 1021,2 920,2 988,5 1083,3 1249,3 

Luksem-

burg 
2901,2 7174,7 6029,5 6356,6 6547 5421,9 5475,1 5713,1 6227,1 

Madžarska 313,1 1063,4 961,1 990,6 1006,2 870,5 914,2 981 1081,8 

Malta 647,1 1960,1 1898,6 2121,1 2456,4 2243,5 2321,2 2551,7 2753,5 

Nemčija 2344,4 5036,5 4762,8 5096,8 5304,3 4622,2 4742 5052,7 5472,2 

Nizozemska 2028,2 5562,1 5284,6 5532,7 5601,9 4676,6 4734,8 4910,9 5306,5 

Poljska 238 866,1 815,1 878,1 911,3 804 813,5 909,6 978,7 

Portugalska 969,6 2210,6 1918,5 1960 1989,5 1725,2 1880,2 2003,3 2215,2 

Romunija 69,9 426,6 401,7 495,2 503,3 442,2 476,2 555,1 687,3 

Slovaška 203,5 1352,4 1319,4 1370,5 1289,3 1108,9 1175,6 1189,1 1299,9 

Slovenija 796,6 2147,8 1974,9 2055,4 2062,4 1775,9 1835,4 1925 2169,6 

Španija  1005,3 2909,1 2591 2629,6 2679,8 2349,2 2376,7 2522,6 2736,3 

Švedska 2173,2 6354,3 6254,6 6696,1 6606 5595 5674,5 5838,2 5981,7 

 Tabela 7: Pričakovana življenjska doba ob rojstvu, za oba spola (vir: OECD) 
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 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avstrija 78,1 81 80,9 81,1 81,5 81,2 81,6 81,6 81,7 81,8 

Belgija 77,7 80,6 80,4 80,6 81,3 81 81,4 81,5 81,6 81,7 

Bolgarija 71,7 74,2 74,3 74,9 74,5 74,6 74,8 74,8 75 74,9 

Ciper 78 79,6 79,8 80 80,2 80,4 80,5 80,7 80,8 81 

Češka 75 77,9 78,1 78,2 78,8 78,6 79 79 79 79,1 

Danska 76,6 79,8 80,1 80,3 80,7 80,7 80,9 81,1 81 81,2 

Estonija 70,4 76,2 76,3 77,1 77 77,6 77,6 78,1 78,2 78,5 

Finska 77,5 80,5 80,6 81 81,2 81,5 81,4 81,6 81,7 81,8 

Francija 79,1 82,1 82 82,2 82,7 82,3 82,6 82,6 82,7 82,6 

Grčija 77,9 80,7 80,6 81,3 81,4 81 81,4 81,3 81,8 81,9 

Hrvaška 72,8 76,8 76,9 77,1 77,5 77,3 78 77,8 78,1 78,4 

Irska 76,5 80,7 80,8 80,9 81,3 81,5 81,7 82,2 82,3 82,3 

Italija 79,8 82,2 82,2 82,7 83,1 82,5 83,2 82,9 83,3 79,8 

Latvija 70,3 73,6 73,8 74 74,1 74,5 74,6 74,6 74,8 75,2 

Litva 72 73,6 73,9 73,9 74,5 74,3 74,7 75,5 75,7 76,1 

Luksemburg 77,9 81 81,4 81,8 82,2 82,3 82,7 82,1 82,3 82,4 

Madžarska 71,2 74,9 75,1 75,6 75,8 75,6 76,1 75,8 76,1 76 

Malta 78,3 80,7 80,7 81,7 82 81,9 82,5 82,3 82,4 82,6 

Nemčija 77,9 80,4 80,5 80,5 81,1 80,6 81 81 80,9 80,9 

Nizozemska 78 81,2 81,1 81,3 81,7 81,5 81,6 81,8 81,8 82 

Poljska 73,7 76,7 76,7 77 77,6 77,5 77,9 77,8 77,6 77,9 

Portugalska 76,3 80,5 80,4 80,7 81,1 81,1 81,1 81,4 81,3 80,7 

Romunija 71,2 74,4 74,4 75,1 74,9 74,9 75,2 75,3 75,4 75,5 

Slovaška 73,1 76 76,1 76,4 76,8 76,6 77,2 77,2 77,3 77,5 

Slovenija 75,4 80 80,1 80,3 81,1 80,8 81,2 81 81,4 81,3 

Španija 79 82,5 82,4 83,1 83,2 82,8 83,3 83,3 83,4 83,5 

Švedska 79,6 81,8 81,7 82 82,3 82,2 82,3 82,4 82,6 83 
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Tabela 8: Umrljivost novorojenčkov na 1000 živorojenih (vir: OECD) 

 1990 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avstrija 8 4,6 3,5 3,3 3,2 3,1 3 3 2,9 2,9 2,8 

Belgija 8,3 4,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 

Bolgarija 14,7 14,3 8,7 8,3 7,7 7,2 6,8 6,5 6,2 5,9 5,6 

Ciper 9,9 5,7 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 

Češka 10,3 4,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Danska 7,4 4,7 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 

Estonija 14 8,7 3,3 3,1 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2 1,9 

Finska 5,5 3,5 2,4 2,2 2,2 2,1 2 2 2 2 1,9 

Francija 7,4 4,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 

Grčija 9,1 5,6 3,5 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,5 3,3 

Hrvaška 11,1 7,2 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 

Irska 7,6 6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 

Italija 4,7 3,3 3,2 3,1 3 3 2,9 2,8 2,8 4,7 3,3 

Latvija 13,2 11,5 6,1 5,6 5,1 4,6 4,2 3,9 3,6 3,3 3,1 

Litva 11,9 8,6 4,5 4,2 4,1 4 4 3,9 3,6 3,3 3 

Luksemburg 7,2 3,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 

Madžarska 15,2 8,7 4,9 4,8 4,7 4,5 4,3 4 3,6 3,3 3 

Malta 10 6,7 6 6 6 6,1 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1 

Nemčija 7 4,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 

Nizozemska 6,8 5,1 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 

Poljska 15,2 8,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,2 4 3,9 3,8 3,8 

Portugalska 11,6 5,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,1 

Romunija 24,2 18 10,1 9,5 9 8,3 7,6 7,1 6,7 6,2 5,7 

Slovaška 12,6 8,2 5,6 5,5 5,3 5,2 5,1 5 4,9 4,8 4,7 

Slovenija 8,8 4,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,7 

Španija 7,4 4,4 3 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 

Švedska 5,9 3,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 
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Management sprememb skozi spreminjanje pristopa k  

vodenju 
  

Avtor: doc. dr. Luca Lovrečić, dr. med., univ. dipl. biol., mentor: izr. prof. dr. Judita 

Peterlin 

 
 

Povzetek 

 

Bolnišnice so najbolj kompleksna oblika človeške organizacije, ki smo jo kadarkoli poskušali voditi 

(Drucker, 2021). Prav znanje o vodenju je tisto, ki je v slovenskem zdravstvenem sistemu izredno po-

manjkljivo. Zdravstveni delavci in sodelavci se v okviru izobraževanja ne srečamo s teorijo na temo 

vodenja, delujemo pa v večjih in manjših timih, v katerih se od nekaterih pričakuje, da bodo uspešni 

vodje. Dodatna težava je, da ni dovolj, da kot vodja strokovno vodiš tim, ampak  ob tem pogosto zraven 

pride še ravnanje z ljudmi in finančnimi viri ter nove odgovornosti in položaji, ko posameznik napreduje 

po ravneh managementa v hierarhični strukturi. Prav tako je zdravstvo sistem, ki je trdno ukoreninjen 

in kot del javnega sektorja počasen pri uvajanju temeljnih sprememb, saj zahteva stabilnost in občutek 

varnosti. Ni agilen, pripravljen na hitre optimizacije in spremembe, kar pa je, gledano skozi očala re-

alnosti, že nekaj desetletij temelj življenja v razvitem svetu. Za učinkovit razvoj so potrebni pristopi, ki 

omogočajo hitrejše organizacijske spremembe, da se lahko odzivamo na razvoj stroke, hkrati pa ne 

ogrožajo stabilnosti in človeških virov, ki so navajeni na dosedanji sistem. Za uspešno uvajanje spre-

memb sta potrebna predhodna analiza stanja in načrt ukrepov, nato pa vključevanje vseh zaposlenih v 

timu, ohranjanje odprte komunikacije in dobri medosebni odnosi. Namen naloge je raziskati in pripo-

ročiti učinkovit pristop k uvajanju sprememb ter ob tem poskrbeti za posameznike z uporabo mana-

gementa s cilji. V okviru tega podajam predloge za prakso, in sicer: 

1. kako se sistematično lotiti managementa sprememb s pristopom osmih korakov do uspeha, ki 

daje velike možnosti za dosego cilja, 

2. kako izboljšati učinkovitost tima z opolnomočenjem sodelavcev in razvijanjem njihovega poten-

ciala (pristop »svoboda znotraj strukture«),  

3. kako se izogniti informacijski karanteni z odpiranjem kanalov ne le za dobre, temveč tudi za 

slabe novice. 

 

1 Uvod 

Ne glede na družbeni napredek in spremembe, na 

zdravstvo praviloma gledamo kot na strošek in ne 

kot na investicijo, zato pogosto usmerjamo pozor-

nost k zmanjševanju stroškov, namesto da bi raz-

mišljali, kako z investicijo dolgoročno izboljšati 

storitve za bolnike, na dolgi rok zmanjšati stroške 

in dvigniti zdravje. Pozabljamo, da odličen zdrav-

stveni sistem in zdravstveno varstvo omogočata 

tako razvoj ekonomije kot tudi, neposredno in po-

sredno, razvoj splošnega blagostanja. Dodatna 

lastnost tega sektorja je, da sistema ni mogoče 

nadzorovati in predvideti – za enako bolezen 

imamo različne pristope k zdravljenju, hkrati pa 

razvijamo nove in nove. Multidisciplinarni timi, ki 

vstopajo v zdravstveni sistem, imajo različno stro-

kovno in osebnostno podlago, pristop k obravnavi 

bolnika pa je lahko različen. Ne nazadnje, to je 

neskončna kompleksnost povpraševanja, saj ni-

koli ni mogoče predvideti, kdo bo naslednji bol-

nik, ki bo stopil skozi vrata in prišel v obravnavo. 

Sistem ima neskončno možnosti in kombinacij, 

zato je vodenje ne le večjih, ampak tudi manjših 

timov velik izziv in prisotno je konstantno spremi-

njanje. Za dobro organizacijo je nujen stalni ma-

nagement sprememb, sicer obstanemo na mestu in 
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se ne razvijamo primerno času in potrebam naših 

deležnikov (1).  

Prepočasi prihaja tako imenovani vrednostno 

osnovni pristop (angl. »value-based care«), ki bi 

nam omogočil optimalno (hitro, razvojno usmer-

jeno, gibčno) uvajanje sprememb, zmanjševanje 

stroškov in boljše zdravje bolnikov. Dodaten po-

gled na management sprememb nam je zagotovo 

vsilila pandemija, saj se je izkazalo, da so ključni 

hitro prilagajanje in iskanje novih pristopov ter 

istočasno zagotavljanje osnovnih storitev. Lahko 

bi rekli, da vzporedno tečeta tradicionalno vode-

nje, ki ohranja utečene poti in storitve, paralelno 

pa poteka in se razvija deljeno, služnostno, trans-

formacijsko vodenje s prilagajanjem, ki omogoča 

inovacije, tveganja in hitro učenje (1). 

Treba se je zavedati, da je zdravstvo sistem, ki je 

praviloma počasen pri uvajanju temeljnih spre-

memb, saj zahteva stabilnost in občutek varnosti. 

Ni agilen in pripravljen na hitre optimizacije in 

spremembe, kar je že nekaj desetletij način življe-

nja ter osnova delovanja v mnogih drugih pano-

gah. Za hitro prilagajanje in odzivanje na akutne 

potrebe organizaciji ni treba v celoti delovati pri-

lagodljivo, tekmovalno in tržno tvegano. Vzpo-

stavljeni so lahko majhni, agilni timi z izbranimi, 

specifičnimi nalogami in nekoliko bolj prostimi 

rokami zunaj včasih toge in neupogljive hierarhije 

in pravil (2). To so kratkoročne rešitve oziroma 

pristopi, ki se ne osredotočijo na vzroke in razi-

skovanje podrobnosti nekega specifičnega izziva, 

temveč so hitro kreirani, ustvarjalni, fokusirani na 

rezultat in rešitev. Tudi če v prvem koraku niso 

uspešni, generirajo bazen novih potencialno 

ustvarjalnih idej in dodatno stimulirajo zaposlene 

k razmišljanju zunaj utečenih poti. In rezultati so 

resnično presenetljivi. 

2 Management sprememb 

Vsaka sprememba zahteva natančno načrtovanje 

in zadosten čas, vendar nas trenuten tempo sam po 

sebi skorajda sili v nenehno aktivno vpeljevanje 

sprememb in prilagajanje. Iluzorno je pričakovati, 

da bodo ad hoc rešitve in polovično razdelani na-

črti managementa sprememb zadovoljili naše po-

trebe ali, še pomembnejše, potrebe deležnikov. 

Prav tako ni rešitev zatiskanje oči in prepričeva-

nje, da je situacija zadovoljiva, dokler ne pripelje 

tako daleč, da zahteva skoraj krizno reševanje.  

V današnjem svetu hitrih sprememb in digitaliza-

cije morajo biti sistemi in vodje odprti za hitre 

spremembe in novosti. To pomeni konstantno uče-

nje in priznavanje, da v trenutnih časih ne velja, da 

vodja vse ve, temveč da je učenje prednost in ne 

slabost; da vodji ni treba imeti vseh odgovorov, 

ampak da zna na podlagi izkušenj izluščiti ključna 

vprašanja; da spremembe in negotovost ne otežu-

jejo dela vodje, ampak, ravno nasprotno, je mana-

gement s spremembami in negotovostjo jedro vo-

denja (3). 

Managementa sprememb se je torej treba lotiti 

sistematično. Revija Harvard Business Review je 

izdala nekaj tematskih kompilacij, v katerih je iz 

dotičnega področja zbranih deset najboljših član-

kov na temo. In če odpremo Harvard Business Re-

view's 10 Must Reads on Change Management, se 

prvi članek podrobno osredotoča ravno na to, da 

vpeljava sprememb ne prinese uspeha, če pristop 

ni načrtovan, kar pa je v kriznih razmerah težko 

početi, pa vendar veliko organizacij »zapolnjuje 

luknje v trupu ladje med plovbo«. Prispevek po-

drobno razdela vzroke (in rešitve), zakaj je izplen 

mnogoterih velikopoteznih načrtov le mlačen re-

zultat in razočaranje (4). Pristop, ki ga ponuja kot 

rešitev, lahko poimenujemo osem korakov do 

uspeha.   

Osem korakov do uspeha  

Vsaka sprememba zahteva natančno načrtovanje 

in zadosten čas. Predlaganih je osem ključnih ko-

rakov, njihovo sosledje in monitoring pa pomenita 

dobro pot do uspeha (4). Pomembno se je zave-

dati, da večje spremembe zahtevajo vseh osem faz 

in da je za to potreben čas. Preskakovanje se lahko 

v določenem trenutku zdi smiselno, a dolgoročno 

praviloma ne daje zadovoljivih rezultatov. Prav 

tako so dosedanje raziskave pokazale, da je vsaka 

faza pomembna in da kritične napake v katerikoli 

izmed osmih faz, lahko vodijo v precejšno upoča-

snitev, razvrednotenje predhodno težko prigaranih 

manjših zmag ter celo dokončen neuspeh. Tabela 

1 prikazuje osem korakov, njihov pomen in 
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nevarnosti, da nam po poti sprememb na določe-

nem koraku spodleti. 

Tabela 1: Osem korakov do uspeha 

   

3 Vodenje skozi prizmo sodelovanja 

V današnjem svetu hitrih sprememb se tudi pri-

stopi vodenja in lastnosti dobrega vodje spremi-

njajo. Tudi vodje morajo biti odprti za hitre spre-

membe in novosti. Predvsem je pristop, namesto 

klasičnega, avtoritativnega, bolj vključujoč in 

konstruktiven. Vodje se zavedajo, da ni po-

membno imeti vseh odgovorov, ampak je bolj 

ključno postavljati prava vprašanja in videti onkraj 

sprememb ter predvideti čim več potencialnih sce-

narijev (3). 

KORAK DEJAVNOSTI  POTENCIALNE NEVARNO-

STI 

1. Vzpostavitev 

razumevanja nuj-

nosti 

- Preučiti trenutno stanje na trgu 

- Prepričati vsaj 75% vodij, da je trenutno 

stanje v organizaciji treba spremeniti 

- Težave s sodelavci, ki ne že-

lijo iz cone udobja 

- Strah pred prevelikim tvega-

njem 

2. Vzpostavitev 

močnega tima 

- Sestaviti tim, ki razume in deli skupne cilje 

ter je zmožen izpeljati spremembe 

- Poskrbeti, da deluje kot tim in zunaj sicer-

šnjih okvirov hierarhije 

- Izbrani nimajo izkušenj s 

timskim delom 

- Vzpostavljenemu timu ne 

uspe preiti hierarhičnih na-

vad in ovir 

3. Vzpostavitev 

vizije 

- Vzpostaviti vizijo, ki bo lahko usmerjala 

delovanje tima 

- Razviti strategije, ki bodo omogočale reali-

zacijo vizije  

- Vizija je preveč zapletena ali 

premalo jasna 

4. Predstavitev 

vizije 

- Uporabiti vse mogoče kanale za širjenje 

poznavanja vizije in strategij za dosego le-

te 

- Širiti nova vedenja in postopke z zgledom 

(vodilni tim) 

- Vizija ni dovolj široko po-

znana in razširjena  

- Nekatera delovanja so v nas-

protju z vizijo 

5. Opolnomo-

čenje ostalih, da 

delujejo v skladu 

z vizijo 

- Odstraniti/spremeniti sisteme in strukture, 

ki so v nasprotju z vizijo 

- Vzpodbujati netradicionalne ideje in dejav-

nosti, tveganja 

- Močni posamezniki, ki nas-

protujejo spremembam  

6. Načrtovanje 

majhnih zmag na 

poti 

- Definirati vmesne izboljšave, ki bodo 

vidne 

- Prepoznati in nagraditi posameznike, ki 

pripomorejo k izboljšavam 

- Prepustiti kratkoročne 

uspehe naključju 

- Vmesni uspehi so prepozno 

v časovnici 

7. Stabilizacija 

izboljšav in vpe-

ljava novih spre-

memb 

- Kredibilnost zaradi zgodnjih zmag upora-

biti za nadaljnje spremembe v smeri vizije  

- Vzpodbujati posameznike, ki delujejo v 

skladu z vizijo 

- Prehitra razglasitev uspeha 

- Začetni uporniki preglasijo 

novosti in demotivirajo nove 

dejavnosti 

8. Vpeljava no-

vih pristopov 

- Jasno poudariti povezavo med novimi pri-

stopi in uspehom  

- Vzpostaviti nove strukture in delovanje v 

podporo novih pristopov  

- Postavljeni novi vodje in 

timi ne delujejo v skladu z 

novimi pristopi 

- Nove vrednote niso popol-

noma v skladu z vpeljanimi 

novostmi 
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3.1 Vodenje s poslušanjem 

Drugače od sloga vodenja »ukazuj in kontroliraj«, 

ki je bilo jedro vseh socialističnih in kapitalistič-

nih sistemov preteklosti, je ključ do sodobnega vo-

denja v 21. stoletju ravno nasproten – budno po-

slušanje, ki vodi v širitev informiranosti in omo-

goča vodjem postati boljši poslušalci in posle-

dično boljši managerji. Ne gre samo za poslušanje 

predlogov sodelavcev, v ospredju je, kot bi ga 

lahko poimenovali, cel  ekosistem, v katerem je 

vodja pozoren in upošteva vse posamezne gra-

dnike obstoječega sistema ter budno spremlja in 

sliši vse potencialne vplive. Pogosto pridejo do 

vodij samo prečiščene oziroma filtrirane informa-

cije, kar ustvari zamegljen pogled na razmere in 

posledično vpliva odločitve. Lahko bi rekli, da je 

to informacijski mehurček, ki je nadzorovan od 

spodaj navzgor na način, ki omogoča zaposlenim 

izogibanje diskusiji o težavah, težkih temah, in 

kontrolirano prirejanje informacij, dokler včasih 

ni prepozno za gladko reševanje in optimizacijo. 

Ta izziv je mogoče nasloviti z nekaj pristopi, ki 

opolnomočijo zaposlene, da se čutijo pozvani za 

omenjene teme (slika 1) (5). Le s pravočasnim in-

formiranjem je lahko vodstvo pripravljeno na 

slabe informacije in morebitne krizne razmere ter 

tako ustvarja občutek povezanosti, skupnosti in 

varnosti za vse zaposlene.  

Vendar to samo po sebi ni dovolj. Nekaj je zado-

voljiti vodstveni kader s posredovanjem informa-

cij o izzivih in težavah, kar pa lahko patološko 

preraste v generiranje slednjih. Vzporedno je treba 

razviti strukturo, ki optimalno uravnovesi svobodo 

in nadzor. S pretiranim nadzorom in togimi navo-

dili zadušimo in povozimo predanost, inovativnost 

in storilnost zaposlenih. S preveliko svobodo ge-

neriramo anarhijo. Če pa zaposlenim jasno pred-

stavimo namen, prioritete in osnovne vrednote 

organizacije, jih s tem opolnomočimo, da avto-

nomno odločajo v skupno dobro in delujejo svo-

bodno. Z razumevanjem poslanstva organizacije 

pospešimo storilnost na več ravneh, vključujoč ka-

kovost, kreativnost, vključenost (6).  

3.2 Svoboda znotraj strukture 

V praksi je težko doseči ravnovesje med opolno-

močenjem zaposlenih in delovno disciplino. Ko 

uvedemo oboje v prakso, dosežemo svobodo zno-

traj strukture (angl. »freedom within a fra-

mework«), pri čemer svoboda inherentno vklju-

čuje zaupanje, da zaposleni razmišljajo in delujejo 

neodvisno, a vsakič v dobro organizacije (6). Se-

veda se morajo zaposleni ob tem zavedati, da 

imajo s tem, ko imajo svobodo in bolj proste roke 

pri ravnanju s seboj (angl. »self-management«), 

hkrati tudi dolžnost sodelovati pri ustvarjanju 

osnovnih dokumentov, novih pristopov, posodobi-

tev itd. Le tako se ohranijo informiranost zaposle-

nih, povezanost med njimi, občutek pripadnosti in 

pomembnosti vsakega člena organizacije ali tima.  
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Slika 1: Pristopi k izboljševanju komunikacije na področju nezaželenih tem 

Pri tem je logično nadaljevanje razmišljanja, da je 

za vodje, delodajalca in produktivnost učinkovi-

teje, da se namesto spremljanja vedenj in delova-

nja zaposlenih raje razvijati njihovi potencial in 

sposobnosti, tudi na način, da vzpodbujajo poziti-

ven management samega sebe (angl. »self-mana-

gement«). Slednje namreč ne vključuje samo raz-

porejanja delovnih nalog in podaljševanja delov-

nega časa, saj ima slej ko prej dan premalo ur. 

Treba je skrbeti za individualno, osebno energijo, 

kar vključuje fizično telo, čustveno, mentalno in 

duhovno področje (7), in na to lahko tudi deloda-

jalec ali vodja pozitivno vpliva in k temu pripo-

more (skupen management časa, delavnice na to 

temo, empatično vodenje, aktivni odmori, timska 

druženja).    

A kako spodbujati samoiniciativo in zmanjšati po-

men nadzora in kontroliranja zaposlenih, ne da ob 

tem v skupino vnesemo kaos? Kako vpeljati tak 

način vodenja timov? Slika 2 prikazuje pristop, s 

katerim z jasnim namenom organizacije določimo 

prioritete ter izberemo ustrezne in jasne principe, 

da lahko zaposleni vsakodnevno v praksi delujejo 

v okviru pričakovanega brez pretiranega nadzora. 

Največji izziv, iz katerega inherentno izhaja po-

tencialni lapsus, pa je, da ohranjamo te temelje sta-

bilne in žive, a hkrati poskrbimo, da jih z razvojem 

in spremembami v času ustrezno prilagajamo. 

Čeprav vizija, principi in družbeno odgovorno 

ravnanje ter politika katerekoli ustanove ali tima v 

njej temeljijo na zgoraj omenjenih premišljenih in 

jasnih pravilih in dogovorih, je v praksi tako, da 

vse sloni na delovanju in odgovornosti posame-

znika (8). V praksi se žal mnoge dobre iniciative 

za spremembe, ne glede na to, ali gre za velika ali 

mala podjetja, zasebni ali javni sektor, predlog za 

izboljšanje kakovosti, delovne kulture v organiza-

ciji ali poslovanja, re strukturiranja, itd., končajo 

medlo oziroma le delno uspešno (4). Podrobna 

analiza je pokazala, da je večja verjetnost uspeha, 

če se katerakoli večja sprememba dobro načrtuje, 

skrbno izberejo ključni koraki in se predvsem ves 

čas sledi vsem korakom na poti.   
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Slika 2: Namen, prioritete in principi, ki morajo biti jasni vsem zaposlenim, da je vodenje timov učin-

kovitejše in da daje udeleženim dovolj svobode. 

 

4 Analiza stanja in načrt za spremembe or-

ganizacije dela na KIGM 

4.1 Analiza stanja 

Področje medicinske genetike se v zadnjih 10-20 

letih izjemno hitro spreminja. Genetska diagno-

stika je vstopila na vsa področja medicine in 

skupno število letnih ambulantnih obravnav in la-

boratorijskih preiskav pri nas iz leta v leto raste 

(podatki o rasti obravnav in preiskav v letih 2013-

2020 so prikazani na sliki 3). Klinični inštitut za 

genomsko medicino (KIGM) je osrednja sloven-

ska zdravstvena ustanova na področju medicinske 

genetike, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem 

centru Ljubljana od leta 1968. Od leta 2017 deluje 

kot samostojni inštitut UKC Ljubljana (prej v 

okviru Ginekološke klinike). Zagotavlja celovito 

klinično obravnavo in genetsko diagnostiko za vse 

genetske bolezni in starostne skupine bolnikov na 

terciarni ravni. Za nekatere klinične situacije edini 

v Sloveniji zagotavlja ustrezne diagnostične pri-

stope in možnosti preventive na področju genet-

skih bolezni. Klinično-genetske storitve KIGM 

zagotavlja v okviru ambulantne in konziliarne de-

javnosti, v zadnjem obdobju pa tudi telegenetske 

dejavnosti. Inštitut opravlja osnovno genetsko di-

agnostiko (citogenetska, molekularno-genetska), 

ob tem pa deluje tudi kot nacionalni in mednarodni 

center za diagnostiko redkih bolezni z naprednimi 

genomskimi metodami (molekularna citogene-

tika, nova generacija sekvenciranja, optično ge-

nomsko mapiranje). Prav tako KIGM edini v regiji 

ponuja predimplantacijsko genetsko diagnostiko. 

V zadnjem desetletju se zaradi novih diagnostič-

nih preiskav spreminjajo klinične poti in obrav-

nava preiskovancev tako v predrojstni kot po-

rojstni diagnostiki (9   ̶11). Posledično je bila na 

inštitutu potrebna večja reorganizacija in ne-

dvomno bodo sledile še nove. Sodelavci na KIGM 

(specialisti klinične genetike, specialisti laborato-

rijske medicinske genetike, laboratorijski tehniki) 

moramo biti kompetentni za vedno širši nabor ge-

netskih preiskav in interpretacijo rezultatov. Na 

sliki 3 se jasno vidijo gibanja potreb po različnih 

storitvah v zadnjih osmih letih. Storitev 2 je v sig-

nifikantnem in konstantnem upadanju, medtem ko 

sta bili storitvi 5 in 6 na začetku prikazanega ob-

dobja šele razviti in vpeljani, potreba pa iz leta v 

leto raste. V tekočem letu, ki ni prikazano, smo 

vpeljali še dve novi storitvi, ki bosta prav tako 

spremenili dinamiko obstoječih trendov. Vse to 

zahteva ne le nenehno prilagajanje in prerazpore-

janje kadra, ampak tudi izobraževanje in v nekate-

rih primerih celo prekvalifikacijo laboratorijskega 

osebja.     
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Slika 4: Spreminjanje potreb po posameznih glavnih skupinah storitev na Kliničnem inštitutu za ge-

nomsko medicino v obdobju 2013  ̶ 2020. 

 

4.2 V korak s časom (reorganizacija za večjo 

učinkovitost) 

K navedenemu izzivu oz. zahtevi po kompetent-

nosti za vedno širši nabor genetskih preiskav in in-

terpretaciji rezultatov lahko pristopimo na dva na-

čina. Prva možnost je, da so sodelavci razdeljeni 

po posameznih področjih in da delujejo samo na 

določenih segmentih, kar pa ustvarja rigiden 

sistem, ki ni prilagodljiv ob hitrih spremembah in 

nenačrtovanih okoliščinah (kot sta bila začetek in 

nadaljevanje epidemije covida-19). Druga, želena 

možnost pa je ustvariti fleksibilen, agilen in učin-

kovit pristop, ki bi nam omogočal hitro prilagod-

ljivost ne le v načrtovanih razmerah, temveč tudi 

v času krize. To lahko dosežemo tako, da uvedemo 

sistem kroženja in minimalnega števila ter nabora 

različnih genetsko-diagnostičnih preiskav, ki jih 

mora vsako leto vsak sodelavec opraviti in nadzo-

rovati, da vzdržuje kompetentnost.  

V skladu z osmimi koraki za uspešen management 

sprememb (predstavljeno v poglavju 2.1) smo pri-

pravili natančen vpogled v predloge in načrt po 

korakih. Za vpeljavo sprememb in za to, da bodo 

le-te tudi uspešno zaživele, pa bo potreben podro-

ben management sprememb.  

1. Vedno večja raznolikost obravnav bolnikov z 

redkimi boleznimi (poznamo več kot 6000 

redkih genetskih bolezni in število še nara-

šča) in nenehen razvoj novih diagnostičnih 

pristopov od vseh sodelavcev na KIGM za-

hteva konstantno prilagajanje in izobraževa-

nje. Da bi še naprej zagotavljali vrhunske sto-

ritve ter ohranili svoj status, se bo treba prila-

goditi.  

2. Tim bodo sestavljali predstojnik, vodje am-

bulante in laboratorijev, ki so že zavezani h 

kontinuiranemu napredku in izboljšavam. 

Dodatno bi v gonilni tim vključili po 1 mla-

dega specialista klinične genetike, laborato-

rijske medicinske genetike in laboratorij-

skega tehnika, da predlog spremembe obrav-

navamo celostno. Člani tima morajo doumeti, 

da smo v okviru tima enakopravni in da mne-

nje vseh šteje.  

3. Naša vizija je, da ostanemo vrhunska inštitu-

cija na področju medicinske genetike ter vo-

dilna inštitucija doma in v regiji na področju 

kliničnih in laboratorijskih storitev genomske 

medicine. To smo lahko le z neprenehnim 

sledenjem trendom na našem področju, s 

čimprejšnjo vpeljavo novosti v rutinsko 

prakso ter nadaljevanjem sodelovanja v 
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mednarodnih odborih in združenjih. Vse to 

lahko zagotovimo tako, da postane več (ne 

nujno vsi!) naših sodelavcev multidiscipli-

narnih v smislu pokrivanja več pod področij 

v okviru naših storitev. To bi pomenilo, da la-

boratorijski medicinski genetiki, ki delujejo v 

okviru molekularno-genetskega laboratorija, 

osvojijo znanja citogenomskih tehnologij in 

obratno. Podobno velja za nadzorne speciali-

ste klinične genetike ter laboratorijske teh-

nike.   

4. Vizijo in strategijo postopnih korakov načr-

tovanih sprememb bo gonilni tim predstavil 

neodvisno posameznim skupinam sodelav-

cev, med katerimi bo možnost odprte disku-

sije z namenom prisluhniti sodelavcem. So-

delavcem, ki bodo morda izrazito proti, lahko 

ponudimo, da ostanejo razporejeni v okviru 

ene podenote, saj je vsaka podenota dovolj 

obremenjena, da ima lahko tudi enega ali dva 

stalna sodelavca, ki pokrivata samo svoje po-

dročje. Potencialna težava se izkaže, če bi 

bilo preveč sodelavcev proti. Potem bo treba 

pripraviti prioritetni seznam in razmisliti, 

kako sodelavce motivirati.     

5. Sodelavci bodo pozvani, da v okviru predla-

gane vizije podajo morebitne izboljšave. 

Sestavljen bo podroben načrt usposabljanja 

za vsak profil in vsakega sodelavca, da ne bi 

prihajalo do motenega procesa rednih rutin-

skih postopkov v času reorganizacije. Omo-

gočena bosta zadosten čas in nadzor, da se 

nova znanja prenesejo med sodelavce in se 

zagotovi enovitost izvedbe med posamezniki.       

6. V okviru časovnega načrta (predvidoma bi 

potrebovali za popolno izpeljavo načrta dve 

leti) bodo predvidene kontrolne točke po po-

dročjih in po posameznikih, tako da bodo 

opazni koraki in jasno doseženi cilji na poti. 

Osvojena znanja se zapisujejo v osebne 

mape, uporabijo pa se v okviru letnih načrtov, 

razgovorov, morebitnega napredovanja. 

7. Ob vmesnih uspešnih korakih tempo vpeljave 

sprememb ne sme zamreti. Če se izkaže, da 

so potrebe drugačne od načrtovanih, se lahko 

vzpostavljeni sistem hitro uporabi za novo 

prilagoditev znanj in kompetenc, saj bo pri-

pravljen za vse profile in vse podenote. 

8. Ob uspešni vpeljavi bo novi sistem naš novi 

standard za nove sodelavce ter vse tiste, ki so 

še v učnem procesu in na poti v kompetent-

nost. 

5 Potencialni izzivi in management s cilj 

V četrtem poglavju smo jasno navedli potrebe po 

reorganizaciji ter analizo le-te po principu osmih 

korakov do uspeha. Za vpeljavo večjih organiza-

cijsko-vsebinskih sprememb pa je potreben še po-

dročen načrt, z jasno zastavljenimi cilji in dobro 

definiranim časovnim okvirom. Po izkušnjah na 

oddelku pričakujemo, da bodo rezultati najboljši, 

če bodo vključeni vsi zaposleni in če bodo skozi 

prizmo sprememb dosegali tudi lastne cilje, kar 

nam omogoča management s cilji (angl. »mana-

gement by objectives«, MBO). 

5.1 Kaj je management s cilji 

Management s cilji je sistematičen pristop k ma-

nagementu. Njegov namen je povečati učinkovi-

tost organizacije. S sistematičnim pristopom omo-

goči vodstvu, da si postavlja dosegljive cilje ter v 

najboljši meri izkoristi obstoječe vire za doseganje 

le-teh (10). Poudarek je na zastavljanju usklajenih 

ciljev na vseh ravneh organizacije, vključujoč vse 

zaposlene. Cilji morajo biti postavljeni na način, 

da omogočajo zaposlenim doseganje lastnih ci-

ljev, ki so hkrati tudi cilji organizacije. Pristop ve-

leva redno spremljanje in povratne informacije z 

različnih ravni za uspešno pot do ciljev. MBO je 

osnoval Peter Drucker že leta 1954. Sam avtor je 

v 90. letih prejšnjega stoletja dodal, da sistem de-

luje le, če natančno poznamo cilje, kar pa je pogo-

sta težava. V organizacijah so cilji pogosto 

ohlapno postavljeni in nemerljivi ter kot taki ne 

morejo biti osnova za uspešen management s cilji. 

Najbolj učinkovito so zastavljeni cilji, kadar jih 

postavljamo po principu SMART – dobro zastav-

ljeni cilji so specifični (angl. »specific«), merljivi 

(angl. »measurable«), dosegljvi (angl. »at-

tainable«), realistični (angl. »realistic, relevant«) 

in časovno omejeni (angl. »time sensitive«).  
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5.2 Prednosti in slabosti 

Ob vpeljavi novega pristopa se je treba zavedati 

njegovih prednosti in slabosti, da se v največji 

meri izognemo neuspehom.  

Prednosti pristopa MBO so številne, med njimi pa 

so najbolj očitne, da vključuje vse zaposlene in jih 

združuje v skupni viziji, ki hkrati podpira tudi 

osebne cilje ter tako daje spodbudo vsem. Deluje 

na principu odprte razprave in zato vzpodbuja ko-

munikacijo. Prav tako jasno določa časovne 

okvirje, kar zagotavlja možnost načrtovanja in 

stalnega spremljanja napredka ter ob tem tudi 

sistemskega vrednotenja zaposlenih. Ob vsem tem 

tudi maksimalno izkoristi razpoložljive človeške 

in druge vire ter zaradi transparentnosti in vklju-

čenosti vseh daje občutek verodostojnosti in zau-

panja.   

Po drugi strani ima MBO tudi slabosti, saj je po-

trebno precej administracije, dobro poznavanje 

organizacije in širše vizije, da so cilji res rele-

vantni. Ob sodelovanju vseh zaposlenih se lahko 

kaj hitro zgodi tudi to, da nekateri nezadostno 

sodelujejo ali pa si cilje postavijo na način, da od 

nekaterih posameznikov zahteva signifikantno 

manj dela. 

  

6 Zaključek 

Področje medicinske genetike oziroma genomske 

medicine, kot je vedno bolj uveljavljen termin, se 

še posebno v zadnjem desetletju bliskovito spre-

minja. To od stroke zahteva izjemno prilagodlji-

vost, hitro delovanje in stalno izpopolnjevanje ter 

osvajanje povsem novih znanj. Dodatno nam na 

tem področju delo otežujejo strokovno sporna in 

marketinško uspešna zagonska (»start-up«) podje-

tja, ki promovirajo neustrezne prakse in dajejo po-

gosto lažne obljube.   

Le z jasno vizijo, cilji SMART in dobrim mana-

gementom sprememb bomo še naprej zagotavljali 

vrhunsko ponudbo in storitve na področju genom-

ske medicine.     
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bolnika 

 

Avtor: dr. Rene Mihalič, dr. med., mentor: doc. dr. Benjamin Lesjak 

 
 

Povzetek 

 

Elektronski zdravstveni karton (Electronic Health record, EHR) bolnika je ključna komponenta v 

sistemu digitalizacije zdravstvenega sistema. Vsakodnevne izboljšave na področju informacijskih teh-

nologij (računalniki, programska oprema, internet, itd.) tlakujejo pot k hitremu porastu uporabe teh 

tehnologij v zdravstvu, vključno z EHR. EHR je vir zdravstvenih podatkov posameznika, ki je vključen v 

proces zdravljenja in omogoča učinkovito, hitro in kvalitetno komunikacijo in izmenjavo podatkov med 

različnimi deležniki v tem procesu ter s tem pomembno vpliva na kvaliteto zdravljenja. Poleg naštetih 

prednosti ima vsaka tehnologija tudi določene slabosti. Glavne slabosti EHR so povezane z visokimi 

zagonskimi stroški, stalnim izobraževanjem kadrov v smislu uporabe sistemov in z zaščito podatkov, ki 

so lahko tarča vdorov nepooblaščenih oseb s posledično verjetnostjo zlorabe podatkov. 

 

 

1 Uvod 

Zametki prvih dokumentiranih zdravstvenih 

obravnav bolnikov segajo v antiko, kot primeri 

opisov bolnikovega zdravstvenega stanja in so bili 

prvenstveno namenjeni didaktični uporabi. Doka-

zan začetek zbiranja bolnikovih zdravstvenih po-

datkov sega v 16. stoletje pr. n. št., ko so bili na 

egiptovskem papirusu zapisani opisi primerov me-

dicinskih stanj in opisov kirurških posegov, izve-

denih na bolnikih (1). Ta dokument lahko štejemo 

kot prvi znani primer jasnega in logičnega beleže-

nja bolnikovih zdravstvenih stanj in medicin-

skih/kirurških ukrepov. Lahko bi govorili o neke 

vrste zametkih zdravstvenega kartona bolnika. 

Kasneje so sledile izboljšave beleženja bolnikovih 

zdravstvenih stanj s koncepti helenističnih (Hipo-

krat) in islamskih (al-Razi) srednjeveških učenja-

kov in zdravilcev (2).  

Z razcvetom naravoslovja v 17. stoletju so postali 

ti zapisi tudi bolje definirani in sistematični. Še 

zmeraj pa so bili namenjeni predvsem v didaktične 

namene. Ker se je znanje na področju medicine 

kopičilo, rasle pa so tudi potrebe po boljši zdrav-

stveni oskrbi, so se v Evropi kot tudi v Združenih 

državah Amerike pričele pojavljati bolnišnice z 

moderno organizacijsko strukturo, podobno da-

našnji. Z novim načinom dela so se pojavili novi 

problemi predvsem na področju kvalitetnega zbi-

ranja in urejanja bolnikovih podatkov, ki so bili 

običajno neorganizirani in razpršeni, s slabo sled-

ljivostjo in s tem skoraj neuporabni (2). Opisano 

problematiko je julija 1907 uspešno razrešil dr. 

Henry S. Plummer, ki je na Mayo kliniki v ZDA 

prvi uvedel sistematično beleženje bolnikovih 

zdravstvenih podatkov ter uvedel sistem dodelje-

vanja matičnih številk bolnika v zdravstveni usta-

novi (3). To leto lahko štejemo kot začetek upo-

rabe klasičnega zdravstvenega kartona bolnika. 

Nabor in količina podatkov sta se z leti poveče-

vala, kar je pomenilo vse težjo analizo vnesenih 

podatkov, saj je bilo potrebno vsak karton fizično 

pregledati in izluščiti želene podatke, namenjene 

obdelavi; obenem je bila zelo otežena izmenjava 

podatkov med različnimi deležniki v procesu 

zdravljenja.  

Prve koncepte elektronskega zdravstvenega kar-

tona (Electronic Health Record, EHR) je predsta-

vil Weed LL v šestdesetih letih prejšnjega stoletja 

(4). Pri kasnejši implementaciji in uporabi EHR so 

odigrale pomembno vlogo vlade in zdravstvene 

zavarovalnice različnih držav. S tem se je občutno 

izboljšala obdelava in izmenjava zdravstvenih po-

datkov, ki pa ni v skladu z izrednim napredkom 

informacijskih tehnologij (IT), ki smo jim priča v 

zadnjih desetletjih in je zato uporabnost EHR še 
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zmeraj suboptimalna, saj so programska orodja 

pogosto uporabniku neprijazna in kompleksna (2). 

2 Elektronski zdravstveni karton bolnika 

EHR bolnika je digitalna različica klasične, papir-

nate oblike bolnikovega zdravstvenega kartona. Je 

vir bolnikovih zdravstvenih podatkov. Podatki ob-

segajo bolnikovo zdravstveno anamnezo, diag-

noze, porabo zdravil, dosedanja in planirana 

zdravljenja, podatke o cepljenjih, alergijah, radio-

loško diagnostiko, rezultate laboratorijskih in dru-

gih preiskav (5). Uvedba EHR se razume za enega 

od najpomembnejših gonilnikov preobrazbe 

zdravstvenega sistema. Z vidika oskrbe bolnikov 

se z uvedbo EHR pričakuje izboljšanje točnosti in-

formacij, izboljšanje podpore pri kliničnih odloči-

tvah in izboljšanje dostopnosti informacij za kon-

tinuiteto oskrbe (6). 

Ena od ključnih značilnosti EHR je, da lahko 

zdravstvene informacije ustvarijo in upravljajo 

pooblaščeni ponudniki v digitalni obliki in jih 

lahko delijo z drugimi ponudniki v več kot eni 

zdravstveni organizaciji. EHR bolnika predstavlja 

ključno komponento v sistemu digitalizacije 

zdravstvenega sistema (7). 

EHR in uporaba drugih IT rešitev v zdravstvu so 

bili uvedeni z namenom doseganja naslednjih ci-

ljev: 1. zmanjševanje napak v procesu zdravljenja; 

2. zagotavljanje učinkovitejših metod komunicira-

nja in izmenjave informacij med različnimi delež-

niki v procesu zdravljenja; 3. učinkovitejše uprav-

ljanje zdravstvenih kartonov bolnikov; 4. zniževa-

nje stroškov pri procesiranju podatkov; 5. učinko-

vitejše upravljanje z zdravstvenimi kartoni bolni-

kov in podatki; 6. izboljšanje koordinacije in ka-

kovosti zdravstvene oskrbe (5,8).  

2.1 Primerjava elektronskega in klasičnega 

zdravstvenega kartona 

Glavna razlika med obema sistemoma je oblika 

zapisa informacije. Pri klasičnem zdravstvenem 

kartonu gre za analogno obliko shranjevanja po-

datkov, pri EHR pa je oblika zapisa in shranjeva-

nja podatkov digitalna. Način oblike zapisa in 

shranjevanja podatkov je osnova vseh drugih 

značilnosti in razlik med obema sistemoma, ki so 

nazorno prikazane v Tabeli 1. 

 

2.2 Prednosti elektronskega zdravstvenega 

kartona 

Implementacija EHR prinaša številne prednosti v 

primerjavi s klasično, papirno obliko zdravstve-

nega kartona bolnika. Nekatere lahko izluščimo 

tudi s primerjanjem obeh sistemov v Tabeli 1. 

Ena pomembnejši prednosti je hitrost dostopa do 

informacij in količina podatkov, ki jih lahko shra-

njujemo in do njih dostopamo. Potencialno je 

možna neomejena kapaciteta hrambe podatkov. 

Dostop do informacije je neodvisen od lokacije in 

časa dostopa. Podatke lahko učinkovito in pregle-

dno razvrščamo; pri iskanju ustreznih podatkov si 

lahko pomagamo s filtri (9). 

Uvedba EHR močno zmanjšuje verjetnost medi-

cinskih napak. Omogoča boljšo sledljivost predpi-

sanih zdravil in omogoča prepoznavanje njihovih 

interakcij. Omogoča beleženje osnovnih bolniko-

vih podatkov in zgodovino zdravljenj in preiskav. 

Kot so ugotavljali strokovnjaki s Harvard Medical 

School, obstaja širok konsenz znotraj strokovne 

javnosti, da uvedba EHR viša stopnjo varnosti v 

procesu zdravljenja bolnika (10). 

Shranjene informacije so lažje berljive in razum-

ljive zaradi uporabe standardiziranega jezika (9). 

Uporaba EHR vzpodbuja timsko delo, saj omo-

goča simultano delo s kliničnimi podatki s strani 

različnih specialistov znotraj iste ali različnih usta-

nov. 

Uporaba in dostop do podatkov z različnih oddel-

kov, dejavnosti ali ustanov preprečuje podvajanje 

preiskav in napotitev, s čimer pa tudi ugodno 

vpliva na nižanje stroškov zdravstvene oskrbe. 

EHR tudi rešuje nekatera vprašanja v zvezi z va-

rovanjem podatkov, saj omogoča restrikcijo do-

stopa oziroma omogoča dodeljevanje pooblastila 

različnim deležnikom do različnih tipov podatkov 

(9). 

Na koncu omogoča tudi integracijo različnih in-

formacijskih sistemov in različnih baz podatkov, 

kar dodatno olajšuje interakcijo med deležniki in 

veča možen nabor podatkov. 
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2.3 Slabosti elektronskega zdravstvenega kar-

tona 

Pomembna pomanjkljivost EHR je, da spodko-

pava direktno interakcijo bolnik-zdravnik in jo na-

domešča z interakcijo zdravnik-računalnik-bolnik 

(6). Sicer pa lahko prepreke in slabosti EHR raz-

delimo na tehnične, organizacijske, finančne, 

pravne in personalne (11). Študije so razkrile, da 

sta najpomembnejši prepreki pri implementaciji 

tehnične in personalne narave (odpor do spre-

memb) (12).  

Prva slabost pri integraciji EHR so visoki zagon-

ski stroški, saj je potrebno kupiti računalniško in 

programsko opremo ter omogočiti ustrezno izo-

braževanje kadrov. S tem se tudi močno spremeni 

organizacija dela. Veliko škodo lahko povzročimo 

z nepravilno uporabo EHR (9). Sledi prekomerno 

kopičenje nepomembnih podatkov, njihovo pod-

vajanje in slabo razvrščanje le-teh znotraj EHR, 

kar povzroči komplicirano in počasno iskanje že-

lenih informacij. Uvedba novih tehnologij terja 

tudi ustrezna usposabljanja kadra in pridobitev no-

vih znanj, kar lahko povzroča že omenjen odpor 

do implementacije EHR in s tem predstavlja eno 

pomembnejših slabosti EHR (12,13). Možnost od-

daljenega dostopa do podatkov, uporaba slabih 

medicinskih informacijskih sistemov in slabo za-

snovani varnostni mehanizmi dostopa, omogočajo 

potencialen vdor nepooblaščenih oseb v sistem in 

s tem predstavljajo eno največji nevarnosti in sla-

bosti EHR, saj se lahko zgodi kraja ter kasnejša 

zloraba zelo intimnih bolnikovih podatkov (9). 

Upravljanje s EHR terja tudi svoj čas, kar lahko 

povzroči skrajšano obravnavo bolnika predvsem 

na nivoju ambulantne dejavnosti. Nekatere študije 

so celo razkrile, da zdravniki in medicinske sestre 

na račun novih IT rešitev porabijo polovico svo-

jega delovnega časa za ekranom računalnika; po-

višana obremenitev zdravstvenih delavcev na 

račun uporabe EHR je eden od faktorjev izgorelo-

sti (14). 

 

 

Tabela 1: Primerjava funkcioniranja EHR in klasičnega zdravstvenega kartona (vir: Sektor za 

organizacijo in informatiko Ortopedske Bolnišnice Valdoltra) 

EHR Klasika 

Ves čas in hkrati dostopen z različnih lokacij (organiza-

cijskih enot ali pa tudi geografsko ločenih lokacij).  

Hkrati lahko do EHR dostopa več uporabnikov. 

Hkrati je lahko samo na enem mestu, v uporabi enega 

uporabnika. 

Elektronska hramba – kapacitete načeloma ne bi smele 

biti nikoli problem (razmeroma podatkovno nezahtevni 

sistemi). 

Hramba v fizičnem prostoru – sčasoma nastane problem 

zagotavljanja prostora. Prostor je drag(ocen). 

Vpogled je možno filtrirati tako, da vsaka poklicna sku-

pina/tip uporabnika vidi (samo) tiste podatke, ki jih po-

trebuje. Shranjevanje večje količine informacij, kot jih 

potrebuje trenutni uporabnik, nanj ne vpliva. 

Vsakdo si mora v istem izvodu dokumentacije poiskati 

informacije, ki jih potrebuje. 

Z večanjem količine informacij se zmanjšuje pregle-

dnost. 

Razvrščanje po kateremkoli podatku, lažje iskanje zno-

traj velike količine podatkov, po različnih kriterijih. 

Urejenost samo po enem ključu. Iskanje po veliki koli-

čini podatkov je časovno zahtevno. 

Možna integracija med različnimi informacijskimi 

sistemi/rešitvami, obdelava informacij s specializira-

nimi rešitvami. 

Informacije iz različnih virov se hranijo ločeno, v različ-

nih formatih in na različnih mestih. 

Posredovanje podatkov je razmeroma enostavno; lahko 

se zagotovi tudi zgolj dostop: možnost oddaljenega do-

stopa (ali pomoči) drugih specialistov; možnost dostopa 

pacienta do svojih podatkov (recimo CRPP/zVEM). 

Posredovanje je zamudno in tvegano: možnost izgube 

dokumentacije pri fizičnem transportu. 

Sledljivost vpogledov, sprememb, obdelave. Sledljivost je izredno težko zagotoviti oziroma jo uve-

ljaviti. 

Avtomatizirana obdelava podatkov – statistika, trendi, 

napovedi, umetna inteligenca, pomoč pri odločanju … 

Ročno. 
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Možnost vdora in odtujitve ali uničenja podatkov prek 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (torej tudi od 

zelo daleč). 

Možnost odtujitve ali uničenja podatkov zaradi (obi-

čajno) ohlapne fizične varnosti. 

Začetni strošek vzpostavitve in vzdrževanja je lahko vi-

sok. 

Minimalni stroški. 

Računalniška (ne)pismenost. Razmeroma enostavna uporaba. 

Upravičeno ali neupravičeno nezaupanje. Zapis na listu papirja je zanesljiv. 

Za vzdrževanje informacijskih sistemov je potrebno an-

gažirati strokovnjake. 

Urejanje arhiva z arhivarjem. 

Možnost, da ima njegov specialist dostop do podatkov 

ne glede na ustanovo izvora. 

Prenos podatkov preko bolnika, ali pošiljanje kartona s 

klasično pošto. 

3 Implementacija EHR v Ortopedski bol-

nišnici Valdoltra 

Zametki implementacije EHR v Ortopedsko bol-

nišnico Valdoltra (OBV) segajo v leto 1996, ko 

smo pričeli z uporabo medicinskega informacij-

skega sistema Birpis (SRC Infonet, d. o. o., Naklo, 

Slovenija). Gre za informacijski sistem, ki omo-

goča spremljanje vseh dejavnosti v zvezi z bolni-

kom v različnih enotah in/ali dejavnostih znotraj 

zdravstvene ustanove. Osnovni sistem dopolnju-

jejo različni moduli, ki podpirajo specifične pro-

cese (ambulantna dejavnost, hospital, laboratorij, 

lekarna itd.). Sprva sta sistem dopolnjevala mo-

dula za ambulantno in hospitalno dejavnost. 

Kasneje, leta 2009 smo integrirali laboratorijski 

informacijski sistem (LIS) in leta 2012 še radiolo-

ški informacijski sistem (RIS/PACS). Informacij-

ski sistem Birpis se stalno dopolnjuje in trenutno 

omogoča hranjenje in obdelavo bolnikovih matič-

nih podatkov, registracijo in sprejem bolnika v 

obravnavo, urejanje čakalnih seznamov z rešitvijo 

eNaročanje, ambulantno in hospitalno obravnavo 

bolnika, obračun in fakturiranje storitev ter poši-

ljanje na zavarovalnico, beleženje porabe materia-

lov, posredovanje podatkov v eZdravje, beleženje 

kazalnikov kakovosti, vodenje Tkivne banke, re-

gister vsadkov, SMS obveščanje bolnikov, vrsto-

mat v ambulantnih čakalnicah in že omenjeno in-

tegracijo z laboratorijskim, radiološkim in lekarni-

škim informacijskim sistemom. Integracija različ-

nih informacijskih sistemov in njihova povezanost 

in prepletenost je nazorno prikazana v Sliki 1. 

Trenutno je v poskusni fazi implementacija elek-

tronskega terapevtsko temperaturnega lista in pla-

niranje operativnih posegov preko centralne plat-

forme. V prihodnje želimo še implementirati elek-

tronsko podpisovanje dokumentov (izjave, so-

glasja, izvidi itd.), elektronsko povezavo z mikro-

biološkim laboratorijskim informacijskim siste-

mom, kreacijo ePortala za bolnike in implementa-

cijo orodja Speech-to-text. 

 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 

| 92 

 
Slika 1: Shematski prikaz integriranih informacijskih sistemov v OBV, ki omogočajo kreiranje bolni-

kovega EHR (vir: Sektor za organizacijo in informatiko Ortopedske Bolnišnice Valdoltra) 

4 Zaključek 

EHR in IT orodja, ki omogočajo njegovo delova-

nje, postajajo vse bolj nepogrešljivi pri zagotavlja-

nju učinkovitega in dostopnega zdravstvenega 

sistema. Pri zagotavljanju kvalitetnega procesa 

zdravljenja mora imeti zdravnik hiter in celovit 

dostopen do zdravstvenih podatkov bolnika, kar 

mu lahko omogoča EHR in moderne IT rešitve. 

Dnevno se bolniki srečujejo z različnimi IT reši-

tvami in z uporabo interneta za vsakodnevne ba-

nalne potrebe, zato tudi pričakujejo od svojih 

zdravnikov, da se pri svojem delu poslužujejo po-

dobnih orodij. Želja po teh orodjih je predvsem pri 

mlajši populaciji zdravstvenih delavcev zelo ve-

lika, saj so rasli z IT rešitvami pri vsakodnevnih 

opravilih. Resnica na področju zdravstva je pogo-

sto drugačna, saj je digitalizacija v tem sektorju re-

lativno počasna in je povezana z visokimi stroški, 

slabo vzpostavljenimi centralnimi bazami podat-

kov, s strogimi varnostnimi protokoli in pogosto s 

precej okornimi in uporabniku neprijaznimi medi-

cinskimi informacijskimi sistemi in drugimi IT 

rešitvami. Zelo pomembno je tudi spremeniti mi-

selnost uporabnikov ter sinhronizirati razvoj IT 

orodij s potrebami končnih uporabnikov. Kot je 

zapisal Reider: »Za razvoj EHR, ki ustreza potre-

bam zdravstvenih delavcev, ki ga bodo uporab-

ljali, moramo bolje razumeti, kako zdravstveni de-

lavci delujejo in se osredotočiti na razvoj program-

ske opreme, ki rešuje težave, ne pa razvijati reši-

tev, ki ustvarjajo probleme.« (15). 

Vsekakor opisani procesi že potekajo in se posku-

šajo optimizirati, vendar bo pot do čim bolj opti-

malnega EHR še dolga. 
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Povzetek 

 

Avtentičen pomeni biti lasten, izviren, verodostojen. Avtentični vodja deluje iz svoje lastne moči in iz 

poznavanja samega sebe. Je topel, srčen, avtoritativen, sledi svojim vrednotam, je spoštljiv, etičen in 

vreden zaupanja. Te vrednote in kvalitete išče tudi v svojih sodelavcih. 

Avtentično vodenje je proces lastne transformacije. Zahteva konstanto delo na sebi. Zahteva transfor-

macijo neustreznih vidikov osebnega delovanja v bolj optimalno delovanje. Avtentični vodja se zaveda 

svojega vpliva na druge in zato skuša s svojim optimalnim delovanjem pozitivno vplivati tudi na druge. 

V svojem prispevku predstavljam vidike avtentične vodje in avtentičnega vodenja.  

 

 

1 Avtentični vodja in avtentično vodenje 

Avtentično vodenje je proces lastne transforma-

cije. Je iskanje novih avtentičnih načinov vodenja 

in razmišljanja. Je vodenje iz lastne moči, iz svoje 

pristnosti in poznavanja sebe, je sledenje svojim 

lastnim vrednotam in je delovanje v najvišje dobro 

vseh. Avtentičen vodja je topel, srčen, avtoritati-

ven, vzgaja spoštovanje, sledi in stoji za svojo be-

sedo, zaveda se, da z vodenjem vpliva na druge, 

zna reči ne, nastopa s svojo pristno osebnostjo in 

lastnimi vrednotami. Svojo moč črpa iz vira po-

znavanja svoje osebnosti in svojih vrednot. Pozi-

cije kot take ne uporablja kot vir svoje moči. Za-

veda se, da je od vira poznavanja njegove lastne 

osebnosti odvisno, kako nekaj pove in kako nekaj 

razume. Spodbuja kolektivno razmišljanje, sode-

lovanje, zaupanje, pravičnost, išče znanja, sposob-

nosti in kvalitete v zaposlenih. Zaveda se, da je vo-

denje odgovorna vloga, ker se ti ljudje zaupajo in 

lahko vplivaš na čustva drugih ljudi tako pozitivno 

kot tudi negativno (Avery, Bergsteiner, 2011; 

Bačić, 2016; Podkrajšek, 2014). 

V odnosu s sodelavci je tak vodja prijazen, spoš-

tljiv, obziren in pošten. V primeru neustrezno 

opravljenih stvari je do zaposlenih diskreten. Ker 

spodbuja avtentično delovanje tudi pri zaposlenih, 

jih v danih trenutkih ustrezno pohvali. Avtentični 

vodja deluje iskreno in pošteno in to sta po-

membna dejavnika pri izgradnji zaupanja. 

Avtentični vodja s svojim vzgledom vzgaja in ne-

guje tudi avtentične sodelavce (Bačić, 2016). 

Bistvenega pomena je razumevanje, da vodenje ne 

pomeni biti nad drugimi, biti bolj pomemben ali 

več vreden. Prav tako si kot vodja ne smeš dovoliti 

in jemati pravice ter pristojnosti za osebne žalitve 

zaposlenih zaradi svojih lastnih nepredelanih 

osebnostnih konfliktov. Vodenje je zelo odgo-

vorna vloga in ima lahko tako pozitiven kot tudi 

negativen pomen na zaposlene v delovni skupini. 

Kot avtentični vodja si za vzgled drugim. S pozi-

tivnim avtentičnim pristopom daš možnost tudi 

drugim, da stopijo v svojo avtentičnost, v svojo 

lastno moč in delujejo iz te svoje notranje moči. 

Na ta način se v človeku razvijejo drugačne ideje 

in pozitivni prispevek v skupino je s tem večji. S 

takim vodenjem torej odpiramo možnost, da zapo-

sleni dajo več lastnih – avtentičnih in inovativnih 

idej in rešitev. Zaposlenim damo s tem dovoljenje, 

da se odprejo novim znanjem in sposobnostim. 

Naša naloga je, da to tudi aktivno iščemo pri za-

poslenih. S svojo avtentičnostjo torej vzbudimo 

avtentičnost tudi pri drugih (Bačić, 2016). 

Tako delovanje optimizira ne samo delovanje na 

delovnem mestu, ampak pozitivno vpliva tudi na 

delovanje v osebnem življenju. Pri avtentičnem 

vodenju ne gre samo za to, kar mi kot vodje damo 

v vodenje, ampak v enaki meri tudi, kaj pri tem 

dobimo nazaj, kaj se mi iz tega naučimo in kakšno 

transformacijo spodbudi v nas, kakšno novo 
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informacijo nam nudi določena situacija in kaj no-

vega se lahko iz dane situacije ter povratnih infor-

macij sodelavcev naučimo. Gre za zavezanost k 

samemu procesu in s tem k večanju zadovoljstva 

in s tem izboljšanja storilnosti in delovnih proce-

sov (Bačić, 2016). 

Vzpostaviti je treba tudi zaupanje na delovnem 

mestu v odnosu vodja – sodelavci in med zaposle-

nimi ter s tem vzpostaviti prostor zaupanja, kjer se 

zaposleni počutijo sproščene. Na tak način vsakdo 

lažje deli svoje ideje in zamisli. Prav tako je polje 

zaupanja pomembno, da se lahko spregovori o 

morebitnih storjenih napakah in se o njih kon-

struktivno pogovori. S tem se odpre novo polje 

možnosti, kjer se lahko iz lastnih napak tudi nekaj 

naučimo in jih morebiti v prihodnje preprečimo. 

Dan je torej prostor, kjer se zaposleni počutijo 

varne, da v prvi vrsti o tem sploh lahko spregovo-

rijo (Podkrajšek, 2014). 

 

2 Dajanje povratne informacije v odnosu 

vodja – sodelavci 

Pomembni vidik avtentičnega vodenja je torej da-

janje povratne informacije v odnosu vodja – sode-

lavci. Postaviti je treba ustrezen prostor za zado-

voljstvo na delovnem mestu ter prepoznavati in 

spodbujati kvalitete pri zaposlenih. Pomembno je 

ustrezno dajanje in sprejemanje povratnih infor-

macij v odnosu vodja in sodelavci. Izrednega po-

mena je način našega izražanja, torej kako nekaj 

povemo. Pri taki komunikaciji moramo biti previ-

dni, kako in kakšne besede izbiramo. Če zaposle-

nega ne moremo pohvaliti, prav tako nimamo do-

voljenja za kritiko. Pomembno je torej, kakšne so 

moje reakcije v dani situaciji, da se učim iz mirnih 

situacij, da se v skladu z lastno osebnostjo prepoz-

nam in se pravilno prilagodim situaciji (Podkraj-

šek, 2014; Suljkanović, 2010). 

Tukaj se kaže tudi avtentičnost odnosa vodja – so-

delavci. Delovati moramo v skladu dobrobiti do 

zaposlenega ter v skladu z dobrobitjo, vizijo in po-

slanstvom organizacije. Pomembno je, da se vzpo-

stavi okolje, kjer je prisotna zavezanost zaposlenih 

delovnemu mestu, nalogam in navodilom. Zave-

zanost pa ne izhaja iz strahu, temveč iz moči in 

opolnomočenja (Bačić, 2016; Cerar, 2011). 

Poleg spodbujanja in prepoznavanja kvalitet pri 

zaposlenem je dobro poznati tudi cilje in vrednote 

zaposlenega. Poznati je treba cilje in vizijo orga-

nizacije ter prepoznati in uskladiti cilje posame-

znika s cilji skupine. Uspešno delovanje skupine 

je odvisno od vseh deležnikov. Za optimalno de-

lovanje je treba torej pri avtentičnem vodenju znati 

v skupini spodbujati vsakega posameznika, da 

stopi v svojo avtentičnost (Peterlin, 2014; povzeto 

po Avery, G.C. & Bergsteiner, H. ,2011). 

Za optimalno delovanje je ključnega pomena po-

leg zadovoljnega posameznika tudi skupinska na-

ravnanost. Vzpostaviti je treba tudi prostor za de-

litev znanja. Vsak posameznik nosi v sebi dolo-

čene kvalitete in določeno znanje oz. lastne pri-

stope za odkrivanje in delitev znanj. Te lastne av-

tentične lastnosti posameznika je treba prepozna-

vati in spodbujati, da jih vsak pri sebi krepi in deli 

s skupino (Lazar, 2018). 

Avtentično vodenje je torej proces transformacije. 

Je proces, ki zahteva veliko dela na sebi in veliko 

introspekcije, poznavanja svoje lastne osebnosti in 

našega delovanja, prepoznavanje neustreznih vidi-

kov našega delovanja in zmožnost transformacije 

le-tega. Pomembna je torej analiza različnih tre-

nutkov; spoznati naše reakcije, spoznati reakcije 

drugih na naše lastne besede. Z vsakdanjim delom 

in rutino nas ta način delovanja pripelje do večjih 

stvari. Uspešno vodenje pomeni tudi vprega dru-

gih ljudi, da se kot vodja razbremeniš, saj ti ni 

treba delati vsega sam (Cerar, 2011). 

Avtentični vodja zna sprejeti povratne informacije 

s strani sodelavcev. Zna sprejeti tako pozitivne kot 

tudi negativne informacije o svojem odnosu do so-

delavcev. Ta odnos je lahko optimalen ali morda v 

določenih situacijah neustrezen. Tak vodja zna po-

dano mnenje ustrezno sprejeti in analizirati ter v 

prihodnje delovati drugače. Negativno kritiko 

vzame kot priložnost za učenje, da se v svojem de-

lovanju izboljša (Lazar, 2018). Omenjen način de-

lovanja zna prenesti tudi v osebno življenje, kjer 

prav tako deluje avtentično. Avtentičen način de-

lovanja je možen le, ko kot taki delujemo kot ce-

lota; torej avtentično delujemo pri delu in tudi v 

osebnem življenje. S tem tudi najbolj optimalno 

delujemo, ko imamo oba ta vidika našega življenja 

v ravnovesju. Cilj nam je torej, da se nenehno 
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izpopolnjujemo in postajamo najboljša verzija 

sebe, najboljša verzija našega avtentičnega 

sebstva. 

S pristopom avtentičnega delovanja dajemo tudi 

drugim možnost, da do sebe pristopijo na tak na-

čin. Damo jim vzgled in dovoljenje, da lahko tudi 

oni sami pri sebi razvijajo to notranjo moč, iz ka-

tere potem delujejo navzven. Pri avtentičnem de-

lovanju delujemo iz našega sebstva na naš unika-

ten lasten način. S tem smo v svoji moči in delu-

jemo iz lastne moči in ne iz strahu. 

Za doseganje stanja avtentičnega delovanja je po-

trebno konstantno delo na samem sebi. Potrebno 

je soočanje z lastnimi senčnimi deli naše osebnosti 

in transformiranje le-teh v ustreznejše delovanje. 

Dobro je, da ozavestimo dobre oz. pozitivne vi-

dike našega delovanja ter jih krepimo in uporab-

ljamo naprej. Potrebno je, da naše nezaceljene in 

ranjene dele ozavestimo in delujemo v to smer, da 

jih na neki točki tudi zacelimo. Namreč vsak tak 

nezaceljen del v naši osebnosti je lahko ključen, 

da v določenih situacijah prihaja do konfliktov, 

neustreznega komuniciranja s sodelavci ali ne-

zmožnosti sprejeti utemeljeno kritiko. Zato je in-

trospekcija ključnega pomena pri avtentičnem vo-

denju. Pri introspekciji gre za proces samoopazo-

vanja; za opazovanje in poznavanje lastnih čustev 

in misli (Cerar, 2011). 

Avtentični vodja deluje na zaposlene s svojim 

vzgledom. Pomembno je, da uspe ostati v svojem 

središču, v svojem jedru ne glede na to, kaj se do-

gaja v danem trenutku, saj je v procesu vodenja 

ključni faktor pri vzpostavitvi ustrezne situacije in 

klime. Deluje naj samozavestno, sproščeno in 

etično. V drugih s svojim vedenjem prav tako 

vzgaja zdrave vrednote in ravnanje. Potrebno je, 

da je v svojem delovanju do sodelavcev iskreno 

spoštljiv. S tem je navdih tudi za druge, da ravnajo 

enako. Zaradi konstantnega dela na sebi ima tak 

vodja tudi visoko raven samozavedanja in jasnega 

vpogleda v svoje delovanje (Suljkanović, 2010). 

Kot primer za uporabo v praksi za dajanje po-

vratne informacije bi podala naslednji primer, kjer 

so podane tri različne oblike podajanja povratne 

informacije (Ulibarri, Cravens, Svetina Nabergoj, 

Kernbach, & Royalty, 2019): 

a) Oblikujte sprehod po galeriji (angl. Gal-

lery walk”): na tablo/steno nalepite dele 

vaše raziskave/članka/problema/dela v 

nastajanju in nato namenite delu vsakega 

udeleženca 15 minut. Na samolepilni 

listek zraven nalepljenega izseka dela na-

pišite vašo povratno informacijo. Po dolo-

čenem času skupaj v timu izmenjajte mne-

nja o delu drug drugega, kaj vam je bilo 

uporabno, kaj bi še potrebovali od drugih. 

b) “Všeč mi je …” / ”Želim si …” zaključek 

(raziskovalnega) sestanka: ena najpogo-

stejših oblik zaključevanja delovnih sre-

čanj na šoli Stanford d. school je, da vsi v 

timu končajo s trditvami, kaj jim je všeč 

ali česa si želijo glede tega, o čemer so 

razpravljali na srečanju. 

c) PPCO formula: 

P – plus: všeč mi je (pri raziskavi, načinu 

obravnave pacienta …); 

P – potencial: kje vidim potencial (v razi-

skavi, diagnostiki ...); 

C – skrb (angl. Concern): kaj me skrbi 

(glede raziskave, obravnave pacienta …); 

O – način premagovanja težav/ovir 

(angl. Overcome): kako mislim, da lahko 

izboljšamo stanje (npr. raziskavo, stanje). 

Bistvo PPCO formule je, da začnete z 

dvema pozitivnima vidikoma in za vsako 

skrb morate priskrbeti eno rešitev, dru-

gače ne smete izraziti skrbi. Na takšen na-

čin je to še posebej konstruktivna po-

vratna informacija in tvoren odnos.  

 

3 Zaključek 

 

Avtentični vodja pozna sebe in deluje iz svoje no-

tranjosti. Pozna svoje dobre lastnosti in deluje sa-

mozavestno. Z negativnimi kvalitetami se sooča in 

jih sproti odpravlja. Do sodelavcev je spoštljiv ter 

z njimi komunicira jasno, odprto in iskreno. Stoji 

za svojimi besedami in sledi svojim vrednotam. V 

sodelavcih prav tako spodbuja njihovo lastno av-

tentičnost; spodbuja jih, da sledijo sebi, in jih pri 

tem podpira. Deluje v dobrobit vseh zaposlenih in 

dobrobit celotne organizacije. Avtentični vodja se 

zaveda, da je avtentično vodenje proces lastne 

transformacije. Zaveda se, da z lastno transforma-

cijo prihaja v večje stanje svoje avtentičnosti. Ko 

deluje iz svoje avtentičnosti, ve, da je s tem 
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največji doprinos organizaciji in posameznikom v 

tej skupini. 
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Pojasnilna dolžnost in privolitev v zdravljenje na primeru 

cepljenja otrok proti Covid-19 
  

Avtor: Tanja Javh, dr. med. spec. pediatrije, mentor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein  

 

 
Povzetek 

 

Izhajajoč iz praktičnih izkušenj med epidemijo covid-19 uvodoma ugotavljamo, da je cepljenje eno naj-

učinkovitejših sredstev tako za preprečevanje težjega poteka bolezni in hospitalizacije, kot tudi širjenja 

okužbe. Prav tako je cepljenje sredstvo, ki v primerjavi z alternativno obrambo proti epidemiji - strogimi 

omejitvami gibanja oseb (t. i. lockdown) povzroča bistveno manjše posledice tako za posameznike kot 

gospodarstvo.  

Cepljenje pomeni poseg v telo. Za to, da nekdo – tudi zdravnik – poseže v telo druge osebe (pacienta), 

je praviloma potrebna informirana privolitev te osebe (angl. informed consent). Za osebe, ki ne morejo 

podati veljavne privolitve (npr. otroci), jo namesto njih izrazijo njihovi zastopniki (za otroke so to starši 

ali skrbniki).  

Pri cepljenju otrok zoper COVID-19 so se v praksi pojavljala številna vprašanja in dileme, s katerimi 

smo se v času epidemije soočali predvsem pediatri, pa tudi drugi zaposleni v zdravstvu. Takšno je npr. 

vprašanje, ali za cepljenje zoper covid-19 zadošča že privolitev mladostnika (starega med 15 in 18 let), 

ali se vedno zahteva privolitev staršev. V kolikor se postavimo na stališče, da se zahteva privolitev star-

šev, trčimo ob dilemo, ali zadošča privolitev enega starša ali moramo pridobiti privolitev obeh? Nada-

lje: kaj storiti v primeru, ko en starš privoli v cepljenje, drugi pa ne? Kaj v primeru, ko se s cepljenjem 

otroka med 15 in 18 let strinjata oba starša, otrok pa ne? Z vprašanjem, kdo naj poda privolitev v 

cepljenje, je neločljivo povezano tudi, na kakšen način je treba opraviti pojasnilno dolžnost. Ali se po-

jasnilna dolžnost razlikuje, ko jo posredujemo staršem oz. ko jo posredujemo mladoletniku? Kakšna naj 

bo sploh vsebina te pojasnilne dolžnosti in kako je-le ta odvisna od samih okoliščin, v katerih se izvaja 

cepljenje? Namen te projektne naloge je odgovoriti na vsa omenjena vprašanja in dileme s sklicevanjem 

na pravno ureditev tega področja v Sloveniji. Ta vprašanja bodo ponovno aktualna v katerem ob more-

bitnih prihodnjih valov epidemije koronavirusne bolezni, lahko pa tudi v primeru epidemije kakšne 

druge nalezljive in nevarne bolezni. Prav tako pa bomo skušali podati praktična priporočila v zvezi s 

privolitvijo otrok in mladoletnikov za cepljenje proti koronavirusni bolezni.  

Metoda dela temelji na študiju pravne ureditve privolitve, strokovni literaturi o cepljenju proti covid-19 

ter osebnih izkušnjah pri cepljenju in delu z otroki, ki so v obdobju od marca 2020 do vključno aprila 

2022 zboleli s covid-19. 

 

 

1 Uvod 

Izhajajoč iz praktičnih izkušenj med epidemijo 

covid-19 uvodoma ugotavljamo, da je cepljenje 

eno najučinkovitejših sredstev tako za preprečeva-

nje težjega poteka bolezni in hospitalizacije, kot 

tudi širjenja okužbe. Prav tako je cepljenje sred-

stvo, ki v primerjavi z alternativno obrambo proti 

epidemiji - strogimi omejitvami gibanja oseb (t.i. 

lockdown) povzroča bistveno manjše posledice 

tako za posameznike kot gospodarstvo. 

Cepljenje pomeni poseg v telo. Za to, da nekdo – 

tudi zdravnik – poseže v telo druge osebe (paci-

enta), je praviloma potrebna informirana privoli-

tev te osebe (angl. informed consent). Za osebe, ki 

ne morejo podati veljavne privolitve (npr. otroci), 

jo namesto njih izrazijo njihovi zastopniki (za 

otroke so to starši ali skrbniki). 
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2 Cepljenje proti Covid-19 

Pri cepljenju otrok zoper COVID-19 so se v praksi 

pojavljala številna vprašanja in dileme, s katerimi 

smo se v času epidemije soočali predvsem pedia-

tri, pa tudi drugi zaposleni v zdravstvu. Takšno je 

npr. vprašanje, ali za cepljenje zoper covid-19 za-

došča že privolitev mladostnika (starega med 15 

in 18 let), ali se vedno zahteva privolitev staršev. 

V kolikor se postavimo na stališče, da se zahteva 

privolitev staršev, trčimo ob dilemo, ali zadošča 

privolitev enega starša ali moramo pridobiti privo-

litev obeh? Nadalje: kaj storiti v primeru, ko en 

starš privoli v cepljenje, drugi pa ne? Kaj v pri-

meru, ko se s cepljenjem otroka med 15 in 18 let 

strinjata oba starša, otrok pa ne? Z vprašanjem, 

KDO naj poda privolitev v cepljenje, je neločljivo 

povezano tudi, na kakšen način je treba opraviti 

pojasnilno dolžnost. Ali se pojasnilna dolžnost 

razlikuje, ko jo posredujemo staršem oz. ko jo po-

sredujemo mladoletniku? Kakšna naj bo sploh 

vsebina te pojasnilne dolžnosti in kako je-le ta od-

visna od samih okoliščin, v katerih se izvaja 

cepljenje? Namen te projektne naloge je odgovo-

riti na vsa omenjena vprašanja in dileme s sklice-

vanjem na pravno ureditev tega področja v Slove-

niji. Ta vprašanja bodo ponovno aktualna v kate-

rem ob morebitnih prihodnjih valov epidemije ko-

ronavirusne bolezni, lahko pa tudi v primeru epi-

demije kakšne druge nalezljive in nevarne bolezni. 

Prav tako pa bomo skušali  podati praktična pripo-

ročila v zvezi s privolitvijo otrok in mladoletnikov 

za cepljenje proti koronavirusni bolezni. 

 

Struktura te naloge je naslednja: po uvodnih stav-

kih predstavimo pomen cepljenja proti covid-19 

pri otrocih in mladostnikih, nadaljujemo z opisom 

in razlago funkcije privolitve v zdravniške posege 

in kakšne so posledice posega brez privolitve. 

Sledi obravnava položajev, kjer privolitev ni po-

trebna. Osrednji del projektne naloge pa predstav-

lja obravnava privolitve s strani otrok ter posame-

znih problemskih sklopov v zvezi s tem, zlasti po-

ložaja, kjer se starša oz. skrbnika ne strinjata glede 

privolitve. Nalogo zaključimo s strnjenim povzet-

kom predlogov in ugotovitev. 

Metoda dela temelji na študiju pravne ureditve pri-

volitve, strokovni literaturi o cepljenju proti 

covid-19  ter osebnih izkušnjah pri cepljenju in 

delu z otroki, ki so v obdobju od marca 2020 do 

vključno aprila 2022 zboleli s covid-19.   

 

3 Funkcija in vsebina pojasnilne dolžnosti 

in privolitve 

V Sloveniji ima vsak pravico do telesne celovitosti 

oziroma do tega, da sam odloča o morebitnih po-

segih vanjo (35. člen in 51. člen Ustave RS). Na 

področju medicine privolitev v tem smislu pomeni 

uresničevanje pravice do samostojnega odločanja 

o zdravljenju (25. in 26. člen Zakona o pacientovih 

pravicah, v nadaljevanju: ZPacP, Uradni list RS, 

št. 15/08, 55/17 in 177/20). 

Pacient lahko ustrezno odločitev sprejme zgolj ob 

poznavanju relevantnih dejstev in okoliščin (osve-

ščena ali informirana odločitev), zato mora biti s 

slednjimi ustrezno seznanjen, preden poda svojo 

privolitev. V odsotnosti ustrezne seznanitve je pri-

volitev pomanjkljiva, kar postavlja pod vprašanj 

dovoljenost posega v telesno celovitost konkret-

nega posameznika.   

ZPacP v 20. členu določa vsebino pojasnilne dol-

žnosti v medicini. Pacient mora biti obveščen o 

svojem zdravstvenem stanju ter verjetnem razvoju 

bolezni oz. poškodbe, vključno z morebitnimi po-

sledicami bolezni ali poškodbe. Nadalje mu mo-

rajo biti predstavljeni cilji, vrste, način izvedbe, 

verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izid 

predlaganega medicinskega posega oziroma pre-

dlaganega zdravljenja. Prav tako mora biti sezna-

njen z možnimi tveganji in posledicami, poveza-

nimi s predlaganim zdravljenjem, vključno s po-

sledicami opustitve. Seznanjen mora biti z more-

bitnimi drugimi možnostmi zdravljenja, vključno 

s takimi, ki v Sloveniji niso dosegljivi oz. niso po-

kriti z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. 

Kot določata drugi in četrti odstavek 20. člena 

ZPacP, mora zdravnik, po možnosti tisti, ki bo po-

seg opravil, pojasniti pacientu neposredno in na 

način, ki je prilagojen pacientu in njegovim inte-

lektualnim in fizičnim zmožnostim za sprejemanje 

informacij. Seveda mora biti celotna pojasnilna 

dolžnost izpolnjena pravočasno pred odločitvijo o 
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posegu. Pacient mora biti seznanjen s tem, kdo bo 

sodeloval pri zdravljenju (23. člen ZPacP). 

Čeprav je seznanjanje namenjeno temu, da pacient 

razume položaj in pomen svoje odločitve, pa 

zdravnik pogosto ne more vedeti, ali je pacient po-

jasnila tudi v resnici razumel. Če zdravnik paci-

entu, ki razume slovenski jezik, na primeren način 

poda informacije in ga vpraša, če jih je razumel, in 

pacient pritrdi in nato poda privolitev v poseg, po-

tem pri povprečno duševno razviti osebi (to po-

meni, da ni podatkov oziroma razvidnih znakov o 

izrazito poslabšanih sposobnostih razumevanja 

oziroma začasni nerazsodnosti) v to soglasje nače-

loma ne more biti dvoma. 

Kot rečeno, je funkcija pacientove privolitve na 

podlagi ustrezne seznanitve to, da je zdravstveni 

poseg dovoljen. Če ni privolitve oz. ta zaradi ne-

zadostne seznanitve pacienta ni veljavna, pa poseg 

ni dovoljen – je protipraven. 

Sankcija za pomanjkanje privolitve oz. seznanitve 

v odškodninskem pravu je, da se tveganje more-

bitnega neuspeha posega oziroma zapletov, ki bi 

ga sicer nosil pacient sam, prenese na zdravnika 

oziroma njegovega delodajalca. Odškodninska 

odgovornost zdravnika je povezana z napačnim 

(protipravnim) ravnanjem pri obravnavi pacienta. 

Sem spadajo tudi primeri, ko zdravnik svoje poja-

snilne dolžnosti sploh ni opravil ali ni ustrezno 

opravil. Zdravnik oziroma zdravstveni zavod v 

primeru neopravljene ali pomanjkljivo opravljene 

pojasnilne dolžnosti pacientu odgovarja tudi za 

škodo, ki ni posledica zdravnikovega nepravilnega 

ravnanja (neustreznega zdravljenja), ampak jo je 

mogoče pripisati naključju. Odškodninska odgo-

vornost torej v tem primeru (neustrezno opravljeni 

pojasnilni dolžnosti) obstaja kljub temu, da je bilo 

zdravljenje v celoti opravljeno lege artis (glej 

Božič-Penko, Nekatera pravna vprašanja v zvezi z 

odgovornostjo za zdravniško napako v sodni 

praksi, Pravni letopis 2017, str. 83). Na slovenskih 

sodiščih je nekaj časa potekala diskusija, ali gre za 

odgovornost iz nepogodbenega odškodninskega 

prava ali pogodbenega prava; uveljavilo se je sled-

nje stališče (glej Božič-Penko, Nekatera pravna 

vprašanja v zvezi z odgovornostjo za zdravniško 

napako v sodni praksi, Pravni letopis 2017, str. 

76). 

Gornjo trditev o tem, da je seznanitev in privolitev 

predpostavka za dovoljenost posega, moramo to-

rej dopolniti v smislu, da sta seznanitev in privoli-

tev predpostavka za to, da tveganja, povezana s 

posegom, če je ta opravljen skrbno in strokovno, 

nosi pacient sam. 

 

3.1 Zahteve glede seznanitve 

 

Pojasnilna dolžnost obsega predvsem dolžnost 

zdravnika pacientu pojasniti vse, kar je zanj, glede 

na njegovo zdravstveno stanje, pomembno. Poja-

snilo mora biti podano neposredno, obzirno in na 

pacientu razumljiv način ter tako, da ima ta tudi 

možnost zastaviti morebitna vprašanja. Kot že re-

čeno, je potrebno pri tem upoštevati pacientovo in-

dividualno sposobnost sprejemanja informacij. 

Zakon določa, da mora potrebna pojasnila dati 

zdravnik, ki je odgovoren za zdravljenje (20. člen 

ZPacP). Pojasniti mora izvide preiskav, diagnozo, 

pričakovano izboljšanje zdravstvenega stanja in 

cilj zdravljenja, kot tudi potek posega, njegove 

morebitne stranske učinke ter rizike, ki se lahko 

pojavijo med in po zdravljenju. Za operativni ali 

drug medicinski poseg, ki je povezan z večjim tve-

ganjem, morajo biti dana tako ustna kot tudi pisna 

pojasnila. 

Izjemoma je dopustno, da pojasnilno dolžnost 

opravi zdravnik, ki ne bo sodeloval pri zdravljenju 

oziroma posegu, je pa za takšen poseg usposob-

ljen. Še eno dodatno izjemo pa poznamo iz Ko-

deksa zdravniške etike, ki v 55. členu določa, da 

lahko pri komunikaciji s pacienti in s svojci zdrav-

nik prenese del pooblastil sodelavcem, vendar 

ostaja ključna odgovornost v njegovi pristojnosti. 

Glede obsega in natančnosti pojasnilne dolžnosti 

načeloma velja, da manj kot je poseg nujen, večja 

naj bosta obseg pojasnilne dolžnosti in podrobnost 

pojasnila. Pojavlja se namreč dilema, ali ne bi pre-

tirano nazorno in podrobno opisovanje vseh mož-

nih posledic pacienta odvrnilo od posega, kljub 

temu da je poseg zanj nujen. To pomeni, da se pri 

najnujnejših posegih pacientu dajo le najbolj te-

meljna pojasnila (glej Žnidaršič Skubic, Kršitev 

pojasnilne dolžnosti zdravnika, Pravni letopis 

2017, str. 61). 
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Od zdravnika se načeloma pričakuje, da pacienta 

opozori na redne rizike posameznega posega, to je 

tiste, ki so tipični za sam poseg in tiste, ki so stati-

stično pogostejši. Kadar gre za redek zaplet, so 

bolj kot pogostost zapleta pomembni nujnost po-

sega, teža posledic in specifičnost tveganja. Ni to-

rej potrebno, da celotna seznanitev pokriva vsa 

mogoča tveganja, vključno z atipičnimi tveganji, 

ki so statistično zelo redka (glej: Viktorija Žnidar-

šič Skubic, Kršitev pojasnilne dolžnosti zdrav-

nika, Pravni letopis 2017, str. 62). Predpostav-

ljamo lahko, da če določeni riziki nastopijo samo 

izjemoma, takšni riziki ne bi vplivali na privolitev 

povprečnega in razumnega pacienta. Povprečen in 

razumen pacient naj bi se zavedal, da ima vsak 

zdravstveni poseg oziroma zdravljenje lahko ne-

gativne posledice. Kadar pa govorimo o rizikih, ki 

so za določen poseg značilni in se jim ni mogoče 

izogniti ob še tako skrbnem ravnanju, pa velja, da 

z njimi pacient mora biti seznanjen, in sicer ne 

glede na to ali se ti uresničijo pogosto ali redko. 

Hkrati naj pojasnilo vsebuje tudi opozorilo o tve-

ganjih, ki so sicer redka, vendar pa možna glede 

na nameravan poseg, če lahko uresničeno tveganje 

tako ogroža pacientovo življenje in zdravje, da je 

tveganje primerljivo z naravnim potekom bolezni 

oziroma to celo presega in bi lahko vplivalo na pa-

cientovo odločitev. Kriterij je torej, ali bi uresni-

čeno redko tveganje pacientovo zdravje in življe-

nje ogrožalo bolj kot nevarnost, ki bi pacientu gro-

zila v primeru neizvedenega posega. 

Pacienta naj zdravnik torej pouči le o tistih bistve-

nih rizikih, ki mu bodo dali zadostno podlago in 

informacije o zdravljenju, da bo lahko pretehtal, 

ali naj se za zdravljenje odloči ali ne. Vseeno pa 

naj se ga na morebitna tveganja opozori tako, da 

se ga ne prestraši preveč in s tem odvrne od privo-

litve v poseg. 

V praksi cepljenja otrok proti covid-19 se zastav-

lja vprašanje obsega pojasnil, ki jih je zdravnik 

dolžan podati. Neredko namreč starši otrok zahte-

vajo zelo obsežna pojasnila in pošiljajo oziroma 

prinašajo tudi obsežno pisno gradivo (npr. tudi 

razno proticepilsko literaturo). Ocenjujem, da tak-

šne zahteve bistveno presegajo pojasnilno dol-

žnost. Zdravnik je dolžan pojasniti predvsem naj-

bolj tipična tveganja, ne pa tudi tveganj, ki s 

posegom oz. zdravljenje nimajo realne povezave 

oziroma o tem ne obstaja prevladujoče mnenje v 

medicinski stroki. Zdravnik po moji oceni tudi ni 

dolžan pisno in vsebinsko odgovarjati na vpraša-

nja, ki po njegovi oceni niso povezana s posegom 

oz. zdravljenjem oziroma se bistveno odmikajo od 

prevladujoče doktrine v stroki. 

3.2 Veljavna privolitev 

 

Pacient lahko zavrne privolitev v predlagan medi-

cinski poseg ali zdravljenje. Pacientu, ki v poseg 

ni privolil, se ne sme opraviti medicinskega po-

sega ali zdravstvene obravnave, razen ko pacient 

ni zmožen izraziti svoje volje oziroma ni sposoben 

oblikovati volje, treba pa je opraviti nujno medi-

cinsko pomoč. 

Privolitev v medicinski poseg ali zdravljenje lahko 

pacient poda ustno, konkludentno (z ravnanjem, 

na podlagi katerega je mogoče zanesljivo sklepati, 

da je v poseg privolil), ali pisno. Privolitev mora 

biti pisna, če bo pri pacientu opravljen operativni 

ali drug medicinski poseg, ki je povezan z večjim 

tveganjem. Veljavna je tudi pacientova privolitev 

v poseg, ki je izražena le konkludentno, torej s pri-

hodom na poseg, ne pa tudi pisno. Zakon namreč 

določa, da če pacient pisne privolitve ne želi po-

dati, se to zabeleži in potrdi z dvema polnoletnima 

pričama (sedmi odstavek 26. člena ZPacP). Smisel 

pisne privolitve je namreč olajšanje dokazovanja, 

pri čemer zahteve po pisnosti ni mogoče pogoje-

vati kot pogoj za veljavnost privolitve. 

 

3.3 Primeri zdravljenja ali posega brez pri-

volitve 

 

V nujnih primerih, ko soglasja za poseg zaradi pa-

cientovega stanja ni mogoče dobiti, opustitev po-

sega pa bi ogrozila njegovo življenje, zdravnik 

lahko opravi zdravljenje ali poseg v skladu z me-

dicinsko doktrino tudi brez pacientove privolitve 

(28. člen ZPacP). 

 

4 Privolitve pri otrocih 

V 35. členu ZPacP so določena pravila glede pri-

volitve v zdravstveni poseg pri otrocih, ki še niso 
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sposobni sami skrbeti za svoje koristi. Zakon naj-

prej določa, da je v primeru, če otrok ni sposoben 

privolitve, medicinski poseg dovoljen, če z njim 

soglašajo starši ali skrbnik. 

4.1 Splošno 

 

Šteje se, da otrok do 15. leta starosti ni sposoben 

privolitve. Vendar ta domneva ni absolutna, 

zdravnik lahko, upoštevajoč otrokovo zrelost 

oceni, da je za to sposoben. Pri tem mora glede 

okoliščin, ki govorijo o sposobnosti odločanja o 

sebi, praviloma pridobiti mnenje staršev/skrbni-

kov. Minimalne spodnje meje zakon ne določa. 

Po dopolnjenem 15. letu otroka se domneva, da je 

otrok sposoben privolitve. Pojasnilna dolžnost 

mora biti v teh primerih prilagojena otrokovi sta-

rosti. Otroku je potrebno na njemu razumljiv način 

z odprto, odkrito in jasno komunikacijo pojasniti 

o sami koristi cepljenja, izvedbi cepljenja in mož-

nih neželenih učinkih in si tako pridobiti njegovo 

zaupanje. Ne glede na to, da je otrok že dopolnil 

15 let, pa lahko zdravnik, praviloma po posvetu s 

starši/skrbniki, oceni, da konkreten otrok še ni do-

volj zrel, da bi razumel posledice svojih dejanj. Pri 

takem otroku bodo torej privolitev v zdravstveni 

poseg še vedno izvajali njegovi starši (oziroma 

skrbnik). 

Iz četrtega odstavka 35. člena ZPacP izhaja, da 

morata privolitev v »težji poseg« podati oba 

starša. Z besedno zvezo »težji poseg« imamo v 

mislih operativne posege in druge posege, ki so 

povezani z večjim tveganjem ali večjo obremeni-

tvijo, oziroma za posege, ki utegnejo imeti po-

membne posledice za otroka. Tudi v teh primerih 

pa izjemoma zadošča soglasje enega, če drugi ni 

znan ali je neznanega bivališča, ali če je enemu od 

staršev odvzeta roditeljska pravica ali eden od 

staršev zaradi začasne zadržanosti mnenja ne more 

dati pravočasno brez nevarnosti za nastanek resne 

zdravstvene škode za otroka, oziroma če eden od 

staršev ne izpolnjuje pogojev, ki se zahtevajo za 

pacientovo sposobnost odločanja o sebi (4. odsta-

vek 35. člena ZPacP). 

V 6. odst. 35. člena ZPacP je urejen položaj med-

sebojnega nestrinjanja staršev o  operativnem ali 

drugem medicinskem posegu, povezanem z 

večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, 

oziroma medicinskem posegu, ki utegne imeti po-

membne posledice za otroka. Če starša ne moreta 

doseči soglasja, lahko predlagata, da jima pri tem 

pomaga ali odloči organ, ki je za to pristojen po 

predpisih, ki urejajo družinska razmerja. V skladu 

s prvim odst. 151. člena Družinskega zakonika 

jima pomoč pri doseganju soglasja pri odločitvah 

o izvajanju starševske skrbi nudi Center za soci-

alno delo. Če med staršema tudi po poskusu po-

moči s strani Centra za socialno delo ni mogoč 

sporazum, v skladu s četrtim odst. 151 člena Dru-

žinskega zakonika odloči sodišče, pri tem pa ga 

vodi načelo otrokove koristi. 

 

Menimo, da ima zdravnik tudi v primeru težjega 

posega, ki mu nasprotujeta oba starša, možnost in 

dolžnost poiskati mnenje konzilija, če oceni, da 

starši z nasprotovanjem posegu škodujejo otroku. 

Za tak primer bi šlo denimo, če bi starši, pripadniki 

Jehovovih prič, zaradi svojih verskih prepričanj 

odklanjali možnost krvne transfuzije za njihovega 

življenjsko ogroženega otroka. Po dostopnih po-

datkih doslej na tak način konzilij ni odločal o 

cepljenju otroka proti covid-19 proti volji staršev. 

V primeru manj pomembnih posegov takšno ure-

ditev (mnenje konzilija ali drugega neodvisnega 

zdravnika) vsebuje 7. odst. 35. člena ZPacP. 

Kadar gre za primere obveznega cepljenja, privo-

litev staršev ni potrebna (glej npr. VSM Sklep III 

Cp 591/2021 z dne 23.9.2021). Kljub temu v 

praksi izvajamo tako pojasnjevanje kot tudi prido-

bimo pisno soglasje staršev za obvezno cepljenje. 

4.2 Privolitev v cepljenje zoper Covid-19 

 

Kot smo povedali zgoraj, 4. odstavek 35. člena 

ZPacP določa, da morata privolitev v »težji po-

seg« podati oba starša. Z besedno zvezo »težji po-

seg« imamo v mislih operativne posege in druge 

posege, ki so povezani z večjim tveganjem ali 

večjo obremenitvijo, oziroma za posege, ki uteg-

nejo imeti pomembne posledice za otroka. Ta do-

ločba zakona je precej odprta in pušča možnost 

različnim interpretacijam. V povezavi s ceplje-

njem otrok zoper covid-19 gre predvsem za di-

lemo, ali je to cepljenje tak »težji poseg«, s kate-

rim se morata strinjati oba starša. V primerih težjih 

posegov namreč ne velja domneva, da se s 
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posegom strinjata oba, v kolikor ni nikakršnih po-

datkov o njunem morebitnem nestrinjanju. Tudi v 

teh primerih pa izjemoma zadošča soglasje enega, 

če drugi ni znan ali je neznanega bivališča, ali če 

je enemu od staršev odvzeta roditeljska pravica ali 

eden od staršev zaradi začasne zadržanosti mnenja 

ne more dati pravočasno brez nevarnosti za nasta-

nek resne zdravstvene škode za otroka, oziroma če 

eden od staršev ne izpolnjuje pogojev, ki se zahte-

vajo za pacientovo sposobnost odločanja o sebi (4. 

odstavek 35. člena ZPacP). 

Menimo, da gre pri cepljenju zoper covid 19 za 

poseg, ki ni povezan z večjim tveganjem ali večjo 

obremenitvijo, oziroma za poseg, ki ne bi smel 

imeti pomembne posledice za otroka. V kolikor bi 

se postavili na stališče, da gre v primeru cepljenja 

zoper covid 19 za težji poseg in da morajo zato 

vanj nujno privoliti otrokovi starši (in ne sam 

otrok), bi lahko to zmanjšalo možnosti ustrezne 

precepljenosti tega dela populacije.  V primeru, ko 

so starši nasprotovali cepljenju, se po naših izkuš-

njah mladostniki niso sami odločali za cepljenje 

oz.  niso poiskali dodatne pomoči za seznanitev o 

njihovih pravnih možnostih. 

 

Privolitev v primeru cepljenja proti covid-19 smo 

v Zdravstvenem domu Ljubljana izvajali na na-

slednji način. Cepivo proti covid-19 je novo ce-

pivo zato je bila pojasnilna dolžnost nekoliko ob-

sežnejša kot običajno. Cepivo je bilo ododbreno s 

strani Evropske agencije za zdravila maja (nad 12 

let) oz. novembra 2021 (za otroke med 5 in 11 let) 

in predstavlja varno cepivo, hujši neželeni učinki 

so bili  opisani izjemno redko. Večinoma so se 

starši za pojasnila o cepljenju obračali na izbrane 

pediatre njihovih otrok, v samem cepilnem centru, 

kjer je bil vedno prisoten zdravnik pediater, pa so 

lahko prejeli še dodatna pojasnila kolikor so želeli. 

Za cepljenje otrok med 5 in 15 let smo od staršev 

pridobili pisno soglasje na posebnem obrazcu za 

cepljenje otrok med 5 in 15 letom. Za mladostnike 

nad 15 letom starosti je bil obrazec za privolitev 

enak kot za odrasle, večinoma so ga tudi podpisali 

sami, a so na cepljenje prihajali v spremstvu star-

šev. 

Seveda pa ima otrok pravico, da se, kolikor je to 

le mogoče, upošteva tudi njegovo mnenje, če ga je 

seveda sposoben izjaviti. Predpostavka za veljav-

nost izjave je seveda otrokova zmožnost, da ra-

zume, za kaj gre pri odločitvi in kakšne so njene 

posledice. 

 

Nujna medicinska pomoč se seveda nudi tudi, ka-

dar jo starši ali skrbnik zavrnejo. Ocenjujemo, da 

glede na trenutne okoliščine cepljenja proti covid-

19 ni mogoče šteti za nujno medicinsko pomoč v 

smislu 36. člena ZPacP.   

 

Čeprav je občasno slišati mnenja, da mladostniki 

(stari med 15 in 18 let) še niso dovolj zreli za sa-

mostojno sprejemanje odločitev o cepljenju, iz 

študij in iz izkušenj vemo, da so že 14 letniki zelo 

odgovorni za svoje zdravje, želijo poskrbeti za 

svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih. 

Iz izkušenj tudi vemo, da mladostniki želijo odlo-

čati o svojem zdravju, in bi si mnogi želeli biti 

cepljeni proti covid-19, čeprav so njihovi starši 

cepljenju nasprotovali. Mladostniki so se želeli ce-

piti predvsem v lastno zaščito, pa tudi za zaščito 

zdravja njihovih družin in prijateljev. Pomemben 

dejavnik pri odločitvi za cepljenje je bila tudi želja 

za ohranjanje stikov s sovrstniki oziroma druženje 

z njimi, v živo. 

Če odločitev za cepljenje zoper covid-19 posta-

vimo ob bok drugim odločitvam o zdravstvenih 

posegih, lahko izpostavimo, da imajo mladostniki 

v tej starostni skupini po slovenski zakonodaji pra-

vico, da sami odločajo o kontracepcijski terapiji, 

zdravljenju odvisnosti od prepovedanih drog, 

zdravljenju duševnih motenj in zdravljenju spolno 

prenosljivih bolezni. Pri tem gre za sprejemanje 

odločitev, ki so koristne za njihovo zdravje. Me-

nimo, da gre tudi v primeru cepljenja proti covid-

19 za odločitev, ki je koristna za njihovo zdravje, 

saj se s cepljenjem v veliki meri prepreči slabši 

izid bolezni covid-19 in posledice, ki jih ta bole-

zen prinaša. 

4.3 Kateri od staršev odloča o cepljenju 

otroka proti covid-19 - primer sodne 

prakse v Nemčiji 

 

Ker sodne prakse domačih sodišč v zvezi s ceplje-

njem otrok proti covid-19 še ni, si velja ogledati, 

kako se z vprašanji soglasja soočajo tuja sodišča. 
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V Pravni praksi 26/2021 je bilo objavljeno poro-

čilo o sodbi Višjega deželnega sodišča v Frank-

furtu (Oberlandesgericht Frankfurt a.M.) z dne 

17.8.2021. V tej zadevi je bilo cepljenje otroka za-

držano, saj je eden od (razvezanih) staršev temu 

odločno nasprotoval. Otrok, star 16 let, in njegov 

oče, sta bila zelo naklonjena cepljenju, njegova 

mama, pri kateri otrok tudi pretežno živi, pa je bila 

odločno proti. Zaplet je nastal, ko je odpadlo že 

predvideno cepljenje, ki naj bi ga fant opravil, saj 

se mati s posegom ni strinjala. Oče se je za ceplje-

nje sina pravno zavzel in pri pristojnem sodišču 

vložil predlog za začasno odredbo o tem, da lahko 

sam odloča o tem cepljenju sina. Predlogu je pri-

ložil tudi zdravniško priporočilo za sina, iz kate-

rega izhaja, da je pri njem prisotna medicinska in-

dikacija za cepljenje z mRNA cepivom, in sicer 

zaradi obstoječe debelosti in nagnjenosti k depre-

siji, vse zato, da bi se izognil resnejšemu poteku 

bolezni covid-19. Prav tako je bil sin glede na 

svojo starost in osebnostni razvoj sposoben sam 

sprejemati odločitve in je razumel posledice, ki jih 

s seboj prinese omenjena bolezen. S cepljenjem se 

je tudi izrecno strinjal. Mati je cepljenju odločno 

nasprotovala, kot razloge je navajala, da gre za 

“mutageno gensko terapijo”, da ni popolnoma raz-

jasnjeno ali je sin okužbo že prebolel, da bo Nem-

čija do julija 2021 že dosegla tako imenovano čre-

dno imunost, in tako cepljenje sploh ni potrebno, 

da konkretno cepivo mRNA ni učinkovito proti 

delta različici, nadalje, da so cepiva mRNA pov-

zročila več smrti kot pa virus sam, navajala je, da 

bo cepivo, ker naj bi vsebovalo kontaminirane ak-

tivne snovi povzročilo reprogramiranje imunskega 

odziva telesa in s tem njegov pretiran odziv ob 

stiku z virusom ter navajala tudi očitke, da cepivo 

povzroča krvne strdke in neplodnost. V sodnem 

postopku je prvostopenjsko sodišče otroku dode-

lilo začasnega skrbnika. Kot razloge za cepljenje 

je otrok navedel željo, da bi s tem zaščitil sebe in 

svoje starše, ki zaradi zvišanega krvnega tlaka v 

primeru okužbe tvegajo težji potek. Zavedal se je 

možnih tveganj v zvezi s cepljenjem, a menil, da 

njegove koristi prevladajo. Sodišče je njegovo zre-

lost pozitivno ocenilo. Očetovemu predlogu je 

ugodilo in z začasno odredbo starševsko skrb v 

tem delu preneslo nanj, pod pogojem, da se ceplje-

nje opravi z mRNA cepivom Comirnaty, ki ga je 

je priporočila pristojna komisija za cepljenje otrok 

starih od 12 do 17 let. Mati se je na odločitev pri-

tožila, in kljub dejstvu, da se je otrok že med po-

tekom pritožbenega postopka cepil s prvim od-

merkom cepiva Comirnaty, je Višje deželno sodi-

šče pritožbo sprejelo, dopustilo, nato pa v celoti 

zavrnilo. 

Višje deželno sodišče je opozorilo na dejstvo, da 

se nemška sodišča pri obravnavi tovrstnih vpra-

šanj praviloma odločijo v korist tistega izmed star-

šev, ki zagovarja cepljenje otroka proti virusi 

SARS-CoV-2 v skladu s priporočili stalne komi-

sije za cepljenje, če takšno cepljenje za otroka ne 

predstavlja posebnega tveganja. Priporočila nave-

dene komisije za cepljenje v sodni praksi nem-

škega vrhovnega sodišča uživajo status medicin-

skega standarda, torej njihovo vsakokratno spoš-

tovanje pomeni, da korist cepljenja, strokovno gle-

dano, odtehta morebitna tveganja. 

V času odločanja o predloženi zadevi je za otroke 

in mladostnike med 12. in 17. letom, pri katerih je 

zaradi predhodnih bolezni (srčne bolezni, nevrolo-

ške bolezni, debelost..) povečano tveganje za hud 

potek, obstajalo priporočilo komisije za cepljenje 

z mRNA cepivom Comirnaty. Višje deželno sodi-

šče je navedlo tudi, da je v tem času ob trenutni 

prevladujoči različici delta in prihajajočem četr-

tem valu okužbe obstajalo bistveno večje tveganje 

za okužbo prav pri otrocih in mladostnikih. Eden 

od elementov otrokove koristi je bila tudi otrokova 

volja, kar je pravilo vedno, kadar je ta glede na 

svojo starost in razvoj sposoben oblikovati svoje 

samostojno mnenje o predmetu spora o skrbniš-

tvu. 

Glede na predstavljeno slovensko zakonsko uredi-

tev o cepljenju otrok in o privolitvi v cepljenje, se 

zdi osnovna pravna arhitektura primerljiva z nem-

ško. Zdi se, da bi – sodeč po prevladujoči medi-

cinski doktrini v zvezi s cepljenjem proti covid-19 

v Sloveniji – naše sodišče bržkone odločilo po-

dobno oz. enako. Neznanka je zaenkrat le, koliko 

časa bi bilo potrebno, preden bi se ugotovilo, da 

pomoč Centra za socialno delo pri doseganju so-

glasja ni obrodila sadov. Glede na znane težave s 

sodnimi zaostanki obstaja tudi bojazen, da do do-

končne odločitve sodišč ne bi prišli v realnem 

času. Breme dolgega teka postopka bi seveda nosil 
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otrok in njegova družina, saj bi moral do končne 

odločitve čakati s cepljenjem. 

 

5 Zaključki 

Cepljenje proti covid-19 pri otrocih in mladostni-

kih je pomembno, tako za ohranjanje njihovega 

zdravja, kot za ohranjanje javnega zdravja. Cepivo 

proti covid-19  se je v mnogih opravljenih študijah 

izkazalo kot varno in učinkovito v preprečevanju 

tako širjenja bolezni (alfa, beta, delta različice) kot 

tudi (v še bolj pomembnem vidiku) v preprečeva-

nju hospitalizacij in hujšega oz. življenje ogroža-

jočega poteka bolezni (vse do sedanje različice 

vključno z omikron različico). 

Čeprav so mladostniki podvrženi manjšemu tve-

ganju za težji potek bolezni, pa se je izkazalo, da 

ima bolezen velik vpliv na njihovo duševno zdra-

vje, predvsem zaradi zapiranja šol in izolacije od 

sovrstnikov ter, da v okoli četrtini primerov po 

preboleli bolezni pusti dolgotrajne posledice kot 

so glavobol, utrujenost, motnje spanja in pozorno-

sti, motnje voha in okusa. Prav tako so mladostniki 

velika skupina prebivalstva, ki predstavlja prena-

šalce bolezni in s tem žal tudi prenos bolezni na 

ogrožene skupine. 

Iz izkušenj vemo, da mladostniki želijo odločati o 

svojem zdravju in bi si mnogi želeli biti cepljeni 

proti covid-19, čeprav so njihovi starši cepljenju 

nasprotovali. 

Zahteva za privolitev staršev lahko zmanjša mož-

nost, da bo mladostnik sam poiskal željeno zdrav-

ljenje oz. preventivno pomoč. Iz izkušenj vemo, 

da mladostniki, ki so se želeli cepiti, praviloma 

niso želeli nasprotovati staršem, ki so cepljenje 

odklanjali in se tako niso cepili. 

Čeprav zakon tudi v primerih neobveznega ceplje-

nja, ki je za otroka koristno, starši pa z njim ne so-

glašajo, omogoča, da zdravniški konzilij ob upoš-

tevanju koristi otroka presodi, da se takšno ceplje-

nje vendarle opravi, pa po dostopnih podatkih pri 

nas doslej ni prihajalo do cepljenja otrok proti 

covid-19 na tak način. 

Menimo, da lahko mladostnik (v starosti med 15 

do 18 let) poda soglasje za cepljenje proti covid-

19 samostojno in neodvisno od staršev, saj gre (po 

našem mnenju) za manjši poseg in je cepivo varno 

ter koristi cepljenja močno presegajo zelo redke 

neželene učinke. 

Glede na dober vpliv cepljenja na zdravje mladost-

nika in na javno zdravje, menimo, da volja staršev, 

ki nasprotujejo cepljenju, ne more biti zadostna 

utemeljitev, da mladostnik ne bi bil cepljen, če si 

sam to želi in zna svojo željo tudi odgovorno ute-

meljiti. 

V pomoč pri spodbujanju samostojne odločitve 

cepljenja pri mladostnikih in za poenoteno iz-

vedbo  pojasnilne dolžnosti za cepljenje v tej sta-

rostni skupini, bi nam bilo v veliko pomoč mnenje 

strokovne skupine za cepljenje, v kateri bi sodelo-

vali tudi pediatri. Ključno bi bilo v tem mnenju iz-

postaviti oziroma zapisati črno na belem, da 

cepljenje proti covid-19 ne predstavlja takega tve-

ganja, da bi bila ob privolitvi mladostnika starega 

med 15 do 18 let, potrebna tudi privolitev staršev. 

Naloga strokovnih zdravstvenih delavcev, šole in 

medijev pa je, da poskrbimo za verodostojne in-

formacije, še posebej so zaželene video vsebine in 

spletne strani (kot. npr. ameriška vaxteen.org), ki 

prispevajo k ozaveščenosti mladih o cepljenju na 

strokoven in predvsem na način, ki je njim blizu. 

Kako pa naprej glede nadaljevanja cepljenja in 

drugih ukrepov? 

Cilj vsakega cepljenja proti respiratornim virusom 

je predvsem zaščita pred hujšim potekom bolezni, 

zaščita ljudi pred hospitalizacijo, intenzivnim 

zdravljenjem in smrtjo. Cepljenje oz. naravna za-

ščita ne moreta zagotoviti dolgoročne zaščite proti 

blagim okužbam, ki ga virus povzroča, saj se ob-

stoječa protitelesa s časom znižujejo in se hkrati 

pojavljajo nove različice virusa, ki zmanjšujejo 

učinkovitost nevtralizacije. Tako si lahko izbruhe 

bolezni morda napačno interpretiramo kot neu-

speh cepljenja, kot posledica nekoliko nerealnih 

pričakovanj, da lahko naša imunost proti virusu 

dolgoročno enaka in da se virus ne bo prilagajal in 

spreminjal.  Padec imunosti lahko izboljšamo s 

poživitvenim odmerkom in  z novim cepivom, ki 

bo prilagojeno novim različicam. V prihodnje mo-

ramo znati pojasniti, katere skupine ljudi bodo 

imele največjo korist od poživitvenih odmerkov 

cepljenja. V skupini otrok in mladostnikov so to 

gotovo tisti z imunsko pomanjkljivostjo in tisti z 

resnejšimi sočasnimi boleznimi. 

http://vaxteen.org/
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Pomembno je tudi ohraniti zavest o testiranju, za-

vedanje, da je v primeru vsakršnega pojava pre-

hladnih simptomov ali slabega počutja nujno izve-

sti hitri test za covid-19 in se izolirati v primeru 

okužbe. Prav tako je v času respiratornih okužb 

zelo pomembno, da otroci v primeru simptomov 

ostanejo doma in tako ne širijo tudi drugih 

virusnih okužb. Nošenje maske je učinkovit ukrep, 

ki je predvsem smiseln v času večjih izbruhov bo-

lezni in morebitnih novih nevarnejših različic, tudi 

pri otrocih, vendar pri tisti starosti, ko otrok dejan-

sko lahko masko pravilno nosi, po naših izkušnjah 

je to večinoma pri otrocih nad desetim letom sta-

rosti. 
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Povzetek 

 

Timski način dela postaja vse pomembnejši za osebnostno in profesionalno rast zaposlenih in pri zmanj-

ševanju stresa na delovnem mestu. Stres. Nanj smo se navadili, ga sprejeli za svojega in ga skorajda ne 

opazimo, dokler ni prepozno in lahko resno zbolimo. Stres je globalni pojav, saj je, kot posledica ne-

nehno spreminjajočega se okolja, prisoten na vseh področjih posameznikovega življenja. Zaradi kon-

stantnih sprememb na področju dela in delovnega okolja, je v družbi močno prisoten tudi stres na de-

lovnem mestu. Učinkovito okolje tima pomaga zajeziti stres zaposlenih posameznikov. Reševanje pro-

blemov je razdeljeno.  

Timi omogočajo boljše reševanje problemov, rešitve so pogosto bolj ustvarjalne in dinamične. Prav tako 

si člani tima delijo uspeh in poraz. 

Nagrada, ugled in podpora so soodvisni. Res je, da delamo v zelo zaposlenem okolju in mogoče se nam 

zdi, da se nimamo časa posvetiti stresu. Vendar dejstvo je, da stres zelo hudo vpliva na posameznika in 

na projekte organizacije z veliko širšimi posledicami. Ni potrebno, da stres negativno vpliva na uspeh 

in kakovost organizacije ali tima, če zavestno umestimo ustrezna temeljna pravila in planiranje 

(Finch,2012). Podlaga za kakovostno delovno okolje zobozdravnikov so timi, ki delujejo enovito, kjer 

vlada medsebojno zaupanje, kjer je prisotna kakovostna komunikacija in medsebojno spoštovanje.       

 

 

1 Kaj je tim in timsko delo 

Tim je skupina ljudi, ki uspešno deluje, ko skupaj 

rešuje naloge. Uspešno, pomeni kakovostno 

opravljeno delo, v predvidenem času in z gospo-

darno rabo razpoložljivih virov. V timu obstaja di-

namična interakcija med posameznimi člani in ak-

tivno prilagajanje skupnemu cilju (Žmauc, 2003). 

Musič (2006) navaja, da timsko delo pomeni večjo 

fleksibilnost in prilagodljivost nastajajočim spre-

membam okolja, saj lahko timi hitro, uspešno in 

učinkovito izvedejo zapletene delovne naloge, ki 

jih posameznik ne zmore. 

Znanje, sposobnosti in zmožnosti članov tima se 

združujejo v prid bolnika in vsak član ima mož-

nost prispevati. Prav tako Mejak (2004) navaja, da 

je znanje in sposobnost tima večje, kot so znanje 

in sposobnosti posameznikov, saj skupno reševa-

nje problemov izrablja in tudi ustvarja sinergijski 

učinek. Zato je tudi uspešnost tima večja, kot bi jo 

bili posamezniki sploh sposobni doseči. Kadivec, 

Košnik in Vegnuti (2006) ugotavljajo, da je za so-

delovanje tima pomembna organizacijska kultura, 

ki spodbuja timsko delo. To pomeni, da imajo timi 

na voljo potrebne vire, možnost uvajanja spre-

memb, podporo vodstva, sistem nagrajevanja, 

ustrezne pogoje za izobraževanje in čas za uspo-

sabljanje za timsko delo. Učinkovit tim ima jasno 

vizijo, razvito motivacijo, zaupanje in vzajemno 

spoštovanje. Nagel razvoj medicine, pojavljanje 

novih zdravstvenih tehnologij in oblik zdravljenja, 

celostna obravnava bolnikov in procesne metode 

dela zahtevajo pri zagotavljanju in nudenju zdrav-

stvene oskrbe timski pristop (Musič, 2006). 

Lahe in Kaučič (2006) navajata, da je timsko delo 

potrebno v zdravstveni negi. Timsko delo je eden 

od načinov za soočanje z delovnimi izzivi v orga-

nizaciji. Najučinkovitejše je takrat, ko se ga lotimo 

sistematično in v okoliščinah, ko je to potrebno. V 

literaturi je koncept tima zares širok – nekaj, kar 

obstaja, kadar dva ali več ljudi dela skupaj s skup-

nim namenom. Glede na literaturo je način, s ka-

terim se tim oblikuje, odločno odvisen od nalog, 

ki naj bi jih opravljali, kdaj in kje naj bi bile naloge 

opravljene. Kljub tako široki opredelitvi obstajajo 

skupne ideje. 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 

| 108 

Na primer, ko ljudje delajo v timu, imajo določene 

odgovornosti, ki se nanašajo na njihove specifične 

spretnosti in znanje. Nek posameznik je vedno 

vodja in to se odločijo tisti, ki so v timu ali tisti, ki 

so tim ustvarili. V zdravstvu je timsko delo tekoč 

proces interakcije med člani tima, katerih namen 

ali smoter je nudenje nege bolnikom. 

 

1.1 Prednosti in pomanjkljivosti timskega 

dela 

Poslovna ideja je prvi korak pri oblikovanju pod-

jetniške zamisli v podjetniško priložnost. Je rezul-

tat izkušenj, znanja, razmišljanj in sanj. Treba je 

razlikovati poslovno idejo od poslovne priložno-

sti. Poslovnih idej je nešteto. V poslovnem smislu 

sama ideja nima vrednosti in ne zagotavlja poslov-

nega uspeha. Proces razvoja podjetniške ideje za-

hteva kakovostno obdelavo, kjer so razdelane de-

javnosti in stroški ter potencialna tveganja, kar je 

tudi predpogoj za njeno financiranje. Z jasno vre-

dnostjo za uporabnika, možnostjo prodora na 

ustrezno veliko potencialno tržišče ter finančno iz-

vedljivostjo in ocenjeno donosnostjo lahko govo-

rimo o poslovni priložnosti (2). 

Krejan (2005 povz. po Lahe, Kaučič, 2006, str. 3) 

navaja naslednje prednosti in pomanjkljivosti tim-

skega dela. 

Prednosti: 

− večja motiviranost (z delovanjem v timu člani 

uspešnejše zadovoljijo svoje osebne in 

skupne potrebe, medsebojno spodbujanje); 

− kohezija odnosov (posamezniki tima so v 

tesni povezavi, razvijajo visoko stopnjo ko-

munikacije); 

− sinergijski učinki (sistematično reševanje 

problemov, zbiranje »zlatih idej«, učenje na 

podlagi izkušenj, neposreden prenos znanj, 

uvajanje novih pristopov reševanja proble-

mov, enako število posameznikov je manj 

učinkovito, pomembna je tehnološka, stro-

škovna, menedžerska in psihološka siner-

gija); 

− boljša organizacija dela (v timu se organiza-

cija delovnega procesa razvije precej višje 

kot pri klasičnem konceptu organiziranja, s 

tem se delo obogati); 

− tim običajno ustvarja večje število in različne 

rešitve problemov; 

− večja kreativnost (strokovnjaki v timu z raz-

ličnim znanjem se dopolnjujejo in ustvarjajo 

novo skupno znanje); 

− posameznik v timu ni osamljen, deležen je 

podpore ostalih članov, deležen je čustvene 

sprejetosti in lažje najde svojo identiteto, in 

osebno in skupno zadovoljstvo (skupna eval-

vacija doseženih ciljev in obenem kritična 

analiza omogočata reševanje nastajajočih te-

žav, krepi se samozavest). 

Pomanjkljivosti: 

− nevarnost skupnega mišljenja; 

− nevarnost prevlade posameznega člana; 

− prelaganje odgovornosti na druge (neučinko-

vitost tima v začaranem krogu); 

− pritiski za strinjanje; 

− konkurenca med člani postaja pomembnejša 

od reševanja problemov; 

− prekrivajoča se komunikacija (medosebni 

problemi se pometajo pod preprogo, a še ve-

dno vplivajo na tim); 

− verovanje v čarobne učinke tima (očaranju 

sledi razočaranje); 

− delo v timu zahteva več časa; 

− za odločitve so potrebni kompromisi, ki 

lahko odločitve odmaknejo od optimalnih 

(ibid.). 

Timi povečujejo vrednost organizacijam, višajo 

kakovost storitev, produktivnost, povečujejo 

ustvarjalni nemir, inovativnost in pozitivno vpli-

vajo na zadovoljstvo zaposlenih. Timsko delo iz-

boljšuje razpršenost znanja in izkušenj, podpira 

nove tvegane odločitve, zmanjšuje stres na delov-

nem mestu in ustvarja večjo motiviranost zaposle-

nih.  

 

1.2 Razlika med timom in skupino 

Mnogi si timsko delo razlagajo narobe. Timsko 

delo je delo v skupini, kjer nihče ni nikomur nad-

rejen ali podrejen. Če gre za nadrejenega ali pod-

rejenega člana, ne govorimo o timu, ampak o sku-

pini, ki skupaj poskuša razrešiti neko določeno 

težavo (Ažman, Pozvek, Kaučič, 2009). 
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Razlika med skupino in timom, ki ga razumemo 

kot produktivno in na zaupanju delujočo skupino 

(Vodopija et al., 2005 povz. po Kaučič, Filej, 

2007): 

Za skupine velja: 

− cilji niso osebni in so pogosto delno jasni; 

− ljudje delajo skupaj; 

− čustvena navezanost ni del delovnega pro-

cesa; 

− konfliktu se prilagodi in pusti, da ga reši 

vodja; 

− lahko izmerimo stopnjo zaupanja in odprto-

sti; 

− informacije se podaja med člani tima po prin-

cipu »to je zanj/o pomembno«. 

Za time velja, da: 

− so cilji znani in enaki za vse; 

− si ljudje medsebojno zaupajo; 

− se čustveno odkrito izražajo; 

− se konflikt poskuša rešiti z vključevanjem 

vseh članov; 

− ljudje podpirajo drug drugega za doseganje 

zastavljenih ciljev; 

− informacije se podajajo brez ovir, prosto in 

enovito. 

Kaučič in Filej (2007) nadalje ugotavljata, da v 

organizacijah pogosto zamenjujejo skupinsko in 

timsko delo. Skupinsko delo zahteva veliko manj 

energije, vendar je za organizacije veliko manj 

produktivno in pomembno. Delovanje in pojmo-

vanje skupinskega in timskega načina dela se raz-

likuje glede na: organiziranost, komunikacijo, ci-

lje, zaupanje, prenos znanja, reševanje konfliktov 

in sprejemanje odločitev. 

Clemens et al. (2007) v svoji raziskavi ugotav-

ljajo, da se timsko delo in sodelovanje pogosto 

uporablja kot sinonim v neformalnih pogovorih, 

kar ta dva pojma nista. Raziskovalci so identifici-

rali inter-profesionalno sodelovanje kot proces si-

muliranja timskega dela (in obratno, na nego paci-

entov in omogočanje nudenja zdravja) kot tudi 

izid sam po sebi in zase. Pravzaprav se sodelova-

nje lahko vzpostavi ne glede na to ali se vključeni 

zdravstveni delavci počutijo del skupine ali ne. Po 

drugi strani se učinkovito timsko delo redko vzpo-

stavi, če ni sodelovanja. Tim vključuje manjše ali 

večje število ljudi, ki se morajo med seboj 

sporazumeti, zato pride do procesa usklajevanja, 

ki ga pri individualnem in skupinskem delu ni 

(Kokalj, Kokalj, 2010). 

 

1.3 Konflikti v timu 

Konflikti so problemi, ki se nanašajo na odnose 

med ljudmi. Negativni učinki konflikta uničujejo 

medsebojne odnose, to pa spremlja psihična bole-

čina. Odnos se lahko prekine ali popolnoma raz-

pade. Bolj kot sama vsebina konflikta je po-

membno, kako člani tima zaznavajo konkreten 

konflikt in kakšen odnos oblikujejo do njega. Raz-

likujemo tradicionalen in sodoben odnos do kon-

flikta. Tradicionalen odnos do konflikta zajema iz-

ogibanje konfliktu, stališče, da prihajajo v konflikt 

le prepirljivi ljudje, in težnjo najti krivca za kon-

flikt. Za sodobni odnos do konflikta je značilno 

pojmovanje, da je konflikt nujen sestavni del 

vsake spremembe ter v manjšem obsegu celo opti-

malen način medsebojnega vedenja (Polak, 2007). 

Kadar pri timskem delu niso zadovoljene potrebe 

članov, kadar posamezen član izraža potrebo po 

prevladi nad drugimi in po ugledu, ter kadar se tim 

sooča z nasprotnimi stališči, pride do konfliktov 

(Polak, 2007). Za slabo delovanje tima ni nikoli 

kriv en sam član. Če pa se izkaže, da tim ne deluje 

zaradi tega, ker se člani med seboj ne razumejo, 

potem se je treba vprašati, kako je sploh prišlo do 

tega, da so v timu ljudje, ki ne morejo sodelovati. 

Se pravi, da je bilo mogoče nekaj narobe že v po-

stopku izbiranja članov tima. Če bi bil proces do-

ber, neustreznih članov v timu sploh ne bi bilo (Je-

reb, 2009 povz. po Ažman et al., 2009, str. 272). 

Polak (2007) ugotavlja, da je v timu treba preveriti 

ali niso morda pravila timskega dela tako neprila-

gojena posebnostim teh oseb, da je njihovo nepri-

merno vedenje le obrambna reakcija in izraz tež-

nje po upoštevanju. Sprejeti vsakega člana tima ta-

kega, kot sam želi biti, je preventiven korak k izo-

gibanju konfliktom, še preden se pojavijo. Po-

memben je tudi proces oblikovanja pravil tim-

skega dela, tako da se vsak član tima natančno sez-

nani s tem, kaj je njegova naloga (vloga), oz. kaj 

se pričakuje od njega, kaj je v timu dovoljeno in 

kaj ne. Negativna naravnanost posameznih članov 

tima je največja nevarnost za tim, zato je 
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pomembno preveriti ali je slednja v posamezniku 

že razvojno pogojena osebnostna lastnost ali ne-

mara način dela in odnosi v timu rušijo posame-

znikovo pozitivno naravnanost. 

Peterka Novak in Kulaš (2011) v svoji raziskavi 

ugotavljata, da nezadovoljstvo v timu povzročajo 

predvsem slabi medsebojni odnosi, medsebojna 

komunikacija, kar ugotavljata na podlagi izkušenj 

v aktualnih delovnih okoljih, iz pogovorov z zapo-

slenimi in v strokovni literaturi. Trajajoči in neus-

trezno upravljani konflikti zmanjšujejo zadovolj-

stvo zaposlenih, ker ovirajo komunikacijo, s čimer 

upada kakovost odnosa oziroma delovanje zapo-

slenih (Gregorc, 2009, str. 303). 

Naslednja raziskava, ki sta jo opravila Atwal in 

Caldwell (2006) je pokazala, da tim »mora posa-

meznikom omogočati, da spoštujejo prispevek 

vsakega posameznika v timu, mentorji morajo čla-

nom dovoliti, da izrazijo svoje mnenje, tudi če naj 

bi ta mnenja vodila v konflikt. Timi torej potrebu-

jejo skupni namen, s katerim se strinjajo vsi člani. 

1.4 Komunikacija v timu 

O komuniciranju se danes piše mnogo več kot 

pred leti, saj so strokovnjaki ugotovili, da komu-

nikacija pomembno vpliva na zadovoljevanje po-

treb vsakega posameznika. 

Človek za normalno delovanje mora komunicirati, 

saj ga prav to označuje za človeka, po drugi strani 

pa z verbalnim ali neverbalnim, želenim ali neže-

lenim komuniciranjem opozarja nase, na svoje sti-

ske, težave in tudi srečo in veselje. V zobozdrav-

stvu z neposredno komunikacijo sprejemajo stro-

kovne odločitve, razrešujejo probleme v skupini in 

težave posameznikov. V delovni skupini je prispe-

vek vsakega člana drugačen. Pomembno je, da to 

drugačnost spoštujemo in sprejemamo. Dobnik in 

Lorber (2011) navajata, da je medosebna komuni-

kacija bistvenega pomena na vseh področjih živ-

ljenja, lahko pa rečemo, da je na področju zoboz-

dravstva še posebej pomembna. Pomemben ele-

ment pri komuniciranju je poslušanje sogovor-

nika, vendar je treba k temu dodati še druge spret-

nosti komuniciranja kot so razumevanje čustev in 

govorica telesa. 

Lastnost vseh uspešnih timov je učinkovito komu-

niciranje (Kadivec et al., 2006). Uspešno delo tima 

je obenem odvisno od kakovosti komunikacije, ki 

je tudi odraz ravni odnosov znotraj tima. Komuni-

kacija je tista, ki je ključna in pogojena z mnogimi 

dejavniki, ki omogočajo vzpostavljanje pozitivnih 

delovnih razmerij (Crnić, Selič, 2011). Gomboc 

(2010) navaja, da je komunikacija osnovno orodje 

sporazumevanja v timu. 

Omogoča medsebojno socialno interakcijo (vza-

jemno vplivanje dveh ali več oseb, npr. ko vedenje 

ene osebe vpliva na vedenje druge osebe) znotraj 

tima in povezanost tima z njegovim socialnim 

okoljem. Poklic zobozdravnika je stresen in obre-

menjujoč. Za opravljanje svojega poklica zoboz-

dravnik ne potrebuje le dovolj strokovnega znanja, 

ampak mora znati tudi pravilno komunicirati, biti 

prijazen in zmeraj prisluhniti človeku, ter mu po-

magati v njegovi stiski. Musič (2006) ugotavlja, 

da timsko delo pomeni večjo fleksibilnost in prila-

godljivost nastajajočim spremembam okolja, saj 

lahko timi hitro, uspešno in učinkovito izvedejo 

zapletene delovne naloge, ki jih posameznik ne 

zmore. Timi povečujejo vrednost organizacijam, 

višajo kakovost storitev, produktivnost, poveču-

jejo ustvarjalni nemir, inovativnost in pozitivno 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Timsko delo 

izboljšuje razpršenost znanja in izkušenj, podpira 

nove, tvegane odločitve, zmanjšuje stres na delov-

nem mestu in ustvarja večjo motiviranost zaposle-

nih. Timsko delo pomeni izboljšano kakovost sku-

pinskega dela in organizacijskega življenja, za-

hteva višjo stopnjo zavesti udeležencev, odliku-

jejo ga izboljšani medsebojni odnosi, medsebojno 

zaupanje in občutek pripadnosti. Pretnar Kunstek 

(2006) ugotavlja, da so zdravstveni delavci lahko 

učinkoviti partnerji in sodelavci, če se že med pro-

cesom izobraževanja pripravljajo na timsko delo, 

na sodelovanje in, kar je še posebej pomembno, na 

spoštovanje in upoštevanje znanja in strokovnosti 

drug drugega. 

1.5 Vloga vodje v timu 

Kadivec, Košnik, Vegnuti (2006) navajajo, da je 

vloga vodje izredno važna pri oblikovanju in vzdr-

ževanju uspešnega tima. Najbolj uspešni so vodje 

z umirjenim stilom. Vodja mora znati prilagajati 

svoje stile vodenja različnim situacijam in razvoj-

nim stopnjam, v katerih se nahaja tim. 
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Za uspešno delovanje tima je pomemben dejavnik, 

ki se ga morajo zavedati predvsem vodilni zdrav-

stveni delavci, da je potrebno v tako zahtevnih 

enotah ustvariti zdravo delovno okolje. Medicin-

sko osebje bi moralo delati v okolju, ki je psiholo-

ško, emocionalno in duhovno primerno. Če je pri-

merno razmerje z drugimi zaposlenimi, lahko 

ustvarijo prijetno delovno in ustvarjalno vzdušje 

(Tschudin, 2004). Dober vodja deluje v okviru ci-

ljev politike timskega dela in pri tem upošteva vre-

dnote organizacije, interese in želje ljudi ter pou-

darja odgovornosti in povezovanje med sodelavci 

(Skela Savič, 2003 povz. po Peterka Novak, Ku-

laš, 2011, str. 634). 

Lahe in Kaučič (2006) ugotavljata, da je, prav za-

radi naše kulture in načina razmišljanja zaposle-

nih, vloga vodje organizacije in vodje tima odlo-

čilnega pomena za pravi uspeh timskega dela v 

organizaciji. Učinkovit vodja je tisti, ki zaupa spo-

sobnostim svojih sodelavcev, ki jim v čim večji 

meri zaupa naloge in opravila in ki si vzame dovolj 

časa za usposabljanje in razvoj članov. Pri tem 

skrbno tehta med zahtevami delovne situacije in 

možnostmi ter interesi članov. Sodelavcev po ne-

potrebnem ne izpostavlja tveganju oziroma mož-

nemu neuspehu. Strokovna pomoč članom sku-

pine je pravzaprav osnovna naloga vodje, njegova 

stalna naloga je, da spremlja možnosti razvoja po-

sameznikov. Po tem kriteriju bi moral biti ocenjen 

in nagrajen. Uspešen vodja je tisti, ki uporablja po-

oblastila kot orodje za razvoj posameznikov, se 

jasno zaveda ciljev, ki jih želi doseči, je priprav-

ljen strokovno in drugače pomagati, zaupa v spo-

sobnosti članov, ima osebno moč, da skupino po-

vezuje, spodbuja k napredku in se je sposoben 

vživljati v razne naloge, situacije ter ustvarjati 

ugodno delovno in medosebno vzdušje (Tavčar, 

Možina, 1981). 

Drobnik (2007) ugotavlja, da se zgodi, da vodja 

meni, da v svoji funkciji ni uspešen, ker mu to ni 

dano. Težava ni v talentu, ampak v volji. Vodenja 

se da naučiti, seveda pa je za to potreben čas. Če-

prav so določeni vodje nedvomno strokovno pod-

kovani, se pojavijo težave, če ni prisotna tudi člo-

veška plat. Dober vodja je strokovnjak in človek 

hkrati. 

V naslednji raziskavi Holmboe (2010) v članku 

opisuje, da vodje, ki ne uspejo pohvaliti druge bolj 

kot sebe, ustvarjajo pogubno okolje, ki ogroža dol-

goročno izvedljivost iniciativ. Nikoli ni dovolj biti 

samo »v prisotnosti« vodje – vodje morajo deliti 

svoje dosežke z ostalimi. Čeprav je paradoks in 

skoraj nasprotno akademski medicini, verjame, da 

je resničen pokazatelj učinka in vrednosti projekta 

ali iniciative to, da se, ko zaposleni odide in se po 

šestih ali dvanajstih mesecih nekdo ne more spom-

niti, kaj točno je delal, da je bila iniciativa uspešna, 

ker se je projekt še naprej uspešno nadaljeval. Prav 

tako navaja ugotovitve drugih avtorjev, da so šte-

vilne pomembne dejavnosti, za katere je odgovo-

ren mentor: najprej mora pomagati skupini obliko-

vati vizijo o ciljih projekta; pomagati mora timu, 

da razumejo delo projekta v kontekstu, kar je še 

posebej pomembno v kaotičnem kontekstu, v ka-

terem delamo danes; mentorji morajo pričakovati 

dolgoročne posledice današnjih dejanj; končno 

morajo biti skrbni do drugih in nuditi službo insti-

tuciji, ki omogoča drugim skrb za bolnike. 

 

2 Stres pri delu 

Vsak poklic, naj bo s področja medicine ali ne, ima 

svoje prednosti in slabosti. Zobozdravstvo pri tem 

ni nikakršna izjema. Čeprav to ni zelo razširjeno 

mnenje, je zobozdravstvo, tako kot vsaka storitev, 

ki je usmerjena v pacienta, povezano s številnimi 

izzivi, zaradi katerih je ta poklic lahko izjemno 

stresen. Zakaj je zobozdravstvo tako stresno?  

Management s časom  

Eden glavnih stresnih dejavnikov za zobozdrav-

nike je čas. Delo zobozdravnika zahteva izjemno 

dober management časa in dolg delavnik, kar je 

lahko izčrpavajoče in zelo stresno. Zobozdravnik 

mora biti osredotočen in predan vsakemu pacientu 

enako, vendar je po dolgih urah dela in ob utruje-

nosti težko zagotoviti najboljše možne storitve. 

Učinki na telesno in duševno zdravje 

Študije so pokazale, da je zobozdravstvo ena od 

fizično najbolj zahtevnih medicinskih strok. Če-

prav si predstavljamo, da naš zobozdravnik 

udobno sedi v svojem stolu in nam popravlja zobe, 

je položaj, v katerem zobozdravnik dela, lahko 

precej nenaraven in zato škodljiv za telo. Zoboz-

dravnik mora biti nameščen tako, da lahko oprav-

lja natančno in naporno delo, medtem ko dlje časa 

drži roke v dvignjenem položaju. Za pravilno držo 
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bi potreboval ustrezno oporo za hrbet, položaj nog 

in splošno stabilnost telesa, kar zobozdravniku ni 

dano. Pri svojem delu mora biti še posebej pazljiv, 

da ne izvede kakega nenadnega giba rok, ki bi 

lahko povzročil poškodbo pacienta. Vse to izredno 

obremenjuje zobozdravnikov hrbet, ramena in 

roke. Večina zobozdravnikov pozna kronične bo-

lečine v hrbtu, ramenih, kolenih zaradi dolgotraj-

nega sedenja itd. Delo zobozdravnika seveda ni le 

fizično, ampak je tudi psihično zahtevno. Pred-

stavljajte si, da imate opravka s pacienti, ki jim 

vaše delo, izvedba storitve ni všeč. Za vsako ceno 

morate ohraniti prijaznost, profesionalnost. To 

vodi v čustveno izžetost, stres, depresijo, tesnobo.  

Stres, povezan z delom 

Stres, povezan z delom, je med zobozdravniki ve-

lik problem. To je bilo podrobno obravnavano v 

študiji, ki je bila izvedena v Združenem kraljestvu 

z britanskimi zobozdravniki. Raziskava se je osre-

dotočila na vzorec zobozdravnikov, katerim so 

merili duševne in telesne simptome ter ugotavljali 

vplive le-teh na njihovo življenje. Rezultati študije 

so do neke mere presenetljivi in nepričakovani. 

Študija je pokazala naslednje: 

− vsaj 60 % splošnih zobozdravnikov doživlja 

veliko stresa zaradi težav z urnikom in mana-

gementom časa;  

− vsaj 64 % zobozdravnikov doživlja stres, po-

vezan z delom, zaradi ne sodelujočih pacien-

tov; 

− vsaj 64 % zobozdravnikov je pod stalnim ča-

sovnim pritiskom. 

− vsaj 60 % zobozdravnikov je v ordinaciji iz-

vedlo nujno medicinsko pomoč; 

− vsaj 52 % zobozdravnikov se srečuje z neza-

dovoljnimi ali nervoznimi pacienti; 

− vsaj 46 % zobozdravnikov sprejme več paci-

entov, kot jih lahko sprejmejo; 

− vsaj 45 % zobozdravnikov dela hitreje, da bi 

sprejeli čim več pacientov. 

Zobozdravniki so lahko izpostavljeni naslednjim 

virusom in bakterijam: 

− Virus človeške imunske pomanjkljivosti 

(HIV) - o prenosu virusa HIV z bolnika na 

zobozdravnika so poročali po vsem svetu, 

večinoma v primerih slabega nadzora okužb, 

v državah v razvoju in v razvitih državah, v 

primerih stika s krvjo. Čeprav je tveganje 

okužbe s HIV pri zobozdravnikih majhno, je 

še vedno zelo prisotno. 

− Virus hepatitisa B - ameriški Center za nad-

zor bolezni (CDC) je navedel, da je bilo več 

sto primerov, ko se je zobozdravnik ali ustni 

kirurg okužil z virusom HBV. Cepljenje 

zdravstvenih delavcev, kot so zobozdravniki 

in ustni kirurgi, zmanjša tveganje prenosa vi-

rusa. 

− Mycobacterium tuberculosis - možnost pre-

nosa M. tuberculosis je v zobozdravstvenem 

okolju majhna, vendar je po podatkih CDC 

tveganje dokazano in prisotno. Nevarnost 

prenosa bakterij je največja med ekstrakcijo 

zoba in zobozdravstvenim posegom.  

− Koronavirus (COVID-19) - prenos virusa 

COVID-19 v zobozdravstvu je v zadnjem 

letu postal resna skrb. Možnost prenosa je ve-

lika, zato morajo zobozdravniki in pacienti v 

zobozdravstvenih ustanovah upoštevati pro-

tokole CDC COVID-19.  

Končne misli  

Tako kot vsak poklic, ima tudi zobozdravstvo 

svoje prednosti in slabosti. Pomembno je razu-

meti, da je poklic zobozdravnika izjemno koristen 

in spoštovan. Sposobnost pomagati ljudem in jim 

pričarati nasmeh na obraz, je neprecenljiva. Zo-

bozdravstvo je eden najbolj stabilnih poklicev z 

najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi. 

 

3 Medsebojni odnosi 

Medosebni odnosi zadevajo prav vsakogar. Ljudje 

pač niso sami sebi namen, ampak v veselje, pomoč 

in tolažbo drug drugemu. Vse to pa lahko uresni-

čimo takrat, ko znamo in zmoremo živeti in delati 

v sožitju ali timu. V zdravstvenem timu se mo-

ramo zaposleni še posebej zavedati pomena dobrih 

medosebnih odnosov, v katerem vsak ve, kako po-

teka 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. Za-

upati drug drugemu, verjeti vase, v svoje znanje in 

sposobnosti, vse to so pogoji, da tudi pacient ver-

jame v zdravstveno osebje in uspešnost njegovega 

zdravljenja. Neizogibna sestavina medosebnih od-

nosov so tudi nesoglasja, nasprotujoča si mnenja 
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in interesi. Gre za situacije, v kateri dejanje enega 

člana zdravstvenega tima onemogoča, otežuje ali 

ovira dejanje drugega člana. Z ustreznim reševa-

njem nesoglasij pripomoremo k trdnosti odnosov 

in povečanju medsebojnega zaupanja. Pozitivno 

razmišljanje ne rešuje težav, pomaga pa, da jih 

lažje in hitreje rešimo. Delo je velik vir možnih 

stresnih dejavnikov in eden izmed največjih pov-

zročiteljev stresa.  

»Stres, ki se pojavlja na delovnem mestu ali v 

zvezi z delom, imenujemo poklicni stres oziroma 

stres v zvezi z delom« (Strac 2007, 256). Oprede-

limo ga lahko kot »biopsihično stanje, ki kot inter-

venirujoča variabla vpliva na razmerje med delov-

nim mestom in zdravjem posameznika. Nastaja iz 

mešanice pritiska zahtevnega delovnega mesta in 

posameznikovih odzivov na te pritiske« (Mesner-

Andolšek 2002, 16). Ljudje zaznavamo svoje oko-

lje s čutili, zato so lahko razmere, v katerih de-

lamo, izvor stresa oziroma zaposleni lahko posta-

nejo bolj občutljivi za stresorje pri delu. Če so de-

lovne razmere neprimerne ali celo nevarne, lahko 

vplivajo na nastanek bolezni. 

Pomembno je torej, da je fizično okolje, v katerem 

posameznik dela, dobro urejeno in prilagojeno de-

lavcu. Mnogi avtorji, kot npr. Stranks (2005, 16) 

in Trevenova (2005, 28) opisujejo, da so lahko 

slabi delovni pogoji posledica neprimernega pro-

stora za izvedbo določenega dela. 

Medsebojni odnosi so ključnega pomena za dobro 

počutje in učinkovito, produktivno delovanje v 

organizaciji. So pogoj za dobro medsebojno sode-

lovanje in dobro opravljeno delo. V delovnem 

okolju ločimo več različnih odnosov: odnose s so-

delavci, nadrejenimi in podrejenimi. Medsebojna 

usklajenost vseh teh odnosov je ključna za zdravo 

delovno okolje (Sutherland in Cooper 2000, 97). 

Medsebojna podpora na delovnem mestu zmanj-

šuje fiziološke stresne reakcije tako, da zmanjšuje 

količino kortizola, zmanjšuje krvni pritisk in šte-

vilo pokajenih cigaret (Rice 1999, 25 206). 

Sutherland in Cooper (2000, 95–100) navajata, da 

so pomanjkanje medsebojne socialne podpore in 

slabi odnosi v organizaciji potencialni vzroki 

stresa in vodijo v nezaupanje in nezainteresira-

nost. Mnogokrat se zgodi, da zahtevni nadrejeni s 

stalno kritiko pokvarijo udobje na delovnem me-

stu, po drugi strani pa s tem pripomorejo k 

povečanju storilnosti zaposlenih (Božič 2003, 23). 

Poleg tega pa urejeni medsebojni odnosi vplivajo 

tudi na učinkovito ter uspešno delitev nalog, kar 

zmanjšuje prisotnost stresa na delovnem mestu za-

radi preobremenjenosti. 

 

4 Čustvena inteligentnost 

Čustvena inteligentnost je izredno pomemben de-

javnik uspešnosti posameznika pri vsakodnevnem 

delu in medosebnih odnosih. Vsa negativna čus-

tva, 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 ra-

zumevanjem tega, je človek bolj sposoben primer-

nega odzivanja na določene situacije. Čustveno 

mišljenje je nekakšna povezava med čustvi, tele-

snimi občutki in okoljem. Lahko mu rečemo tudi 

povezovalno mišljenje. Zdravstveni delavec z do-

bro razvitim povezovalnim mišljenjem vodi svoj 

dialog z izkušenostjo, se med procesom uči s po-

slušanjem, dobro pa se znajde tudi v neznani situ-

aciji. 

 

5 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, pri-

speva veliko idej, predan je skupnim ciljem, pri-

pravljen je sodelovati z drugimi, zadovoljen je s 

seboj, svojim napredkom in z delom, ki ga oprav-

lja. Toda kaj motivira posameznika? Odgovor na 

to vprašanje lahko poiščemo s spoznavanjem 

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 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: 
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o potrebe po spoštovanju: npr. potrebe po 

priznanju, pozornosti in pohvali; 

o potrebe po samouresničenju: posameznik 

stremi k razvijanju vseh svojih potencia-

lov in doseganju najboljšega, kar lahko 

postane. 

 

6 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 poč-

nejo in katere cilje želijo doseči, če med seboj do-

bro 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 nasled-

nje kritične točke, ki so pomembne za ustvarjanje 

učinkovitega vzdušja v timu (Dyer, 1987): 

− vodja tima se osebno zanima za delo in do-

sežke vsakega izmed članov tima; 

− vsak član tima je ponosen na delo svojih so-

delavcev; 

− 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 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 kakšne spremembe 

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. 

7 ZAKLJUČEK 

Ena ključnih karakteristik dobrih medosebnih od-

nosov je komunikacija. Ljudje s svojim vedenjem, 

govorjenjem in telesnim izražanjem, nenehno ne-

kaj sporočamo. Predvsem govor je tisti, ki ga upo-

rabljamo, da osebi na drugi strani sporočimo, kaj 

si želimo, kaj čutimo, kaj potrebujemo, itd. 

Komunikacija je sporočanje naših misli, pogle-

dov, prepričanj, želja in čustev z uporabo besed in 

nebesednih gest. Za komunikacijo uporabljamo 

različne kanale sporočanja: govor, pisano besedo, 

telesne geste, obnašanje, itd. S pomočjo komuni-

kacije ljudje urejamo medsebojne odnose, se raz-

bremenimo težav in se sprostimo.  

Ljudje pravzaprav ves čas komuniciramo. Komu-

nikacija je zelo široko področje. Retorika, javno 

nastopanje, medosebni pogovori, sklepanje po-

slov, posredovanje navodil, pisanje sporočil, ob-

javljanje vsebine na družbenih omrežjih – vse to 

je komunikacija. 

Ljudje sicer komuniciramo z vsem svojim bitjem, 

ne samo z besedami. Pri komuniciranju uporab-

ljamo kretnje, mimiko obraz, itd. Naš način komu-

nikacije je rezultat vsega, kar smo. Je posledica 

stila komuniciranja, ki smo ga vajeni od doma, do-

sedanjih izkušenj, prepričanj, pogledov na svet itd. 

Celotna naša osebnost je vključena v komunika-

cijo.  

Medosebni odnosi predstavljajo nekakšno psiho-

loško klimo, v kateri žive zaposleni, zato je zelo 

pomembno vedeti, kakšna je ta klima in kaj bi bilo 

morda potrebno spremeniti. Da bi bila čim boljša, 

po možnosti ustvarjalna, je dobro vedeti za te-

meljne značilnosti medosebnih odnosov, pred-

vsem kakšni naj bi bili, v skladu z dosedanjimi iz-

kušnjami in raziskavami (Možina et al., 1994, str. 

653-655). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 
 

115 |  

 

LITERATURA IN VIRI: 

 

1. Finch A. Does team work reduce stress? Edwards executive consulting. 2012. Dostopno 

na: http://edwardsexecutive.wordpress.com/2012/06/12/does-teamwork-reduce-stress/ 

(13. 2. 2013). 

2. Bilban M. Kako razpoznati stres v delovnem okolju. In: Zaletel-Kragelj L, ed. Stres, 

izgorelost in mobing kot javnozdravstveni problem: 5. letno srečanje strokovnjakov s 

področja javnega zdravja, Ljubljana, 25. september 2009. Ljubljana: Medicinska 

fakulteta, Katedra za javno zdravje; 2009: 21–34. 

3. Musič D. Timsko delo v zdravstvu: [diplomsko delo]. Koper: Univerza na Primorskem, 

Fakulteta za management Koper; 2006. 

4. Lucija D. Odar: Timsko delo kot dejavnik za zmanjševanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni 

negi v enotah intenzivne terapije(diplomska naloga). 

5. Vpliv organizacijske klime na medsebojne odnose, zadovoljstvo in 

zavzetost zaposlenih Sandi Povše-članek. 

6. /www.ownyourownfuture.com/wp-content/uploads/2021/02/stressful-nature-of-general-prac-

tice-dentistry-in-both-female-and-male-dentists.jpg-članek. 

7. Izboljšanje odnosov v zdravstvenem timu 

Avtor: Dunja Savnik Winkler, dr. med., mentor: doc. dr. Judita Peterlin - IZVEM zbornik 2019. 

  



Usposabljanje iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike 

| 116 

Posredovanje zdravstvenih podatkov iz intervencij službe 

Nujne medicinske pomoči  
 

Avtor: Vitka Vujanović, dr. med., mentor: doc. dr. Benjamin Lesjak 

 
 

Povzetek 

 

Pri izvajanju intervencij službe Nujne medicinske pomoči imamo stik z bolniki vseh starostnih skupin. 

Včasih so tako zelo oboleli, da niso zmožni samoodločanja. Pri intervencijah se zbirajo in obdelujejo 

osebni podatki, ki jih vpisujemo še v natisnjene protokole in jih hranimo v prostorih enote Nujne medi-

cinske pomoči. Prav tako opažamo posamezne primere, pri katerih se zaradi posebnih okoliščin pojavlja 

potreba po dokumentiranju (fotografije, video posnetki). Dokumentiranje se večinoma opravlja z oseb-

nimi telefoni.  

Največkrat se napake zgodijo že pri posredovanju pritožb, saj se le te posredujejo na osebne in ne na 

uradne elektronske naslove. O uradnem zaznamku zaposleni niso obveščeni in  ne vedo kje se zaznamek 

o zahtevku hrani. 

Na intranetu imamo objavljen pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ne pa protokola reševanja zahtev 

v zvezi s seznanitvijo z zdravstveno dokumentacijo bolnikov ali umrlih. Posledično z njim večina zapo-

slenih ni seznanjenih.  

V nalogi bomo s pomočjo deskriptivne metode analizirali dejansko stanje in ponudili izboljšave obsto-

ječemu načinu posredovanja informacij.  

 

 

1 Uvod 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in 

teoretičnih izhodišč 

Znotraj delovanja službe Nujne medicinske po-

moči opravljamo intervencije pri vseh starostnih 

skupinah pacientov, ki se lahko nahajajo tudi v sta-

nju, ki ne omogoča privolitve v zdravljenje. Pri in-

tervencijah se zbirajo in obdelujejo osebni po-

datki, ki jih vpisujemo še v natisnjene protokole, 

ki se nenadzorovano hranijo v prostorih enote 

Nujne medicinske pomoči. Prav tako opažamo po-

samezne primere, pri katerih se zaradi posebnih 

okoliščin pojavlja potreba po dokumentiranju le-

teh v obliki fotografij okolice in/ali je zaradi pre-

poznave specifičnih stanj smiselno video doku-

mentiranje klinične slike bolnika, katere namen je 

posredovanje zdravniku v nadaljnji obravnavi.  

Dokumentiranje se zaradi neposodobljene opreme 

po navadi opravlja na osebnih telefonih, kjer se 

tudi hrani in posreduje zdravniku v nadaljnji 

obravnavi. Tehnične opreme, ki bi omogočala 

varno shranjevanje tako protokolov kot tudi dru-

gih, na intervenciji pridobljenih podatkov, še ni-

mamo.  

Trenutno imamo pravilnik o varovanju osebnih 

podatkov. Urejenega protokola za reševanje za-

htev v zvezi s seznanitvijo z zdravstveno doku-

mentacijo bolnikov ali umrlih pacientov nimamo.  

V primeru pojava zahteve za posredovanje zdrav-

stvene ali druge dokumentacije je osebje, prisotno 

na intervenciji, obveščeno na osebne elektronske 

naslove, s katerih po navadi posredujejo zahtevane 

informacije. O zaznamku niso obveščeni. Prav 

tako ni znano, kje se zaznamek o zahtevku hrani.  

 

1.2 Prednosti in pomanjkljivosti timskega 

dela 

Namen projektne naloge je pripraviti protokol za 

reševanje zahtev za dostop do osebnih podatkov iz 

intervencij službe Nujne medicinske pomoči s 

strani drugih upravičenih oseb.  

Namen naloge bomo dosegli tako, da bomo: 
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− raziskali trenutni način potekanja posredova-

nja podatkov, 

− predstavili vse osebne podatke, ki jih znotraj 

intervencije obdelujemo, 

− raziskali izbrane možne pravne podlage za 

posredovanje podatkov, 

− pripravili predloge za izboljšave oziroma 

oblikovali protokol posredovanja podatkov. 

 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Pri nalogi smo si zastavili raziskovalno vprašanje, 

na kakšen način poteka posredovanje osebnih po-

datkov pri intervencijah službe Nujne medicinske 

pomoči in kako je mogoče obstoječi protokol iz-

boljšati.  

 

1.4 Metode dela 

Za izdelavo naloge bomo uporabili deskriptivno 

metodo, pri čemer bomo analizirali dejansko sta-

nje in pravne vire.  

 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskovanja 

V projektni nalogi se bomo omejili na konkretno 

reševanje poteka posredovanja osebnih podatkov 

intervencij znotraj Nujne medicinske pomoči, pri 

čemer ne bomo posegali v druga področja. Omejili 

se bomo na osebne podatke, ki jih zberemo ob iz-

vajanju intervencije. 

 

 

2 Trenuten potek posredovanja podatkov 

pri intervenciji 

2.1 Izvajanje intervencije 

Po prejemu klica na dispečerskem centru se glede 

na kriterij aktivira mobilna enota znotraj službe 

Nujne medicinske pomoči Maribor. Aktivacija 

enot poteka po službenem telefonu in radijski po-

staji. Po radijski postaji prejme ekipa Nujne medi-

cinske pomoči aktivacijsko sporočilo, ki vsebuje 

lokacijo dogodka, ime in priimek bolnika, njegovo 

starost in ključne anamnestične podatke za 

aktivacijo ter od nastopa epidemije načeloma sum 

na ali potrjeno okužbo z virusom COVID-19.  

Na osnovi posredovanih podatkov se ekipa Nujne 

medicinske pomoči odpelje na lokacijo dogodka, 

kjer izvede intervencijo in bolnika glede na kli-

nično stanje pripelje v najbližjo zdravstveno usta-

novo ali po oskrbi pusti na kraju dogodka. Ne 

glede na končno lokacijo bolnika vodja ekipe 

Nujne medicinske pomoči izpolni poročilo o reše-

valnem prevozu, protokol Nujne intervencije. Če 

so pri bolniku izvajani postopki oživljanja, vodja 

ekipe izpolni še protokol predbolnišničnega oživ-

ljanja, v katerem so zajeti sledeči podatki (Priloge 

1, 2 in 3): 

− datum intervencije,  

− čas prihoda do bolnika,  

− kraj dogodka,  

− lokacija dogodka,  

− imena in priimki članov ekipe,  

− ime in priimek bolnika,  

− rojstni datum bolnika,  

− spol, naslov,  

− vodilni problem oziroma opis okoliščin,  

− čas pojava akutnih simptomov,  

− prizadetost bolnika ob prihodu ekipe Nujne 

medicinske pomoči, 

− klinični podatki o stanju bolnika pred in med 

oskrbo ter po njej, 

− ukrepi in potek oskrbe,  

− podatki o načinu prevoza,  

− sprejemna zdravstvena ali druga ustanova, 

− čas prihoda v ustanovo,  

− ime in priimek osebe, ki je bolnika prevzela,   

− podpis izpolnjevalca protokola. 

 

2.2 Zahteva po posredovanju osebnih podat-

kov 

Pravica posameznika do seznanitve z lastno zdrav-

stveno dokumentacijo ima pravno podlago v 38. in 

51. členu Ustave RS ter v 41. členu Zakona o pa-

cientovih pravicah (Uradni list RS št. 15/08 in na-

slednji, v nadaljevanju: ZPacP). Pravica do sezna-

nitve z lastno zdravstveno dokumentacijo se de-

loma sicer prekriva tudi s pravico do seznanitve z 

lastnimi osebnimi podatki iz 30. člena Zakona o 

varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 
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– uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nada-

ljevanju: ZVOP-1).  

Zahtevo po posredovanju zdravstvene dokumen-

tacije lahko uveljavlja bolnik, njegov pooblašče-

nec ali druga oseba, ki ima pravico do seznanitve, 

pod pogojem, da je zagotovljena njihova identifi-

kacija in izkazana pravna podlaga.  

Bolnik ima ob prisotnosti zdravnika ali drugega 

zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega so-

delavca pravico do neoviranega vpogleda in pre-

pisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. 

Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene 

dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdrav-

stvene dejavnosti.  

Pacient lahko pri istem izvajalcu zdravstvene de-

javnosti vloži zahtevo največ dvakrat mesečno. Za 

uveljavitev pravice je dovolj, da pacient navede, 

da želi vpogled v zdravstveno dokumentacijo. Za-

hteva je lahko pisna ali ustna. Ob prejemu zahteve 

se svetuje, da zdravstveno osebje izdela pisni za-

znamek, ki se vloži v pacientov karton.  

Poleg tega ima bolnik pravico zahtevati: 

− da se dodajo njegove pripombe k zapisom v 

zdravstveni dokumentaciji, 

− osnovna ustna pojasnila o vsebini zdrav-

stvene dokumentacije, 

− izčrpna ustna pojasnila o vsebini zdravstvene 

dokumentacije. 

Po smrti bolnika se z zdravstveno dokumentacijo 

lahko seznanijo (42. člen ZPacP):  

− osebe, katerim je bolnik za časa življenja po-

dal pisno privolitev; 

− pacientov partner, otroci in posvojenci ali pa-

cientovi starši se lahko seznanijo z zdrav-

stveno dokumentacijo brez izkazovanja po-

sebnega pravnega interesa. Navedene osebe 

morajo izkazati ustrezno razmerje s pokojnim 

pacientom in pri zahtevi zgolj navesti, s kate-

rimi podatki se želijo seznaniti in zakaj, to je 

zakoniti namen seznanitve. Tudi, če je bolnik 

za časa življenja omenjenim osebam prepo-

vedal seznanitev z njegovo zdravstveno do-

kumentacijo, imajo te pravico do seznanitve 

preko zdravnika s tistimi podatki, ki bi lahko 

bili pomembni za njihovo zdravje; 

− osebe, ki so zakonsko pooblaščene (policija, 

sodišče ...); 

− druge osebe, ki izkažejo pravni interes. 

 

2.3 Izpolnjevanje zahteve 

Na osnovi prejete zahteve je izvajalec zdravstvene 

dejavnosti dolžan bolniku omogočiti dostop do ne-

oviranega vpogleda in prepisa zdravstvene doku-

mentacije, ki se nanaša nanj, najpozneje v roku 

petih delovnih dni po prejemu zahteve (41. člen 

ZPacP). 

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora bolniku 

omogočiti uresničitev pravice do dodajanja njego-

vih pripomb k zapisom v zdravstveni dokumenta-

ciji in osnovnih ustnih pojasnil o vsebini zdrav-

stvene dokumentacije, takoj oziroma najpozneje v 

roku petih delovnih dni po prejemu zahteve, med-

tem ko je za uresničitev pravice, kjer bolnik 

prejme izčrpna ustna pojasnila o vsebini zdrav-

stvene dokumentacije, opredeljen 15-dnevni rok 

od prejema zahteve (41. člen ZPacP). 

Pri izpolnjevanju zahteve je izvajalec zdravstvene 

dejavnosti dolžan hraniti zapisnike in morebitno 

drugo gradivo, ki je nastalo v postopku z zahtevo, 

in sicer v zbirki, ki je ločena od zdravstvene doku-

mentacije posameznih pacientov, skladno z določ-

bami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Za dokumentarno gradivo veljajo določbe 41. 

člena Zakona o pacientovih pravicah. Dokumen-

tarno gradivo se hrani pet let. 

O zahtevi za seznanitev z zdravstveno dokumen-

tacijo po smrti bolnika odloči izvajalec zdrav-

stvene dejavnosti v 15 dneh od prejema obrazlo-

žene zahteve.  

Če je katerakoli zahteva delno ali v celoti zavr-

njena, imajo osebe pravico vložiti pritožbo pri in-

formacijskem pooblaščencu. 

Pravico do seznanitve z lastno zdravstveno doku-

mentacijo sme omejiti le zakonodajalec, in sicer 

samo z zakoni s področja zagotavljanja javne var-

nosti in javnega zdravja ter kadar bi bile ogrožene 

pravice drugih oseb. Pacientu sme izvajalec zdrav-

stvenih storitev le izjemoma zavrniti vpogled v 

lastno zdravstveno dokumentacijo, če zdravnik 

glede na okoliščine oceni, da bi pacientu takšna 

seznanitev povzročila resno zdravstveno škodo (t. 

i. terapevtski privilegij oziroma obzirni molk 

zdravnika). Slednji je upravičen le v ekstremnih 
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primerih in sicer, ko bi pacientovo vedenje o last-

nem zdravstvenem stanju povzročilo somatske 

učinke strahu ali ga na primer pahnilo v klinično 

depresijo ali pognalo v samomor. 

Če zahtevo poda druga pooblaščena oseba, je v 

pristojnosti izvajalca zdravstvenih storitev prever-

janje identitete ter obstoja in veljavnosti poobla-

stila. Če se po mnenju izvajalca upravičenost ne 

izkaže v zadovoljivi meri, lahko zahtevo za pre-

vzem izvida zavrne, saj v nasprotnem primeru 

tvega, da bo pri izdaji prišlo do kršitve varstva 

osebnih podatkov. O tem mora obvestiti neposre-

dnega vodjo. 

Izvajalec zdravstvenih storitev lahko pri preverja-

nju identitete zahteva vpogled v osebni dokument, 

ki ga ne sme fotokopirati. V procesu preverjanja 

identitete lahko v zapisnik vpogleda v pacientovo 

dokumentacijo oziroma pri posredovanju zdrav-

stvene dokumentacije izvajalec zdravstvenih sto-

ritev vpiše vrsto in številko osebnega dokumenta, 

s katerim se je oseba, ki se je seznanila s pacien-

tovo zdravstveno dokumentacijo, identificirala. 

Starši lahko pravico do seznanitve (vpogled, pre-

pis, pridobitev fotografij ali drugih reprodukcij) z 

zdravstveno dokumentacijo svojih otrok uveljav-

ljajo na dveh podlagah: 

− kot lastno oziroma izvirno pravico (tj. od 

otrokove pravice oddvojeno), 

− kot zakoniti zastopniki svojih otrok. 

Izvajalec zdravstvenih storitev je vsakemu izmed 

staršev dolžan omogočiti seznanitev z zdravstveno 

dokumentacijo njihovega otroka, razen če: 

− starši ne uspejo izkazati svoje identitete; 

− starši ne uspejo izkazati sorodstvenega raz-

merja ali razmerja posvojitve; 

− je bila staršem odvzeta roditeljska pravica; 

− je otrok podal veljavno prepoved razkrivanja 

tiste zdravstvene oskrbe, ki je nastala v zvezi 

z zdravstveno oskrbo, v katero je samostojno 

privolil; 

− izvajalec zdravstvenih storitev, s skliceva-

njem na Konvencijo Združenih narodov o 

otrokovih pravicah, utemeljeno izkaže resno 

nevarnost, da bo, zaradi seznanitve s posame-

znimi deli zdravstvene dokumentacije s strani 

staršev, otrok izpostavljen kakršnim koli 

oblikam telesnega ali duševnega nasilja, 

poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malo-

marnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja, 

tudi spolne zlorabe s strani staršev oziroma bi 

bila takšna seznanitev v nasprotju z otrokovo 

največjo koristjo. 

 

3 Pravne podlage za posredovanje paciento-

vih podatkov  

3.1 Posredovanje podatkov med izvajalci 

Posredovanje osebnih podatkov pacienta med iz-

vajalci zdravstvenih storitev je zaradi potreb 

zdravljenja dopustno na podlagi 44. člena ZPacP. 

Posebna privolitev pacienta za takšno obdelavo 

njegovih osebnih podatkov ni potrebna, saj velja, 

da je pacient s privolitvijo v zdravljenje privolil 

tudi v obdelavo njegovih osebnih podatkov za ta 

namen.  

Posredovanje zdravstvene dokumentacije je tako 

dopustno, če: 

− se posreduje med izvajalci zdravstvenih sto-

ritev (osebni zdravnik specialistu in obratno, 

bolnišnica osebnemu zdravniku ali speciali-

stu in obratno, porodnišnica patronažni 

službi, pediater v šolski dispanzer, osebni 

zdravnik zobozdravniku in obratno, prejšnji 

izbrani zdravnik novemu izbranemu zdrav-

niku pacienta itd.); 

− se posreduje zaradi potreb zdravstvene 

oskrbe pacienta. 

Skladno z načelom sorazmernosti se lahko posre-

dujejo le tisti osebni podatki pacienta, ki so po-

trebni in primerni za nudenje zdravstvene oskrbe 

pacientu pri konkretnem izvajalcu zdravstvene 

storitve. 

3.2 Posredovanje podatkov pravosodnim 

organom 

Zakon o sodiščih opredeljuje, da sodišča obdelu-

jejo osebne in druge podatke v okviru in za namen 

sodnega odločanja ter za opravljanje zadev sodne 

uprave v skladu z Zakonom o sodiščih, zakoni, ki 

urejajo sodne postopke ali pristojnost sodišč in za-

konom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni 

podatki, ki jih obdelujejo sodišča, morajo biti po-

trebni, ustrezni in po obsegu primerni namenom, 
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za katere se zbirajo in naprej obdelujejo. Izvajalec 

zdravstvene dejavnosti mora zahtevane podatke, 

ki jih sodišče potrebuje za ugotovitev ali presojo 

dejstev za odločanje v postopkih iz svoje pristoj-

nosti, posredovati brezplačno in nemudoma, naj-

pozneje pa v osmih dneh. 

3.3 Posredovanje podatkov zavarovalnici  

Na podlagi 154. člena Zakona o zavarovalništvu 

(Ur. l. RS št. 93/15 in naslednji) zavarovalnice in 

Slovensko zavarovalno združenje zbirajo, obdelu-

jejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo 

osebne podatke, potrebne za sklepanje zavarovanj 

in za likvidacijo škod. Vzpostavijo, vzdržujejo in 

vodijo naslednje zbirke podatkov:  

− zbirko podatkov o zavarovancih,  

− zbirko podatkov o škodnih dogodkih,  

− zbirko podatkov za presojo zavarovalnega 

kritja in višine odškodnine.  

V zbirki podatkov lahko zavarovalnice zbirajo po-

datke o predhodnih poškodbah in zdravstvenem 

stanju, vrsti telesnih poškodb, trajanju zdravljenja 

in posledicah zavarovanca in oškodovanca ter o 

stroških za medicinsko oskrbo, zdravila in orto-

pedske pripomočke oškodovanca. Vse naštete po-

datke lahko z obrazloženo zahtevo zavarovalnica 

pridobi od izvajalcev zdravstvenih storitev, pri 

čemer zavarovalnici ni treba izkazati pooblastila 

oziroma privolitve pacienta za posredovanje, tem-

več zadostuje, da zavarovalnica izkaže obstoj po-

godbenega razmerja s pacientom. Zavarovalnica 

opredeli, katere podatke potrebuje. Upravičena je 

le do tistih podatkov, ki so potrebni za presojo za-

varovalnega kritja oziroma višine odškodnine. Če 

zavarovalnica zahteva prekomerno količino po-

datkov, je odgovorna za kršitev predpisov s po-

dročja varstva osebnih podatkov. V takem primeru 

jo zdravstveni izvajalec lahko opozori na more-

bitne prekomerne zahtevke po zdravstvenih podat-

kih pacientov.  

Izvajalec zdravstvenih storitev mora zavaroval-

nici, ki izvaja dopolnilno zdravstveno zavarova-

nje, najmanj enkrat mesečno posredovati osebne 

podatke zavarovanca, ki so potrebni za obračun 

stroškov, ki jih mora zavarovalnica povrniti izva-

jalcu zdravstvenih storitev za opravljene storitve, 

izdana zdravila in medicinske pripomočke. 

Zavarovalnica, ki izvaja dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje, pa lahko od izvajalcev zdravstvenih 

storitev zahteva tudi podatke o diagnozi (zdrav-

stvenem stanju) zavarovanca in zdravstveno doku-

mentacijo zavarovanca, ki je potrebna za namen 

preverjanja pravilnega zaračunavanja zdravstve-

nih storitev.  

 

Predlogi izboljšav protokola obravnave pritožbe  

V zdravstveni dom prispe zahtevek bodisi preko 

pisarne za pacientove pravice, bodisi preko poo-

blaščenca za varovanje osebnih podatkov. Glede 

na predmet področja nato odgovorna oseba preveri 

utemeljenost zahtevka in pravni interes za posre-

dovanje informacij. Če se oceni, da je pacient 

upravičen do podatkov, je zahtevek posredovan v 

ambulanto (k zdravniku), enoto (neposredno nad-

rejenemu), kjer se podatki hranijo, s pojasnilom, 

da se podatki lahko posredujejo.  

Zahtevek se pošlje predstojniku ali glavnemu 

zdravstveniku. Vodstvo nato poda navodilo zapo-

slenim, ki imajo dostop do podatkov, da jih posre-

dujejo naprej. Podatki osebe, ki je bila udeležena 

na intervenciji, so zabeleženi na intervencijskem 

listu (zgolj ime in priimek). Drugi osebni podatki 

zaposlenega se ne posredujejo. Nadrejeni z zapo-

slenim po potrebi opravi pogovor in ga seznani z 

zahtevo. 

Če nadrejeni zazna nepravilnosti pri intervenciji, 

je dolžan delavca o tem opozoriti. Lahko se npr. 

uvede interni strokovni nadzor za ugotovitev ne-

pravilnosti. Podatki se posredujejo po pošti (s po-

vratnico), osebno ali po e-pošti (kriptirano). Posre-

duje se kopija. Zaznamek naredi oseba, ki podatke 

posreduje (npr. tajništvo). Zabeleži se tako, da se 

beleži sledljivost ‒ v delovodniku (pisno ali elek-

tronsko). Osebni podatki se shranjujejo fizično (v 

rednikih) ali elektronsko (računalnik). Prostor hra-

njenja se razlikuje od enote do enote. Praviloma 

jih shranjujejo vodje oz. druge pooblaščene osebe. 

Predlogi izboljšav:  

− elektronsko beleženje in shranjevanje proto-

kolov; 

− primerna telekomunikacijska oprema, ki 

omogoča shranjevanje manjših dodatnih do-

kumentov; 

− ureditev službene elektronske pošte za vse 

zaposlene; 
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− seznanitev s protokolom posredovanja infor-

macij; 

− izobraževanje o ravnanju z osebnimi podatki 

ter pravno podlago; 

− seznanitev z uradnim zaznamkom osebja, 

udeleženega na intervenciji. 
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Priloge: 

Priloga 1: Poročilo o reševalnem prevozu  

(vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11992#, dostopno dne: 17. 11. 2021) 

 

  

Priloga 9: Poročilo o reševalnem prevozu  
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Priloga 2: Protokol nujne intervencije  

(vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11992#, dostopno dne: 17. 11. 2021) 
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Priloga 3: Protokol predbolnišničnega oživljanja  

(vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11992#, dostopno dne: 17. 11. 2021) 
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Uvedba ISO standarda v ambulanti medicine dela,  

prometa in športa 
  

Avtor: Žiga Volgemut, dr. med., mentor: izr. prof. dr. Aleksander Janeš 

 
 

Povzetek 

 

Pristop k sistemu vodenja kakovosti ne pomeni le pridobitev certifikata za ustanovo ali ambulante, tem-

več prepoznavnost in kvaliteto v ožjem in širšem slovenskem prostoru. Vodstva ustanov pristopijo k 

pridobivanju, kljub temu, da vedo, da to pomeni ogromno novih zadolžitev. Hkrati pa jih uvršča na 

seznam ustanov, ki so primerljive z ostalimi. Sistem vodenja kakovosti omogoča merljivost, analiziranje 

ter izboljševanje vseh aktivnosti v okviru službe, ki jo nudijo. Vsaka ustanova k pridobivanju sistema 

vodenja po ISO pristopi na svoj način. Ni pomembno ali govorimo o zdravstvenih ali ne zdravstvenih 

ustanovah, za vse je nujno potrebna vzpostavitev kakovostnega sistema vodenja. Primer uvedbe ISO 

standarda v ambulanti medicine dela, prometa in športa je popolnoma prilagojen na aktivnosti, ki jih 

izvajajo v tej specialistični ambulanti.  

 

 

1 Uvod in opis problema 

Od zdravstvenih organizacij se pričakuje, da zago-

tavljajo ustrezno raven kakovosti oskrbe. Poleg 

tega družba zahteva preglednost ter odgovorno in 

učinkovito porabo javnih sredstev (11). Na medi-

cinskem inštitutu (IOM) navajajo, da je danes 

zdravstvena oskrba pogosto rutinska in ne izkoristi 

svojega potenciala in ugodnosti, ki jih nudijo (4). 

Vzrok slabe kakovosti je pogosto povezan z načr-

tovanjem kompleksnih storitvenih procesov in ne 

s pomanjkanjem volje, nespretnosti in pasivnosti 

zaposlenih (1). Tudi OIM je poudaril nujnost pre-

oblikovanja sistema zdravstvenega varstva za iz-

boljšanje kakovosti oskrbe, saj so procesi oskrbe 

slabo zasnovani. Vodenje kakovosti in uvedba 

sistema vodenja kakovosti pomeni izboljšanje de-

lovnih procesov, kar potrebuje vsaka ustanova, ne 

le zdravstvena ustanova.  

ISO je mednarodna organizacija za standardiza-

cijo (International Organization for Standardiza-

tion). ISO standardi omogočajo pridobivanje kon-

kurenčne prednosti s kakovostjo. Serija ISO 9000 

so standardi, ki opredeljujejo zahteve (19001) in 

smernice (9004) za sisteme vodenja kakovosti (6, 

7). Standardi so splošni, kar pomeni, da se enaki 

standardi lahko uporabljajo za vsako organizacijo 

ne glede na njeno velikost, izdelek ali storitev, 

javni ali zasebni sektor. Standardi ISO 9000 teme-

ljijo na konceptu, da je zagotavljanje dosledne ka-

kovosti izdelka ali storitve najbolje doseči s 

hkratno uporabo standardov za izdelke in stan-

darde za sistem vodenja kakovosti (9). ISO upo-

rablja sistemski in procesni pristop za izboljšanje 

organizacijskega in finančnega vidika uspešnosti s 

posebnim poudarkom na upravljanju kakovosti, 

nadzoru procesov in kakovosti tehnike zagotavlja-

nja za doseganje načrtovanih rezultatov in prepre-

čevanje neuspešnosti ali neskladnosti. 

Uvedba ISO standarda v ambulanti medicine dela, 

prometa in športa, predstavlja velik izziv. Postopki 

in posegi so v večji meri preventivno naravnani, 

kar pomeni, da so težje merljivi kot kurativni po-

stopki in posegi (npr. operacija). Populacija, ka-

tera obiskuje ambulante medicine dela, prometa in 

športa, je v večjem delu zdrava. Namen in cilj obi-

skov je pridobitev raznih zdravniških potrdil za 

opravljanje določenega dela ali aktivnosti. Tukaj 

se lahko zalomi, saj je pogosto interes in želja po-

sameznika, da pridobi potrdilo kljub temu, da ne 

ustreza kriterijem. Ravno iz tega razloga je uvedba 

standardov kakovosti izjemno pomembna, le na 

takšen način se lahko ambulante medicine dela, 

prometa in športa med seboj razlikujejo po kako-

vosti. Res je, da nekateri delodajalci ali 
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posamezniki želijo le, da se stvar uredi takoj in po-

ceni, spet drugi cenijo kakovost in temu primerno 

ceno.  

Pridobitev certifikata kakovosti pomeni za usta-

novo velik dosežek, a hkrati veliko dodatnega no-

vega dela. Pomembno je, da sistem vodenja kako-

vosti čim prej pride v delovno rutino vseh zaposle-

nih. Naloga vodstva je, da nenehno preverja in iz-

boljšuje sistem vodenja kakovosti.  

Metode dela 

Za izvedbo projektnega dela smo pripravili teore-

tično delo, pri čemer smo uporabili deskriptivno 

metodo dela. Opisali smo kakovost vodenja v am-

bulanti medicine dela, prometa in športa s pomo-

čjo uvedbe ISO standarda. Za iskanje literature 

smo uporabili naslednje podatkovne baze: Pub-

Med, CINHAL, Medline, Google Scholar, Sage 

Journals ter COBISS. Iskali smo članke v sloven-

skem in angleškem jeziku, objavljene v zadnjih 20 

letih, z izjemo standardov in definicij, katere so 

starejše. V podatkovnih bazah smo iskali s pomo-

čjo naslednjih ključnih besed v angleščini (»ISO 

standard« AND »healthcare« ter »ISO standard« 

AND »quality management« in v slovenščini 

(»ISO standard v ambulanti medicine dela, pro-

meta in športa« »kakovost vodenja v zdravstveni 

ustanovi« in »ISO standard v zdravstvu«. Upora-

bili smo vključitvene kriterije: znanstvenorazisko-

valni članki, ki imajo poln dostop do besedila ter 

besedilo na našo tematiko. Izključitveni kriteriji, 

ki smo jih uporabili: duplikati člankov, vsebinsko 

neustrezni članki ali članki, ki niso dostopni v ce-

loti.  

 

2 Kakovost zdravstvene dejavnosti 

 

Sistemi zdravstvenega varstva po vsem svetu si 

želijo izboljšati kakovost zdravstvenega varstva 

na področju medicine in zdravstva, ki temeljijo na 

dokazih. Zaradi vseh sprememb v zdravstvu se še 

naprej razvijajo načini zaznavanja, zasledovanja 

in zavarovanja kakovosti (15).   

Za doseganje višje kakovosti v zdravstvu Robida 

(13) navaja 6 ključnih načel: 

− uspešnost, 

− varnost pacientov, 

− pravočasnost, 

− učinkovitost, 

− enakost, 

− osredotočenost na pacienta.  

Za doseganje višje kakovosti je ključnega pomena 

zagotavljanje varnosti, o kateri govori Nacionalna 

strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-

2015), ki pravi: »Ne le zagotavljanje temveč tudi 

nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti 

zdravstvene oskrbe je v državah EU zahtevano kot 

prednostna aktivnost. Zato si tudi v Sloveniji pri-

zadevamo upoštevati mednarodno in evropsko 

sprejeta načela kakovosti ter širše cilje, ki imajo 

večji vpliv na celotno družbo. Ta so: uspešnost, 

varnost, pravočasnost, učinkovitost, enakoprav-

nost in osredotočenje na pacienta (9).« Zakon o 

varnosti in zdravju pri delu opredeljuje, da je de-

lodajalec dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri 

delu za vse zaposlene (16). Zdravstveni delavci so 

tisti, ki so izpostavljeni veliko različnim tvega-

njem na delovnem mestu. Najpogostejša tveganja 

so biološka, kemična, fizična, ergonomska in psi-

hosocialna tveganja (3). 

Priporočila Sveta Evrope iz leta 2006 izpostavljajo 

izobraževanje o varnosti pacientov na vseh ravneh 

zdravstvenega sistema. Programi izobraževanja za 

zdravstvene delavce so ključnega pomena za za-

gotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvenem 

sistemu (9). 

Procesni pristop nam omogoča vzpostavitev, raz-

vijanje in vzdrževanje sistematičnega celovitega 

vodenja kakovosti in varnosti na vseh ravneh 

zdravstvenega varstva. Namen je sistemsko urediti 

aktivnosti za kakovost in varnost zdravstvene 

obravnave na podlagi različnih mednarodno pri-

znanih sistemov vodenja kakovosti, za katere se 

izdajo ustrezni mednarodno veljavni certifikati ali 

priznanja (ISO 9001 z aplikacijama za področje 

zdravstva IWA1 in/ali CEN/TS 15224, model od-

ličnosti (EFQM), JCI, NIAHO in drugi) (14). Za-

gotavljanje kakovosti pri izvajalcih zdravstvene 

dejavnosti poteka na več načinov. Vsaka ustanova 

ima interne akte, službo za kakovost ali komisijo 

za kakovost ter pooblaščence za varnost. Primer 

slika 1 spodaj. 
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Slika 1: ZD dr. Adolfa Drolca Maribor ureditev, 

Vir: (17) 

 

2.1 Pregled literature  sistema vodenja kako-

vosti primerljivih organizacij 

V Sloveniji je še vrsto ustanov  na primarni zdrav-

stveni ravni, kjer nimajo urejenega sistema vode-

nja kakovosti. Podatki vzeti iz spletnih strani  

zdravstvenih domov Slovenije za Območno enoto 

Ravne na Koroškem  govorijo, da imajo sistem vo-

denja kakovosti: ZD Dravograd, ZD Ravne na Ko-

roškem  in  ZD Velenje ter Zgornjesavinjski ZD. 

Zdravstveni dom Dravograd je certifikat kakovo-

sti ISO 9001:2008 pridobil v avgustu 2016. Na ta 

način je zaposlenim uspel velik korak pri zagotav-

ljanju kakovosti izvajanja in izpolnjevanja nalog. 

V letu 2018 so sistem nadgradili s pridobitvijo cer-

tifikata kakovosti po ISO 9001:2015 (18). 

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem  je kot prvi 

na Koroškem pridobil  najnovejšo verzijo certifi-

kata kakovosti ISO 9001:2015, kateri jim je v po-

moč pri načinu organizacije dela ter učinkovitem 

delovanju in poslovanju.  Sistem vodenja kakovo-

sti so pridobili v letu 2016 s pomočjo svetovalke s 

področja kakovosti in  skrbnice sistema vodenja 

kakovosti ter vseh ostalih zaposlenih. Kakovost so 

vgradili v vse procese izvajanja zdravstvene de-

javnosti (19). 

Zdravstveni dom Velenje  je prejel certifikat kako-

vosti maja 2004, prejeli so certifikat kakovosti po 

mednarodnem standardu ISO 9001:2008. Podro-

čje certificiranja obsega splošno in specialistično 

zdravstveno varstvo, zdravstveno nego, zoboz-

dravstveno varstvo in laboratorijsko diagnostiko.  

Določeni cilji kakovosti, ki so si jih zadali so:  

− nenehno izboljšanje zadovoljstva pacientov, 

− zadovoljstvo zaposlenih in pacientov, 

− uvajanje novosti, 

− usposabljanje osebja, 

− zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev 

(20).  

Zgornje savinjski zdravstveni dom je pridobil cer-

tifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu 

ISO 9001:2008, leta 2016.  Zunanji presojevalci 

so jim podali le dve priporočili, ki jih upoštevajo 

pri vzdrževanju in izboljševanju sistema vodenja 

kakovosti (21). 

2.2 ISO standard v zdravstvu 

Niso vsi ISO standardi primerni za vse, vsaka šte-

vilka označuje zakaj in čemu je namenjen določen 

ISO standard. Vsak posamičen standard je name-

njen izboljšanju varnosti in kakovosti zdravstve-

nega varstva po vsem svetu. ISO standardi za 

zdravstvo pomagajo zagotoviti varnost in učinko-

vitost zdravstvenih praks in izdelkov z usposob-

ljeno kakovostjo in obvladovanjem tveganj. Inter-

national Organization for Standardization (5) v 

zdravstvu opisuje naslednje standarde: 

ISO/TC 210 Vodenje kakovosti in splošni vidiki 

medicinskih naprav 

Ta zdravstveni odbor razvija standarde za uporabo 

upravljanja s tveganji načrtovanja in izdelave me-

dicinskih pripomočkov. Zajema tudi uporabljene 

priključke za priključitev medicinskih naprav, kot 

so cevi, brizge in drugi pripomočki za dovajanje 

tekočin in plinov za paciente.   

ISO/TC 212 Klinično laboratorijsko testiranje 

in vitro  

Zagotavljajo praktičen pristop k zmanjševanju na-

pak v zdravstvenih laboratorijih z obvladovanjem 

tveganj in nenehnim izboljševanjem. Trenutni 

standardi pokrivajo laboratorijsko varnost, anali-

tično zmogljivost in zagotavljanje kakovosti. V 

prihodnje bodo vključevali še obvladovanje biolo-

ških tveganj. 
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ISO/TC 194 Biološka in klinična ocena medi-

cinskih pripomočkov 

Standardizirajo biološke testne metode za ocenje-

vanje zdravstvenih in zobozdravstvenih materia-

lov. 

ISO/TC 198 Sterilizacija zdravstvenih izdelkov 

Določajo zahteve za sterilizacijske postopke, 

opremo za sterilizacijo ter pomožne izdelke za za-

gotavljanje zadovoljive sterilizacije zdravstvenih 

izdelkov. 

ISO/TC 172 Optika in fotonika 

Pomagajo razvijati enotno terminologijo in testi-

rajo metode za pravilno reševanje varnostnih vpra-

šanj. 

ISO/TC 106 Zobozdravstvo 

Standardizirajo ustreznost pripomočkov za ustno 

zdravje. 

ISO/TC 150 Implantati za kirurgijo  

Standardizirajo in razvijajo primernost implanta-

tov za človeško telo. 

ISO/TC 304 Vodenje zdravstvene organizacije 

Odbor razvija standarde za klasifikacijo, termino-

logijo itd. Temelji na najboljši praksi in napredkih 

znanstvenih raziskav. Trenutno deluje na treh 

standardih, ki zajemajo besedišče zdravstvenega 

menedžmenta (ISO 22886), higiensko prakso rok 

(ISO 23447) ter osredotočenost na pacienta (ISO 

22956).  

ISO/TC 215 Zdravstvena informatika 

Prizadevajo si doseči združljivost in interoperabil-

nost med neodvisnimi sistemi pri uporabi podat-

kov in informacij v zvezi z zdravjem.  

 

3 Dejavnosti ambulantne medicine dela, 

prometa in športa 

 

Bilban (2) navaja, da medicina dela, prometa in 

športa izvaja zdravstveno varstvo voznikov mo-

tornih in drugih vozil, delavcev ter športnikov. 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opre-

deljuje naslednje funkcije, katere mora izvajati do-

bro razvita medicina dela, prometa in športa:  

− zdravstvena vzgoja in prosveta, 

− zbiranje podatkov o delavcih, 

− zdravljenje poklicnih bolezni, 

− zdravljenje ostalih splošnih bolezni, 

− nadzorovanje delovnega okolja, 

− dajanje pobud za odkrivanje škodljivosti pri 

delu in svetovanje o potrebnem nadzoru ter 

škodljivosti, 

− zdravstveni nadzor zaposlenih, 

− spremljanje zdravstvenega stanja skupin de-

lavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo, 

− prilagajanje dela in delovnega okolja, 

− organizacija medicinske prve pomoči in reše-

valne službe.  

V ambulantah medicine dela, prometa in športa se 

izvajajo tudi pregledi dijakov in študentov, pre-

gledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za 

posest in nošenje orožja, sodelovanje pri ocenah 

tveganja z Izjavo o varnosti pri delu ter promocije 

zdravja na delovnem mestu. Izvajajo se še ogledi 

delovnih mest,  analize tveganj in zdravstvene 

ocene delovnih mest, funkcionalna testiranja, la-

boratorijske preiskave, preventivna cepljenja, psi-

hološka testiranja in drugo.  

Delo v ambulanti medicine dela, prometa in športa 

je zelo razgibano. Pri delu sodelujejo različni stro-

kovnjaki: zdravnik specialist medicine dela, pro-

meta in športa, psiholog, diplomirana medicinska 

sestra, srednja medicinska sestra in laboratorijski 

tehnik. Njihovo delo pred uvedbo ISO standarda 

nima nobene posebne merljivosti in točno določe-

nih standardov, razen kompetence in opis nalog, 

katere izvajajo za doseganje ciljev pri pacientih.  

Predmet sistema vodenja kakovosti je pomemben 

za zagotavljanje vrhunskih specialističnih zdrav-

stvenih storitev na področju medicine dela, pro-

meta in športa. 

3.1 Uvajanje kakovosti v ambulanto medicine 

dela, prometa in športa 

Ambulante medicine dela, prometa in športa imajo 

pomembno vlogo, saj delujejo preventivno in ku-

rativno. Organizirajo delo za več skupin prebival-

stva. Pri uvajanju sistema vodenja kakovosti je 

ključnega pomena, da imajo zasnovano svojo vi-

zijo, poslanstvo ter strateške cilje. Ko si zastavijo 

vse našteto, lažje načrtujejo delo za določeno 
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časovno obdobje, kakor narekuje strateški načrt 

ustanove. Pomembno je, da pri načrtovanju strate-

ških ciljev ne pozabijo na zadovoljstvo uporabni-

kov, strokovni razvoj vseh zaposlenih, dobro po-

slovanje ustanove, celotno kakovost in organiza-

cijo, prostorski in kadrovski razvoj, informatiko v 

zdravstvu ter administracijo.  

3.2 Procesna organiziranost 

Sistem vodenja kakovosti nam omogoča, da je 

organiziranost ustanove ali posamezne ambulante 

na višjem nivoju. To pomeni, da se takoj določijo 

jasni cilji in nameni v ustanovi ter, da vsakdo za-

zna odstopanja od normale pri delovanju proce-

sov. Pomembno je, da se upošteva kazalnike ka-

kovosti. Robida (12) navaja, da poročanje in mer-

jenje kazalnikov kakovosti predstavlja izziv 

zdravstvenim ustanovam. Kazalnike v zdravstvu 

uvršča v tri skupine: 

− kazalniki procesov, ki kažejo stanje proce-

sov, 

− kazalniki struktur, ki kažejo stanje struktur in 

− kazalniki izidov, ki kažejo na stanje izidov. 

3.3 Uvedba sistema kakovosti po ISO 9001 

Za uvedbo sistema vodenja kakovosti po ISO 

9001 je lahko v pomoč zunanji sodelavec, ki ima 

izkušnje s področja vodenja kakovosti. Znotraj 

ustanove ali ambulante se mora organizirati pro-

jektna skupina, ki se bo ukvarjala z uvedbo 

sistema vodenja kakovosti. V začetku je smiselno 

preučiti že obstoječo dokumentacijo, če jo usta-

nova ali ambulanta ima. Vse obstoječe dokumente 

se nato razdeli v skupine npr: procesi vodenja in 

organizacije, procesi vodenja kakovosti, procesi 

merjenja, procesi analiziranja in izboljševanja in 

podobno. Na podlagi procesov, ki si jih zada pro-

jektna skupina, se ugotovi, koliko organizacijskih 

predpisov bodo pripravili. Procese se identificira 

po načelu od zgoraj navzdol-s perspektive celotne 

organizacije. V to je aktivno vključeno vodstvo 

organizacije in funkcijski vodje (določi se glavne 

procese in nosilce-skrbnike procesov).  

»Arhitektura procesov je predstavitev verige vre-

dnosti in procesov organizacije. Dobra arhitektura 

procesov kaže, kako so verige vrednosti in procesi 

povezani med seboj in s strategijo. Na tem mestu 

gre za pogled „od zgoraj“ na celoto vseh procesov 

organizacije. Verigo vrednosti definiramo kot naj-

večji proces, ki vključuje vse, od sprožitve razvoj-

nega cikla storitve in povpraševanja, do izvajanja 

in zadnje po storitvene aktivnosti (npr. kontrola 

zdravstvenega stanja) (8).«  

V tabeli 1 je prikazan primer arhitekture procesov. 
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Tabela 1: Arhitektura procesov 

SKUPINE PROCE-

SOV 

PROCESI SKRBNIK PROCESA 

PROCES VODENJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 1: PROCES VODENJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor 

 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO NA-

ROČNIKOV STORITEV 

 

GLAVN 

PROCESI 

 

GP 1: PROCES AMBULANTNE OBRAVNAVE 

Zdravnik MDPŠ 

PODPORNI PRO-

CESI 

PP 1: PROCES POVEZAN Z NAROČNIKI 

STORITEV 

Direktor 

 

PP 2: PROCES NABAVE Zdravnik MDPŠ 

PP 3: PROCES VREDNOTENJA IN IZBOLJ-

ŠEVANJA 

Prokurist 

 

ZUNANJI PROCESI 

ZP 1: Zunanje laborijske storitve  

ZP 2: RTG diagnostika 

ZP 3: Psihološka obravnava 

ZP 4: Alergološka obravnava 

 

 

 

 

Legenda: PV – process vodenja; GP – glavni process; PP – podporni procesi; ZP – zunanji procesi 

 

4 Primer poslovnika kakovosti v ambulanti 

medicine dela, prometa in športa 

 

Spodaj je prikazan splošen primer poslovnika ka-

kovosti z uvedbo ISO, ki bi ga lahko uporabila ka-

terakoli ambulanta medicine dela, prometa in 

športa. Vsako področje posebej opisuje, kaj bi bilo 

potrebno vanj zapisati, da bi bilo prilagojeno usta-

novi, ambulanti in ali organizaciji, kjer bi ga upo-

rabili. 

Osebna izkaznica 

V osebni izkaznice se ambulanta predstavi s svo-

jimi osnovnimi podatki kot so: 

− ime centra, 

− sedež in lokacija ambulante, 

− kontaktna telefonska številka in e-mail, 

− spletna stran, 

− dejavnost, 

− opredeli se število zaposlenih, 

− ime in priimek direktorja, 

− ime in priimek vodje ambulante, 

− matična številka, 

− šifra izvajalca, 

− davčna številka, 

− transakcijski račun, 

− logotip ambulante, v kolikor ga ambulanta 

ima. 

Namen poslovnika kakovosti 

V namen poslovnika se zapiše sam namen, torej 

zakaj imajo sistem vodenja kakovosti ter v skladu 

s katerim standardom je. Zaželeno je, da se zapiše 

tudi kdo ima dostop do poslovnika kakovosti, ter 

da se ustrezno označi in poimenuje vse ostale do-

kumente, ki so pomembni za poslovnik kakovosti. 

Vse dokumente je potrebno ustrezno označiti z in-

ternimi kraticami, ki jih navede strokovna sku-

pina.  

Okrajšave in pojmi 

V tem poglavju se razložijo vse kartice (npr.: 

MDPŠ je medicina dela, prometa in športa) ter 

pojmi (npr.: skrbnik dokumenta je oseba, ki je od-

govorna za uvajanje, opredelitev, nadzor ter iz-

boljševanje procesa in ima za vse to tudi ustrezna 

pooblastila), ki so navedeni v poslovniku kakovo-

sti. 

Dejavnosti ambulante 

Opis delovanja ambulante ter njihovih dejavnosti. 

Na primer, zapiše se ali gre za ambulanto, ki de-

luje kot javni ali zasebni zdravstveni zavod, na ka-

terem območju deluje, kdaj je bila ustanovljena. V 

podrobnejši opis sodi opis vseh postopkov in 
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posegov, ki jih izvajajo v okviru ambulante medi-

cine dela, prometa in športa. Pomemben podatek 

je, da se zabeleži, da gre za plačljive storitve s 

strani posameznika, delodajalca ali drugega naroč-

nika.  

Razumevanje potreb in pričakovanj  

Navedemo kdo vse je v tem primeru zainteresirana 

stran (pacienti, svojci, zavarovalnica, MZ, zapo-

sleni, naročniki storitev itd…) ter kakšne so po-

trebe in pričakovanja npr.: varna, kakovostna in 

celostna obravnava.  

Sistem vodenja kakovosti in njegovi procesi 

Nekatere ustanove ali ambulante imajo že pred 

uvedbo ISO standarda dobro postavljene sisteme 

vodenja kakovosti in jih s pomočjo ISO le še do-

polnjujejo in izboljšujejo. Smiselno je, da si na-

tančno določijo vse glavne, zunanje in podporne 

procese, ki vodijo v odličen proces vodenja. 

Glavni proces je proces ambulantne obravnave, 

podporni procesi so povezani z nabavo, naroča-

njem storitev in vrednotenjem. Zunanji procesi pa 

so vse ostalo npr.: zunanje laboratorijske storitve 

ali psihološke obravnave. Določiti je potrebno 

skrbnike vseh procesov ter logično vzpostaviti po-

vezave med procesi.  

V tej točki se določijo ali posodobijo kazalniki ka-

kovosti, kateri so pokazatelji uspešnosti procesa. 

Ustrezno je potrebno zastaviti poročila ter nadzor 

nad vsemi procesi, njihovo merjenje ter analizira-

nje. 

Voditeljstvo 

Proces vodenja je odvisen od ostalih procesov. Vsi 

procesi morajo dobro delovati za doseganje ciljev. 

Potrebno je, da se ve, kdo je odgovoren za vsak 

posamičen proces, ki se izvaja. Kazalniki kakovo-

sti procesa nam pomagajo, da lahko ocenimo kako 

dobro ali slabo nam gre v določenem procesu. 

Vsak proces ima svoje individualno zastavljene 

kazalnike, kot so npr.: Zadovoljstvo pacientov, za-

dovoljstvo naročnikov storitev, zadovoljstvo za-

poslenih in podobno. Opredeliti je potrebno tudi 

obdobje merjenja npr.: letno, ter zabeležiti kdo je 

oseba, ki merjenje izvaja ter komu poroča rezul-

tate.  

Opis procesa poteka tako, da zabeležimo zapore-

dno številko, napišemo za katero aktivnost gre, 

kdo je odgovoren za zadevo, kakšen dokument je 

potreben za to ter na koncu še opis aktivnosti.  

Primer:  

− Zaporedna št. x; Varstvo pri delu in požarna 

varnost; Odgovorna oseba: Zdravnik MDPŠ 

ter izbran zunanji izvajalec; Dokumenti: Za-

pisnik o preiskovanju delovnega okolja, Za-

pisnik o pregledu ter preizkus delovne 

opreme; Aktivnost: Sodelovanje zdravnika 

MDPŠ z izbranim zunanjim izvajalcem, skr-

bita ta varstvo in zdravje pri delu. Preveri se 

delovna oprema ter delovno okolje. Redna 

usposabljanja za zaposlene.  

V kolikor ustanova ali ambulante še nimajo po-

slanstva, vizije in vrednot je nujno, da se v tem ko-

raku to zapiše. Predstavi se tudi organigram, kate-

rega predvidoma ustanova ima že od prej, v tem 

koraku se le posodobi, če pri vodenju kakovosti 

sodeluje zunanji izvajalec. 

Planiranje 

Pri planiranju se na podlagi ugotovljenih tveganj 

izdela dokument z ukrepi, s pomočjo katerih se 

zmanjšujejo ugotovljena tveganja. Po ukrepih se 

izvede ocena uspešnosti ukrepanja ter ocena tve-

ganja. Postavijo se letni cilji kakovosti, ki nasta-

nejo na podlagi politike kakovosti in vseh delujo-

čih procesov.  

V primeru kakršnihkoli sprememb, kot so novi 

procesi ali ukinjeni procesi ter spremenjeni pro-

cesi, je potrebno izvesti analizo tveganj.  

Podpora 

Podpora je tista, ki omogoča procesu vodenja do-

seganje ciljev. Vsaka ustanova si določi svoje pro-

cese, ki ji pomagajo nemoteno delovanje ambu-

lante. To so lahko proces delovanja ambulante, 

procesi povezani z nabavo, naročanjem storitev, 

vrednotenjem ter izboljšavo. Vsi ti procesi morajo 

imeti aktivnosti, kot je opisan primer zgoraj pri 

Voditeljstvo.  

Ključnega pomena je dokumentacija, ki se upo-

rablja v ambulantah, nekaj dokumentacije imajo 

ustanove že predhodno pripravljene, po pridobitvi 

ISO jo le posodobijo in dodajo. V vseh postopkih 
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obvladovanja dokumentacije je opis procesov, ki 

točno naroča delo v ustanovi. Za zagotavljanje ka-

kovosti in izboljšav je proces merjenja, analiz in 

izboljšav ključnega pomena. Vsebuje naj tudi za-

dovoljstvo zaposlenih ter uporabnikov, knjigo pri-

tožb in pohval, planiranje ter izvajanje notranjih 

presoj ter nadzorovanje vseh procesov in storitev.  

Delovanje 

Nanaša se na delo v ambulanti ter na vse aktivno-

sti, ki so planirane, da se bodo zgodile v letu, me-

secu ali dnevu. Vsebuje naročanje pacientov, spre-

jem, izvajanje vseh preventivnih in kurativnih pre-

gledov ter izvedbo vseh ostalih aktivnosti v okviru 

delovanja ambulante medicine dela, prometa in 

športa.  

 

5 Zaključek 

 

Sistem vodenja kakovosti po ISO in pridobitev 

certifikata predstavlja velik doprinos ustanovi v 

lokalni skupnosti in v širšem prostoru. Uporab-

niki, kateri že uporabljajo ISO standarde, poročajo 

o pozitivnih učinkih delovanja sistema po uvedbi. 

Govorimo predvsem o osredotočenosti na paci-

ente. Uvajajo se meritve, ki dajejo celostno sliko 

rezultatov, ki jih pred uvedbo ISO ni bilo mogoče 

meriti. Vse te meritve vodijo do izboljšanja kako-

vosti oskrbe in izboljšanja upravljanja sistema. 

Dokumentacijski sistem je pred uvedbo ISO v 

večini prilagojen lastnim potrebam, po uvedbi ISO 

je prilagojen pacientom in potrebam ustanov ali 

ambulant. 

Kljub majhnosti države Slovenije so velike orga-

nizacijske in kakovostne razlike med ustanovami. 

Veliko ustanov še nima Certifikata za vodenje ka-

kovosti po standardu ISO. Dobro bi bilo, da bi ga 

imele vse ustanove, saj bi na ta način bile primer-

ljive in merljive med seboj.  

Uvedba ISO standarda v ambulanti medicine dela, 

prometa in športa pomeni primerljivost in konku-

renčnost z ostalimi ambulantami. Pomembno je, 

da vodstvo neprestano izboljšuje in preverja ob-

stoječe standarde. O vseh standardih morajo ob-

vezno obvestiti-vključiti vse zaposlene, saj obsto-

ječi standardi postanejo pravilo za njihovo delo. 

Redno je potrebno izvajati analiziranje in merjenje 

vseh procesov, ki so opisani. Vsak vodja ali skrb-

nik procesa ima pomembno nalogo, da skrbi za 

sistem vodenja kakovosti na vseh področjih.  

Pri sistemu vodenja kakovosti gre za uveljavitev 

procesne usmerjenosti v celotni organizaciji. Po-

membno je procese identificirati, jim določiti 

skrbnika (praviloma so to funkcijski vodje, ker so 

odgovorni za vire), ključne kazalnike poslovanja 

in procese opisati v organizacijskih predpisih. Bis-

tveno je, da zaposleni sprejmejo procesno usmer-

jenost organizacije, ker je procesni pristop name-

njen odpravljanju ovir med organizacijskimi eno-

tami (funkcijami) in širše med organizacijami v 

oskrbnih omrežjih.  
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