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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2010 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02,
21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov
in odhodkov za leto 2009 in plan za leto 2010
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka,
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2010
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2010
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2010
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
1.1. OSEBNA IZKAZNICA
IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796
DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294
ŠIFRA UPORABNIKA: 27863
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.110
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278670
TELEFON, FAX: (02) 749-14-00, (02) 749-16-30
SPLETNA STRAN: http//www.sb-ptuj.si
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: Leto 1874
ORGANI ZAVODA:
Svet zavoda SB Ptuj – 7 članov
 Ustanovitelj – 4 člani
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član
 Mestna občina Ptuj – 1 član
 SB Ptuj – 1 član
Direktor SB Ptuj
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1.2. DEJAVNOST
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (v nadaljevanju: SB Ptuj) je poslovni subjekt na področju
zdravstva v severovzhodni Sloveniji. Z izvajanjem zdravstvenih storitev pokriva gravitacijsko
območje približno 100.000 prebivalcev.
Spremembe in dopolnitve Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, ki jih je svet zavoda
sprejel 24.11.2005 in 23.2.2007, opredeljujejo, da SBP kot javni zdravstveni zavod opravlja
zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni (6. člen), ki obsega:








52.310
55.510
80.422
85.110
85.122
85.141
93.010

Dejavnost lekarn,
Dejavnost menz,
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo zdravniki,
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

SB Ptuj opravlja dejavnost v okviru bolnišničnih oddelkov, specialističnih ambulant in splošnih
služb (17. člen). Bolnišnični oddelki in specialistične ambulante so naslednje:


















kirurgija s specialističnimi ambulantami (subspecialistične ambulante: ambulanta za
gastroenterologijo, žilno kirurgijo, maksilofacialno kirurgijo in gostujoče ambulante iz drugih
bolnišnic – urološka, onkološka, psihiatrična),
ortopedija (operacije kolkov – enodproteze) s specialističnimi ambulantami,
ginekologija in porodništvo s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko
(subspecialistične ambulante: ambulanta za rizično nosečnost, ambulanta za zdravljenje
sterilnosti, urološko-ginekološka ambulanta, ambulanta za menopavzo, ambulanta za bolezni
dojk),
interna medicina z diabetološkim dispanzerjem, specialističnimi internističnimi ambulantami in
ultrazvočno diagnostiko v Ptuju in Ormožu, s hemodializo (subspecialistične ambulante:
kardiološka, nefrološka, gastroenterološka, diabetična z delom endokrinologije),
pediatrija s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko (subspecialistične
ambulante: nevrološka, alergološka, razvojno rizična, urološka, pulmološka in kardiološka),
oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje (v nadaljevanju: PBZ).
intenzivna terapija, nega, anestezija s protibolečinsko ambulanto,
rentgen z rentgenološko in ultrazvočno diagnostiko, CT,
lekarna,
laboratorijska diagnostika,
hospitalna in ambulantna medicinska rehabilitacija,
očesna specialistična ambulanta,
otorinolaringološka specialistična ambulanta,
nevrološka specialistična ambulanta.
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SB Ptuj je tudi učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in
študentov visokošolskih zavodov.
Za uresničevanje svojega poslanstva preko izvajanja navedenih dejavnosti se SB Ptuj povezuje in
sodeluje z drugimi subjekti v slovenskem zdravstvu, predvsem pa z Ministrstvom za zdravje (v
nadaljevanju: MZ) kot lastnikom, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju: ZZZS) kot plačnikom in zdravstvenimi institucijami oziroma ustanovami na primarni
in sekundarni ravni.
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2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03
Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z
ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,
141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
c) Interni akti zavoda:
- Akt o ustanovitvi,
- Statut Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Splošne bolnišnice Ptuj.
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3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2010 smo upoštevali naslednja izhodišča:
- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo
finančnih načrtov za leto 2010 ter Navodilo o pripravi finančnega načrta za leto 2010,
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2010 iz septembra 2009,
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z dne 19.10.2009,
- Proračunski memorandum 2010 – 2011,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 z aneksi,
- Nadaljevanje ukrepov racionalizacije v Splošni bolnišnici Ptuj v letu 2009 – Prilagoditve na
ukrepe Vlade RS – maj 2009.
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnega načrta so naslednja (rasti
izražene v %):
- realna rast bruto domačega proizvoda: 0,9
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 2,6
o od tega v javnem sektorju: 3,1
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 1,1
o od tega v javnem sektorju: 1,5
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 0,7
- realna rast prispevne osnove: -0,8
- povprečna letna rast cen – inflacija: 1,5
- letna stopnja inflacije (dect./dect. -1): 2,0

4. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI
4.1. POSLANSTVO IN VIZIJA
Poslanstvo SB Ptuj je izvajanje kakovostnih storitev na najvišji ravni na področju sekundarne
zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju bolnikov v severovzhodni Sloveniji1.
Izvajanje poslanstva temelji na spoštovanju osebnosti slehernega posameznika, tako zaposlenega
kot bolnika in svojcev, na medsebojnem vzajemnem – korektnem sodelovanju ter na pozitivnem
odnosu do morebitnih sprememb tako znotraj kot zunaj bolnišničnega okolja. Pri tem velja
izpostaviti organizacijsko kulturo kot odsev samopodobe organizacije, ki vodi k njeni
prepoznavnosti v ožjem in širšem okolju delovanja. Je zbir vrednot, ki temeljijo tako na morali kot
na pravilih strokovnega in poslovnega obnašanja, načinu internega in eksternega komuniciranja ter
1

Primarno gravitacijsko območje SB Ptuj zajema ob Mestni občini Ptuj še območje novo nastalih občin
nekdanje ptujske in ormoške občine, v SB Ptuj pa prihajajo tudi bolniki iz bolj oddaljenih krajev. ''Potencialno
gravitacijsko območje'' se je z vzpostavitvijo izvajanja dodatnih specifičnih zdravstvenih programov
(podaljšano bolnišnično zdravljenje in operacije kolka – vstavljanje endoprotez) še povečalo.
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medsebojnih odnosih. Zato je organizacijska kultura temeljni del namena in obstoja, torej tako
poslanstva, kakor tudi vizije SB Ptuj.
Vizija SB Ptuj ostaja, ne glede na finančno in gospodarsko krizo, nespremenjena, pri čemer
izpostavljamo naslednje:






vsak bolnik bo deležen vrhunske zdravstvene oskrbe,
SB Ptuj kot prvovrstno okolje promocije kakovostne in varne obravnave,
vsak zaposlen bo zadovoljen s pogoji dela, delovnim okoljem in odnosi med zaposlenimi,
SB Ptuj kot sodobna in prepoznavna bolnišnica v slovenskem prostoru,
SB Ptuj kot poslovno učinkovita in uspešna bolnišnica.

Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija sta nujno potrebna, saj se SB Ptuj stalno sooča z izzivi
družbenega in zdravstvenega sistema, uspešnost soočenja pa v osnovi temelji na poslanstvu in
viziji, torej stanju, ki ga želimo in ga bomo dosegli.

4.2. STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI
Strateški cilji SB Ptuj izhajajo iz opredeljenega poslanstva in vizije. Nanašajo se na bolnika,
zaposlene, bolnišnico kot institucijo ter ožje in širše okolje.
Osnovni strateški cilj je zadovoljen bolnik, zato bodo vse aktivnosti zaposlenih usmerjene v
prizadevanja za izvajanje profesionalnega odnosa do bolnika in strokovnega opravljanja storitev v
obliki timskega dela.
Strateški cilji so naslednji:
KADRI
 ohraniti naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in
študentov visokošolskih zavodov ter nadaljevati z izvajanjem pripravništev, sekundarijev in
specializacij,
 stalno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja vseh zaposlenih preko organizacije internega
šolanja, kontroliranega učenja in prenosa znanja (izobraževanje in izpopolnjevanje znanja je
načrtovano tudi na področju osebnostne rasti, komunikacijskih odnosov, itn.),
 vzpostavljanje pogojev za pridobitev dodatnega kadra na deficitarnih področjih preko reševanja
stanovanjske problematike, možnosti dodatnega izobraževanja, ponudbi bivanja v naravnem
okolju,
 vzpostavitev pogojev primernih plačil za opravljeno delo.
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OPREMA IN PROSTORI
tekoče obnavljanje in nadgradnja obstoječe medicinske opreme na podlagi medicinskega
razvoja in razpoložljivih finančnih sredstvih,
primerna dinamika investicijskih vlaganj v prostorske zmogljivosti na podlagi evidentiranih
potreb bolnikov in najnovejših medicinskih spoznanj ter razpoložljivih finančnih sredstvih,
vzpostavitev pogojev za boljše počutje bolnikov na osnovi primerne atmosfere v čakalnicah,
hodnikih (tople barve prostorov, prijetna glasba v čakalnicah, itn.),
izboljšanje možnosti dostopa bolnikov do bolnišnice z ureditvijo parkirnega prostora.

DEJAVNOST
 definiranje planiranega obsega programa s plačniki (predvsem ZZZS) na osnovi evidentiranih
potreb prebivalcev,
 uvajanje novih zdravstvenih programov k obstoječi dejavnosti SB Ptuj na osnovi evidentiranih
potreb prebivalcev na nacionalni ravni,
 povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu.
IZVAJANJE DEJAVNOSTI
 izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi preko uvajanja kliničnih poti in
kazalnikov ter sledenja kliničnim smernicam,
 izvajanje dejavnosti preko novejši organizacijskih oblik – case manager,
 ob dani ravni prihodkov obvladovati stroške dela, stroške materiala in stroške storitev.
IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV
 nadgradnja obstoječega vzajemnega sodelovanja z Univerzitetnim Kliničnim centrom Maribor
 nadgradnja obstoječega sodelovanja s koncesionarji preko nadaljnjega vključevanja v delo
bolnišnice,
 nadgradnja obstoječega sodelovanja z zasebnimi zdravstvenimi delavci na področju
laboratorijske dejavnosti, transfuziologije in rentgenske diagnostike,
 vzpostavitev boljšega sodelovanja z osebnimi zdravniki predvsem v smislu ustreznejše
komunikacije, povratnih informacij glede njihovih pacientov ter po potrebi njihovem
vključevanju v postopek zdravljenja bolnika v okviru bolnišničnega tima,
 povezovanje z izvajalci dopolnilnih dejavnosti (ptujske terme, ostala bližnja zdravilišča).
KUPCI
 nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri
pridobivanju dodatnih programov.
DOBAVITELJI
 nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja boljših pogojev
financiranja.
USTANOVITELJ
 nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave SB Ptuj kot
splošne regijske bolnišnice in specialistične bolnišnice na širši (nacionalni) ravni.
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SB Ptuj bo v letu 2010 pristopila k pripravi Strateškega razvojnega načrta za obdobje 2010 – 2015,
kjer bodo zgoraj navedeni strateški cilji ponovno preverjeni z vidika poslanstva in vizije.
Opredeljenim strateškim ciljem bodo sledile opredeljene strategije, aktivnosti, odgovorne osebe,
terminski roki in kriteriji za ugotavljanje uspešnosti doseganja strateških ciljev. Dokument bo prav
tako okvirno opredelil taktične cilje po posameznih letih.
Opredeljeno poslanstvo in zastavljena vizija ter strateški cilji opredeljujejo razvojne usmeritve SB
Ptuj, kjer je na najvišjem mestu usmerjenost k bolniku. Usmerjenost k bolniku podpira uravnotežen
razvoj dejavnosti bolnišnice (s poudarkom na stalnem razvoju kadrovskega potenciala), posredno pa
tudi partnerski poslovni odnosi z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev, dobavitelji, kupci,
ustanoviteljem ter sama učinkovitost in uspešnost upravljanja bolnišnice.

4.3. SPECIFIČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN
STRATEŠKIH CILJEV Z VIDIKA STROKOVNEGA RAZVOJA

Na podlagi poslanstva, vizije in strateških ciljev na strokovnem področju v nadaljevanju navajamo
ključne strategije, katerih realizacija bo pripomogla k uresničitvi načrtovanega. Ključni pogoj za
realizacijo v nadaljevanju navedenih strategij je pridobitev zadostnega programa in sredstev s strani
ustanovitelja oziroma v okviru javno zasebnega partnerstva.
Strategija 1: Postavitev sodobnega KOMA CENTRA
Aktivnosti
Odgovorna oseba
1.1. Izdelava investicijske dokumentacije
• Direktor
1.2. Izvedba javnega razpisa
• Namestnik
1.3. Izvedba investicije
direktorja
• Pomočnik
direktorja
za
finance
• Pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego

Kriterij uspešnosti
• Investicijski
elaborat
• Izpeljan
javni
razpis
• Izbira
najugodnejšega
ponudnika
• Postavitev
centra
do decembra 2011
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Strategija 2: Širitev oddelka za PBZ
Aktivnosti
1.1. Izdelava investicijske dokumentacije
1.2. Izvedba javnega razpisa
1.3. Izvedba investicije

Odgovorna oseba
• Direktor
• Namestnik
direktorja
• Pomočnik
direktorja
za
finance
• Pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego

Kriterij uspešnosti
• Investicijski
elaborat
• Izpeljan
javni
razpis
• Izbira
najugodnejšega
ponudnika
• Širitev oddelka do
decembra 2011

Strategija 3: Ustanovitev in izgradnja centra za ortopedsko dejavnost
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
1.1. Pridobljeno soglasje ustanovitelja
• Direktor
• Soglasje
1.2. Izdelava investicijske dokumentacije
ustanovitelja
• Namestnik
1.3. Izvedba javnega razpisa
direktorja
• Investicijski
elaborat
• Pomočnik
direktorja
za • Izpeljan
javni
1.4. Izvedba investicije
finance
razpis
• Pomočnica
• Izbira
najugodnejšega
direktorja
za
ponudnika
zdravstveno nego
• Širitev oddelka do
decembra 2012

Strategija 4: Ustanovitev raziskovalnega oddelka
Aktivnosti
Odgovorna oseba
1.1. Pridobljeno soglasje ustanovitelja
• Direktor
1.2. Formalna potrditev dejavnosti z • Namestnik
specifičnimi usmeritvami
direktorja
1.3. Vzpostavitev pogojev za izvajanje • Pomočnik
dejavnosti
direktorja
za
finance
• Pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego

Kriterij uspešnosti
• Soglasje
ustanovitelja
• Opredelitev
dejavnosti
• Vzpostavitev
pogojev
do
decembra 2012
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4.4. SPECIFIČNE DOLGOROČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA,
VIZIJE IN STRATEŠKEGA CILJA - ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA
REZULTATA

Za realizacijo strateškega cilja ''zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata'' (ob dani ravni
prihodkov obvladovati stroške dela, stroške materiala in stroške storitev) sta opredeljeni dve glavni
skupini strategij. Ena izmed teh je skupina, ki obsega strategije obvladovanja stroškov poslovanja,
druga se nanaša na prihodke poslovanja. V nadaljevanju so navedene ključne strategije v okviru
obvladovanja stroškov, katerih predpogoj z vidika izvajanja zdravstvene dejavnosti je nadaljnje
strokovno kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev.

4.4.1. Strategije obvladovanja stroškov
Strategija 1: Nadgradnja obstoječega sistema upravljanja stroškov – EVIDENTIRANJE
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
1.1. Nadgradnja obstoječega sistema • Pomočnik
• Dopolnitev
stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev
direktorja
za
obstoječih notranjih
1.2. Re - opredelitev metod in ključev
finance
aktov
razporejanja prihodkov in stroškov po • Namestnik
izpostavljenega
stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
področja
(Statut,
direktorja
Pravilnik
o
1.3. Določitev odgovornih oseb za • Direktor
knjigovodstvu
in
nadgrajen sistem upravljanja stroškov
finančnem
(oziroma
poslovni
rezultat)
znotraj
poslovanju,
stroškovnih mest
Pravilnik
o
1.4. Postopno uvajanje informatizacije
organizaciji
in
evidentiranja stroškov
sistemizaciji)
• Opredelitev novega
specifičnega
notranjega akta, ki
metodološko
opredeljuje
upravljanje
stroškov
tj.
Pravilnika
o
upravljanju
stroškov
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Strategija 2: Nadgradnja obstoječega sistema upravljanja stroškov – SPREMLJANJE in
NADZOR
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
2.1. Mesečno spremljanje realiziranih • Odgovorne osebe • Mesečna
stroškov glede na planirane tako na ravni
za
posamezna
standardizirana
celotne bolnišnice kot tudi po posameznih
stroškovna mesta
poročila
na
stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
in
–
upravljavci
analitični
kumulativni ravni
stroškovnih mest
• Vodja planskoanalitske službe
• Pomočnik
direktorja
za
finance
• Namestnik
direktorja
• Direktor
2.2. Mesečno spremljanje realiziranih • Odgovorne osebe • Mesečna
stroškov glede na planirane glede na
za
posamezna
standardizirana
realizirani in planirani obseg programa za
stroškovna mesta
poročila
na
vse vrste programov
–
upravljavci
analitični
in
stroškovnih mest
kumulativni ravni
• Vodja planskoanalitske službe
• Pomočnik
direktorja
za
finance
• Namestnik
direktorja
• Direktor

Strategija 3: Nadgradnja obstoječega sistema upravljanja stroškov – UKREPANJE
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
3.1. Mesečni (po potrebi tedenski) sestanki • Direktor
• Tedenska
in
odgovornih oseb in sprejem ukrepov v • Namestnik
mesečna
primeru odstopanj realiziranih glede na
standardizirana
direktorja
planirane kategorije (opredelitev plana mora • Pomočnik
poročila o sprejetih
temeljiti na obvladovanju stroškov glede na
ukrepih
in
direktorja
za
izhodiščno leto)
odgovornih osebah
finance
• Vodja plansko- • Uresničevanje
plana odhodkov in
analitske službe
obsega programa na
• Odgovorne osebe
in
analitični
za
posamezna
kumulativni ravni
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stroškovna mesta
–
upravljavci
stroškovnih mest

kumulativni ravni

Strategija 4: Nadgradnja obstoječega sistema upravljanja stroškov – PREOSTALO –
OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
4.1. Vzpostavitev kliničnih poti za uporabo • Predstojniki
• Opredeljene
antibiotikov
bolnišničnih
klinične poti in
oddelkov in glavna
izvajanje v praksi
medicinska sestra
• Opredeljena
• Vodje
Priporočila
za
racionalno uporabo
organizacijskih
enot
v
okviru
antibiotikov
specialistične
• Uresničevanje
ambulantne
plana odhodkov iz
dejavnosti
naslova
uporabe
antibiotikov
na
• Pomočnica
direktorja
za
analitični
in
zdravstveno nego
kumulativni ravni
• Namestnik
direktorja
• Direktor
4.2. Vzpostavitev kliničnih poti
najpogostejše
tipe
ambulantnih
bolnišničnih obravnav

za •
in

Vsi
zaposleni •
vključeni
v
obravnavo:
o Zdravniki
•
o Medicinske
sestre
o Predstojniki
bolnišnični
h oddelkov
in glavna
medicinska
sestra
o Vodje
organizacijs
kih enot v
okviru
specialistič

Opredeljene
klinične poti in
izvajanje v praksi
Uresničevanje
plana odhodkov iz
naslova
ambulantnih
in
bolnišničnih
obravnav
na
analitični
in
kumulativni ravni

15

•

•
•
4.3. Vzpostavitev koncepta zamenljivih •
zdravil

•

•

•

4.4. Vpeljava kazalnikov kakovosti

•
•

•

•

•

ne
ambulantne
dejavnosti
o Case
manager
Pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego
Namestnik
direktorja
Direktor
•
Predstojniki
bolnišničnih
oddelkov in glavna
medicinska sestra
Vodje
•
organizacijskih
enot
v
okviru
specialistične
ambulantne
dejavnosti
Pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego
Namestnik
direktorja
Direktor
Predstojniki
•
bolnišničnih
oddelkov in glavna
medicinska sestra
Vodje
organizacijskih
enot
v
okviru
specialistične
ambulantne
dejavnosti
Pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego
Namestnik
direktorja

Opredeljen Seznam
hišnih
(zamenljivih)
zdravil
Uresničevanje
plana odhodkov iz
naslova zdravil na
analitični
in
kumulativni ravni

Opredelitev
optimalnega števila
kazalnikov
kakovosti
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4.5. Vpeljava kliničnih konferenc

•
•

•

•

•

4.6.
Izvajanje
rednega
strokovnega nadzora

•
notranjega •

•

•

•

4.7. Spremljanje zadovoljstva pacientov

•
•

•

Direktor
Predstojniki
•
bolnišničnih
oddelkov in glavna
medicinska sestra
Vodje
organizacijskih
enot
v
okviru
specialistične
ambulantne
dejavnosti
Pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego
Namestnik
direktorja
Direktor
Predstojniki
•
bolnišničnih
oddelkov in glavna
medicinska sestra
Vodje
organizacijskih
enot
v
okviru
specialistične
ambulantne
dejavnosti
Pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego
Namestnik
direktorja
Direktor
•
Predstojniki
bolnišničnih
oddelkov in glavna
medicinska sestra
Vodje
organizacijskih
enot
v
okviru
specialistične
ambulantne

Redno izvajanje ter
spremljanje
kliničnih dosežkov
in odklonov

Redno izvajanje ter
dopolnitev
obstoječih notranjih
aktov
izpostavljenega
področja

Redno spremljanje
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•

•
•

dejavnosti
Pomočnica
direktorja
za
zdravstveno nego
Namestnik
direktorja
Direktor

Strategija 5: Nadgradnja obstoječega sistema upravljanja stroškov – PREOSTALO –
OBVLADOVANJE STROŠKOV STORITEV
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
5.1. Opredelitev kriterijev za izbor zunanjih • Predstojniki
• Opredeljeni kriteriji
izvajalcev zdravstvenih storitev
bolnišničnih
za izbor zunanjih
oddelkov
izvajalcev
zdravstvenih
• Vodje
storitev
organizacijskih
enot v okviru
specialistične
ambulantne
dejavnosti
• Pomočnik
direktorja
za
finance
• Namestnik
direktorja
• Direktor
5.2. Opredelitev kriterijev glede sklepanja
• Opredeljeni kriteriji
pogodb za intelektualne storitve (podjemne • Namestnik
glede nujnosti in
pogodbe)
direktorja
obsegu
stroškov
intelektualnih
• Direktor
storitev
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Strategija 6: Nadgradnja obstoječega sistema upravljanja stroškov – PREOSTALO –
OBVLADOVANJE STROŠKOV NEZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
6.1. Opredelitev kriterijev za ocenjevanje • Pomočnik
• Opredeljeni kriteriji
dobaviteljev nezdravstvenih storitev
za
ocenjevanje
direktorja
za
finance
dobaviteljev
nezdravstvenih
• Namestnik
storitev
direktorja
•
6.2. Presoja o ekonomski upravičenosti •
izvajanja nezdravstvenih dejavnosti znotraj
bolnišnice glede na možnosti oddajanja teh
dejavnosti
•
•

Direktor
Pomočnik
direktorja
finance
Namestnik
direktorja
Direktor

•
za
•

Analiza stroškov in
koristi
Izvedba na podlagi
analize stroškov in
koristi

Strategija 7: Nadgradnja obstoječega sistema upravljanja stroškov – PREOSTALO –
VZPOSTAVITEV OPTIMALNE ORGANIZACIJSKE SHEME IN RACIONALNE
IZKORIŠČENOSTI PROSTOROV
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
7.1. Presoja o strokovni in ekonomski • Direktor
• Analiza stroškov in
upravičenosti obstoječe organizacijske • Namestnik
koristi
sheme
direktorja
• Izvedba na podlagi
analize stroškov in
koristi

Strategija 8: Nadgradnja obstoječega sistema upravljanja stroškov – PREOSTALO –
UMESTITEV VSEH ZAPOSLENIH V STRATEGIJE OBVLADOVANJA STROŠKOV
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
8.1. Izobraževalni in posvetovalni sestanki
• Opredelitev
oziroma delavnice
programa
in
• Namestnik
8.2. Usposabljanje vodij vseh nivojev
mesečno izvajanje
direktorja
upravljanja
• Direktor
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4.4.2. Strategije povečevanja prihodkov
Strategije povečevanja prihodkov na osnovi odzivnega portfolija kakovostnih zdravstvenih storitev
predstavljajo drugo skupino strategij za doseganje strateškega cilja ''zagotavljanje pozitivnega
poslovnega rezultata'' (ob dani ravni prihodkov obvladovati stroške dela, stroške materiala in
stroške storitev) ter posledično samega nadaljnjega razvoja SB Ptuj kot sekundarne bolnišnice v
regiji in z določenimi storitvami tudi širše v Sloveniji. Ob strategiji obvladovanja stroškov
poslovanja bo izjemnega pomena tudi odzivnost na naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah
prebivalcev. Cilji bodo doseženi preko nadgradnje programov, ki jih SB Ptuj že izvaja, in razvojem
novih programov. V nadaljevanju so navedene ključne strategije v okviru prihodkovne strani
poslovanja.
Strategija 1: Reopredelitev obstoječega obsega programa – NAČRTOVANJE
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
1.1. Reopredelitev obstoječega obsega • Predstojniki
• Potrditev
programa
v
sklopih
specialistične
bolnišničnih
strokovnih
ambulantne dejavnosti, akutne bolnišnične
oddelkov
in
kazalnikov
obravnave
in
neakutne
bolnišnične
glavna
• Opredeljene
obravnave
medicinska sestra
klinične poti in
1.2. Reopredelitev metod in ključev • Vodje
izvajanje v praksi
razporejanja prihodkov in stroškov po
organizacijskih
• Dopolnitev
stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
enot v okviru
obstoječih notranjih
1.3. Določitev odgovornih oseb za
specialistične
aktov
spremljanje realiziranega glede na planirani
ambulantne
izpostavljenega
obseg programa in čakajočih bolnikov glede
dejavnosti
(Statut,
področja
na plan
Pravilnik
o
• Pomočnica
1.4. Uvajanje informatizacije evidentiranja
direktorja
za
organizaciji
in
opravljenih storitev, strokovnih kazalnikov
zdravstveno nego
sistemizaciji)
in kliničnih poti
• Pomočnik
• Opredelitev novega
direktorja
za
specifičnega
finance
notranjega akta, ki
metodološko
• Namestnik
opredeljuje celovito
direktorja
upravljanje
• Direktor
programov
tj.
Pravilnika
o
upravljanju
s
programi
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Strategija 2: Reopredelitev obstoječega obsega programa – SPREMLJANJE IN
NADZOR
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
2.1. Mesečno spremljanje realiziranih • Odgovorne osebe • Mesečna
prihodkov glede na planirane tako na ravni
za
posamezna
standardizirana
celotne bolnišnice kot tudi po posameznih
stroškovna mesta
poročila
na
stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
in
–
upravljavci
analitični
kumulativni ravni
stroškovnih mest
• Vodja planskoanalitske službe
• Pomočnik
direktorja
za
finance
• Namestnik
direktorja
• Direktor
2.2. Mesečno spremljanje realiziranih • Odgovorne osebe • Mesečna
prihodkov glede na planirane ter glede na
za
posamezna
standardizirana
realizirani in planirani obseg programa za
stroškovna mesta
poročila
na
vse vrste programov
–
upravljavci
analitični
in
stroškovnih mest
kumulativni ravni
• Vodja planskoanalitske službe
• Pomočnik
direktorja
za
finance
• Namestnik
direktorja
• Direktor
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Strategija 3: Reopredelitev obstoječega obsega programa – UKREPANJE
Aktivnosti
Odgovorna oseba
Kriterij uspešnosti
3.1. Mesečni (po potrebi tedenski) sestanki • Direktor
• Tedenska
in
odgovornih oseb in sprejem ukrepov v • Namestnik
mesečna
primeru odstopanj realiziranih glede na
standardizirana
direktorja
planirane kategorije (opredelitev plana mora • Pomočnik
poročila o sprejetih
temeljiti tudi na projekciji povpraševanja po
ukrepih
in
direktorja
za
zdravstvenih storitvah)
odgovornih osebah
finance
• Uresničevanje
• Pomočnica
plana prihodkov in
direktorja
za
obsega programa na
zdravstveno nego
analitični
in
• Vodja planskokumulativni ravni
analitske službe
•

Odgovorne osebe
za
posamezna
stroškovna mesta
–
upravljavci
stroškovnih mest
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5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010
Primarni letni cilj SB Ptuj je pozitivni poslovni rezultat, ob ohranitvi najmanj dosežene ravni
kakovosti obravnav v letu 2009.
Izpostavljeni letni cilji, ki izhajajo iz strateških (dolgoročnih) ciljev, so:
KADRI
 kakovostno izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih
zavodov ter kakovostno izvajanje pripravništev, sekundarijev in specializacij,
 povečanje obsega izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih glede na predhodno
leto,
 zagotovitev dovolj kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi
obveznostmi bolnišnice.
OPREMA IN PROSTORI
 100 % realizacija planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu,
 povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem
letu,
 izdelava dokumentov kakovosti in certificiranje oddelka za laboratorijsko dejavnost
 rekonstrukcija porodnega oddelka,
 pridobitev certifikata ISO 9001-2008 v oddelku sterilizacije.
DEJAVNOST
 povečanje planiranega obsega programa na raven evidentiranih potreb prebivalcev v
predhodnem letu, kar pomeni povečanje dostopnosti na optimalno raven in zmanjšanje čakalnih
dob na minimum,
 povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu za 10 %,
 medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani
bolnikov ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovskih ali opremskih virov za izvajanje specifične
dejavnosti.
IZVAJANJE DEJAVNOSTI
Strokovno področje
 izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi, tudi preko uvedbe dveh novih
kliničnih poti,
 izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu,
 obvladovanje bolnišničnih okužb,
 uvedba ti. case managerja za pilotni program,
 notranja presoja standardov na osnovi alpha metode.
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Poslovno področje
uvedba pilotske sledljivosti zdravil po bolnikih,
uvajanje in posodobitve aplikacij, vezanih na materialno in skladiščno poslovanje,
pozitivni poslovni rezultat (na dano raven prihodkov uravnati stroške dela, materiala,
storitev ter amortizacije),
pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih
rokih.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV
 nadgradnja obstoječega sodelovanja z Univerzitetnim Kliničnim centrom Maribor pri skupnem
izvajanju specifičnih programov,
 povečanje obsega vključevanja koncesionarjev v delo bolnišnice, ob zato izpolnjenih pogojih in
izkazanih dodatnih potrebah s strani SB Ptuj,
 nadgradnja obstoječega sodelovanja z zasebnimi zdravstvenimi delavci na področju
laboratorijske dejavnosti, transfuziologije in rentgenske diagnostike,
 izvedba 4 delovnih sestankov z osebnimi zdravniki predvsem v smislu ustreznejše
komunikacije, povratnih informacij glede njihovih pacientov ter po potrebi njihovem
vključevanju v postopek zdravljenja bolnika v okviru bolnišničnega tima,
 vzpostavitev sodelovanja z izvajalci dopolnilnih dejavnosti (ptujske terme, ostala bližnja
zdravilišča) in analiza obojestranskih interesov v zvezi z morebitnim tesnejšim sodelovanjem.
KUPCI
 povečanje sodelovanja (formalni in neformalni sestanki, …) s plačniki glede na obseg
sodelovanja v predhodnem letu, predvsem s ciljem pomoči pri pridobivanju dodatnih
programov.
DOBAVITELJI
 nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji s ciljem izboljšanja pogojev financiranja glede
na predhodno leto (daljši plačilni roki, količinski oziroma cenovni popusti, ….).
USTANOVITELJ
 nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave SB Ptuj kot
splošne regijske bolnišnice in specialistične bolnišnice na širši (nacionalni) ravni.

24

V OKVIRU LETNIH CILJEV SB PTUJ IZPOSTAVLJAMO TUDI NADALJNJE
IZVAJANJE NASLEDNJIH VRST OBRAVNAV PO POSAMEZNIH PROGRAMIH
(vsebina dela po posameznih programih je razvidna iz letnega poročila za leto 2009):
-

-

KIRURGIJA S SPECIALISTIČNIMI AMBULANTAMI (subspecialistične ambulante:
ambulanta za gastroenterologijo, žilno kirurgijo, maksilofacialno kirurgijo in gostujoče
ambulante iz drugih bolnišnic – urološka, onkološka, psihiatrična),
ORTOPEDIJA (operacije kolkov – enodproteze) s specialističnimi ambulantami,
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO S SPECIALISTIČNIMI AMBULANTAMI IN
ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO (subspecialistične ambulante: ambulanta za rizično
nosečnost, ambulanta za zdravljenje sterilnosti, urološko-ginekološka ambulanta, ambulanta
za menopavzo, ambulanta za bolezni dojk),
Hospitalna dejavnost:
o ginekološki oddelek,
o porodni oddelek (za otročnice in novorojenčke) in
o porodni blok
Ambulantna dejavnost:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dispanzer za žene
ginekološka specialistična ambulanta
ambulanta za uroginekologijo
ambulanta za menopavzo
ambulanta za bolezni dojk
ultrazvočna ambulanta
ambulanta za zdravljene neplodnosti
ambulanta za normalno in tvegano nosečnost in
onkološka ambulanta.

Ginekološki oddelek
Porodni oddelek

-

-

INETRNI ODDELEK (na internem oddelku ptujske bolnišnice poteka tako ambulantna kot
hospitalna dejavnost),
PEDIATRIJA S SPECIALISTIČNIMI AMBULANTAMI IN ULTRAZVOČNO
DIAGNOSTIKO (subspecialistične ambulante: nevrološka, alergološka, razvojno rizična,
urološka, pulmološka in kardiološka),
ODDELEK ZA PODALJŠANEGA BOLNIŠNIČNEGA ZDRAVLJENJA (PBZ),
INTENZIVNA
TERAPIJA,
NEGA,
ANESTEZIJA
S
PROTIBOLEČINSKO
AMBULANTO,
RENTGEN Z RENTGENOLOŠKO IN ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO, CT,
LEKARNA,
LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA,
HOSPITALNA IN AMBULANTNA MEDICINSKA REHABILITACIJA,
OČESNA SPECIALISTIČNA AMBULANTA,
OTORINOLARINGOLOŠKA SPECIALISTIČNA AMBULANTA,
NEVROLOŠKA SPECIALISTIČNA AMBULANTA.
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6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE
CILJE
V nadaljevanju so navedeni kazalci merjenja uspešnosti za opredeljene letne cilje. Ponekod kazalci
zaradi specifičnosti aktivnosti znotraj letnega cilja niso natančno opredeljeni (kazalec = opisni
kazalec). V takih primerih bo presoja uspešnosti podana preko opisa realiziranih aktivnosti znotraj
leta in podaje objektivne ocene o uspešnosti preko letnega poročila. V posebnih tabelah so
opredeljeni še finančni kazalniki poslovanja, kazalniki kakovosti in kazalniki kliničnih poti.
Tabela 1: Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev
LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH

KAZALEC
MERJENJA
USPEŠNOSTI

KADRI
kakovostno izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol OPISNI KAZALEC
in študentov visokošolskih zavodov ter kakovostno izvajanje
pripravništev, sekundarijev in specializacij
povečanje obsega izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh I = število izobraževanj in
zaposlenih glede na predhodno leto
izpopolnjevanj (tekoče leto) /
število
izobraževanj
in
izpopolnjevanj
(predhodno
leto), I = namenski odhodki
(tekoče leto) / namenski
odhodki (predhodno leto)
zagotovitev dovolj kadra za kakovostno izvedbo delovnega OPISNI KAZALEC, I =
programa skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice
realizirani obseg programa po
programih (tekoče leto) /
planirani obseg programa po
programih (tekoče leto)
OPREMA IN PROSTORI
100 % realizacija planiranih investicij in investicijskega I = število realiziranih
vzdrževanja v tekočem letu
investicij in investicijskih
vzdrževanj (tekoče leto) /
število planiranih investicij in
investicijskih
vzdrževanj
(tekoče leto), I = realizirani
namenski odhodki (tekoče
leto) / planirani namemski
odhodki (tekoče leto)
povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na I = realizirana
doseženo raven v predhodnem letu
donacij (tekoče

vrednost
leto) /
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planirana vrednost
(predhodno leto)

donacij

izdelava dokumentov kakovosti in certificiranje oddelka za OPISNI KAZALEC
laboratorijsko dejavnost
rekonstrukcija porodnega oddelka

OPISNI KAZALEC

certifikat ISO 9001-2008 v oddelku sterilizacije
DEJAVNOST

OPISNI KAZALEC

povečanje planiranega obsega programa na raven evidentiranih I = planirani obseg programa
potreb prebivalcev v predhodnem letu
po programih (tekoče leto) /
planirani obseg programa po
programih (predhodno leto)
povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu za 10 %

I = prihodki na trgu (tekoče
leto) / prihodki na trgu
(predhodno leto)

medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v OPISNI KAZALEC
povpraševanju s strani bolnikov ter ob morebitnih pomanjkanjih
kadrovskih ali opremskih virov za izvajanje specifične dejavnosti
IZVAJANJE DEJAVNOSTI
Strokovno področje
KLINIČNIH
izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi, KAZALNIKI
POTI
(opredeljeni
v
tudi preko uvedbe dveh novih kliničnih poti
nadaljevanju – Tabela 4)
izboljšanje rezultatov iz naslova
kakovosti v predhodnem letu

spremljanja

kazalnikov OPISNI KAZALEC

obvladovanje bolnišničnih okužb

OPISNI KAZALEC

uvedba ti. case managerja za pilotni program

OPISNI KAZALEC

notranja presoja standardov na osnovi alpha metode

OPISNI
KAZALEC
STATISTIČNI PRIKAZ

in

Poslovno področje
uvedba pilotske sledljivosti zdravil po bolnikih

OPISNI KAZALEC
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uvajanje in posodobitve aplikacij, vezanih na materialno in OPISNI KAZALEC
skladiščno poslovanje
KAZALNIKI
pozitivni poslovni rezultat (na dano raven prihodkov FINANČNI
POSLOVANJA (opredeljeni
uravnati stroške dela, materiala, storitev ter amortizacije)
v nadaljevanju – Tabela 2)
IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV
nadgradnja obstoječega sodelovanja z Univerzitetnim Kliničnim OPISNI KAZALEC
centrom Maribor pri skupnem izvajanju specifičnih programov
povečanje obsega vključevanja koncesionarjev v delo bolnišnice, OPISNI KAZALEC
ob zato izpolnjenih pogojih in izkazanih dodatnih potrebah s
strani SB Ptuj
nadgradnja obstoječega sodelovanja z zasebnimi zdravstvenimi OPISNI KAZALEC
delavci na področju laboratorijske dejavnosti, transfuziologije in
rentgenske diagnostike
izvedba 4 delovnih sestankov z osebnimi zdravniki predvsem v OPISNI KAZALEC
smislu ustreznejše komunikacije, povratnih informacij glede
njihovih pacientov ter po potrebi njihovem vključevanju v
postopek zdravljenja bolnika v okviru bolnišničnega tima
vzpostavitev sodelovanja z izvajalci dopolnilnih dejavnosti OPISNI KAZALEC
(ptujske terme, ostala bližnja zdravilišča) in analiza
obojestranskih interesov v zvezi z morebitnim tesnejšim
sodelovanjem
KUPCI
povečanje sodelovanja (formalni in neformalni sestanki, …) s OPISNI KAZALEC
plačniki glede na obseg sodelovanja v predhodnem letu,
predvsem s ciljem pomoči pri pridobivanju dodatnih programov
DOBAVITELJI
nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji s ciljem OPISNI KAZALEC
izboljšanja pogojev financiranja glede na predhodno leto (daljši
plačilni roki, količinski oziroma cenovni popusti, ….)
USTANOVITELJ
nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu OPISNI KAZALEC
nadaljnje prepoznave SB Ptuj kot splošne regijske bolnišnice in
specialistične bolnišnice na širši (nacionalni) ravni
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Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja
KAZALNIK

LETO 2009

LETO 2010

INDEKS
10/09

1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku
3. Stopnja odpisanosti opreme
4. Dnevi vezave zalog materiala
5. Delež terjatev v celotnem prihodku

1,0005
0,0446
0,7827
40,4204
0,0893

1,0006
0,0453
0,7408
31,1360
0,0492

1,0001
1,0157
0,9465
0,7703
0,5510

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala ( stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus ( aop 013 in 014): aop 870

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1
ali več. Ker smo v letu 2009 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu
gospodarnosti. Prav tako načrtujemo za leto 2010.
Delež amortizacije v celotnem prihodku – Delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove
razliko za znesek naložb (investicij) iz lastnih amortizacijskih sredstev in pogodbeno priznanimi
sredstvi ZZZS za amortizacijo za redni program.
Stopnja odpisanosti opreme – Nam pove stopnjo odpisanosti opreme in jo dobimo tako, da
popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev delimo z podatkom oprema
in druga opredmetena osnovna sredstva
Dnevi vezave zalo materiala – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se zaloge
obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost kazalnika se bo glede
na prejšnje leto zmanjšala, na kar bo vplivala bolj optimalna zaloga (najnujnejša za nemoteno
poslovanje zavoda).
Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev se bo glede na leto 2009 znižal, kar je za nas
ugodno saj bomo imeli več likvidnega denarja s katerim lahko razpolagamo.

Tabela 3: Kazalniki kliničnih poti
ODDELEK
KIRURŠKI ODDELEK
INTERNI ODDELEK

KLINIČNA POT
Operacija kile
Dnevna oskrba bolnika na internem
oddelku
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7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2010 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)
Naziv BOLNIŠNICE: SB PTUJ

Obrazec 1 - Delovni program 2010, I. del

Finančni načrt za obdobje 01.01. do
31.12.2009

Ocena realizacije v obdobju 01.01. do
31.12.2009

Finančni načrt za obdobje 01.01. do
31.12.2010

Indeks (za podatke, ki se
nanašajo na pogodbo ZZZS)

Program
ZZZS
1. Akutna bolnišnična obravnava
Število primerov - SPP (110)
Število uteži
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)
Psihiatrija (037)
Invalidna mladina (050)
Rehabilitacija (038)
Pedopsihiatrija (058)
Število transplantacij (066)
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)
Podaljšano bolnišnično zdravljenje
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)
5. Spremljevalci (primeri) (071)
6. Osnovna zdravstvena dejavnost
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)
Dispanzer za ženske (količniki) (004)
Fizioterapija in delovna terapija (točke)
Patronaža in nega na domu (točke)
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)
8. Reševalni prevozi
Nenujni reševalni prevozi (točke)
Prevozi na/iz dialize (km)
Prevozi onkoloških bolnikov (km)
9. Lekarniške storitve (točke)
10. Drugo / dejavnost (enota)
RADIOTERAPIJA (114) - število točk
PET CT
Drugo*

ZZZS+ ostali

ZZZS

9.353
10.024,06
0

9.443
10.153

ZZZS+ ostali

ZZZS

FN ZZZS 10 / FN
ZZZS 09

ZZZS+ ostali

9.418
11.125

9.283
10.216

9.391
10.327

0

9.310
11.014,28
0

0

0

0

12.898
3.398
9.500
436
1.056

12.899
3.399
9.500
520
1.056

11.890
3.489
8.401
480
1.176

11.890
3.489
8.401
480
1.176

15.398
3.398
12.000
408
1.408

15.398
3.398
12.000
408
1.408

23.356
65.110

23.426
65.573

18.604
68.610

18.699
68.991

20.918
65.110

21.013
65.491

99,25
101,92
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
119,38
100,00
126,32
93,58
133,33
#DEL/0!
89,56
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!

V prvem delu Obrazca I je prikazana hospitalna zdravstvena dejavnost in dejavnost dispanzerja za
žene ter fizioterapija, v drugem delu obrazca pa specialistična ambulantna dejavnost, funkcionalna
diagnostika ter dializa. Plan za leto 2010 je trenutno pripravljen na podlagi zadnjega aneksa k
pogodbi za leto 2009, ki velja od 1. 1. 2010 dalje. Le ta temelji na določilih Aneksa št. 1 in 2 k
Splošnemu dogovoru za leto 2009. Skladno s temi določili je v plan od 1. 1. 2010 dalje prenesen
realiziran obseg programa iz nacionalnega razpisa iz leta 2009. Ob tem so se znižale uteži pri
nekaterih reprezentativnih SPP iz nacionalnega razpisa, kar ima za posledico nižji indeks rasti uteži
v 2010 glede na realizacijo v preteklem letu. Nižji indeks rasti števila primerov SPP pa je posledica
selitve operacij sivih mren iz hospitala v specialistično ambulantno dejavnost, ki v letu 2010 velja
od začetka leta, v 2009 pa od aprila dalje. V dispanzerju za žene upada glavarina, saj se skladno z
usmeritvami izbira ginekologa seli na primarni nivo. Plan pri fizioterapiji ostaja v načrtovanih
okvirih iz preteklega leta, saj nam kljub pritiskom pacientov, še ni uspelo dogovoriti povečanja
programa.
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Tabela zgoraj je na koncu v prilogi!
Planirana specialistična ambulantna dejavnost za leto 2010 se v primerjavi s planom 2009 povečuje
za 9,67%, v primerjavi z realizacijo 2009 pa za 4%. Zaradi usmeritev v zmanjševanje akutne
bolnišnične obravnave ter povečevanje specialistične ambulantne dejavnosti nam je uspelo povečati
plan specialistične ambulantne dejavnosti od 1. 11. 2009, kar velja v FN 2010 za celo leto.
Pri dializah je skladno z zahtevo pri realizaciji števila dializnih bolnikov prikazano stanje na zadnji
dan obdobja, plan pa zajema celoten obseg, zato indeksi niso primerljivi.
Tabela 1: Struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO) po dejavnostih v številu
primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri (vpiše se dejavnosti iz ABO,
če ni navedeno).
Dejavnosti

Kirurgija
Internistika
Ginekologija
Pediatrija
ORL
Okulistika
SKUPAJ

Plan 2009
Število
primerov
2.404

Realizirano 2009

Število
uteži

Število
primerov

Plan 2010

Število
uteži

Število
primerov

Indeksi - primeri

Število
uteži

plan
2010/plan09

plan
2010/real09

3.075,44

2.414

3.945

2.407

3.661

100,12

99,71

2.647

3.740,74

2.652

3.804

2.645

3.527

99,92

99,74

2.870

2.094,06

2.966

2.140

2.957

1.985

103,03

99,70

1.251

1.010,82

1.097

1.016

1.094

942

87,45

99,73

181

103,00

181

109

180

101

99,45

99,45

9.353

10.024,06

9.310

11.014

9.283

10.216

99,25

99,71

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da v prvih treh mesecih
koledarskega leta velja pogodba iz preteklega leta, v aprilu pa bo začela veljati pogodba z ZZZS za
pogodbeno leto 2010. Splošni dogovor za leto 2010 je še v fazi sprejemanja, zato so možne
spremembe tega finančnega načrta, ko bodo sprejeti temeljni akti za sklenitev letošnjih pogodb.
V Tabeli 2 prikazujemo prospektivno načrtovane primere. Spremembe pri planu 2010 so pri
operacijah sivih mren posledica prenosa v ambulantno dejavnost, povečanje operacij endoproteze
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kolkov je posledica prenosa nacionalnega programa v redni program ter prenosa priznanega
preseganja 2009 v redni program od januarja 2010 dalje. Podatke o zdravljenju rakavih
bolnikov je ZZZS v skladu s Splošnim dogovorom 2009 pridobil od Onkološkega inštituta, kar je
bil temelj za plan v preteklem letu, za leto 2010 pa je podlaga ocenjena realizacija. Na podlagi
razprav iz pogajanj za SD 2010 pričakujemo revizijo seznama posegov iz SD, ki opredeljujejo
prospektivni program, kar bo narekovalo spremembo sedanjega plana.
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Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri

Plan 2009
Operacija sive mrene
Operacija nosu in
grla
Operacija na odprtem
srcu
PTCA
Operacija na ožiljuarterije in vene
Operacija na ožilju krčne žile
Koronarografija
Angiografija
Operacija kile
Operacija žolčnih
kamnov
Endoproteza kolka
Endoproteza kolena
Ortopedske operacije
rame
Operacija golše
Artroskopija
Endoproteza gležnja
Operacija hrbtenice
Operacija karpalnega
kanala
Hipertrofija prostate
- operativno
zdravljenje
Operacija morbidne
(bolezenske)
debelosti
Odstranitev
osteosintetskega
materiala
Oploditev z
biomedicinsko
pomočjo-spontani
ciklus
Oploditev z
biomedicinsko
pomočjo-stimulirani
ciklus
Porod

Relizacija 2009

Indeks
Indeks
plan
plan
Plan 2010
2010/plan 2010/real
09
09
56
31,11
30,77

182

180

279

304

283

93,09

101,43

243

239

234

97,91

96,3

132

157
1

192

122,29

145,45

17
175

183

181

98,91

103,43

2

4

2

50,00

100,00

100

100

100

100

100,00

810

86,91

100

2

810

932
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Splav
Lažji posegi na
zunanjem delu
ženskega rep.sistema
Operacija stresne
inkontinence
Lažji posegi na
ušesu, nosu, ustih in
grlu
Zdravljenje rakavih
bolnikov
SKUPAJ

362

416

362

87,02

100

910

695

695

100

76,37

41

56

41

73,21

100

6

9

6

66,67

100

190

85

90

105,88

47,37

3.432

3.380

3.052

90,3

88,93
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8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu
načrtu – določenih uporabnikov za leto 2010
8.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2010 znašajo 23.512.000 EUR in bodo za 2,13 % višji od
doseženih v letu 2009.
Glavna izhodišča za načrtovanje prihodkov so bila osnovna izhodišča za pripravo finančnih načrtov
2009 opredeljena pod 3. točko in aneks št.4 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev
za pogodbeno leto 2009.
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8.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 23.497.986 EUR in bodo za 2,12 % višji od
doseženih v letu 2009.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 9.519.636
EUR in bodo za 2,89 % višji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane
odhodke zavoda znaša 40,51 %.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 12.765.100 EUR in bodo
za 1,45 % višji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda
znaša 54,32 %.
Stroške dela in vse ostale odhodke smo načrtovali skladno z osnovnimi temeljnimi ekonomskimi
izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2010.
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.384.700 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.065.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 141.200
EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva
178.500 EUR.
8.1.3. Načrtovan poslovni izid
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2010
izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 11.406 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 22,86 %
višji od doseženega v letu 2009.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
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Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
I) DAVEK OD DOBIČKA
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

Plan 2009
javna služba
trg
21.922.976
21.922.976

564.000
564.000

21.727
50.029

Ocena real. 2009
javna služba
trg
22.299.449
22.299.449

558.848
558.848

19.054
143.327

Plan 2010
javna služba
trg
22.728.000
22.728.000

612.000
612.000

17.000
155.000

21.994.732
9.272.855

564.000
217.017

22.461.830
9.031.130

558.848
221.204

22.900.000
9.275.021

612.000
244.615

5.315.549
3.957.306
12.370.651
9.611.921
1.540.697
1.218.034
933.818

115.210
101.807
318.253
247.280
39.637
31.336
24.024

5.092.567
3.938.563
12.274.477
9.490.584
1.541.864
1.242.029
1.002.332

122.500
98.705
307.611
237.844
38.641
31.127
25.120

5.301.759
3.973.261
12.430.385
9.611.198
1.562.526
1.256.662
1.037.075

137.627
106.989
334.715
258.802
42.074
33.838
27.925

117.587
2.631
18.500

3.075
68
426

117.532
7.555
18.705

2.945
189
469

119.434
5.453
19.476

3.216
147
524

22.716.042
-721.310

562.863
1.137

22.451.733
10.097

557.539
1.309

22.886.843
13.157

611.143
857
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8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

4
23.464.770
22.808.450
20.050.000

Indeks
plan
2010/
plan 09
5 =4/2
104,75
104,81
104,67

Indeks
plan 09/
ocena
real 09
6 =4/3
103,55
103,43
103,43

ZNESEK
NAZIV KONTA
2
22.400.087
21.761.144
19.156.205

Ocena
real. 2009
3
22.659.875
22.052.891
19.385.531

19.156.205

19.385.531

20.050.000

104,67

103,43

19.156.205

19.385.531

20.050.000

104,67

103,43

2.604.939

2.667.160

2.758.450

105,89

103,42

28.189

22.655

20.450

72,55

90,27

2.548.627

2.613.877

2.690.000

105,55

102,91

28.123

30.629

48.000

170,68

156,71

638.943

607.184

565.320

102,72

108,09

566.168

526.811

575.000

101,56

109,15

13.452

13.474

13.520

100,51

100,34

59.323
23.940.043

66.899
23.994.036

67.800
23.454.520

114,29
97,97

101,35
97,75

Plan 2009
1
I. SKUPAJ PRIHODKI
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo
porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
investicije
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
II. SKUPAJ ODHODKI

Plan 2010
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1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor, investicijski inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

23.940.043
12.059.707
9.146.567
388.074
679.832
73.283
947.356
724.375
100.221
1.827.200
892.827
723.549
25.094
10.205

23.994.036
11.915.238
9.139.003
300.743
698.902
59.982
921.187
704.354
92.065
1.813.807
887.575
719.890
20.320
10.153

23.454.520
12.056.050
9.275.450
300.850
702.000
54.500
922.450
708.000
92.800
1.839.270
903.000
729.500
20.620
10.250

97,97
99,97
101,41
77,52
103,26
74,37
97,37
97,74
92,60
100,66
101,14
100,82
82,17
100,44

97,75
101,18
101,49
100,04
100,44
92,40
100,14
100,52
100,80
101,40
101,74
101,33
101,48
100,96

175.525

175.869

175.900

100,21

100,02

8.535.178
1.593.256
4.735.256
911.256
7.929
7.769
577.530
38.957
10.376

8.738.816
1.682.748
4.866.515
920.368
12.888
9.560
562.878
29.373
7.782

8.759.200
1.685.000
4.870.000
925.000
12.900
9.700
565.000
29.800
7.800

102,62
105,76
102,85
101,51
162,69
124,86
97,83
76,49
75,17

100,23
100,13
100,07
100,50
100,09
101,46
100,38
101,45
100,23

652.650

646.705

654.000

100,21

101,13

1.517.958
40.340
21.067
1.066.505
1.595

1.526.175
31.145
15.800
1.161.271
1.196

800.000

52,70

52,42

550.000

51,57

47,36

388.452

316.762

250.000

64,36

78,92
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prodaje blaga in storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

-1.539.956

-1.334.161

10.250

-0,67

-0,77
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9. PLAN KADROV
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9.1. ZAPOSLENOST
V letu 2010 načrtujemo potrebe po kadrih v prvi vrsti po dejanskem stanju in nato po potrebah dela
iz pogodbeno dogovorjenih obveznosti za hospital in ambulante.
Število zaposlenih po delovnih mestih za določen in nedoločen čas

Število zaposlenih
31. 12. 2009
Načrtovano število
31. 12. 2010

Skupaj

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

407

/

29

/

25

200

3

114

36

405

/

28

/

25

197

3

111
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Na dan 31. 12. 2009 je odštetih: 14 delavk, ki koristijo porodni dopust, ker bi prišlo do podvajanja
zaposlenih, 16 pripravnikov, 6 specializantov in združenih je 16 delavcev, ki delajo štiri ure (16=8).
Pod načrtovano število na dan 31. 12. 2010 je od skupnega števila na dan 31. 12. 2009 (407)
odštet še: 1 odhod, 7 upokojitev in prištetih 6 načrtovanih prihodov.
V letu 2010 načrtujemo naslednje zaposlitve:

Doktor medicine, specialist pediater
Doktor medicine specialist interne medicine
Doktor medicine specialist kirurgije
Doktor medicine specialist anesteziologije in reanimatologije
Doktor medicine specialist ginekologije in porodništva
Bolničar - negovalec

za nedoločen čas
1
1
1
1
1
1

V letu 2010 pričakujemo sprejem kadrovskih normativov za področje zdravstvene nege, izdelanih
na osnovi kategorizacije bolnikov glede na stopnjo zahtevnosti zdravstvene nege. V tem primeru je
tudi možno povečanje števila zaposlenih na področju zdravstvene nege.

V letu 2010 so ostale deficitarne veje glede na specialiste zdravnike: interna medicina,
anesteziologija, pediatrija, kirurgija.
Ocena zaposlenosti 2010
Pričakujemo zmanjšanje števila ne zdravstvenega kadra, na podlagi notranjih prerazporeditev in
brez nadomeščanja upokojenih delavcev. Z upoštevanjem kategorizacije bolnikov in morebiti
sprejetih normativov, pa bo prišlo do povečanja števila zaposlenih v zdravstveni negi. Prav tako
pričakujemo povečanje števila zaposlenih zdravnikov.
Usmeritve pri zagotavljanju celovite kakovosti poslovanja in kakovosti zdravstvene oskrbe
Osnovno načelo poslovne politike bolnišnice je zagotavljanje bolnišnično-specialistične
dejavnosti na čim bolj kakovosten način. Doslej uvedene izboljšave bomo nadgrajevali tako,
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da se bomo pojavljali v konkurenci z odličnimi poslovnimi rezultati in zadovoljnimi
bolniki. V letošnjem letu bomo nadaljevali z spremljanjem kazalnikov kakovosti, z
izvajanjem notranjih presoj v obliki negovalnih vizit, nadzorov kontaktnih izolacij na
področju zdravstvene nege in uvedli še bomo tudi higienske nadzorne vizite. V letu 2009 smo
pridobili tudi certifikat ISO 9001-2008 za področje laboratorijske dejavnosti.
Potrebno bo tudi še večje angažiranje zaposlenih v izvajanju nacionalnega programa izboljševanja
kakovosti na področju samoocenjevanja, zunanje presoje in akreditacije. Vodstvo bolnišnice pa se
nagiba tudi k vpeljavi ISO standarda za celotno bolnišnico, v bližnji prihodnosti.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA
V prvi vrsti načrtujemo in zaposlujemo delavce na podlagi potreb dela. S kadrom izhajajočim iz
delovnih programov in pogodbe ZZZS ni vedno mogoče pokriti v celoti 24-urnega zdravstvenega
varstva, ki ga mora zagotavljati bolnišnica, v tem primeru pogodbeno zaposlujemo zunanje
sodelavce. Študentsko delo je pri nas prisotno predvsem v poletnih mesecih, ko izvajamo počitniško
prakso. Zaposlovanja preko javnih del se v zadnjem času nismo posluževali.

9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Omejevali bomo izobraževanje pri zunanjih izvajalcih s selektivnim odobravanjem izobraževanj,
zmanjševanjem števila udeležencev in večjim posredovanjem znanj oz. prenosom novih znanj na
ostale sodelavce. Čim več izobraževanj bomo organizirali v okviru SB Ptuj, ki so stroškovno
ugodnejše. Izobraževanja se organizirajo za vse poklicne skupine skladno s potrebami in planom
izobraževanj, tako za različne nivoje vodenja kot za neposredno izvajanje nalog. Strokovna
izpopolnjevanja in izobraževanja bodo imela v letu 2010 prioriteto in bodo še naprej zahtevala
veliko dopolnjevanja in obnavljanja znanja pri vseh nivojih zaposlenih. Največji obseg notranjih
izobraževanj se načrtuje za največjo poklicno skupino v bolnišnici, t.j. zdravstveno nego.
Izobraževanja organizira vodstvo zdravstvene nege, vsebine izobraževanja pa se oblikujejo na
podlagi ugotovljenih potreb.
Izvajali bomo še naprej vsa pripravništva in specializacije za katera imamo pooblastila s strani
Ministrstva za zdravje. Poskusili si bomo pridobiti čim več novih specializantov, vendar menimo,
da je sedanje urejanje specializacij povsem zgrešeno in neustrezno, saj ne skrbi za ustrezno
nadomeščanje ustreznih deficitarnih kadrov in pomeni hudo neenakomerno preskrbljenost
prebivalcev.
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10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010
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10.1. PLAN INVESTICIJ
Podrobnejši opis in plan nabav neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev po vrstah in oddelkih je opredeljen v spodnji tabeli.

NAZIV INVESTICIJE

NAMEN INVESTICIJE

PREDVIDENA
CENA

anestezijski voziček

za ort.anestezijo za opaz

antidekubitusna blazina

v rea

antidekubitusna blazina

zn bolnic

aparat hdf

dializa

aparat za izdajane mleka

za hranjnje novorojenčka

aspirator

oprema za recovery

aspirator za transportni baby therm
blazina - vodna postelja, žoge s podstavkom,
lestev, vrv

aspiracija dihalnih poti novorojenčka

5.000,00

za porodnice

3.000,00

bolniška postelja 4 kom

1.600,00
900,00
1.200,00
25.000,00
2.000,00
200,00

16.000,00

bolniška postelja s tehtnico 1 kom

6.000,00

centralna luč

oprema za recovery

2.000,00

centrifuga

za centrifugiranje krvnih in urinskih vzorcev

6.000,00

defibrilator

1x za urgenco, 1x za op

delovni pulti in preklopne mize
delovni pulti za porodne sobe

zamenjava dotrajane opreme
preprečevanje infekc. ( sedanji so prepereli
)

5.000,00

ekg monitor

za urgenco

5.700,00

ekg monitor

oprema za recovery

elektronski termometri

za bolnice

elektronski termometri

11.000,00
1.000,00

11.400,00
360,00
1.250,00

grelec za mleko

temperiranje mleka

2.000,00

grelna omara

gretje op.perila

4.000,00

histeroskop

pregled maternice

4.000,00

hot line-grelec za kri

za rea

2.480,00

infuzijska črpalka

natančno doziranje infuzij in tekočin

1.500,00

injektomat braun

za rea oddelek

3.600,00

inkubator

za novorojenčke

klešča za biopsijo

pulmologija - intenzivna

kokolskop

gastroenterologija

20.000,00
1.200,00
20.000,00
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kolposkop

pregled mat. vratu

6.000,00

konektor vodne pumpe za gastroskop

gastrenterologija

1.000,00

kontejnerji za sterilizacijo

steriliziranje

8.866,94

kontejnerji za sterilizacijo

5.790,44

laboratorijski hladilnik

steriliziranje
shranjevanje reagentov pri določeni
temperaturi

ligasure

kauter

3.500,00

luč ob glavi pacienta

oprema za recovery

1.000,00

luč ob postelji - reflektor

1.400,00

luč za fototerapijo

za rea oddelek
zdravljenje povečane vrednosti bil. V krvi
novorojenčka

luči

razsvetljava prostora

2.000,00

mikrobiološke krtače

pulmologija - intenziva

1.605,00

nakup bolniških postelj

izboljšanje kvalitete bivanja, varnosti
bolnikov, estetski in higienski vidik

1.000,00

novi blatex v prvem nadstropju

novi blatex primeren za čiščenje nopčnih
posod in urinskih "račk"

6.000,00

novo pohištvo v "čajni" kuhinji v prvem in drugem
primerno urejen prostor
nadstropju

6.000,00

3.000,00

4.000,00

optike za artroskopijo

artroskopije

paravani

individualnost porodnice

7.000,00

paravani predelne stene

zagotovitev individualne obravnave

6.000,00

predelne stene - paravani

zagotovitev individualne obravnave

6.000,00

ph meter

porodni blok

5.000,00

pisarniška miza -I.nad. pisarna

delovni pogoji zaposlenih
nujno za izboljšanje varnosti bolnikov in
večjo kvaliteto dela

posodobitev signalizacije na krilu ll in lll
posteljna mizica

za rea oddelek

računalnik za glavno sestro
sobno kolo

10.000,00

600,00
20.000,00
3.600,00
800,00

rehabil. kolena

800,00

stolp za elektroterapijo

2.800,00

stroj za pranje,dezinfekcijo in gretje inštrumentov čiščenje inštrumentov

7.000,00

stropne luči porodna soba 1 in 2

razvestljava prostora - delovne površine

10.600,00

tehtnica vaagen

kon. diureze

2.000,00

tehtnica za novorojenčke

tehtanje novorojenčka

1.200,00

tenns

pripomoček za delo

1.000,00

transportni op.vozički - 8x

transport bolnikov v op., recovery

ultrazvok

terapija

13.000,00
3.500,00
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vakum ekstraktor

pripomoček v porodnišvu

1.400,00

vložki za otroške postelj.

zn novorojenčka

5.000,00

vodna pumpa za koloskop

gastroenterologija

2.300,00

voziček za negovalno dokumentacijo

preglednost - urejenost neg dokumentacije

3.000,00

voziček za terapijo in odvzem krvi

pripomeček za delo

3.000,00

voziček za amb op

3.500,00

voziček za terapijo in odvzem krvi
zamenjava hladilnih naprav - nujno (1 hladilne
komore)

pripomoček za delo

3.000,00
8.333,33

cevna pošta

hlajenje živil
Prevzem zdravil iz lekarne na oddelek po
ceveh

40.000,00

program za arhiviranje dokumentacije

arhiviranje dokumentarnega gradiva

20.000,00

program - kadrovske evidence

računalniško evidentiranje delovnega časa

3.000,00

zankiza polipektolomijo

gastroenterologija

5.000,00

SKUPAJ

412.985,71

10.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2010
Namen
Načrtovana so naslednja vlaganja:
SKUPAJ:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

rekonstrukcija in obnovitev prostorov, sanacija sten, septična op, novi
strop v "drugi"kirurški ambulanti, menjava tal, neustreznega pohištva,
pleskanje, vgradnja sterilizatorja in obnovitev pripadajočih prostorov
pleskanje, pleskanje sanitarij, pleskanje bolniških sob na krilu ll in lll,
garderobni prostori in delovna soba medicinskih sester
2 x napeljava kisika in zraka
Adaptacija kopalnic, ureditev prostora za nečisto perilo in jedilnic na
krilu ll in lll, adaptacija čajne kuhinje z ureditvijo prostora za odmor
osebja, delovne sobe na krilu ll, dveh oddelčnih pisarn in garderob za
osebje, tal v kleti v garderobi, v pritličju, prvem in drugem nadstropju umetna masa
MONTAŽA GRADBENIH ELEMENTOV, STEN, STROPOV
IZDELAVA IN MONTAŽA ROLET, ŽALUZIJ, LAMELNIH ZAVES
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE

IZDELAVA RF OPREME IN POPRAVILA
POPRAVILO STEKLA NA OKNIH IN VRATIH
POPRAVILA IN SERVISIRANJE ELEKTRIČNIH NAPRAV V KUHINJI
POPRAVILO KOMPRESORJEV NA ZRAK
POPRAVILO IN SERVISIRANJE DVIGAL
POPRAVILO KLIMATSKIH NAPRAV

DOBAVA, POLAGANJE PVC PODOV, PARKETA IN POPRAVILA
SERVIS, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA AVTOMOBILOV
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME
VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME
VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

Celotna načrtovana
vrednost vzdrževalnih
del v letu 2010 *
1=2+3
454.500

Načrtovani stroški
tekočega vzdrževanja
(konti 461)
2
271.430

Načrtovani stroški
investicijskega
vzdrževanja (konti 461)
3
183.070

75.600

75.600,00

52.400

52.400,00

6.500

6.500,00

45.200,00
45.200
1.590
1.100
680
2.790
960
490
960
11.050
2.400
2.480
4.150
147.650
55.700
42.800

1.590,00
1.100,00
680,00
2.790
960
490
960
11.050
2.400
2.480
4.150
147.650
55.700
42.800

Datum: 18.02.2010
Podpis odgovorne osebe
ROBERT ČEH, dr. med.
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