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UVOD
Poslovno leto 2019 je bilo za Splošno bolnišnico Ptuj še eno leto prežeto z mnogimi
vsakodnevnimi dodatnimi aktivnostmi, kako in kje lahko vsak trenutek izboljšamo procese
dela, da bo poslovanje učinkovito, ob hkratni kakovostni in varni obravnavi pacientov.
Finančni načrt za leto 2019 je bil zasnovan na realizaciji iz leta 2018. Zaradi odmikov
poslovanja smo v jeseni pristopili k rebalansu finančnega načrta in upoštevali znane
spremembe Splošnega dogovora in realizacijo za obdobje od januarja do oktobra 2019.
Planirani prihodki v višini 29.433.461 eur so predvideli presežek prihodkov nad odhodki v
višini 16.154 eur ob pričakovani realizaciji ukrepov, sprejetih v okviru finančnega načrta, pod
pogojem, da bodo realizirani tudi zunanji ukrepi za normalizacijo poslovanja. Glavni razlog
težav pri poslovanju so predstavljali zvišani stroški dela zaradi zakonskih zahtev, hkrati pa so
naraščale tudi cene storitev, zdravil in zdravstvenega materiala. Bolnišnica Ptuj je v primerjavi
z drugimi bolnišnicami podcenjena, zato smo vložili na predlog Pogodbe z ZZZS zahtevek za
arbitražo, za dodatno priznanje uteži, ki pa ni bila uspešna.
Finančni izid poslovanja bolnišnice za leto 2019 je pozitiven in izkazuje, da je bolnišnica v
danih okoliščinah dokaj uspešno obvladovala stroške.
Delovni program, ki je bil opredeljen v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS), smo praktično v celoti realizirali, predvsem pa na vseh področjih povečali
realizacijo v primerjavi z letom 2018. Poleg rednega programa smo izkoristili tudi možnost
plačila preseganja pogodbeno dogovorjenega programa, tako pri posegih, kot pri specialistični
zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, kar je prispevalo k višjim prihodkom in tudi k
skrajševanju čakalnih dob.
Kadrovska problematika ostaja še naprej najbolj pereč problem. Četudi smo pridobili nekaj
novih specializantov in nekaj zdravnikov smo bili v poslovnem letu 2019 zelo podhranjeni, pa
vendarle smo v maksimalni možni meri opravili načrtovan program.
Na dan 31. 12. 2019 je bilo 522 vseh zaposlenih, kar je za 14 zaposlenih več od števila
zaposlenih na dan 31. 12. 2018. Veliko pozornosti smo posvetili tudi strokovnemu in ostalemu
razvoju zaposlenih ter sodleovanju z ostalimi povezanimi subjekti v sistem slovenskega
zdravstva.
V letu 2019 smo uspešno izvedli tudi večino planiranih nujnih investicij. Skupno smo nabavili
osnovna sredstva v višini 1.079.915 eur. Leto smo zaključili s pospešenimi aktivnostmi za
izgradnjo urgentnega centra. Želimo si, da bodo vsi, ki v procesu realizacije tega strateškega
cilja sodelujejo, delovali pozitivno in da bomo v letu 2020 pričeli z gradnjo.
Bolnišnica ima še vedno likvidnostne težave. Na začetku leta so znašale zapadle obveznosti do
dobaviteljev 1.778.658 EUR, konec leta pa 1.970.871 EUR. Kljub temu, da so se zapadle
obveznosti do dobaviteljev povečale za 192.213 eur, so se pa vse obveznosti do dobaviteljev
(zapadle in nezapadle skupaj), glede na preteklo leto znižale za 64.859 eur. Vlada RS nam je
odobrila za poplačilo neporavnanih zapadlih obveznosti 320.528,87 eur iz naslova
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1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796
DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294
ŠIFRA UPORABNIKA: 27863
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA
01100-6030278670
RAČUNA:
TELEFON: 02 749 14 00
TELEFAKS: 02 749 16 30
SPLETNA STRAN: http//www.sb-ptuj.si
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@sb-ptuj.si
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: Leto 1874
DEJAVNOSTI: Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni
Svet zavoda – 7 članov:
- ustanovitelj – 4 člani,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član,
- Mestna občina Ptuj – 1 član,
- zaposleni SB Ptuj – 1 član
Direktor
ORGANI ZAVODA: Strokovni vodja
Strokovni svet
Posvetovalni organi
Kolegij glavnih sester in vodij enot
Disciplinska komisija
Drugi organi oz. komisije
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1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA
SB Ptuj je bila na današnji lokaciji zgrajena v enem letu in uradno odprta 26. 10. 1874. Takrat
je bilo na treh oddelkih 100 postelj. Ob 100 letnici se je bolnišnica prvič povečala za dodatno
stavbo, v kateri so bili oddelek kirurgije, oddelek intenzivne nege, transfuzija in lekarna.
Sledilo je več prizidkov in gradenj, od katerih je bila zadnja predana svojemu namenu leta
1994. Zadnjih 25 let bolnišnica ni pridobila novih prostorov za izvajanje dejavnosti, izvedene
so bile le prenove in posodobitve posameznih obstoječih prostorov.
Do velike spremembe v organizaciji zdravstvene dejavnosti na Ptuju je prišlo v letu 1991, ko
sta iz TOZD-a, ki je združeval Zdravstveni dom Ptuj in SB Ptuj, bila ustanovljena dva
samostojna javna zdravstvena zavoda. Kot samostojni javni zdravstveni zavod SB Ptuj posluje
od izdaje Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni
zavod z dne 11. 2. 1993. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in
obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. SB Ptuj je regijska bolnišnica, ki danes
zagotavlja zdravstvene storitve 110.000 prebivalcem Spodnjega Podravja.
Večino prihodka SB Ptuj ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za storitve na področju sekundarne bolnišnične in
ambulantne dejavnosti. Že več let se SB Ptuj sooča s podcenjenostjo zdravstvenih programov,
ki jih izvaja. Veliko skrb SB Ptuj posveča tudi razvoju podpornih zdravstvenih dejavnosti, kot
so laboratorij, radiološka diagnostika in lekarna. SB Ptuj nenehno posodablja potrebno
medicinsko opremo in tehnologijo. Del zdravstvenih storitev ponuja tudi posameznikom in
pravnim osebam kot tržne storitve, kar predstavlja približno 3 % vseh prihodkov bolnišnice.
Pomemben element poslovne politike SB Ptuj je kakovost zdravstvenih storitev, tako
strokovna, kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kakovost
zdravstvenih storitev zvišuje z načrtovano kadrovsko politiko, rednim strokovnim
izpopolnjevanjem zaposlenih, gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem
prijaznih in humanih odnosov do uporabnikov zdravstvenih storitev.
Kvaliteta dela je predmet rednih nadzorov, tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje
zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela v SB Ptuj. Vsaka pripomba in kritika se
skrbno preveri in analizira. Poleg kakovostne zdravstvene storitve imajo uporabniki
zagotovljeno individualno, osebno obravnavo njihovih težav v prijaznem okolju. Skrb za
urejene poslovne prostore mogoča dobro počutje tako zaposlenih kot uporabnikov.
Kot vse bolnišnice v Sloveniji se tudi SB Ptuj sooča s pomanjkanjem strokovnih kadrov,
predvsem zdravnikov. Posebna pozornost se posveča ustvarjanju pogojev za zaposlovanje
zdravnikov iz notranjih virov – pridobivanje novih specializacij in skrb za dobro delovno
klimo, ki izpolnjuje pričakovanja mladih specialistov.
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SB Ptuj je tudi učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega
izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, srednje poklicnega
izobraževalnega programa bolničar - negovalec in študentov visokošolskega strokovnega
študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina
ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina.
Za uresničevanje svojega poslanstva se bolnišnica povezuje z zunanjim okoljem, predvsem pa
z Ministrstvom za zdravje (v nadaljevanju MZ) kot lastnikom, z ZZZS kot plačnikom in z
zdravstvenimi institucijami oziroma ustanovami na primarni, sekundarni in terciarni ravni.
Bolnišnica se povezuje tudi z lokalno skupnostjo in drugimi subjekti iz lokalnega okolja.
Bolnišnica nudi ekonomsko in socialno varnost več kot 500 delavcem, ki prihajajo pretežno iz
lokalnega okolja.

1.2.1. DEJAVNOST ZAVODA

Na podlagi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni
zdravstveni zavod št. 511-02/93-13/1-8 z dne 11. 2. 1993 s spremembami in dopolnitvami ter
na podlagi Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj št. 01/4-67/14-93 z dne 22. 9. 1993
s spremembami in dopolnitvami SB Ptuj, kot javni zdravstveni zavod, opravlja zdravstveno
dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:
G 47.730
H 52.210
I 55.209
I 56.102
I 56.103
I 56.290
L 68.200
M 72.110
M 72.190
M 72.200
P 85.590
Q 86.100
Q 86.220
Q 86.909
Q 87.100
S 96.010

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;
Druge nastanitve za krajši čas;
Okrepčevalnice in podobni obrati;
Slaščičarne in kavarne;
Druga oskrba z jedmi;
Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin;
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije;
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije;
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike:
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
Druge zdravstvene dejavnosti;
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego;
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
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1.2.2. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
SB Ptuj opravlja dejavnost v okviru bolnišničnih oddelkov, specialističnih ambulant in splošnih
služb. Bolnišnični oddelki in specialistične ambulante so naslednji:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Kirurški oddelek s specialističnimi ambulantami,
Ginekološko-porodni oddelek s specialističnimi ambulantami,
Interni oddelek s specialističnimi ambulantami,
Otroški oddelek s specialističnimi ambulantami,
Oddelek za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine s specialističnimi
ambulantami,
Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje,
Oddelek za RTG in ultrazvočno diagnostiko,
Lekarna,
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
Fizioterapija,
Očesna specialistična ambulanta,
Otorinolaringološka specialistična ambulanta,
Specialistična nevrološka ambulanta,
Raziskovalna dejavnost.

Podrobnejša organizacija je določena s Pravilnikom o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in
odgovornostih v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj.
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1.2.3. VODSTVO ZAVODA

VODSTVO ZAVODA
Na podlagi 14. člena Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17) SB
Ptuj vodi sanacijska uprava v sestavi:
➢ Anica Užmah, mag. posl. ved.;
➢ prim. viš. pred. dr. Teodor Pevec, dr. med., svetnik;
➢ mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Funkcija strokovnega vodje se v skladu s Sklepom o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr.
Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod in Statutom Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča
Ptuj izvaja v polovičnem delovnem času.
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ORGANIGRAM BOLNIŠNICE
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Tabela 1: Podrobnejša organizacija zavoda
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ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

POSLOVNO
POROČILO ZA
LETO 2019

Odgovorna oseba: Anica Užmah, direktorica
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06,
8/07, 102/10:
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in
razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za
izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili
doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje
zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso
izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o
investicijskih vlaganjih.
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO
DELOVNO PODROČJE ZAVODA
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08,
58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 –
odl. US),
‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11,
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 –
ZZDej-K in 36/19),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08,
107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in
66/19),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS.
‒ Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih
zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
‒ 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, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,
100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12,
100/15, 75/17 in 82/18),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,
108/13 in 100/15),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
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‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.
3/18 in 7/19),
‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list
RS, št. 97/09, 41/12),
‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS,
št. 7/10, 3/13),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno
službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne
16. 1. 2020), z dopolnitvami navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda:
-

Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni
zavod, 1993, s spremembami in dopolnitvami,
Statut Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 1993, s spremembami in dopolnitvami,
Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2018,
Poslovnik o delu poslovnega kolegija, 2018,
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2018,
Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 2019,
Pravilnik o službenih potovanjih, 2014,
Pravilnik o prejetih računih, 2014,
Pravilnik o izvajanju Uredbe o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni
obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, 2007,
Pravilnik o ocenjevanju in izvajanju nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih v Splošni
bolnišnici Ptuj, 2008,
Pravilnik o izobraževalni dejavnosti, 2008,
Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Splošni bolnišnici
dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2008, s spremembami in dopolnitvami,
Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2008,
Pravilnik o oddaji javnih naročil, 2014,
Pravilnik o evidenci in hrambi pošte splošnega pomena Splošne bolnišnice dr. Jožeta
Potrča Ptuj, 2008,
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošne bolnišnice Ptuj, 2008, s spremembami in
dopolnitvami,
Pravilnik o naročanju blaga in storitev v bolnišnici Ptuj, 2019,
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2010,
s spremembami in dopolnitvami,
Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in pritožbenem postopku v Splošni bolnišnici dr.
Jožeta Potrča Ptuj, 2010,
Odredba o upravičenosti do položajnega dodatka v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča
Ptuj, 2010,
Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici dr.
Jožeta Potrča Ptuj, 2017,
Pravilnik o prisotnosti psihoaktivnih snovi in prepoved uporabe nedovoljenih
psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in postopku za ugotavljanje njihove prisotnosti pri
delodajalcu, 2012,
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Pravilnik o uporabi službenih GSM telefonov, 2012,
Pravilnik o računovodstvu, 2019,
Pravilnik o registraciji delovnega časa z registrirno uro, 2012, s spremembami in
dopolnitvami,
Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda in imenovanje volilnih organov
za izvedbo volitev, 2017,
Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje (mobbing) na delovnem mestu in
varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj, 2013,
Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
2013,
Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj,
2014,
Pravila o oglaševanju zdravil zdravstvenim delavcem in o vodenju evidenc obiskov
zastopnikov farmacevtskih podjetij v Splošni bolnišnici Ptuj, 2015,
Pravilnik o samoplačniški dejavnosti, 2018,
Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti
(javna služba – tržna dejavnost), 2019,
Pravilnik o izterjavi dospelih neplačanih terjatev, 2019,
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti, 2014,
Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih iz naslova delovne uspešnosti, 2019,
Navodilo o začasnem in občasnem delu študentov in dijakov v SB Ptuj, 2008, s
spremembami in dopolnitvami,
Navodilo o notranjem naročanju zdravil, sanitetnega materiala in prehrane, 2008,
Navodila za izboljšanje poslovanja pri oddajanju javnih naročil, 2008 s spremembami in
dopolnitvami,
Navodilo o vodenju evidenc oddanih javnih naročil v SB Ptuj, 2008,
Navodilo o krogotoku dokumentov povezanih z naročanjem blaga in storitev ter izdajo
blaga iz skladišča in plačevanjem obveznosti, 2008,
Navodilo o odrejanju nadurnega dela v Splošni bolnišnici Ptuj, 2010, s spremembami in
dopolnitvami,
Navodilo za sklepanje podjemnih pogodb v Splošni bolnišnici Ptuj, 2012,
Protokol zaposlitve v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj s poudarkom na vključitvi
novih delavcev, 2019,
Navodilo za izvajanje samoplačniške dejavnosti, 2019,
Navodila v zvezi z zaposlovanjem v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2019,
Navodilo za uporabnike KADRIS4, 2019,
Požarni red, 2008,
Prenovljen načrt integritete, 2014,
Katalog informacij javnega značaja Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2019.
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
2.1. 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
moralnih etičnih načelih, kot na pravilih strokovnega in poslovnega obnašanja, načinu
internega in eksternega komuniciranja ter 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:
▪
▪
▪
▪
▪

vsi bolniki bodo deležni vrhunske zdravstvene oskrbe,
vsi bolniki bodo deležni kakovostne, strokovne in varne obravnave,
vsi zaposleni bodo zadovoljni s pogoji dela, delovnim okoljem in odnosi med
zaposlenimi,
SB Ptuj bo v slovenskem prostoru prepoznavna kot sodobna, varna, strokovna in prijazna
bolnišnica,
SB Ptuj bo 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.
2.2. 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.

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 in kolena – vstavljanje endoprotez,
estetske operacije, bariatrične operacije še povečalo).
1
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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.
Doseganje našega jasno opredeljenega poslanstva in vizije, da bodo naši pacienti deležni
vrhunske zdravstvene oskrbe, ki mora bit kakovostna, strokovna in varna, bolnišnica pa bo v
slovenskem prostoru in širše prepoznana kot sodobna, varna in prijazna ter tudi poslovno
učinkovita uspešna bolnišnica, ostaja naš osnovni cilj. Le ta nas opredeljuje in umešča v širši
družbeni prostor, ki prav tako stalno dinamično vpliva nas. Zato se je potrebno za uspešen
prehod v prihodnost tudi ustrezno stalno pravočasno odzivat na spremenjene razmere.
Dolgoročni cilji so naslednji:
Dolgoročni cilj bolnišnice na področju obsega dela, finančnega poslovanja in
obvladovanja stroškov je zagotavljanje zadostnih sredstev za stabilno poslovanje bolnišnice,
ki je osnova za dolgoročni strokovni razvoj bolnišnice. Izpostavljamo naslednje pomembne
dolgoročne cilje:
- Izpolnjevanje planiranega obsega programa s plačniki (predvsem ZZZS) na osnovi
dejanskih potreb prebivalstva,
- Uvajanje novih in širitev že obstoječih zdravstvenih programov na osnovi potreb
prebivalstva,
- Povečevanje obsega tržne dejavnosti
- Pozitivno poslovanje in s tem postopno pokrivanje izgube iz preteklih let.
- Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti
- Učinkovita izraba obstoječih sredstev in učinkovita naložbena politika
- Preglednost poslovanja
- Obvladovanje stroškov in povečevanje učinkovitosti
- Spremljanje izvajanja pogodb do dobaviteljev s določitvijo skrbnikov pogodb. Na
podlagi podatkov bomo zagotovili boljše načrtovanje, pripravo in izvedbo prihodnjih
postopkov.
Strokovni razvoj, razvoj kakovosti in varnosti ter komunikacija:
- Stalno spremljanje in izboljševanje procesov zdravstvene in nezdravstvene oskrbe, s
ciljem doseganja najsodobnejših z dokazi podprtih smernic obravnave,
multidisciplinarnega pristopa celostne obravnave pacienta in stalnega nadgrajevanja
akreditacijskih meril na vseh področjih delovanja zavoda.
- Projekt znanstveno raziskovalnega oddelka bo stimulator stalnega izobraževanja in
inovativnega razmišljanja.
- Stalna interna komunikacija, komunikacija z uporabniki in izvajanje informativno
izobraževalnih akcij ter prenos informacij do medijev za izvajanje našega poslanstva
za vse nas, izvajalce in uporabnike.
Cilje bolnišnice na pedagoškem področju, kadri in krepitev povezav in sodelovanje lahko
strnemo in sicer:
-

zagotavljati pogoje za normalno kadrovsko delovanje zavoda, v smislu nadomeščanja
odhodov v pokoj oz. prenehanja delovnega razmerja iz drugih razlogov,
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prioritetno zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo na delovnih mestih, kjer je to nujno
potrebno za ohranitev dejavnosti,
na ostalih delovnih mestih oz. poklicih, kjer niso prisotni tako pereči kadrovski
problemi je načrtovati ohranitev obstoječega stanja zaposlenih,
na pedagoškem področju je Splošna bolnišnica učna bolnišnica za zdravstvene
tehnike, kakor tudi diplomirane medicinske sestre in ta status Splošna bolnišnica mora
obdržati,
permanentno izvajanje izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj v in izven zavoda,
glede na strokovne zahteve ( napredek na znanstvenem in raziskovalnem področju in
zahteve za pridobitev oz. podaljšanje licenc, napredovanje) ter zahteve delovno pravne
zakonodaje in kolektivnih pogodb.
nadaljnja krepitev povezav in sodelovanja z drugimi bolnišnicami, obema UKC, ter
socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji,
organizacijami ter posamezniki. Sedanja koordinacija z Zdravstvenim domom Ptuj je
zadovoljiva, a se bi dala na določenih segmentih izboljšati, predvsem na področju
racionalizacije stroškov.

Na področju investicij, prostorske ureditve in vlaganj v informatiko lahko cilje
strnemo kot sledi:
-

-

na področju investicij je bilo v preteklih letih storjenega že veliko, a bo v prihodnje
potrebno izvajati investicije v obnovo zastarele in že amortizirane medicinske opreme.
Prav tako bodo potrebna sprotna vzdrževalna dela na posameznih oddelkih v smislu
beljenja, zamenjave dotrajanih podov in sprotnega investicijskega vzdrževanja,
potrebno bo zamenjati računalniško in programsko opremo, posodobit informacijski
sistem ter urediti elektronsko arhiviranje,
prioritetni cilj na področju prostorske ureditve je vsekakor izgradnja urgentnega
centra, nadalje obnova in preureditev oddelka za intenzivno terapijo in ureditev novih
operativnih prostorov, ki bi jih umestili v nadstropje zgradbe urgentnega centra. V
prihodnje bo potrebno urediti nove prostore diabetične ambulante. Na kirurškem in
internem oddelku nameravamo urediti nove zdravniške sobe. Sredstva za navedeno
področje bomo pridobili iz proračuna RS, iz naslova amortizacije, donacij in
nenazadnje tudi kohezijskih skladov EU.
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3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV
1. Izvajanje delovnega programa
- Dosledno izpolnjevanje ciljev iz Sanacijskega programa za uravnoteženo poslovanje, ki
se nanašajo na področje izvajanja dejavnosti in na področje prenove procesov temeljne
dejavnosti (klinične poti)
- Doseganje planiranega obsega programov skladno s pogodbo z ZZZS in določili
Splošnega dogovora
- Realizacija vseh prospektivnih programov
- Širitev programov z ZZZS - uvajanje novih dejavnosti in storitev (5 ciljev)
- Zagotavljanje pravilnega kodiranja storitev
- V okviru možnosti predlagati prestrukturiranja programov z zasledovanjem ključnega
cilja - skrajševanje čakalnih dob v primeru, ko bolnišnica ne more vplivati na realizacijo
(npr. zmanjšanje potreb po storitvah)
- Povečanje trženja zdravstvenih storitev izven pravic ZZZS (nadstandardne namestitve,
samoplačniške storitve, storitve laboratorija) in drugih storitev (prehrana, parkirnina)
- Redno pregledovanje čakalnih seznamov

2. Varna in kakovostna zdravstvena obravnava
-

Krepitev področja varne in kakovostne zdravstvene obravnave (interni strokovni nadzori,
spremljanje varnostnih incidentov)
Doseganje primerljivih rezultatov zdravljenja z drugimi regijskimi bolnišnicami (kazalniki
na podlagi rutinskih podatkov iz obračunskega sistema storitev)
Stalno izboljševanje zadovoljstva pacientov (spremljanje pritožb, pohval, izvedba ankete
o zadovoljstvu z obravnavo)
Vzpostavitev dokumentacije za vpeljavo standarda kakovosti po zahtevah standarda ISO
9001:2015.
Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti,
izvajanja pogovorov o varnosti, komunikacij, varnostnih vizit
Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih
informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih

3. Finančno poslovanje (povečanje prihodkov in obvladovanje odhodkov)
- Povečati prihodke za 6 % (novi programi, tržna dejavnost, pravočasno prestrukturiranje
programov, povečanje programov, ki so plačani po realizaciji)
- Realizirati nižjo rast odhodkov glede na rast prihodkov
- Povečanje sredstev iz naslova donacij glede na realizacijo v predhodnem letu
- Obvladovanje stroškov dela z optimalno organizacijo dela in racionalizacijo procesov z
vidika potreb po človeških virih skladno s ciljem izpolnjevanja vseh pogodbenih
obveznosti bolnišnice
- Elektronsko planiranje delovnega časa, evidentiranje prisotnosti in povezava z obračunom
plač
- Optimizacija procesa nabave – izvajanje javnih naročil, spremljanje izvajanja pogodb
- Obvladovanje zalog - trimesečno spremljanje oddelčnih zalog količinsko in vrednostno
- Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti
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4. Poslovni procesi (učinkovita obravnava, varno delovno okolje)
-

Ustrezna organiziranost enot in oddelkov, urejenost procesov in ustrezna informacijska
podpora za učinkovito obravnavo pacientov
Stalen razvoj in uvedba novih kliničnih poti
Zagotavljanje varnega delovnega okolja v urejenih in varnih objektih in delovnih
prostorih (vzdrževanje, požarna varnost)
Sledenje strokovnemu razvoju in strokovnim smernicam (uvajanje novih metod, novih
znanj)

5. Kadri
- Aktivna kadrovska politika za zaposlitev manjkajočih strokovnih kadrov
- Realizacija načrta strokovnega izobraževanja in usposabljanja
- Izboljšanje informiranja in komuniciranja zaposlenih
- Izobraževanje in usposabljanje vodstvenih kadrov (veščine vodenja)
- Vzpodbujanje inovativnosti zaposlenih in razvojne naravnanosti
- Spremljanje zadovoljstva zaposlenih (anketiranje)
- Promocija zdravja na delovnem mestu
- Zmanjšanje absentizma

6. Prostori, oprema, informacijska podpora
-

Nabava potrebne medicinske opreme za izvajanje kakovostnih in varnih storitev v okviru
finančnih zmožnosti
Izboljšanje prometnega režima na območju bolnišnice
Zagotovitev projektne in investicijske dokumentacije za urgentni center in pričetek
gradnje
Izgradnja trafo postaje za nemoteno oskrbo z elektriko in zagotovitev nadomestnega
napajanja v primeru izpada
Prenova prostorov bolnišnične lekarne
Pridobiti dodatna finančna sredstva za investicije iz proračuna RS in sredstev EU
Zagotavljanje celovite informacijske podpore delovnim procesom (programi, licence)
Zagotovitev strežniške in mrežne opreme za nemoteno delovanje informacijske podpore
(nadgradnja diskovnega polja, komunikacijsko omrežje)
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Na osnovi dolgoročnih ciljev je bilo izpostavljenih 46 pomembnejših letnih ciljev, od katerih
je bilo realiziranih 36 ciljev (78,26%), nerealizirani 4 cilji (8,70%) in delno realiziranih 6
ciljev (13,04%). Iz navedenega lahko sklepamo, da smo bili pri realizaciji ciljev v letu 2019
bolj uspešni, kot v letu 2018.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV
Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3
Letni cilji

Realizirani cilji Nerealizirani cilji Delno realizirani cilji Skupaj

Izvajanje delovnega programa

10

Varna in kakovostna zdravstvena obravnava

5

1

6

Finančno poslovanje (povečanje prihodkov
in obvladovanje odhodkov)

6

2

8

Poslovni procesi (učinkovita obravnava,
varno delovno okolje)
Kadri
Prostori, oprema, informacijska podpora
Skupaj vsi cilji
Odstotek realizacije (%) ciljev

2

12

4

4

7
4

1
1

3

8
8

36

4

6

46

78,26%

8,70%

13,04%

100,00%

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da smo z realizacijo ciljev lahko
zadovoljni, je pa še vseeno nekaj ciljev, ki niso realizirani ali so delno realizirani. Razloge za
nerealizacijo nekaterih ciljev podajamo v točki 12. Letnega poročila.
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Tabela 3: Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev
LETNI CILJI PO
POSAMEZNIH PODROČJIH

KAZALNIK MERJENJA
USPEŠNOSTI

CILJNA VREDNOST
KAZALNIKA

1. Izvajanje delovnega programa
Dosledno izpolnjevanje ciljev
Sanacijskega programa za
uravnoteženo poslovanje, ki se
nanašajo na področje izvajanja
dejavnosti in na področje
prenove procesov temeljne
dejavnosti (klinične poti).

Doseganje planiranega obsega
programov skladno s pogodbo z
ZZZS in določili Splošnega
dogovora.

Realizacija vseh prospektivnih
programov.

Poročanje o realizaciji RAST tabele po rokovniku
in zahtevah MZ in mesečno
poročanje za interno
informiranje.

Cilj je realiziran.
Tabele RAST so bile
pripravljene skladno z
rokovnikom poročanja,
neto finančni učinek
izvedenih sanacijskih
ukrepov znaša 1.669.977
EUR.

Priprava mesečnih in
obdobnih operativnih
planov po posameznih
dejavnostih.

Cilj je realiziran.
Mesečna poročila so bila
pripravljena redno, ob
odstopanju od plana se je
sproti ukrepalo.

Poglobljeno spremljanje
realizacije na segmentih,
kjer se tekom leta pojavljajo
odstopanja od zastavljenih
pogodbenih obsegov ZZZS.

Rezultat stalnega
spremljanja je 100%
finančna realizacija.
Delovni programi so bili
realizirani v najvišji
možni meri glede na
razpoložljive resurse.

Mesečno poročilo o
realizaciji plana
prospektivnih programov.

Cilj je realiziran.
Mesečna poročila so bila
pripravljena redno, ob
odstopanju od plana se je
takoj ukrepalo. Programi,
ki niso realizirani, nimajo
povpraševanja (pacientov)
prestrukturiranje pa ni
mogoče, ker so oblikovani
za skrajševanje čakalnih
dob.
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Pričetek delovanja
polintenzivne terapije na
kirurškem oddelku.

Cilj ni realiziran.
Med analizo je bilo
ugotovljeno, da ni
finančno vzdržen, niti
strokovno nujno potreben.

Povečana obravnava
bolnikov z možgansko
kapjo.

Cilj je realiziran.
V letu 2018 je bilo
realiziranih 25 primerov, v
letu 2019 pa 72 primerov poročilo o realizaciji
delovnega programa.

Pričetek izvajanja EMG
storitev.

Cilj je realiziran.
V letu 2018 se storitev
EMG ni izvajala, v letu
2019 izvedenih 198 EMG
preiskav.

Pričetek delovanja
multidisciplinarne razvojne
ambulante.

Cilj je realiziran.
V letu 2019 je tim
razvojne okrepljen s
strokovnim kadrom:
psiholog, logoped, delovni
terapevt in socialni
delavec v polovičnem
delovnem času.

Pričetek delovanja
rehabilitacije bolnikov s
kadriovaskularnimi
boleznimi.

Cilj je realiziran.
S 1. 3. 2019 je ZZZS v
Pogodbo vključil izvajanje
programa ambulantne
kardiološke rehabilitacije
v obsegu 1,00 nosilca.
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Zagotavljanje pravilnega
kodiranja storitev.

Spremljanje ustreznosti
evidentiranja zdravstvenih
storitev (komisija za SPP,
ustreznost evidentiranja
spec. amb. storitev,
izvedene delavnice),
vzpostavljanje stalnih
kontrol pri vnosu podatkov.

Cilj ni realiziran.
Ob finančno-medicinskih
nadzorih je bilo
ugotovljenih več
nepravilnosti kot v letu
2018.
Denarne kazni so v letu
2019 znašale 6.978 EUR,
v letu 2018 pa 750 EUR.
Cilj je realiziran.
V letu 2019 sta bila ZZZS
podana dva predloga
prestrukturiranj
programov. Enemu je bilo
ugodeno, realizacija pa
pomeni večje prihodke.

V okviru možnosti predlagati
prestrukturiranja programov z
zasledovanjem ključnega cilja skrajševanje čakalnih dob v
primeru, ko bolnišnica ne more
vplivati na realizacijo (npr.
zmanjšanje potreb po storitvah).

Predlagati prestrukturiranje
dogovorjenega programa.

Povečanje trženja zdravstvenih
storitev izven pravic ZZZS
(nadstandardne namestitve,
samoplačniške storitve, storitve
laboratorija) in drugih storitev
(prehrana, parkirnina).

Spremljanje prihodkov iz
tržne dejavnosti.

Cilj je realiziran.
Učinek tržnih prihodkov
na finančni rezultat
poslovanja v letu 2019 v
višini 32.333 EUR.

Redno pregledovanje čakalnih
seznamov.

Čiščenje čakalnih seznamov
skladno s pravilnikom o
naročanju in najdaljših
dopustnih čakalnih dobah.

Cilj je realiziran.
Čakalni seznami so
prečiščeni in zagotovljena
je enakopravna obravnava
bolnikov.
Čakalne dobe in število
čakajočih na zdravstvene
storitve se redno
posodablja.
Povprečne čakalne dobe v
primerjavi z letom 2018
so se zmanjšale, za
stopnjo nujnosti hitro pri
22% dejavnosti, za
stopnjo nujnosti redno pri
30% dejavnosti.
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2. Varna in kakovostna zdravstvena obravnava
Krepitev področja varne in
kakovostne zdravstvene
obravnave (interni strokovni
nadzori, spremljanje varnostnih
incidentov).

Izvajanje zdravstvene
dejavnosti po kliničnih
smernicah, s pomočjo
kliničnih poti in standardov.

Doseganje primerljivih
rezultatov zdravljenja z drugimi
regijskimi bolnišnicami
(kazalniki na podlagi rutinskih
podatkov iz obračunskega
sistema storitev).

Spremljanje kazalnikov
kakovosti po metodologiji
MZ.

Stalno izboljševanje
zadovoljstva pacientov
(spremljanje pritožb, pohval,
izvedba ankete o zadovoljstvu z
obravnavo).

Anketiranje bolnikov o
zadovoljstvu z obravnavo
Spremljanje pritožb in
pohval.
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Cilj je realiziran.
V letu 2019 smo izvedli
štiri strokovne nadzore in
eno MM konferenco.
Izvedli smo dve notranji
presoji.
Cilj je realiziran.
Kazalniki kakovosti so na
ravni slovenskega
povprečja. Cilj zmanjšanje
RZP je realiziran, število
pridobljenih RZP se je
zmanjšalo.
Pri prijavljanju poškodbe
z ostrim predmetom
nimamo težav, saj smo z
osveščanjem zaposlenih
vspostavili prijavljanje
vseh poškodb, cilj je
realiziran.
Izboljšanje kazalnika
MRSA je realizirano, saj
se je število bolnikov, ki
so pridobili okužbo z
MRSA zmanjšalo.
Z rezultati higiene rok
smo zadovoljni, vendar bi
lahko bili še boljši.
Cilja zmanjšanja števila
padcev nismo dosegli,
vendar smo v primerjavi z
drugimi bolnišnicami z
rezultatom zadovoljni.
Cilj je realiziran.
Zadovoljstvo pacientov v
bolnišnici se je povečalo.
Povprečna ocena je 4,1.
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zahtevah standarda ISO
9001:2015.
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Izbira svetovalca za pomoč
pri vzpostavitvi
dokumentacije sistema
vodenja kakovosti.

Sklenitev pogodbe o
sodelovanju.

Povečano informiranje
zaposlenih o vsebinah s področja
izboljševanja kakovosti,
izvajanja pogovorov o varnosti,
komunikacij, varnostnih vizit,
poslovanju.

Mesečno poročanje.
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Cilj je delno realiziran.
Obnovili smo obstoječ
standard HRN EN ISO
15189:2008 medicinski
laboratorij, posebne
zahteve za kakovost in
kompetentnost ter
ISO 9001:2015 standard
za proces sterilizacije.
Nacionalni odbor za
spodbujanje dojenja
Unicef Slovenija nam je
ponovno podelil naziv
»Novorojencem prijazna
porodnišnica«.
Še vedno smo v fazi
zbiranja ponudnikov za
postopek akreditacije.
Napisali smo manjkajoča
navodila za delo, ki so
potrebna za pridobitev
standarda kakovosti ISO
9001:2015.
Cilj je realiziran.
Cilj poročanje o
varnostnih zapletih,
škodljivih dogodkih in
»near miss« dogodkih s
pomočjo
standardiziranega obrazca
je dosežen, sprejeti so vsi
sistemski ukrepi za
izboljšavo. Na oddelkih se
enkrat mesečno izvajajo
pogovori o varnosti.
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Izboljšanje informiranja
uporabnikov zdravstvenih
storitev in izvajanje ciljnih
informativno – izobraževalnih
promocijskih akcij na različnih
področjih.

Stalno posodabljanje spletne
strani SB, informiranje in
ozaveščanje bolnikov o
bolezni in tveganjih
(brošure, zloženke) dnevi
odprtih vrat.

Povečati prihodke za 6% (novi
programi, tržna dejavnost,
pravočasno prestrukturiranje
programov, povečanje
programov, ki so plačani po
realizaciji).

Pravne podlage za tržne
storitve. Ceniki, navodila.

Cilj je realiziran.
Izvedeni so bili: dan
odprtih vrat ginekološkoporodnega oddelka in
laboratorija, organizacija
strokovnih srečanj ter
osveščanje o raku dojke.
Izvedli smo predavanja za
osnovnošolce o ledvični
bolezni, predstavitev
poklicev osnovnošolcem
ptujskih šol, ipd.
3. Finančno poslovanje (povečanje prihodkov in obvladovanje odhodkov)

Realizirati nižjo rast odhodkov Poročila.
glede na rast prihodkov.

Povečanje sredstev iz naslova
donacij glede na realizacijo v
predhodnem letu.

Prošnje, obiski.

Obvladovanje stroškov dela z
optimalno organizacijo dela in
racionalizacijo procesov z vidika
potreb po človeških virih
skladno s ciljem izpolnjevanja
vseh pogodbenih obveznosti
bolnišnice.

Izvajanje kadrovskega
načrta uravnoteženo s
potrebami za nemoteno
izvajanje dejavnosti.
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Cilj je realiziran.
Prihodki so se povečali za
10,03%. Prihodki iz
naslova nove
samoplačniške dejavnosti
v letu 2019 pa so znašali
25.855 EUR.
Cilj je realiziran.
Prihodki so se v letu 2019
povečali za 10,03%,
odhodki pa za 6,57%.
Cilj je realiziran.
Prejete donacije za namen
izobraževanje so se nam v
letu 2019 povečale za 5%.
I=60.619 EUR/57.749
EUR
I=1,05
Cilj je delno realiziran.
Zaposlovanje je potekalo
v skladu z rebalansom
finančnega načrta, pri
čemer pa decifitarnih
poklicev kljub vsem
ukrepom (iskanje preko
vez in poznanstev, v
tujini) nismo uspeli
zaposliti.
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Elektronsko planiranje
delovnega časa, evidentiranje
prisotnosti in povezava z
obračunom plač.

Določitev in opredelitev
vseh pravil, da bodo
evidence popolne.

Ustrezna organiziranost enot in
oddelkov, urejenost procesov in
ustrezna informacijska podpora
za učinkovito obravnavo
pacientov.

Spodbujanje, vodenje z
Cilj je realiziran.
zgledom, iskanje in uvajanje Proces ni nikoli dokončan,
dobrih praks.
bolnišnica je urejena,
zapisano v zapisnikih
sestankov kolegija
zdravstvene nege in
strokovnega sveta.

Cilj je delno realiziran.
Navodila in pravila
evidentiranja so
vzpostavljena.
Odpravljajo se napake na
nivoju evidenc, za prenos
v plače podatki o
evidencah še niso
primerno urejeni, zato še
ni bil izveden.
Optimizacija procesa nabave –
Izbira najugodnejših
Cilj je realiziran.
izvajanje javnih naročil,
dobaviteljev blaga, storitev
Izvedenih več javnih
spremljanje izvajanja pogodb.
in opreme ter gradenj in
naročil, kot tudi
zagotavljanje najugodnejših evidenčnih naročil.
storitev vzdrževanja opreme Pogajanja s ponudniki za
in prostorov.
znižanje cen materialov,
storitev in opreme.
Spremljanje izvajanja
pogodb s strani skrbnikov.
Obvladovanje zalog - trimesečno Redno spremljanje zalog,
Cilj je realiziran.
spremljanje oddelčnih zalog
polletni popis zalog,
Dnevi vezave zaloga
količinsko in vrednostno.
združevanje oddelčnih
materiala v letu 2018 so
zalog.
znašali 41,23 dni, v letu
2019 pa znašajo 36,29 dni.
Zaloge so se znižale za
12%.
Zagotavljanje kratkoročne in
Redna izterjava zapadlih
Cilj je realiziran.
dolgoročne plačilne sposobnosti. terjatev, preverjanje zalog.
Kazalnik plačilne
sposobnosti se je v
primerjavi s preteklim
letom znižal iz 2,11 na
1,89.
4.Poslovni procesi (učinkovita obravnava, varno delovno okolje)
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Stalen razvoj in uvedba novih
kliničnih poti.

Vzpodbujanje
multidisciplinarnega dela,
obveščanje pacientov o
pričakovanih rezultatih.
Zagotavljanje varnega delovnega Izvajanje aktivnosti rednega
okolja v urejenih in varnih
vzdrževanja opreme in
objektih in delovnih prostorih
prostorov.
(vzdrževanje, požarna varnost).
Sledenje strokovnemu razvoju in
strokovnim smernicam (uvajanje
novih metod, novih znanj).

Načrtno izobraževanje za
zagotavljanje nemotenega
dela.

Cilj je realiziran.
V letu 2019 je bilo
napisanih šest novih
kliničnih poti.
Cilj je realiziran.
V letu 2019 je bilo manj
poškodb na delu in
poškodb obiskovalcev.
Cilj je realiziran.
Zaposleni se primerno
izobražujejo in hkrati
uvajamo nove metode
zdravljenj.

5. Kadri
Aktivna kadrovska politika za
zaposlitev manjkajočih
strokovnih kadrov.

Vzdrževanje mentorstevglavni mentorji, ustvarjanje
dobrih pogojev za delo
zdravnikov.

Realizacija načrta strokovnega
izobraževanja in usposabljanja.

Omogočanje izobraževanj
zaposlenih s področja dela.
Izvajanje internih
strokovnih izobraževanj.

Izboljšanje informiranja in
komuniciranja zaposlenih.

Vzpostavitev elektronskih
naslovov vseh zaposlenih.

Izobraževanje in usposabljanje
vodstvenih kadrov (veščine
vodenja).

Število izobraževanje in
delavnic za vodilne kadre.
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Cilj je realiziran.
Mentorji se izobražujejo
za ohranitev pogojev za
mentorje.
Na MZ in ZZS smo
aktivno pošiljali pozive k
odobritvi specializantov,
hkrati smo ustvarili
prijazno in zanimivo
delovno okolje, ki
privablja mlade zdravnike.
Cilj ni realiziran, stroški
izobraževanj so višji, kot
v letu 2018

Cilj je realiziran,
obveščanje in informiranje
zaposlenih poteka po
elektronski pošti.
Cilj je realiziran.
V letu 2019 ta bila
izvedna dva izobraževanja
za vodstveni kader na
temo Vodenje zaposlenih
in Stres na delovnem
mestu.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2019

Vzpodbujanje inovativnosti
zaposlenih in razvojne
naravnanosti.

Poziv za nove predloge,
ideje, vzpodbuda
ustvarjalnosti pri iskanju in
odkrivanje rešitev za
probleme.

Spremljanje zadovoljstva
zaposlenih (anketiranje).

Anketiranje zaposlenih o
zadovoljstvu z delom.

Cilj je realiziran.
Z namenom vzpodbude
ustvarjalnosti za reševanje
problemov smo v letu
2019 izvedli
izobraževanje vodij za
dojemanje inovativnosti in
sprejemanje novih idej na
temo Kreiranje pozitivne
komunikacije.
Cilj je realiziran.
Anketa o zadovoljstvu
zaposlenih v letu 2019 je
bila izvedena, število
izpolnjenih anket se je
povečalo za 10,5% v
primerjavi z 2018.
Povprečna ocena
zadovoljstva je 3,5 točk
(od 1 do 5) in je enaka kot
v letu 2018.

Prenova anketnega
vprašalnika.

Anketni vprašalnik ni bil
prenovljen.

Izraba vseh virov in podlag
za nagrajevanje.

Redna delovna uspešnost
se v letu 2019 skladno z
dogovor med vlado in
sindikati ni izplačala.
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Promocija zdravja na delovnem Promoviranje zdrave
mestu.
prehrane, promoviranje
telesne aktivnosti.

Cilj je realiziran.
V letu 2019 so bila
izvedena izobraževanja o
skrbi za lastno zdravje, iz
varstva pri delu, o
bolnišničnih okužbah ter
gripi. Izvedeno je bilo
brezplačno cepljenje
zaposlenih. Zaposlenim
izvajamo redne zdravniške
preglede. Za lažje in varno
delo dokupujemo
hidravlične in električne
postelje. Sprotno
menjujemo dotrajane
pisarniške stole. Udeležili
smo se športnih iger
slovenskih bolnišnic.
Zmanjšanje absentizma.
Analiza absentizma zadnjih Cilj je realiziran.
Narejena je analiza
treh let, vodenje
absentizma za zadnje tri
individualnih razgovorov
leta. Z zaposlenimi, ki so
nadrejenih z delavci, ki so
dolgotrajno večkratno
nadpovprečno odsotni
odsotni z dela vodimo
zaradi bolezni.
razgovore. Odstotek
dolgotrajnih bolniških
odsotnostih se je zmanjšal.
Zdravstveni absentizem
se bistveno ni spremenil,
le da je manj bolniških
staležev za nego otroka. V
letu 2019 je bilo več
porodniških dopustov, kar
povečuje odsotnost z dela.
6. Prostori, oprema, informacijska podpora
Nabava potrebne medicinske
opreme za izvajanje kakovostnih
in varnih storitev v okviru
finančnih zmožnosti.

Izpolnjevanje finančnega
načrta.
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Cilj je realiziran.
Investicije so bile
izvedene skladno z
rebalansom finančnega
načrta, razen nekaj
manjših nujnih investicij,
ki se jih ni dalo predvideti.
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Izboljšanje prometnega režima
na območju bolnišnice.

Zagotovitev projektne in
investicijske dokumentacije za
urgentni center in pričetek
gradnje.

Izgradnja trafo postaje za
nemoten oskrbo z elektriko in
zagotovitev nadomestnega
napajanja v primeru izpada.

Prenova prostorov bolnišnične
lekarne.

Pridobiti dodatna finančna
sredstva za investicije iz
proračuna RS in sredstev EU.
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Uvedba parkirnega režima,
spremljanje rešitve in
prilagajanje optimalnemu
delovanju.

Cilj je delno realiziran.
Parkirni sistem je bil
uveden, analiza je bila
izvedena, število parkirnih
mest je glede na potrebe
premajhno. V 2019 so bile
izvedene aktivnosti za
povečanje kapacitet,
dokončna realizacija
januar 2020.
Uskladitev različnih mnenj
Cilj je delno realiziran.
in interesov glede UC.
Projektna dokumentacija
je pripravljena, prav tako
vse aktivnosti za izdajo
sklepa o sofinanciranju.
Vlada sklepa o
financiranju še ni izdala.
Objava javnega naročila in
Cilj je realiziran.
izbira izvajalca, gradnja.
Javno naročilo je bilo
uspešno izvedeno, sklep o
izbiri izvajalca izdan v
decembru 2019, pogodba
z izbranim izvajalcem
podpisana v januarju
2020, pričetek gradnje v
marcu 2020.
Priprava investicijske
Cilj ni realiziran.
dokumentacija, sklep o
Investicijska
financiranju in postopek
dokumentacija je bila na
javnega naročila.
zahtevo MZ trikrat
popravljena. DIIP je
pripravljen, sklep o
financiranju zaradi
previsoke finančne
vrednosti ni izdan.
Projekt je vezan na UC in
ga je zaradi sprememb
potrebno popraviti.
Popravek projekta je v
teku.
Spremljanje javnih razpisov. Cilj je delno realiziran.
V letu 2019 je bil odobren
projekt izgradnje trafo
postaje, ki bo sofinanciran
ob izvedbi s strani MZ v
letu 2020.
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Razvijanje in
implementiranje rešitev za
bolšje in celovite evidence
in za prihranek časa na
analitiki podatkov v
primerjavi z ročnim
vnašanjem in obdelavo
podatkov.

Zagotovitev strežniške in mrežne Realizacija finančnega
opreme za nemoteno delovanje
načrta, izbira izvajalca in
informacijske podpore
vgradnja.
(nadgradnja diskovnega polja,
komunikacijsko omrežje).
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Cilj je realiziran.
V letu 2019 je bilo
izvedenih več nadgradenj
informacijske podpore z
namenom boljših evidenc
in manj ročnih evidenc.
Z novimi fukcionalnostmi
so bili nadgrajeni Medis,
Arilab in Gosoft.
Cilj je realiziran.
Diskovno polje
strežniškega sistema je
bilo nadgrajeno.
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS
Obseg programa zdravstvenih storitev za leto 2019 je bolnišnica načrtovala na osnovi
Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 in Aneksov št. 1, 2 in 3 k Dogovoru oziroma
skladno s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 in
pripadajočimi aneksi (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).
Na predlog Pogodbe za leto 2019 je bolnišnica v odprtem roku vložila arbitražni zahtevek s
predlogom za povečanje števila uteži za 900 uteži. V arbitražnem postopku zahtevku
bolnišnice ni bilo ugodeno, ker arbitražna komisija nima pristojnosti za odločanje, saj
zahtevek ni bil v skladu s SD 2019 (30. čl. in 2. odst. 32. čl. “O zahtevkih izvajalcev za
povečanje obstoječih programov, za nove programe, za boljše vrednotenje obstoječih
programov oziroma o drugih zahtevah izvajalcev oziroma Zavoda, ki niso v skladu z
Dogovorom, se na arbitraži ne odloča. Arbitraža ni pristojna za odločanje o zahtevkih
izvajalca ali Zavoda, ki niso v skladu s tem Dogovorom.)” in bi arbitražna komisija z
vsebinsko odločitvijo prekoračila meje svojih pristojnosti. Arbitraža je predlagala, da se
pripravi predlog za odpravo nesorazmernih razlik med povprečno realizirano in plansko
pogodbeno utežjo ABO v okviru dogovarjanj za Splošni dogovor 2020. Bolnišnica predlog za
povečanje števila uteži predlaga v vsakokratnem Dogovoru že več let.
Programi, plačani po realizaciji, so bili načrtovani glede na realizacijo preteklega leta (RTG,
UZ, CT, onkološka ambulanta, medikamentozni splav, diagnostična histeroskopija in
histeroskopske operacije, dializna dejavnost, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku,
matere dojilje in nekaterimi prospektivni programi (porod, splav, kirurško zdravljenje rakave
bolezni, zdravljenje možganske kapi).
Pridobivanje novih programov (širitve)
V Splošnem dogovoru 2019 je bila za nekatere zdravstvene programe omogočena širitev v
kolikor izvajalec izpolnjuje zahteve glede strokovnih kadrov, opreme in prostorov. Ker smo v
bolnišnici izpolnjevali pogoje so bili v Pogodbi v letu 2019 spremenjeni (povečani) naslednji
programi:
- Fizioterapija – izvajanje programa specialnih obravnav v obsegu 1360 obravnav letno, ki
ga izvaja fizioterapevt s specialnimi znanji.
- Razvojna ambulanta – izvajanje programa razvojne ambulante z vključenim centrom za
zgodnjo obravnavo z vključevanjem zdravstvenih delavcev po standardu
• S 1.4.2019 psihologinja (1,0)
• S 1.5.2019 delovna terapevtka (1,0)
• S 1.6.2019 socialna delavka (0,5)
• S 1.8.2019 logopedinja (1,0).
- Ambulantna kardiološka rehabilitacija – pogoje za pridobitev programa je bolnišnica
izpolnila 1.3.2019. Izpolnjevaje pogojev preverja in nadzira UKC Ljubljana, Center za
preventivno kardiologijo, ki izdaja potrdilo o ustrezni tehnični opremljenosti in o
izobrazbi kadrov.
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Prestrukturiranje obstoječih programov
Bolnišnica je v letu 2019 vložila dva predloga prestrukturiranja programov zdravstvenih
storitev in sicer na področju:
- specialistične ambulantne dejavnosti internistike in kirurgije ter za proktoskopije,
- specialistične bolnišnične dejavnosti za operacije žolčnih kamnov, odstranitev
osteosintetskega materiala (OSM) in artroskopske operacije
Na področju specialistične ambulantne dejavnosti je bolnišnica na podlagi pozitivnega mnenja
ZZZS OE Maribor in soglasja Ministrstva za zdravje znižala program internistike za 0,24346
tima ob istočasnem povečanju programa proktoskopij za 120 primerov, programa
specialistične kirurgije za 0,13994 tima in programa kirurgije z operativo za 0,06319 tima.
Spremembe veljajo od 1. 1. 2019 dalje.
K predlogu prestrukturiranja programa operacij žolčnih kamnov, zmanjšanje teh za 66
operacij, ob istočasnem povečanju operacij OSM za 49 in povečanju artroskopskih operacij
za 48 operacij, pa bolnišnica ni prejela pozitivnega soglasja ZZZS, ker ni mogoče
prestrukturirati programov, za katere je ZZZS zagotovila dodata sredstva z namenom
skrajševanja čakalnih dob.
Predlogi bolnišnice za Splošni dogovor 2019 in Aneks št. 2
Bolnišnica je v oktobru 2018 za širitve programov v Dogovoru za leto 2019 predlagala
naslednje spremembe in povečanja programov na letni ravni:
➢ Akutna bolnišnična obravnava – povečanje števila uteži za 997,84 uteži,
➢ Endoproteze kolka in kolena – povečanje števila operacij za 40 kolkov in 30 kolen,
➢ Operacije na ožilju (krčne žile) – predlog za nov program v obsegu 75 operacij,
➢ Operacije morbidne (bolezenske) debelosti – predlog za nov program v obsegu 10
operacij,
➢ Odstranitev osteosintetskega materiala – povečanje števila operacij za 26 OSM,
➢ Dispanzer za ženske – povečanje programa za 0,20 nosilca,
➢ Fiziatrija – predlog za nov program v obsegu 1,00 nosilca,
➢ Kirurgija – širitev programa ambulantne kirurgije za 0,57 nosilca.
Ker se partnerji dogovarjanja o predlogih izvajalcev niso uspeli dogovoriti, je o spornih
vprašanjih za Splošni dogovor 2019 odločala Vlada RS, ki pa ni ugodila nobenemu predlogu
bolnišnice.
V aprilu 2019 smo za Aneks št. 2 k Dogovoru 2019 ponovno predlagali spremembe in
povečanja programov iz predhodnega predloga za Splošni dogovor 2019, kateremu smo
dodali še predloge:
➢ Da se v standardu razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo zahteva po
specialistu klinične psihologije zamenja s psihologom,
➢ Odstranitev osteosintetskega materiala – povečanje števila operacij za 49 OSM,
➢ Artroskopske operacije – povečanje programa za 48 operacij,
➢ Fizioterapija – povečanje programa za 1,00 nosilca,
➢ Hematološka ambulanta – nov programa v obsegu 0,25 nosilca,
➢ Nevrologija – povečanje programa za 1,50 nosilca (0,50 nosilca za ambulanto in 1,00
nosilca za EMG preiskave),
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➢ Šola za starše – nov program za 1,00 nosilca.
O spornih vprašanjih Aneksa št. 2 je odločala Vlada RS, upoštevan je bil le predlog, da v
razvojni ambulnati s vključenim centrom za zgodnjo obravnavo lahko izvaja storitve tudi
psiholog in ne zgolj specialist klinične psihologije. Vsi ostali predlogi bolnišnice so bili
zavrnjeni.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 – pomembnejše novosti in določila, ki so
vplivala na obseg zdravstvenih programov v bolnišnici Ptuj:
– »Opredeli se povišanje plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih
storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca 5 %.
– Program fizioterapije iz točke 1.6. ne vključuje specialnih fizioterapevtskih obravnav, ki jih
izvajalci načrtujejo posebej. Osnova za načrtovanje je realizirano število specialnih
fizioterapevtskih obravnav v preteklem letu, ki se pomnoži z 10. Ob vključitvi novega
fizioterapevta za specialne fizioterapevtske obravnave v tekočem letu izvajalec zanj
načrtuje 100 specialnih fizioterapevtskih obravnav letno. Zavod izvajalcu plača vse
specialne fizioterapevtske obravnave v realiziranem obsegu.
– V Prilogi I Splošnega dogovora za leto 2019 se standard Razvojna ambulanta z vključenim
centrom za zgodnjo obravnavo spremeni tako, da se glasi:
327 061 RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

od 1.1.2019 dalje

KADER
DELAVCI IZ UR PLAČNI RAZRED BRUTO PLAČA SKUPNA PORABA
Pavšal
ZDRAVNIK SPECIALIST
1,00
54
44.330,53
1.023,61
25.233
SPEC. KLINIČNE PSIHOLOGIJE
1,00
49
36.436,40
1.023,61
21.522
KLINIČNI LOGOPED/LOGOPED
2,00
41
53.247,66
2.047,23
43.044
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
3,00
37
68.273,96
3.070,84
55.809
ZDRAVSTVENI TEHNIK
1,00
28
15.989,49
1.023,61
12.726
DIPL. DELOV. TERAPEVT/VIŠJI DELOV. TERAPEVT
2,00
34
40.463,68
2.047,23
43.044
DIPL. MED. SESTRA/VIŠJA MED. SESTRA
1,00
37
22.757,99
1.023,61
16.457
SPECIALNI PEDAGOG
1,00
37
22.757,99
1.023,61
16.457
SOCIALNI DELAVEC
0,50
37
11.378,99
511,81
10.761
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI
1,91
27
29.365,25
1.955,10
SKUPAJ
14,41
345.001,94
14.750,27
245.053
FINANČNI NAČRT
SKUPAJ PROGRAM
BRUTO OD
345.001,94
OBVEZNOSTI
55.545,31
SKUPNA PORABA
14.750,27
PREMIJA ZA DOD. POKOJ. ZAVAROVANJE
5.406,34
MATERIALNI STROŠKI
33.232,34
AMORTIZACIJA
3.421,27
DODATNA SREDSTVA ZA INFORMATIZACIJO
945,28
SKUPAJ - EUR
458.302,75
CENA / PAVŠAL
1,87
Opomba: Na mesto fizioterapevta s specialnimi znanji se lahko izjemoma zaposli tudi diplomirani fizioterapevt, ki potem dela pod mentorstvom do pridobitve
ustreznega dodatnega znanja. Pri specialistu klinične logopedije/logopedu se upošteva plačni razred glede na dejansko zaposlen kader.

– Prvi pregledi v zunajbolnišnični specialistični dejavnosti izvajalec ne more načrtovati na
tim manj prvih pregledov kot:
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– Izvajalci program (točke) prvih pregledov načrtujejo ločeno od ostalega programa
specialistične zunajbolnišnične dejavnosti (ambulante) tako, da plan pregledov pomnožijo
s 7,26 točke v operativnih in 5,88 točke v neoperativnih strokah (vključena sta pregled in
oskrba). Za obračun prvih pregledov Zavod točkovno vrednost storitev pregledi in oskrbe,
v dejavnostih za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, zviša za 10 %.
Zavod bo pri končnem letnem obračunu plačal celotno realizacijo prvih pregledov v
specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (ob evidenčni šifri E273 obračunani pregled in
začetna oskrba). Če izvajalec v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih
pregledov, tega ne doseže, mu Zavod pri končnem letnem obračunu plača realizirane prve
preglede tako, da njihovo vrednost zniža za 10 %.
– Nedoseganja programa za prve preglede ni mogoče nadomestiti z večjo realizacijo drugih
storitev.
– Cena poroda vključuje tudi strošek protibolečinske terapije. Spremeni se utež za obračun,
tako da se glasi: »Realizirana utež največ do 1,19«.
- Cene za MR preiskave se znižajo za 5 %, za CT preiskave za 3 %.
- Artroskopska operacija: program se plača do plana. V letu 2019 se načrtujejo na podlagi
priznane realizacije v letu 2018.«
Pomembnejše novosti Aneksa št. 2 k SD 2019, ki so vplivale na Pogodbo v bolnišnici Ptuj:
V 3. členu v (1) odstavku v točki 1.6. se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri tem načrtujejo 286 primerov na tim.«
Sprememba velja od 1. 1. 2019 naprej.
V 3. členu v (1) odstavku v točki 5.1:
- se v tretji alineji prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
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»Izvajalci program prvih pregledov (točke) načrtujejo ločeno od ostalega programa
specialistične zunajbolnišnične dejavnosti (ambulante) tako, da plan pregledov pomnožijo s
sledečim številom točk:«

Sprememba velja od 1. 1. 2019 naprej.
- se v tretji alineji drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za obračun prvih pregledov v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih
pregledov, Zavod točkovno vrednost storitev pregledi in oskrbe (v okulistiki dodatno še
storitve 12220, 12240, 12241, 12251 in 12255) poveča za 10 %.«
Sprememba velja od 1. 1. 2019 naprej.
V Prilogi I se pod kalkulacijo »206 209 E0301 Medikamentozni splav« doda opombo, ki se
glasi:
»Poleg storitve E0301- Medikamentozni splav se sme zaračunati še zdravilo humani
imunoglobulin anti-D (Rh), ki je razvrščeno na Seznam A, in sicer v skladu z njegovo
omejitvijo predpisovanja. Poleg zdravila se ne sme zaračunati nobena druga storitev v zvezi s
pripravo in aplikacijo zdravila.«
Sprememba velja od 1. 7. 2019 naprej.
V Prilogi I v kalkulaciji »327 061 Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo
obravnavo«:
- se pri specialistu klinične psihologije doda "/psiholog",
- pod kalkulacijo se doda opombo, ki se glasi:
»Pri kliničnem psihologu / psihologu se upošteva plačni razred glede na dejansko zaposlen
kader.«
V Prilogi I se v kalkulaciji » 507 028 Fizioterapija « upošteva 286 primerov in skladno s
tem 589,73 uteži.
Sprememba velja od 1. 1. 2019 naprej.
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V Prilogi III v (2) odstavku v obstoječi točki 2.1.:
- se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
» Zavod plača celotno realizacijo točk za prve preglede v specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti:
- za dejavnosti, kjer je določeno minimalno število prvih pregledov, ob evidenčni šifri
E0273 obračunani pregled in začetna oskrba oz. v dejavnosti okulistike (220 229) še
storitve 12220, 12240, 12241, 12251 in 12255,
- za ostale dejavnosti, ob evidenčni šifri E0273 obračunane točke.
Če izvajalec v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, teh
ne doseže, mu Zavod pri končnem letnem obračunu plača realizirane prve preglede tako,
da ne upošteva 10 % povišanje točkovne vrednosti storitev pregledi in oskrbe iz tretje
alineje 5.1. točke prvega odstavka 3. člena.«
- se tretja alineja spremeni, tako da se glasi:
»Nedoseganja programa za prve preglede je mogoče nadomestiti z večjo realizacijo drugih
storitev, vendar največ do plana točk za prve preglede«.
Spremembe veljajo od 1. 1. 2019 naprej.
V Prilogi III/a v 3. točki (Fizioterapija) se (2) odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod pri končnem letnem obračunu 1-12 upošteva kumulativni plan in realizacijo
izvajalca v tekočem letu z upoštevanjem naslednjih kriterijev:
a) Če izvajalec v obračunskem obdobju realizira pogodbeno dogovorjeno število primerov in
uteži, si zagotovi plačilo pogodbeno dogovorjenega programa.
b) Če izvajalec pogodbeno dogovorjenega števila primerov ne realizira, realizira pa
pogodbeno dogovorjeno število uteži, se mu pri obračunu upošteva planirano število uteži,
zmanjšano za odstotek nedoseganja načrtovanih primerov .
c) Če izvajalec ne realizira načrtovanega programa v številu uteži, se mu na novo izračuna
plan števila primerov z upoštevanjem 2,062 uteži na primer. Če je realizirano število
primerov manjše od na novo določenega plana primerov, se izvajalcu realizirani program v
številu uteži zmanjša za odstotek nedoseganja na novo določenega plana primerov. V
nasprotnem primeru se izvajalcu prizna realizirani program v številu uteži.
č) Zavod izvajalcu plača vse specialne fizioterapevtske obravnave v realiziranem obsegu.«
Sprememba velja od 1. 1. 2019 naprej.
V Prilogi III/b v 1. točki:
- se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
» - Zavod plača do 5 % preseganje pogodbenega plana točk brez plana točk za prve
preglede v specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti, in sicer v dejavnostih:«
- se drugi stavek (stavek pod tabelo) briše.
Spremembi veljata od 1. 1. 2019 naprej.
Pomembnejše novosti Aneksa št. 3 k SD 2019 za Splošno bolnišnico Ptuj
V 24. členu v (6) odstavku se na koncu dodajo nove točke, ki se glasijo:
- Plačilo do 15% preseganja programov v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in
prospektivnih programov v bolnišnični dejavnosti od od 1. 1. do 31. 12. 2019.
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V Prilogi III/b (Izvajanje obračuna v specialistični izven bolnišnični dejavnosti)
V 1. točki (Programi s plačilom delnega preseganja plana)
* V prvi alineji se uvodni stavek spremeni tako, da se glasi:
»– Zavod plača do 15 % preseganje pogodbenega plana točk brez plana točk za
prve preglede v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, in sicer v
dejavnostih:«.
* V prvi alineji se pod tabelo doda opomba, ki se glasi:
»Op. Zavod preseganje programa iz te alineje za obdobje 1. 1.–31. 12. 2019, z
izjemo do 5 % preseganja programa v obdobju 1. 1 –30. 6. 2019, plača pri
končnem letnem obračunu.«.
Spremembe veljajo od 1. 1. do 31. 12. 2019.
V Prilogi BOL-2 (Prospektivni programi akutne bolnišnične obravnave SPP) v (1) odstavku v
tabeli:
Naslov točke b) se spremeni tako, da se glasi:
»b.) Program, plačan do 15 % preseganja plana«.
Prospektivni programi iz točke c) se prestavijo v točko b), razen programa
»operacije na ožilju – arterije in vene« (zap. št. 12), ki se prestavi v točko a).
Pod tabelo se doda opomba, ki se glasi:
»Op. Zavod preseganje programa iz točke b) za obdobje 1. 1.–31. 12. 2019 plača
pri končnem letnem obračunu.«
Spremembe veljajo od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZZS in ostalih
plačnikov
Po Pogodbi za leto 2019 je bil dogovorjen program akutne bolnišnične obravnave v obsegu
9.459 primerov in 11.457,84 uteži. Planirana utež na primer je bila 1,21. Realiziranih je bilo
9.249 primerov in 11.820 uteži. Povprečna realizirana utež na ravni bolnišnice znaša 1,28. V
primerjavi z letom 2018 je bilo v letu 2019 realiziranih 100,59 uteži več.
Število opravljenih obiskov v specialistično ambulantni dejavnosti v letu 2019 je 96.802
obiskov, v letu 2018 pa 96.368 obiskov. Pri tem v številu niso upoštevani obiski pacientov, ki
so prišli v bolnišnico na funkcionalno diagnostiko (RTG slikanja, UZ preiskave, mamografije,
CT in MR preiskave), v dispanzer za ženske, v razvojno ambulanto in na fizioterapevtsko
obravnavo. V dispanzerju za ženske je bilo opravljenih 5.554 obiskov, na fizioterapiji pa
izvedenih 1.644 primerov. Število opravljenih ambulantnih CT preiskav v letu 2019 je 4.783
in MR preiskav 6.466.
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Podrobni podatki glede doseganja in preseganja posameznih pogodbenih programov so
razvidni iz tabel in obrazložitev v nadaljveanju in v Obrazcu 1, ki je priloga letnemu
poročilu.
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2019; I.,II.,III. In IV. del

A. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST
Tabela 4 prikazuje realizacijo v letu 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 in s planom za
leto 2019.
V planu in realizaciji za leto 2019 je prav tako upoštevano:
− prestrukturiranje in s tem obseg programa v dejavnosti internistike, kirurgije in
proktoskopije,
− nova dejavnost (širitev v okviru SD 2019) ambulantne kardiološke rehabilitacije v višini
1 tima oziroma 69.058 točk,
− novo načrtovani primeri specialne fizioterapevtske obravnave v višini 1.360 primerov,
− začasno povečanje programa nevrologije zaradi delnega prenosa od drugega izvajalca, z
veljavnostjo do 1. 7. do 31. 12. 2019 dalje v višini 0,44, tima oziroma 0,22 tima na letni
ravni.

- 43 -

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2019

Tabela 4: Realizacija programa v obdobju januar – december 2019 za specialistično
ambulantno dejavnost
PROGRAM DO ZZZS
0
Kirurgija, anesteziologija in bolečinska ambulanta (234 251)
- proktoskopija (E0392)
Ortopedija (222 231)
Otorinolaringologija (223 232)
Okulistika (220 229)
- operacije sive mrene (E0088)
Internistika (209 215)
Nevrologija (218 227)
Ginekologija in porodništvo (206 209)
- medikamentozni splav (E0301)
- diagnostična histeroskopija (E0302)
- histeroskopske operacije(E0303)
Pediatrija (227 237)
Onkologija (210 219)
Diabetologija, endokrinologija (249 216)
Bolezni dojk (206 210)
Gastroenterologija (205 208)
Kardiologija (211 220)
Ambulantna kardiološka rehabilitacija (211 276)
Internistika - urgentna ambulanta (238 255)
Kirurgija - urgentna ambulanta (238 256)
Dispanzer za ženske (306 007) (kol. iz obiskov)
PROGRAM DO ZZZS
0
FIZIOTERAPIJA
Fizioterapija (507 028)
Fizioterapija (507 028) SpecF
RADIOLOGIJA
Mamografija (231 211)
Računalniška tomografija - CT (231
245)
Magnetna resonanca (231 244)
Magnetna resonanca (231 244)
obseg po SN ukrep ZP2
Ultrazvok - UZ (231 246)
Rentgen - RTG (231 247)
DIALIZE
Dialize SKUPAJ (216 225)
Dialize I (216 225)
Dialize II (216 225)
Dialize III (216 255)

REALIZACIJA
PLAN
REALIZACIJA
JAN-DEC/2018 JAN-DEC/2019 JAN-DEC/2019
točke
točke
točke
1
2
3
207.673
211.007
165.237
263
283
260
5.877
5.865
5.620
47.561
51.068
43.700
73.815
79.101
67.485
416
407
388
24.317
21.314
23.800
13.809
28.769
27.098
44.090
53.337
44.979
11
14
11
42
45
42
50
54
50
38.323
41.027
39.019
451
375
451
69.356
74.989
68.000
10.784
9.871
9.450
66.948
67.356
65.354
79.008
79.480
77.966
0
33.811
69.058
32.575
32.345
34.395
113.100
110.921
105.733
31.163
26.921
26.808

REAL
19/18

REAL 19/
PLAN 19

indeks
4=3/1
101,61
107,60
99,79
107,38
107,16
97,84
87,65
208,34
120,97
127,27
107,14
108,00
107,06
83,22
108,12
91,54
100,61
100,60
0,00
99,29
98,07
86,39

indeks
5=3/2
127,70
108,85
104,35
116,86
117,21
104,90
89,55
106,17
118,58
127,27
107,14
108,00
105,15
83,22
110,28
104,46
103,06
101,94
48,96
94,04
104,91
100,42

REAL
JAN-DEC 2018
1
2
uteži
primeri
3.713
1.430

PLAN
REAL
INDEKS
JAN-DEC 2019
JAN-DEC 2019
REAL 19/18
REAL 19/PLAN 19
3
4
5
6
7=5/1
8=6/2
9=5/3
10=6/4
uteži
primeri
uteži
primeri
uteži
primeri
uteži
primeri
3.361
1.630
3.201
1.611
86,22
112,66
95,24
98,83
1.360
1.160
85,29
preiskave točke preiskave točke preiskave točke preiskave točke preiskave
točke
6.156
6.156
5.148
83,62
83,62
4.396

4.396

4.613

100,00

104,94

5.952

5.952

6.338

100,00

106,49

6.200

6.432

0,00

103,74

bolniki
61
4
4
53

72.693
109.621
dialize
8.778
583
240
7.955

bolniki
61
4
4
53

68.548
103.839
dialize
8.778
583
240
7.955

bolniki
66
4
7
55

74.440
110.317
dialize
9.242
642
428
8.172

bolniki
108,20
100,00
175,00
103,77

102,40
100,63
dialize
105,29
110,12
178,33
102,73

bolniki
108,20
100,00
175,00
103,77

108,60
106,24
dialize
105,29
110,12
178,33
102,73

V letu 2019 so pogodbeni program v celoti do 100 % ali več, realizirale naslednje
specialistične ambulante: RTG, UZ, CT, MR, kardiologija, gastroenterologija, nevrologija,
diabetologija, dializa I., II. in III., dialize skupaj, pediatrija, ortopedija, kirurška splošna amb.,
kirurgija – proktoskopije, skupaj kirurgija z anesteziologijo in protibolečinsko ambulanto,
kirurgija – urgentna amb., ginekološke spec. amb., ginekologija – diagnostična histeroskopija,
ginekologija – histeroskopske operacije, ginekologija – medikamentozni splav, dispanzer za
žene – količniki iz obiskov, ambulanta za bolezni dojk, ORL, okulistika in okulistika –
operacija sive mrene.
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Specialistične ambulante, ki programa v poročanem obdobju niso dosegle so: mamografija,
internistika, internistična urg. amb., ambulantna kardiološka rehabilitacija, onkologija in
fizioterapija.

Programi plačani po realizaciji
Iz tabele 4 je prav tako razvidno doseganje načrtovanega obsega programa, plačanega po
realizaciji. Presežen je v naslednjih specialističnih ambulantah: dializa I., II., in III,
ginekologija – medikamentozni splav, ginekologija – histeroskopske operacije, RTG, UZ in
CT.

Realizacija prvih pregledov
Iz tabele v nadaljevanju je razvidno v katerih dejavnostih je presežen plan prvih pregledov v
obdobju januar – december 2019. Plačani so po realizaciji. Razlog za nizko realizacijo pri
kardiologiji je v napačno določenem planu prvih pregledov v Dogovoru, ker za izračun
minimalnega potrebnega števila prvih pregledov ni bila izločena funkcionalan diagnostika.

Tabela 5: Realizacija prvih pregledov januar – december 2019

JAN-DEC 2019

PROGRAM DO ZZZS
0
Kirurgija, anesteziologija in bolečinska ambulanta (234 251)
Ortopedija (222 231)
Otorinolaringologija (223 232)
Okulistika (220 229)
Internistika (209 215)
Nevrologija (218 227)
Ginekologija in porodništvo (206 209)
Pediatrija (227 237)
Onkologija (210 219)
Diabetologija, endokrinologija (249 216)
Bolezni dojk (206 210)
Gastroenterologija (205 208)
Kardiologija (211 220)

PLAN
1
5.647
489
1.975
2.878
470
973
2.250
2.436
25
412
617
269
1.359

REAL
2
5.777
486
2.254
3.422
432
1.359
2.462
2.434
26
411
570
256
610

REAL 19/
PLAN 19
IND
3=2/1
102,30
99,39
114,13
118,90
91,91
139,67
109,42
99,92
104,00
99,76
92,38
95,17
44,89

Realizacija programa DORA in SVIT
V tabeli je prikazana realizacija programa presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb in raka na debelem črevesju in danki – Program Svit in presejalni program za rak
dojke – Program DORA. Programa sta plačana po realizaciji.
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Tabela 6: Realizacija državnih presejalnih programov Svit in Dora v letu 2019

JAN - DEC 2019

PROGRAM DO ZZZS
0
SVIT - presejalna kolonoskopija
SVIT - presejalna terapevtska kolonoskopija
SVIT - delna kolonoskopija
SVIT - sedacija
SVIT - globoka sedacija
DORA - preventivna mamografija
B.

PLAN REAL
1
2
333
307
99
60
14
9
/
23
/
0
4.757
5.034

REAL 19/
PLAN 19
IND
3=2/1
92,19
60,61
64,29
/
/
105,82

SPECIALISTILNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

Tabela 7: Realizacija programa v obdobju januar – december 2019 za specialistično
bolnišnično dejavnost
PROGRAM DO ZZZS
0
Akutna bolnišnična obravnava
Število primerov - SPP (101 300)
Število uteži (101 300)
Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (144 306)
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (147 307)
Doječe matere (NOD) (701 308)
Sobivanje (NOD) (701 310)
Prospektivni primeri
Operacija kile (9)
Operacija žolčnih kamnov (10)
Endoproteza kolka (11)
Endoproteza kolena (12)
Artroskopske operacije (15)
Odstranitev osteosintetskega materiala (21)
Operacije ženske stresne inkontinence (27)
Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov (101)
Splav (25)
Porodi (24)
Zdravljenje možganske kapi (102)

REAL
PLAN
REAL
JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC
2018
2019
2019
1
2
3

INDEKS
REAL
REAL 19/
19/18
PLAN 19
4=3/1
5=3/2

9.271
11.719,52

9.459
11.458

9.249
11.820,11

99,76
100,86

97,78
103,16

2.878
13.141
398
1.281

2.878
13.387
398
1.281

2.519
13.053
365
1.338

87,53
99,33
91,71
104,45

87,53
97,51
91,71
104,45

361
312
183
132
368
125
135
43
302
781
25

424
378
174
130
368
78
140
43
302
781
25

442
307
192
133
352
106
133
32
237
799
72

122,44
98,40
104,92
100,76
95,65
84,80
98,52
74,42
78,48
102,30
288,00

104,25
81,22
110,34
102,31
95,65
135,90
95,00
74,42
78,48
102,30
288,00
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Akutna bolnišnična obravnava
V obdobju januar – december 2019 je bilo v okviru akutne bolnišnične obravnave skupaj s
prospektivnimi primeri realiziranih 9.249 SPP primerov kar predstavlja 97,42% finančnega
načrta oziroma 11.820,11 uteži kar predstavlja 102,34% finančnega načrta za leto 2019.
Neaktuna bolnišnična obravnava
Program v okviru neakutne bolnišnične obravnave – zdravstvena nega in paliativa je bil
realiziran z indeksom 87,53. Indeks realizacije programa podaljšanega bolnišničnega
zdravljenja za obdobje januar – december 2019 znaša 99,33.
Nemedicinsko oskrbni dnevi za sobivanje staršev so bili realizirani z indeksom 104,45, za
doječe matere pa z indeksom 91,71.

Prospektivni program
Program plačan po realizaciji
V obdobju januar – december 2019 je bilo glede na obdobni pogodbeni plan opravljenih: 47
zdravljenj možganske kapi več, 11 kirurškega zdravljenja rakavih manj, 65 splavov manj in
18 primerov poroda več.
Ostali prospektivni program
V obdobju januar – december 2019 je bilo glede na obdobni pogodbeni plan opravljenih: 16
artroskopij manj, 18 operacij kil več, 71 operacij žolčnih kamnov manj, 18 operacij kolka več,
3 operacije kolena več, 28 odstranitev osteosintetskega materiala več in 7 operacije ženske
stresne inkontinence manj.

Realizacija programa do ostalih plačnikov
V vseh dejavnostih je bil glede na potrebe realiziran program do ostalih plačnikov (KVC,
doplačila za PZZ, …).
Struktura in realizacija pogodbenih programov do ZZZS
V nadaljevanju podajamo strukturo in vrednost posameznih programov v pogodbenem letu
2019 v primerjavi s pogodbenim letom 2018 ter vrednost doseženega plačila posameznih
programov v letu 2019. Višina plačila je odvisna od realizacije posameznih programov ter od
obračunskih meril za plačilo programov po Dogovoru. Spremembe v višini in strukturi
pogodbenih programov v letih 2019 in 2018 so posledica pogodbenih sprememb, ki
pojasnjena v predhodnih točkah tega poglavja v okviru vsakoletnih dogovarjanj med partnerji
in uspešnih prestrukturiranj programov na predlog bolnišnice.
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Tabela 8: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2018 (vključno z Aneksi) in Pogodbe
2019 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s
celotno dejavnostjo

Zap.
št.

DEJAVNOST

POGODBENA
VREDNOST 2018
(OZZ in PZZ)
EUR

1.

AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

2.

OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI

3.

NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

4.

DOJEČE MATERE

5.

SPREMLJEVALCI

%

POGODBENA
VREDNOST
2019 (OZZ in
PZZ)
EUR

%

13.017.549 55,55 14.898.693 56,48

PLAČANA
VREDNOST
2019 (OZZ in
PZZ)

INDEKS
POGODBA
2019/2018**

EUR
15.022.442

114,45

1.912.361

8,16

2.028.605

7,69

1.942.605

106,08

12.469

0,05

16.111

0,06

14.772

129,21

43.949

0,19

51.855

0,20

54.149

117,99

353.385

1,51

443.358

1,68

442.721

125,46

8.

SOBIVANJE STARŠA OB
HOSPITALIZIRANEM OTROKU
OSNOVNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

9.

REŠEVALNI PREVOZI

10.

LEKARNIŠKE STORITVE

11.

SPEC.AMB.DEJAVNOST (brez
funkcionalne diagnostike in dializ)

3.136.623 13,39

3.502.214 13,28

3.576.299

111,66

12.

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA

2.072.025

8,84

2.579.506

9,78

2.693.993

124,49

13.

DIALIZE

2.096.943

8,95

2.024.813

7,68

2.142.372

96,56

14.

DRUGO* (fizioterapija, CP, DORA, SVIT)

557.228

2,38

622.914

2,36

598.425

111,79

15.

PRIHODKI ZA LZM, DBZ in APL

230.734

0,98

211.035

0,80

179.767

91,46

100 26.379.104

100

26.667.544

112,57

6.
7.

SKUPAJ

23.433.266
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Graf 1: Delež posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo, Pogodba 2018

Graf 2: Delež posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo, Pogodba 2019

- 49 -

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2019

Iz podatkov v tabeli 8 in grafične ponazoritve je razvidno, da je skupna pogodbena vrednost
programov iz Pogodbe za leto 2019 v primerjavi s pogodbenim letom 2018 višja za 12,57 %
oz. za 2.945.838 EUR. Povečanje pogodbene vrednosti izhaja iz določil Dogovora za leto
2019; povečanje cen, način planiranja programov; programi, ki se plačujejo v višini celotne
realizacije se načrtujejo v višini realizacije iz preteklega leta, prospektivni programi ABO
plačani do 15 % preseganja. Na povečanje vrednosti programa pa vplivajo tudi širitve,
razvojna ambulnata z vključenim centrom za zgodnje obravnave, ambulantna kardiološka
rehabilitacija in pa pestrukturiranje programov.
Skupna plačana vrednost pogodbenih programov v letu 2019 je bila realizirana v višini
26.667.544 EUR, kar je za 288.440 EUR več od pogodbeno načrtovane vrednosti. Iz
podatkov je razvidno, da so bile na določenih programih plačane vrednosti višje, na
določenih programih pa nižje od pogodbeno načrtovanih.

Tabela 9: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS),
vključno s prospektivnimi primeri:
Realizirano 2018
Dejavnosti

Število
primerov

Število
uteži

FN 2019

Povprečna Število
utež
primerov

Indeks
REAL 19/FN 19

Realizirano 2019

Število
uteži

Število
primerov

Število
uteži

Struktura 2019

Povprečna Število Število
Primerov Uteži
utež
primerov uteži

- kirurgija

2.878

4.553,64

1,58

2.949

4.671,08

3.014

4.789,62

1,59

102,20

102,54

32,59

40,52

- internistika

2.652

4.266,28

1,61

2.787

4.039,17

2.537

1,60

91,03

100,71

27,43

34,41

- ginekologija

2.475

2.008,97

0,81

2.492

1.992,97

2.411

4.067,85
2.014,93

0,84

96,75

101,10

26,07

17,05

- pediatrija

1.266

890,63
9.271 11.719,52

0,70

1.266

847,07

1.287

947,71

0,74

101,66

111,88

13,92

8,02

9.249 11.820,11

1,28

97,42

102,34

SKUPAJ

1,26

9.494 11.550,29

100% 100%

V obdobju januar – december 2019 je bilo v okviru akutne bolnišnične obravnave skupaj s
prospektivnimi primeri realiziranih 9.249 SPP primerov kar predstavlja 97,42% finančnega
načrta oziroma 11.820,11 uteži kar predstavlja 102,34% finančnega načrta za leto 2019.
Nedoseganje planiranih primerov in uteži je največje na področju internistike. Povprečna
realizirana utež na ravni bolnišnice je znašala 1,28. Po končnem letnem obračunu ZZZS je
bilo priznanih 9.200 SPP primerov oziroma je bila priznana povprečna utež v višini 1,2557.
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Tabela 10: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019
Realizacija
2018

FN 2019

Realizacija
2019

Porod

781

781

799

Indeks
REAL 2019/FN
2019
102,30

Splav

302

302

237

78,48

Kirurško zdravljenje rakavih bolezni

43

43

32

74,42

Zdravljenje možganske kapi

25

60

72

120,00

Operacija kile

361

424

442

104,25

Operacija žolčnih kamnov

312

378

307

81,22

Endoproteza kolka

183

174

192

110,34

Endoproteza kolena

132

130

133

102,31

Artroskopska operacija

368

368

352

95,65

Odstranitev osteosintetskega materiala

125

78

106

135,90

Naziv programa

Operacija ženske stresne inkontinence
SKUPAJ

135

140

133

95,00

2.767

2.878

2.805

97,46

Celotna dosežena realizacija prospektivnih programov je za 74 primerov nižja od plana za leto
2019 kar predstavlja 97,46 % realizacijo plana. Nedoseženi so programi, na realizacijo katerih
bolnišnica nima vpliva – splav in pa programi, kjer ni potreb. Glede na navedena dejstva
ocenjujemo realizacijo prospektivnih programov, kot zelo uspešno.
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4.2.5 Poročanje o vključevanju storitev eZdravja
Vse komunikacije bolnišnice, povezane z eZdravjem potekajo preko zNet zdravstvenega
omrežja, ki zagotavlja varne in zanesljive povezave med vsemi izvajalci zdravstvenih storitev.

Tabela 11 : Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta
2019:
Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi
katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni
seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici
v centralni sistem eNaročanja.
2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v
lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni
register podatkov o pacientih.
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno
povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni
sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč).

2,89%

99,56%

0%

Število papirnatih napotnic, za katere se izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v
centralni sistem eNaročanja, je bilo 1.981 oz. 2,89 %.
Število vseh izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki so bili izdani v bolnišnici
preko zdravstvenega informacijskega sistema in so se avtomatsko posredovali v Centralni
register podatkov o pacientih je bilo 90.623 oz. 99,56%.
Povezane so vse interne šifre storitve v bolnišnici za katere je bila v šifrantu NIJZ vrst
zdravstvenih storitev najdena ustrezna šifra.
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4.3. POSLOVNI IZID
Tabela 12: Poslovni izid po letih v EUR
Realizacija
leto 2017

Realizacija
leto 2018

RFN
leto 2019

Realizacija
leto 2019

Indeks
real 19/real 18

Indeks
real 19/RFN 19

CELOTNI PRIHODKI

31.059.550

27.261.393

29.433.461

29.996.260

110,03

101,91

CELOTNI ODHODKI

26.577.690

27.812.423

29.417.307

29.639.808

106,57

100,76

4.481.860

-551.030

16.154

356.452

POSLOVNI IZID

Graf 3: Poslovni izid 2017-2018-2019

Rezultat poslovanja po letih
32.000.000

5.000.000

31.000.000

4.000.000

30.000.000
3.000.000

29.000.000

CELOTNI PRIHODKI

28.000.000

2.000.000

27.000.000

1.000.000

CELOTNI ODHODKI
POSLOVNI IZID

26.000.000
0

25.000.000
24.000.000

-1.000.000
leto 2017

leto 2018

leto 2019

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in
odhodkov 2019.
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

ALI

NEPRIČAKOVANIH

S planom programa dela si je za leto 2019 bolnišnica zastavila cilj, da se bo realizacija
programa čim bolj približala pogodbeno dogovorjenemu programu. Zaradi nujnih,
neodložljivih sprejemov in zaradi dolgih čakalnih dob določenih programov ni bilo mogoče
omejevati, ker bi to pomenilo nepopravljivo škodo za pacientovo zdravje, zato so nekateri
programi močno preseženi. Z namenom izboljšanja rezultatov poslovanja pa smo si
prizadevali tudi za pridobitev dodatnih programov, za čim večjo realizacijo programov, ki so
plačani po realizaciji in z omejeno plačanim preseganjem. Ker so kadrovski resursi
izkoriščeni, so se programi izvajali izven rednega delovnega časa.
Poročilo o realizaciji ciljev, ki so bili zastavljeni za področje realizacije delovnega programa,
je podrobno predstavljeno v poglavju 4.2.2.

- 53 -

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2019

V zvezi z izvajanjem programa dela se je v letu 2019 pojavljala naslednja problematika, ki je
vplivala na doseganje zastavljenih ciljev:
• cene zdravstvenih storitev ne sledijo stroškom dela, ki jih določa zakonodaja,
• omejitve kadrovskih resursov: Pomanjkanje zdravnikov se nadomešča z drugimi
oblikami dela, podjemne pogodbe in nadurno delo. Poleg pomankanja zdravnikov pa
se v bolnišnici pojavlja tudi vedno večji primanjkljaj strokvonega kadra s področja
zdravstvene nege,
• premajhnen vpliv izvajalcev na odločanje o specializacijah in s tem na kadrovanje
zdravnikov,
• nekatere zdravstvene storitve so podcenjene (odsotnost “realnih” standardov storitev),
Z realizacijo ukrepov in aktivnosti, ki smo jih med letom izvajali na strani omejevanja
odhodkov ter z dodatnimi aktivnostmi na prihodkovni strani, smo zadovoljni.
6. ČAKALNE DOBE
V bolnišnici se čakalni seznami vodijo v skladu s Zakonom o pacientovih pravicah ter
Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih
dobah, pri čemer v primeru preseganja najdaljše dopustne čakalne dobe pacientu predlagamo
izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo oziroma
predlagamo v podpis izjavo, da se strinja s čakalno dobo v bolnišnici Ptuj.
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Tabela 13: Primerjava ČD in števila čakajočih v letu 2019 v primerjavi z letom 2018
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Tabela 14: Čakalna doba za stopnjo nujnosti hitro nad 90 dni

Tabela 15: Število čakajočih za stopnjo nujnosti hitro nad 100

Tabela 16: Čakalna doba za stopnjo nujnosti hitro povečana za 10%
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Tabela 17: Čakalna doba za stopnjo nujnosti hitro zmanjšana za 10%

Tabela 18: Čakalna doba za stopnjo nujnosti redno nad 180 dni

Tabela 19: Število čakajočih za stopnjo nujnosti redno nad 100
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Tabela 20: Čakalna doba za stopnjo nujnosti redno povečana za 10%

Tabela 21: Čakalna doba za stopnjo nujnosti redno zmanjšana za 10%
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Storitve, pri katerih je prekoračena najdaljša dopustna čakalna doba po Pravilniku o
najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu
vodenja čakalnih seznamov
Podatki so razvidni iz tabele in sicer:
‒ nefrološka SA: V letu 2019 je za vse stopnje nujnosti presežena čakalna doba, medtem ko je
bila v letu 2018 presežena samo za stopnjo nujnosti zelo hitro in redno. Število čakajočih se
je za stopnjo nujnosti redno v letu 2019 nekoliko zmanjšalo.
– kardiološka SA: V letu 2019 je čakalna doba za vse stopnje nujnosti nad dopustna, enako
kot v letu 2018.
– gastroenterološka SA: v letu 2019 se je čakalna doba za vse stopnje nujnosti podaljšala in
prešla v nad dopustno.
– kolonoskopije: v letu 2019 je čakalna doba prešla v nad dopustno za stopnji nujnosti zelo
hitro in hitro. Število čakajočih se je povečalo za vse stopnje nujnosti.
– nevrološka SA: v letu 2019 se je čakalna doba povečala in prešla v nad dopustno, v
primerjavi z letom 2018 se je povečal se je priliv pacientov za vse stopnje nujnosti.
– nevromišična elektrodiagnostika (EMG): storitev smo pričeli izvajati s 1. 4. 2019, zaradi
kratke čakalne dobe se je povečal priliv pacientov in se je čakalna doba podaljšala in prešla
v nad dopustno za vse stopnje nujnosti.
– ortopedska SA: v letu 2019 čakalna doba presežena za stopnji nujnosti hitro in redno,
enako kot v letu 2018.
– ultrazvočna ambulanta (vsa področja razen abdomen): v letu 2019 je za stopnjo nujnosti
hitro po Pravilniku čakalna doba nad dopustno čakalno dobo. Število čakajočih se je v letu
2019 v primerjavi s preteklim letom za stopnjo nujnosti hitro in redno povečalo.
– fizioterapija: v letu 2019 je čakalna doba presežena za vse kriterije napotitve zelo hitro,
hitro in redno.

Pojasnilo vzrokov za preseganje dogovorjenih čakalnih dob
-

pomanjkanje zdravnikov specialistov na nekaterih področjih, prav tako so
razporejeni tudi na druga delovišča,
pacienti želijo biti obravnavani v SB Ptuj
povečan priliv pacientov tudi iz drugih regij,
omejeno financiranje določenih programov s strani ZZZS,
neustrezne napotitve.

Sprejete aktivnosti in ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih v
letu 2019
-

iskali smo notranje in dodatno zunanje izvajalce, ki bi pomagali pri izvajanju
zdravstvenih storitev tako v rednem kot tudi izrednem delovnem času,
poskrbeli za posodobitev prostorov, opreme v okviru finančnih zmožnosti,
predlagali širitve programov v dejavnostih, kjer smo bili zmožni opraviti večji obseg
programa oziroma oskrbeti večje število pacientov,
prestrukturirali program (znižanje specialističnega programa internistike, povečanje
programa proktoskopij in specialistične kirurgije z operativo).
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V okviru sistema upravljanja čakalnih dob izvajamo vse potrebne aktivnosti v skladu s pravili
in navodili. Dobro sodelujemo z zdravniki primarnega nivoja, ki napotujejo paciente.
Formalnih triažnih postopkov pa nimamo vpeljanih, saj večino nujnih storitev opravimo takoj.
V večini teh področij so čakalne dobe pri ostalih izvajalcih še daljše.
Izvedene aktivnosti za zagotovitev točnih podatkov o številu čakajočih in čakalnih dobah
v okviru eNaročanja
eNaročanje je v naši bolnišnici uspešno vpeljano, v našem informacijskem sistemu imamo
povezane vse storitve z veljavnimi VZS šiframi, katere opravljamo.
V praksi se pojavljajo občasno tehnične težave v zvezi z eNaročanjem, ki jih sproti rešujemo v
sodelovanju s programersko hišo Pinna.
V Splošni bolnišnici Ptuj so v letu 2019 s strani Zdravstvenega inšpektorata (v nadaljevanju
ZIRS) potekali nadzori na področju spoštovanja pacientovih pravic. Večina neskladnosti je bila
odpravljena med samim postopkom nadzora, za ostala neskladja smo dne 28. 10. 2019
posredovali pojasnila.
Ministrstvo za zdravje je v letu 2019 skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ)
izvedlo številne aktivnosti za izboljšanje kakovosti podatkov o čakajočih in čakalni dobi.
Ugotovljeno je bilo, da podatki v lokalnih sistemih niso skladni s podatki v sistemu eNaročanja. Pri primerjavi nabora podatkov (po prioritetnih VZS-jih) smo ugotovili manjšo
neskladnost v številu čakajočih. Naknadno je bilo s strani programerske hiše zagotovljeno, da
so podatki o številu čakajočih točni, saj so pri pregledu posredovanih seznamov ugotovili in
popravili kontrolo za posredovanje podatkov.

Tabela 22: Podatki o povprečni ležalni dobi za akutno in neakutno obravnavo
2017
4,92
16,74
38,03
3,03

Akutna obravnava
Neakutna obravnava
PBZ
Operacije kile

2018
4,98
16,03
36,62
2,77

2019
4,98
17,30
40,52
2,59

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP
Splošna bolnišnica Ptuj nudi zdravstvene storitve nujne medicinske pomoči prebivalcem
Spodnjega Podravja in širše. V bolnišnici Ptuj kot edini v Sloveniji UC ni bil zgrajen v okviru
gradnje mreže slovenskih UC, čeprav so za to obstajali pogoji. Zaradi povečanja potreb
prebivalcev Spodnjega Podravja po urgentnih storitvah, je potreba in nujnost izgradnje UC v
bolnišnici Ptuj danes še večja.
Delovna skupina Ministrstva za zdravje je leta 2015 v Enotni metodologiji organizacije
urgentnih centrov v Republiki Sloveniji pripravila mrežo UC v RS. Pri razporeditvi UC v
velikostne razrede je upoštevala geografsko površino, število prebivalcev in podatke o
obremenitvah (pacienti). Z upoštevanjem kriterijev, UC Ptuj že takrat ni bil najmanjši UC.
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Graf 4: Razporeditev števila pacientov po posameznih UC.

Graf 5: Razporeditev velikosti UC glede na število prebivalcev
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Graf 6: Velikost regije na posamezni UC.

Predlog nove organizacije mreže UC (rdeče točke) in satelitskih manjših urgenc (vijolične točke) ter
predvidene povezave med njimi
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Iz neznanih razlogov so bili uporabljeni napačni podatki o številu urgentnih storitev v
bolnišnici Ptuj, kar je povzročilo uvrstitev UC v velikostni razred C3 namesto v C2, kasneje pa
je UC Ptuj še izpadel iz mreže UC, ki so bili financirani iz evropskih sredstev.
Ker v SB Ptuj UC še vedno ni zgrajen je bolnišnica Ptuj edina regionalna bolnišnica v RS, ki
izvajanja NMP nima financiranega po standardu, ki velja za Urgentne centre po Sloveniji od
1.10.2017 dalje.
Za izvajanje NMP ima SB Ptuj v pogodbi z ZZZS priznano po starem standardu:
- Kirurško urgentno ambulanto; pogodbeni plan in plačana realizacija 105.733 točk,
realizacija programa v letu 2019 pa je bila 110.421 točk ,
- Internistično urgentno ambulanto; pogodbeni plan 34.395 točk, plačana realizacija v letu
2019 pa je bila 32.345 točk.
Za obe urgentni ambulanti velja storitveni obračunski model financiranja, kar pomeni, da so
plačane opravljene storitve največ do plana ZZZS. Pri obračunskem modelu financiranja
urgentnih storitev gre za sistemsko neskladje in nerealnost, ki se kaže v negativnem vplivu na
uravnoteženi poslovni rezultat, saj bolnišnica mora zagotavljati neprekinjeno zdravstveno
varstvo vse dni v letu, pri čemer pa nima vpliva na realizacijo storitev z naročanjem pacientov
s čimer bi lahko vsaj uravnavala raven prihodka, ki je potreben za pokritje stroškov.

7.1. Poročilo o izvajanju in poteku aktivnosti projekta »Izgradnja urgentnega centra v
Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj«

Projekt »Izgradnja urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj« (v
nadaljevanju UC) za SB Ptuj pomeni nadaljnji prostorski in strokovni razvoj bolnišnice ter
nadgradnjo programov zdravstvenih dejavnosti v smeri izpolnjevanja potreb po kakovostnih
storitvah s področja urgentne medicine. Cilj izgradnje UC je nuditi hitro, celovito in učinkovito
nujno medicinsko pomoč na enem mestu vsakomur, ki jo potrebuje. Celotni projekt sloni na
celovitem načrtu sodobne medicinske tehnologije, ki bo omogočal nadaljnji razvoj bolnišnice.
Nadgradnja UC z operacijskim blokom in prostori za intenzivno nego bi zagotovila izvajanje
varnih zdravstvenih storitev, ki jih sedaj z dotrajano opremo in v neprimernih prostorih
bolnišnica zagotavlja s težavo in ekonomsko neučinkovito.
18. 4. 2018 je Ministrstvo za zdravje s sklepom potrdilo novelacijo št. 2 investicijskega
programa »Izgradnja Urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj«.
Gradnja je bila načrtovana v 2 fazah:
- 1. faza: klet in pritličje (UC ter 1. nadstropje do 3. podaljšane faze - okna, fasada,
streha);
- 2. faza: notranja GOI dela za 1. nadstropje, dvigalo in oprema (operacijski blok in
intenzivna nega).
Ocenjena vrednost investicije je zajemala izvedbo 1. faze investicije in je znašala po stalnih in
tekočih cenah 3.398.981,93 EUR z DDV, od česar so znašali upravičeni stroški 2.549.124,23
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EUR. Neupravičeni stroški, ki so povezani z gradnjo objekta, ne pa neposredno z gradnjo UC,
so tako znašali 849.857,70 EUR. Nadalje je iz sklepa Ministrstva za zdravje izhajalo, da so viri
financiranja neupravičenih stroškov naslednji:
- SB Ptuj: 229.517,71 EUR;
- lokalna skupnost - konzorcijska pogodba: 300,193,00 EUR;
- donacije gospodarstvenikov: 320.146,99 EUR.
V maju 2018 je SB Ptuj projektni pisarni Nava Arhitekti naročila izdelavo spremembe projekta
v obsegu izdelave vodilne mape IDZ, izdelave PGD in jih pooblastila za koordinacijo in
vodenje projekta v smislu pridobitev soglasij k PGD in pridobitve gradbenega dovoljenja
(podaljšanje in sprememba). V okviru naročenih sprememb so bile za tehnološko dovršen
projekt potrebne spremembe, ki niso bistveno vplivale na obseg površin, ta je znašal bruto
2.574,80 m2, od tega 1. faza dokončanja izvedbe prizidka pritličja in potrebnih prostorov v kleti
neto 1.232,20 m2. Izvedena je bila sprememba načrta arhitekture, ker je bilo potrebno
upoštevati predvsem ustrezne poti dostopa v objekt v pritličju (razmejitev urgentne poti od
ostalih poti) ter ureditev notranjih poti (čiste, nečiste). Poleg tega je bilo na usklajevalnih
sestankih z vodstvom SB Ptuj upoštevano dejstvo, da mora biti projekt celovita rešitev, ki bo
zagotavljala nadaljnji razvoj in posodobitev bolnišnice. S tem so se v klet umestili prostori za
klimate za UC in operacijske prostore ter za CT, prostor za centralno sterilizacijo, prostor za
računalniški center, komunikacijski in ustrezni tehnološki dostopi. V 1. nadstropju je bila
potrebna širitev čistega hodnika ob operacijskih dvoranah ter odprava zamika na stiku
obstoječega objekta s prizidkom.
V nobeni fazi izdelave ocene vrednosti pa niso bili zajeti stroški obveznih arheoloških
izkopavanj v skladu s Kulturno-varstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije 26. 6. 2018.
Ministrstvo za zdravje je 10. 5. 2018 izdalo sklep o pričetku postopka javnega naročila, s
katerim je SB Ptuj pooblastilo, da pripravi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in
izvede postopek javnega naročila od objave do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila.
Sprejem odločitve o oddaji javnega naročila sta Ministrstvo za zdravje in SB Ptuj sprejela
skupaj. Ocenjena vrednost javnega naročila po tem sklepu je znašala 3.147.675,12 EUR z
DDV.
SB Ptuj je pripravo razpisne dokumentacije zaupala izvajalcu Štraf d.o.o., ki je bil tudi izbrani
izvajalec za gradbeni nadzor. Javno naročilo za izvajalca GOI del in dobavo opreme za UC je
bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 21. 6. 2018. V času odprtega javnega naročila je bilo
nenavadno veliko vprašanj, zadnji dan za oddajo ponudb pa je Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije
vložil revizijski zahtevek za razveljavitev postopka zaradi absolutne nejasnosti, nepopolnosti in
notranje neusklajenosti razpisne dokumentacije. Po uskladitvi mnenj in strokovnih služb
Ministrstva za zdravje se je revizijskemu zahtevku v celoti ugodilo in se je postopek javnega
naročila v celoti razveljavil. V postopku odprtega javnega naročila je prispela ponudba enega
ponudnika, ki pa je s ponudbeno ceno 7,6 mio EUR za več kot dvakrat presegla ocenjeno
vrednost projekta iz sklepa Ministrstva za zdravje.
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Za nadaljevanje projekta je skladno s Kulturno-varstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, bila nujna izvedba arheoloških izkopavanj. V juliju 2018
je bil v soglasju z MZ objavljen javni razpis za izbiro izvajalca arheoloških izkopavanj na
območju gradnje UC. Z izbranim izvajalcem PJP d.o.o. Slovenska Bistrica je bila v avgustu
2018 podpisana pogodba za izvedbo arheoloških izkopavanj v višini 206.999,54 € z DDV. Na
podlagi predhodnega kulturno-varstvenega soglasja Ministrstva za kulturo so se septembra
začela pripravljalna dela za izvedbo arheoloških izkopavanj, katerim so sledila sama
izkopavanja, ki so bila v večji meri zaključena do konca leta 2018. Manjši del izkopavanj je bil
izveden v prvih mesecih 2019, področje, ki se neposredno navezuje na obstoječi objekt SB
Ptuj, pa bo s strani arheologov pregledan ob začetku same gradnje. Med izkopavanji so bili
odkriti ostanki temeljev rimskih obrtniških delavnic, več grobov in skeletov (med njimi celo en
žgan) in dobro ohranjena rimska peč za žganje glinenih izdelkov, ki pa je bila očitno
poškodovana s posegi ob gradnji bolnišnice.
Avgusta 2018 se je vodstvo SB Ptuj udeležilo sestanka na ministrstvu za zdravje, kjer je bilo
dogovorjeno, da se projekt čim prej nadaljuje, vendar je bil za to potreben temeljit pregled
projektne dokumentacije, izvedba določenih popravkov in priprava podlag za objavo
ponovnega javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje in dobavo opreme. Pri tem je bila SB
Ptuj naložena umestitev UC zgolj v prizidek, v kleti pa izvedba le nujne komunikacijske poti
ter priprava projektantske ocene investicije za tri možne načine izvedbe (variante):
1. GOI za klet in pritličje in GO za 3. podaljšano fazo 1. nadstropja (okna, fasada in
streha).
2. GOI za klet in pritličje in GO za skelet 1. nadstropja (brez oken in fasade);
3. GOI za klet in pritličje (brez 1. nadstropja - streha na pritličju);
SB Ptuj je projektni pisarni Nava arhitekti d.o.o. naročila pripravo ocene investicijske
vrednosti v skladu z zahtevami Ministrstva za zdravje, za tri sklope.
Dne 13. 9. 2018 je projektna pisarna posredovala projektantovo oceno vrednosti za tri variante
projektov
1. varianta
in

2. varianta

GOI klet + pritličje + GO dela za 3. podaljšano fazo 1, nad. (okna, fasada
streha)
Prva varianta v celoti upošteva velikost UC centra tipa C3. Istočasno pa SB Ptuj
zagotovi dolgoročni razvoj nujno potrebnih bolnišničnih oddelkov z
neobdelanimi prostori v kleti in v 1. nadstropju. Ocenjena višina investicije z
vsemi stroški, ki vključujejo tudi arheološke raziskave terena, z upoštevanim
DDV znaša 5.535.369,25 EUR.
GOI klet + pritličje + G dela za skelet 1. nadstropja (brez oken in fasade)
+ GO dela za streho
Druga varianta upošteva gradnjo celotne armiranobetonske nosilne konstrukcije,
izvedbo UC centra v pritličju objekta, dokončanje prostorov v kleti, ki so
potrebni za funkcioniranje UC centra, fasada se ne izvede v prvem nadstropju,
izvede se streha po osnovnem projektu.
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Ocenjena višina investicije z vsemi stroški, ki vključujejo tudi arheološke
raziskave terena, z upoštevanim DDV znaša 5.449.039,13 EUR. Vrednost
investicije ni bistveno nižja od 1. variante, saj je potrebno upoštevati, začasno
varnostno zaporo odprtin v 1. nadstropju in začasno dodatno izolacijo plošče nad
pritličjem v višini 30 cm za zagotavljanje pogojev učinkovite rabe energije na
delu objekta v funkciji.
GOI klet + pritličje + streha
Tretja varianta upošteva zgolj gradnjo kleti in pritličja nad katerim se izvede
streho v enaki sestavi, kot v 1. varianti, vendar brez talne plošče za namestitev
prostora za klimate.
Ocenjena višina investicije z vsemi stroški, ki vključujejo tudi arheološke
raziskave terena, z upoštevanim DDV znaša 5.313.794,38 EUR. Streho bo
potrebno po nadaljevanju gradnje odstraniti in izvesti novo, kar pomeni
dvakratni strošek.

Ker je primerjalna analiza variant pokazala, da je razlika med ocenjenimi vrednostmi majhna,
je bolnišnica izhajajoč iz potreb po 1. nadstropju, nadaljevala pogajanja z ministrstvom za
zdravje za projekt GOI za klet, pritličje in GO za 3. podaljšano fazo 1. nadstropja (okna, fasada
in streha) v ocenjeni vrednosti 5.535.369,25 EUR z DDV, kar je tudi ustrezalo obsegu
predhodnega projekta. Glede na zahteve iz Enotne metodologije za načrtovanje urgentnih
centrov v RS, spremenjeni projekt UC ni presegal predpisanih bruto površin v velikosti 774,40
m2 v pritličju in v kleti. V novem UC je bila predvidena tudi namestitev tipske opreme, skladno
z metodologijo za UC tipa C3. V skladu z zahtevo MZ je bil UC umeščen v pritličje objekta
novogradnje prizidka bolnišnice. Za zaprtje finančne konstrukcije projekta, z upoštevanjem že
dogovorjenih virov financiranja, je tako manjkalo še 2.136.387,32 EUR.
V novembru 2018 so se pogovori za zapiranje finančne konstrukcije UC Ptuj nadaljevali z
novim ministrom za zdravje, Samom Fakinom. Na sestanku, je bila s strani SB Ptuj
predstavljena varianta 1 (K+P+1.nad.), za katero vodstvo bolnišnice verjame, da je najbolj
racionalna in ki bi omogočala nadaljnji prostorski in strokovni razvoj bolnišnice. Na sestanku je
minister nastopil izrazito odklonilno do UC, ki se je v osnovi zoperstavil UC kot takem, saj
nekateri urgentni centri v državi poslujejo z izgubo in te napake ne želi ponoviti na Ptuju.
Naklonjen je investiranju v SB Ptuj in podpira njen razvoj, vendar le na način, ki bo dolgoročno
smotrn in bo prinašal dobre rezultate, ne pa dodatne stroške. Kljub strokovnim argumentom,
podkrepljenim s številkami, s katerimi SB Ptuj letno operira, je minister vztrajal pri svojem
izhodiščnem mnenju in ves čas kontriral, da številke, ki so bile predstavljene, ne držijo.
Zaključil je z obljubo, da se bodo rezervirana finančna sredstva prenesla v proračun za
prihodnja leta, kako in za kaj se bodo porabila, pa bo določil po ogledu naše bolnišnice na
Ptuju, kjer bo ocenil naše potrebe in odločil o racionalnosti izgradnje UC.
V začetku decembra 2018 je minister obiskal bolnišnico, ki se je po ponovno predstavljenih
številkah, dejstvih in okoliščinah zaključil z izjavo ministra, da se UC na Ptuju bo gradil, pri
čemer pa bo potrebno podrobneje pregledati projektno dokumentacijo in napraviti analizo, kaj
naša bolnišnica dejansko potrebuje.
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V letu 2019 so se nadaljevala pogajanja z ministrstvom za zaprtje finančne konstrukcije. Po
sestanku na MZ v februarju 2019 je minister za zdravje sprejel »dokončno odločitev«, da se
predvidi gradnja UC v objektu podkletenega pritličja, ki bo funkcionalno povezan z obstoječim
kirurškim traktom, brez izgradnje nadstropja. Predhodno pripravljeno variantno oceno
vrednosti (varianta 1) pa da je potrebno še racionalizirati. Tako je bila bolnišnica prisiljena
pristopiti k spremembi IDP in pri tem najti še dodatne racionalizacijske ukrepe. Projekt se je
pocenil z dodatnim izločanjem medicinskih aparatov in opreme. Projektna pisarna je v marcu
2019 pripravila novo ocenjeno vrednost projekta (K+P+streha), ki je znašala 5.113.002,55 EUR
z DDV. Bolnišnica je v začetku aprila z ocenjeno vrednostjo novega projekta seznanila
strokovne delavce Direktorata za zdravstveno ekonomiko, novi minister za zdravje, Aleš
Šabeder, na sestanku ni bil prisoten, saj je le nekaj dni prej prevzel vodenje MZ.
V juniju 2019 je ponovno na MZ potekal sestanek z ministrom na temo zapiranja finančne
konstrukcije projekta Izgradnja UC v vrednosti 5.113.002,55 EUR z DDV. Na sestanku ni bilo
dvoma o upravičenosti izgradnje UC na Ptuju. Minister je potrdil zadnjo predstavljeno varianto
projekta v vrednosti 5,1 mio EUR in zagotovil, da bo ministrstvo zagotovilo manjkajoča
finančna sredstva v višini 1,7 mio v proračunu za leti 2020 in 2021.
Bolnišnica je v juniju 2019 zaradi sprememb v projektu ter zaradi odmika investicijskih
stroškov, večjih od 20 % ocenjene vrednosti, pripravila novelacijo investicijskega programa št.
3, »Izgradnja Urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj”, za novo zasnovo
projekta UC v obsegu klet + pritličje. Vrednost investicije je po novelaciji št. 3 investicijskega
programa znašala po tekočih in stalnih cenah 5.113.002,55 EUR in je bila ocenjena na podlagi
IDZ projektne pisarne Nava arhitekti ter projektantskega predračuna. Časovni načrt izvedbe
investicije je bil predviden od oktobra 2019 (razpis, JN) do januarja 2021 (predaja v uporabo).
Predvideni viri financiranja v novelaciji IP št. 3:
- Ministrstvo za zdravje 4.193.762,56 EUR,
- SB Ptuj: 298.900 EUR,
- Lokalna skupnost - konzorcijska pogodba 300.193,00 EUR,
- Donacije gospodarstvenikov – 320.146,99 EUR.
Novelacija IP št. 3 je bila v avgustu 2019 posredovana MZ, ki pa ni pripravilo gradiva za
obravnavo na Vladi RS, temveč je zavzelo stališče, da se novelacija IP št. 3 ne obravnava, ker
je obstajalo veliko tveganje, da je vrednost projekta ocenjena napačno. MZ je bolnišnici
naložilo pripravo PZI projektne dokumentacije za določitev projektantove ocene vrednosti
investicije in po potrebi popravek novelacije IP št.3. Izdelana je bila nova projektna naloga za
izdelavo PZI dokumentacije, na podlagi katere je bilo v septembru 2019 objavljeno javno
naročilo za izbiro izvajalca za pripravo dokumentacije PZI, PID in projektantski nadzor ter za
pripravo dokumentacije DGD za spremembo gradbenega dovoljenja. Na razpisu je bil izbran
nov izvajalec, ki je izdelal nov PZI, na zahtevo MZ vključil 5 % nepredvidenih del in odpravil
pomanjkljivosti predhodnega projektiranja. Nov projekt je bil MZ predstavljen v januarju 2020.
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8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Pri oceni uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev izhajamo iz sprejetega Finančnega načrta za
leto 2019, ki smo ga novelirali in pa iz sprejetega Sanacijskega programa 2018, ki je prav tako
bil v letu 2019 noveliran. Prav tako so podlaga dolgoročni cilji, ki zasledujejo neprekinjeno
delovanje bolnišnice in nudenje kakovostnih storitev, ki so varne za paciente. Že v letu 2018
smo aktivno pristopili k izvajanju Sanacijskega programa in poslovno leto 2018 zaključili
bolje kot je bilo načrtovano. V letu 2019 smo z izvajanjem sanacijskih ukrepov nadaljevali še
bolj zavzeto. Na področju doseganja zastavljenega obsega programa dela in s tem načrtovanih
prihodkov smo cilje v celoti uresničili. Pridobili smo nove programe. Pri ZZZS nismo uspeli
povečati dovoljenega obsega uteži in s tem odpraviti podcenjenost bolnišnice. Skozi celotno
leto je potekalo izvajanje programov EDP in povečanih programov za skrajševanje čakalnih
dob, načrtovani programi EDP so bili v večini preseženi in tudi plačani. Z vsemi izvedenimi
ukrepi smo dosegli, da je bila v letu 2019 dosežena celotna pogodbena načrtovana vrednost
ZZZS, kar je tudi bil zastavljeni cilj (Tabela 23). Večji obseg realizacije je dosežen z manjšim
številom strokovnega kadra, ki se stalno strokovno izobražuje. Za povečanje realizacije
programov in strokovni razvoj bolnišnice predstavlja problem tudi pomanjkanje prostorov.
Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da so se prihodki bolnišnice, iz naslova opravljanja
zdravstvene dejavnosti, v zadnjih letih iz leta v leto povečevali, v zadnjih dveh letih občutneje.
V celotnih prihodnih izstopa leto 2017 zaradi prejema finančnih sredstev po interventnem
zakonu.
Tabela 23: Pregled prihodkov po letih od 2015-2019
Zap.
št.
1

6
7
8

Besedilo
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev
(2+3+4+5)

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega
3
zavarovanja
Prihodki od doplačil do polne cene
zdravstvenih storitev, od nadstandardnih
4
storitev, od samoplačnikov, od ostalih
plačnikov in od konvencij
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in
5
storitev
Finančni prihodki
Prihodki od prodaje blaga in materiala,
drugi prihodki in prevrednotovalni
prihodki
Prihodki (1 + 6 +7)

Realizacija
jan-dec 2015

Realizacija
jan-dec 2016

Realizacija
jan-dec 2017

Realizacija
jan-dec 2018

Realizacija
jan-dec 2019

23.483.763

24.035.407

25.375.573

27.156.345

29.534.575

19.319.259

19.625.526

20.800.237

22.600.213

24.560.120

2.878.309

2.962.500

3.063.839

3.142.653

3.422.610

603.726

735.757

717.712

636.169

796.533

682.469

711.624

793.785

777.310

755.312

7

3

2

5

6

89.584

99.318

6.275.730

105.043

461.679

23.573.354

24.134.728

31.651.305

27.261.393

29.996.260

Na stroškovni strani smo se učinkovito lotili in delali na zniževanju stroškov pri nabavah in
uporabi zdravstvenega materiala in zdravil, kontrolirali smo zaloge na vseh nivojih.
Ocenjujemo, da je poslovanje zadnjih dveh let učinkovito, saj prihodki rastejo hitreje kot
stroški.

68

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2019

Tabela 24: Pregled stroškov po letih od 2015-2019

Odhodki

Realizacija

Realizacija

Realizacija

Realizacija

Realizacija

jan-dec 2015

jan-dec 2016

jan-dec 2017

jan-dec 2018

jan-dec 2019

Stroški materiala

5.517.629

5.886.743

Stroški storitev

3.829.127

4.052.994

4.309.333

4.319.078

4.350.268

Skupaj stroški bl., mater. in stor.

9.346.756

9.939.737

10.248.447

10.494.992

10.608.531

13.246.359

14.382.276

15.480.379

16.334.015

17.652.563

662.267

800.966

1.222.739

858.432

1.210.816
130.224

Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
SKUPAJ ODHODKI

5.939.114

6.175.914

6.258.263

71.618

77.593

95.112

102.291

201.422

113.376

125.207

22.693

37.674

23.528.422

25.313.948

27.171.884

27.812.423

29.639.808

Na področju investicijskih vlaganj smo realizirali vse nujne načrtovane investicije. Naložbena
dejavnost v letu 2019 je bila tako kot doslej namenjena predvsem izboljšanju funkcionalnosti
obstoječih prostorskih, tehnoloških in opremskih zmogljivosti, njihovi optimalni izrabi, dvigu
nastanitvenega standarda in izboljšanju pogojev za delo osebja. Služba za obvladovanje
bolnišničnh okužb je okrepila aktivnosti za obvladovanje bolnišničnih okužb in povečala
mikrobiološki nadzor nad učinkovitostjo čiščenja v bolnišnici.
Bolnišnica izvaja redno morbiditetne ter mortalitetne konference, izvaja redne in izredne
strokovne nadzore ter vzdržuje učinkovitost pritožbenih poti. Iz kazalnikov kakovosti so
razvidni pozitivni trendi na posameznih področjih.

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
V letu 2019 smo za izboljšanje učinkovitosto sledili finačnemu načrtu in sanancijskemu
programu. V negotovih in nestabilnih razmerah je ocena gospodardnosti in učinkovitosti
poslovanja relativna. Cene zdravstvenih storitev ponovno niso sledile porastu stroškom dela
zaradi sistemskih sprememb. Vzrok za nerealizirani program PBZ in NBO je v večjih potrebah
bolnikov po izolacijah, ki zmanjšujejo posteljne kapacitete.
Opozoriti velja, da že nekaj let ni bilo večjih investicijski vlaganj v opremo in pripomočke za
delo, kar se nam obrestuje. Oprema odpoveduje, prostori so neustrezni za izvajanje dejavnosti.
Kar zadeva gospodarnost smo se trudili in izogibali nepotrebnim stroškom. Pri nabavah smo
poskušali v kar največji meri upoštevati načelo najboljšega ponudnika. V juniju je neurje
povzročilo v bolnišnici veliko materialno škodo, ki je niso v celoti pokrile odškodnine
zavarovalnice. Strokovne sodelavce smo najemali zunaj le v nujnih primerih, beležimo porast
odsotnosti zaradi bolniškega staleža in iz drugih razlogov (starševsko varstvo), na razpise za
določen čas ni prijav, zato je potrebno delo v nadurah ali povečanem obsegu dela. Za
zmanjšanje likvidnostnih težav je Ministrstvo za zdravje iz ustanoviteljskih obveznosti
prispevalo 320.587 eur, ki so bili porabljeni za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev.
Temeljni poslovni cilj opredeljen v rebalansu finančnega načrta in sanacijskem programu, ki je
realizacija s poslovnim rezultatom 16.154 eur je bil realiziran oz. izboljšan z realiziranim
rezultatom 356.452 eur.
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9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI
Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2019 – obrazec bo izpolnjen v skladu z navodilom
Ministrstva za zdravje, št.: 476-2/2020 najkasneje do 20. 03. 2020.
Tabela 25: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za
pogodbeno leto 2019
KAZALNIKI

LETO 2018

INDEKS 2019/2018

LETO 2019

1. Kazalnik gospodarnosti

0,98

1,01

103,25

2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS

7,25

6,41

88,37

47,45

49,58

104,49

0,84

0,84

100,02

41,23

36,29

88,02

6. Koeficient plačilne sposobnosti

2,11

1,89

89,69

7. Koeficient zapadlih obveznosti

2,03

2,23

109,62

8. Kazalnik zadolženosti

0,62

0,60

97,32

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi

0,44

0,45

102,68

10. Prihodkovnost sredstev

0,95

1,01

106,37

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev
4. Stopnja odpisanosti opreme
5. Dnevi vezave zalog materiala

1. Kazalnik gospodarnosti =
Celotni prihodki (AOP 870) / celotni odhodki (AOP 887)
Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Ker v
obdobju januar – december 2019 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki, je načelo
gospodarnosti zadoščeno.
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS =
Priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS
Delež amortizacije v pogodbi z ZZZS se je v letu 2019 glede na leto 2018 znižal iz 7,25%
na 6,41%.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev =
Naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev se je v primerjavi s preteklim letom znižal iz
47,45% na 49,58%. Povečanje kazalnika je posledica večje priznane amortizacije v ceni
storitev, zaradi večje realizacije programa dela in nižje naložbene vrednosti.
4. Stopnja odpisanosti opreme =
Popravek vrednosti opreme (AOP 007) / oprema in druga opredmetena osnovna
sredstva (AOP 006)
Stopnja odpisane opreme je razmerje med popravkom vrednosti opreme in nabavno
vrednostjo opreme. Stopnja odpisanosti opreme se v letu 2019 v primerjavi s predhodnim
letom ni spremenila.
5. Dnevi vezave zalog materiala =
Stanje zalog (AOP 023) / stroški materiala (AOP 873) x 365
Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz
njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost kazalnika se je, glede na preteklo
leto, znižala, saj smo skladno s sanacijskim programom pristopili k optimatizaciji zalog le
na najnujnejše za nemoteno poslovanje bolnišnice.
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6. Koeficient plačilne sposobnosti =
Povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo
Koeficient se je v primerjavi s preteklim letom znižal iz 2,11 na 1,89. Znižanje koeficienta
v letu 2019 je posledica pridobitve sredstev za pokrivanje zapadlih obveznosti, v višini
320.529, kar je omogočilo poravnavo obveznosti in s tem posledično znižanje koeficienta.
7. Koeficient zapadlih obveznosti =
Zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)
Koeficient se je v primerjavi s preteklim letom zvišal iz 2,03 na 2,23 in predstavlja
razmerje med zapadlimi neplačanimi obveznostmi na dan 31.12.2019 ter mesečnim
prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Ob koncu leta 2019 je
imela bolnišnica več obveznosti do dobaviteljev kot ob koncu leta 2018.
8. Kazalnik zadolženosti =
(Tuji viri AOP 034+047+048+0,54+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060
Je razmerje med tujimi viri ter obveznostmi do virov sredstev. Tuji viri so kratkoročne
obveznosti in pasivne časovne razmejitve, dolgoročne pasivne časovne razmejitve,
dolgoročne rezervacije ter druge dolgoročne obveznosti. Kazalnik se je v primerjavi s
preteklim letom znižal iz 0,62 na 0,60.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi =
( AOP 012+AOP 023) / AOP 034
Je razmerje med seštevkom kratkoročnih sredstev, razen zalog in aktivnih časovnih
razmejitev ter zalogami in kratkoročnimi obveznostmi in pasivnimi časovnimi
razmejitvami. Glede na preteklo leto je višji.
10. Prihodkovnost sredstev =
Prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti
AOP 002+004+006)
Je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti ter osnovnimi sredstvi po nabavni
vrednosti. Glede na preteklo leto je kazalnik višji.
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10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI
Program in letni načrt za zagotovitev in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti
pacientov
10.1. Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti
Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti izhajajo iz poslanstva in vizije
bolnišnice in so del vsakodnevnega dela in so vključeni v vse dejavnosti ter so navedeni
tako v Finančnem načrtu kot tudi v Letnem poročilu.
V Finančnem načrtu smo v letu 2019 opredelili naslednje cilje za izboljšanje kakovosti in
varnosti:
-

Krepitev področja varne in kakovostne zdravstvene obravnave (interni strokovni
nadzori, spremljanje varnostnih incidentov)
Doseganje primerljivih rezultatov zdravljenja z drugimi regijskimi bolnišnicami
(kazalniki na podlagi rutinskih podatkov iz obračunskega sistema storitev)

-

Stalno izboljševanje zadovoljstva pacientov (spremljanje pritožb, pohval, izvedba
ankete o zadovoljstvu z obravnavo)

-

Vzpostavitev dokumentacije za vpeljavo standarda kakovosti po zahtevah standarda
ISO 9001:2015

-

Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti,
izvajanja pogovorov o varnosti, komunikacij, varnostnih vizit.

-

Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih
informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih.

10.2. Povratne informacije uporabnikov

Analiza anketa zadovoljstva uporabnikov storitev
V letu 2019 smo kontinuirano izvajali anketo o izkušnjah odraslih pacientov. Anketo je
izpolnilo 500 pacientov na internem, kirurškem, ginekološko - porodnem oddelku in oddelku
podaljšanega bolnišničnega zdravljenja.
Anketo je izpolnilo 51,2 % žensk in 48,8 % moških. Največ (52,4%) anketiranih je bilo starih
več kot 60 let. V starostni skupini med 40 in 59 let je odgovorilo 33,6% anketiranih. Med 20 in
39 let je odgovarjalo 14% anketiranih. Največ anketiranih je imelo poklicno izobrazbo (32,8%).
S srednjo izobrazbo so odgovarjali v 22% ter osnovnošolsko izobrazbo v 21,6%. Višjo oz.
visokošolsko izobrazbo je imelo 15% anketiranih, univerzitetno ali več pa 8,6%. Izmed
anketiranih se je 31,6 % pacientov prvič zdravilo v naši bolnišnici.
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Tabela 26: Ostali rezultati ankete
PODROČJE
Sprejem v
bolnišnico

REZULTATI
V 44,6% pacienti niso sodelovali pri datumu sprejema v bolnišnico,
medtem ko jih je bilo 55,6 % sprejetih na zdravljenje načrtovano.
V 3,6 % smo pacientom enkrat preložili datum sprejema na kasnejši čas, ter
v 0,6 % več kot enkrat.

Kako so vas
obravnavali
zdravniki

Kako so vas
obravnavale
medicinske
sestre

Vaše zdravljenje

Od prihoda v bolnišnico do postelje je manj kot eno uro čakalo na sprejem
87,6% anketiranih, 1-2-uri 9,8% ter več kot 2 uri 2,6% anketiranih.
Pacienti so bili v več kot 91,8% zadovoljni z obravnavo zdravnikov.
Zdravniki so jih obravnavali vljudno in spoštljivo v 97,2% in jim na
vprašanja o posegih in preiskavah v 96,8% odgovorili na razumljiv način
ter jim zagotovili zasebnost (77,6%). Če jih je skrbelo so se lahko v 93,6%
pogovorili z zdravniki, ki so jim na razumljiv način odgovoril v 93,2%.
Zdravniki niso govorili pred bolniki (92,4%), kot da jih ni v sobi.
V več kot 95,2% so pacienti bili zadovoljni z obravnavo medicinskih sester.
Medicinske sestre so jih obravnavale vljudno in spoštljivo v 98,6% ter jim
podale informacije (96%) na razumljiv način in se z njimi pogovorile.
Zagotavljale so jim zasebnost v 93,6% ter jih zaščitile pred neželenimi
pogledi v 90,2%. Medicinske sestre nikoli niso govorile pred bolniki
(94,6%), kot da jih ni v sobi. Na pacientovo prošnjo za pomoč, so se
medicinske sestre odzvale v času do 5 minut v 45,2%, do 10 minut jih je na
pomoč čakalo 2,6% bolnikov. Več kot 10 minut je čakalo le 0,6% bolnikov,
ostali pa niso imeli potrebe, da bi klicali medicinsko sestro.
93,2 % anketiranih ni imelo pritožb med zdravljenjem. Imeli so občutek, da
jih medicinske sestre in zdravniki (96,8%) jemljejo resno.
Medicinske sestre in zdravniki so bolnikom odgovarjali (93,8%) enako na
zastavljena vprašanja. Družinski člani niso imeli težav (89,4%), ko so želeli
dobiti informacije. Bolniki so v 90,4% dobili pomoč osebja, ko so morali
na stranišče.
Pojasnilo za razloge jemanja zdravila so bolniki dobili v 90,4%. 40%
bolnikov je med zdravljenjem imelo bolečine, vendar je osebje v 98,4%
naredilo vse, da jim je bolečine zmanjšalo.

Bolnišnično
okolje

93% anketiranih je odgovorilo, da je bila njihova soba, stranišče in
kopalnica vedno čista, 5,6 % pa je odgovorilo da je bilo pogosto.
Zaradi hrupa, ki ga je povzročalo osebje se je 6,2% bolnikov ponoči
prebujalo.

Odpust iz
bolnišnice.

Bolniki so bili v 89,8% seznanjeni s pravicami in dolžnostmi v bolnišnici.
V 96,6 % so pacienti dobili pisne in ustne informacije o zdravilih, ki jih
morajo jemati doma ter v 87,2% o njihovih stranskih učinkih.
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Ob odpustu so dobili informacije (93,4%) o tem, na katere opozorilne
znake morajo biti pozorni v zvezi z njihovo boleznijo.
Rezultati ankete prikazujejo, da smo bili z aktivnostmi za izboljšanje zadovoljstva pacientov v
primerjavi s prejšnjimi leti uspešni.
Sprejem bolnikov poteka bolj načrtovano, saj bolniki čakajo manj časa, da dobijo posteljo.
Opažamo večje zadovoljstvo bolnikov z obravnavo zdravnikov in medicinskih sester za več kot
1,5%. V letošnjem letu se je zadovoljstvo bolnikov z načinom zdravljenjem znižalo za 1% v
primerjavi z letom 2018, vendar bistveno izboljšalo s preteklimi leti. Bolnišnično okolje se je
izboljšalo skoraj za 10%. V 5,53% je v bolnišnici boljša čistoča sanitarij in bolniških sob. Manj
bolnikov (8,6%) se je ponoči zbujalo zaradi hrupa, ki ga je naredilo osebje. Bolniki so ob
odhodu iz bolnišnice dobili v letu 2019 več ustnih in pisnih navodil (14,4%) kot v letu 2018.
Spodnja tabela prikazuje splošno zadovoljstvo bolnikov z obravnavo v bolnišnici v obdobju
zadnjih štirih let. Ugotavljamo, da se način obravnave bolnikov zelo izboljšuje. Bolniki in
njihovi svojci so bolj zadovoljni s sprejemom v bolnišnico, z zdravljenjem ter obravnavo
medicinskih sester in zdravnikov.

Graf 7: Zadovoljstvo bolnikov po letih (2016-2019)
Analiza ankete zadovoljstva pacientov z obravnavo v specialističnih ambulantah PREMS 2019.
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Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v obdobju od 18. do 29. marca 2019 izvajal
raziskavo o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialističnih ambulantah. V njej so sodelovali
pacienti, ki so v tistem obdobju imeli pregled pri zdravniku specialistu in so po obravnavi
prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi. V raziskavi so sodelovali pacienti iz naslednjih
specialističnih ambulant: kirurgija, gastroenterologija, otorinolaringologija, diabetologija.
V diabetični ambulanti je vprašalnik ustrezno izpolnilo 171 pacientov. Ugotavljamo, da so bili
pacienti zadovoljni s storitvijo in so nad slovenskim povprečjem.

V gastroenterološki ambulanti je vprašalnik ustrezno izpolnilo 22 pacientov. Ugotavljamo, da
so pacienti prav tako bili zadovoljni s storitvijo in so nad slovenskim povprečjem.
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V otorinolaringološki ambulanti je vprašalnik ustrezno izpolnilo 86 pacientov. Ugotavljamo,
da so bili pacienti zadovoljni s storitvijo in so nad slovenskim povprečjem.

V kirurški ambulanti je vprašalnik ustrezno izpolnilo le 13 pacientov, zato analiza ni bila narejena.
Legenda:
Vrednost ambulante; ● Povprečje zdravstvene dejavnosti; ● Povprečje Slovenije; ° Razpon vrednosti vseh
ambulant (min in max)
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Analiza ankete Izkušnje pacientov z obravnavo v bolnišnici - PREMS 2019
V letu 2019 je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvedel tudi raziskavo o izkušnjah
pacientov z obravnavo v bolnišnici – PREMS 2019. Medicinske sestre so pacientom delile
anketne vprašalnike od 11. novembra do 13. decembra 2019, po odhodu iz bolnišnice,
izključno le tistim pacientom, ki so bili v tem obdobju hospitalizirali vsaj eno noč. Vprašalnike
so delile na kirurškem, internem in ginekološko porodnem oddelku.
Analize anketnega vprašalnika iz NIJZ še nismo prejeli.
Anketa Ministrstva za zdravje - Zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo
Anketa Zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo poteka od meseca septembra, ki ga je pripravilo
Ministrstvo za zdravje preko portala zVem - eZdravje. Paciente ustno in pisno prosimo, da
podajo svojo izkušnjo z obravnavo v naši ustanovi. Anketa poteka v ambulantni in hospitalni
dejavnosti. Na spletni strani bolnišnice je objavljen dostop do anketnega vprašalnika.
V mesecu septembru in oktobru ni bilo izpolnjene nobene ankete. V mesecu novembru je bilo
izpolnjenih že 19 ter v decembru 11 anket. Anketiranci so v večini označili, da so s storitvami v
Bolnišnici Ptuj zelo zadovoljni. Kot slabo oceno smo dobili le v dveh primerih, kjer so
anketiranci označili, da se zdravstveno osebje pacientu ni predstavilo.
Rezultati za leto 2019 bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje v mesecu marcu
2020.

Pohvale in pritožbe uporabnikov
Pritožbe uporabnikov
V letu 2019 smo obravnavali skupno 14 pritožb bolnikov in njihovih svojcev po Zakonu o
Pacientovih pravicah. V vseh primerih smo pritožbe rešili sprotno, v skladu s 56. členom
ZPacP.
Tabela 27: Pritožbe uporabnikov 2019
ZŠ

Vrsta kršitve

Število postopkov

1.

Neustrezen odnos zdravstvenega delavca

5

2.

Neustrezna zdravstvena obravnava

6

3.

Organizacija dela

3

V enem primeru je bila sklicana ustna obravnava zaradi dogovora o načinu rešitve spora po
62. členu ZPacP, v enem primeru pa je bil izveden pripravljalni narok za drugo obravnavo
pred komisijo v Ljubljani.
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Pohvale uporabnikov

V letu 2019 smo dobili 19 pohval zdravstvenega osebja. Pohvaljeni so bili naslednji oddelki:
- Na ginekološko porodnem oddelku so dobili šest pohval z zahvalami pacientk, ki so bile
z odnosom zdravstvenega osebja in zdravljenjem zelo zadovoljne. Pohvale so se
navezovale v štirih primerih na zdravljenje in operativni poseg na ginekološkem
oddelku ter dvakrat na pomoč pri rojstvu otroka v porodni sobi.
- Na kirurškem oddelku so prejeli tri pohvale na uspešno opravljen operativni poseg ter
odnos zdravstvenega osebja do bolnikov. V dveh primerih so pacienti pohvalili odnos
zdravstvenega osebja v kirurški ambulanti.
- V gastroenterološki ambulanti sta dobila pohvalo zdravnik in diplomirani zdravstvenik
za opravljeno kolonoskopijo v sedaciji brez bolečin.
- V treh primerih so se na internem oddelku pacienti in njihovi svojci zahvalili in
pohvalili zdravstveno osebje, ki jim je nudilo pomoč v najtežjih trenutkih.
- V nevrološki ambulanti je bila pohvaljena sestra za ustrežljivost.
- Pohvalo so dobili tudi v oftalmološki ambulanti za dobro opravljeno operacijo sive
mrene.
- Zahvala in pohvala tudi ORL ambulanti za dobro opravljeno delo.
- Na rentgenološkem oddelku je bil pohvaljen zdravnik za dobro opravljen pregled.

10.3. Poročilo o izvedenih notranjih presojah za posamezno vrsto zdravstvene dejavnosti
Notranja presoja v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj se je izvajala v mesecu februarju in
novembru 2019 na vseh oddelkih bolnišnice v sklopu Komisije za kakovost.
Presojevalci so presojali po naslednjih področjih:
-

-

-

zdravljenje, zdravila, transfuzijska dejavnost, zagotavljanje kakovosti in varnosti na
oddelku, organizacija in vodenje: strokovni direktor prim. viš. pred. dr. Teodor Pevec,
dr. med., svetnik.
zdravstvena nega, zagotavljanje kakovosti in varnosti na oddelku, organizacija in
vodenje ZN: Pomočnica direktorice za ZN mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. org.
dela.
laboratorijska dejavnost: Mojca Završnik, univ. dipl. biol., spec. med. biokemije
bolnišnične okužbe: SOBO Jasmina Kropfl, dipl. m.s ., mag. geranologije:

Pri presoji so presojevalci upoštevali merilo po ALFA metodi.
A - merilo izpolnjeno;
B - merilo je delno izpolnjeno;
C - merilo ni izpolnjeno;
NU - standard se ne upošteva.
Bolnišnica ne deluje skladno s standardi, če je katerokoli merilo označeno s C ali če je manj kot 65 % meril
označenih z A. Bolnišnica deluje skladno s standardi, če je 65 % ali več meril označenih z A in nobeno s C.
(Robida, 2004, str. 15)
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Po opravljeni presoji so odgovorne osebe vključene v proces presoje prejele zapisnik, iz
katerega je razvidna ustreznost izvajanje standardov v odstotkih, odstopanja, ukrepi in
priporočila ter roki za odpravo odstopanj.
V letošnjem letu smo opravili dve redni notranji presoji oddelkov. Pri obeh notranjih presojah
je bilo ugotovljenih nekaj nepravilnosti, ki pa so jih oddelki po notranji presoji tudi odpravili.
Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju bolnišničnih okužb. Na oddelkih kjer so
bile ugotovljene napake so na timskih sestankih obnovili standarde bolnišnične higiene.
V bolnišnici smo prav tako izvedli notranjo presojo v sklopu ISO 9001:2015 standarda za
področje sterilizacije. Notranjo presojo sta izvedli presojevalki ISO standarda Marija Medik
dipl.m.s. in mag. Natalija Galinec. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.
Rezultati notranjih presoj prikazujejo, da bolnišnica deluje skladno s standardi, še vedno pa so
možnosti in priložnosti za izboljšave.

Kategorizacija zdravstvene nege
Presojo kategorizacije zdravstvene nege smo opravili v mesecu februarju in novembru. Pri
notranjem nadzoru v mesecu februarju so bile ugotovljene manjše napake pri določevanju
kriterijev zdravstvene nege, kar pa ni vplivala na stopnjo kategorizacije. V mesecu novembru
pri nadzoru kategorizacije napake nismo bile ugotovljene.

10.4. Poročilo o izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine
V SB Ptuj smo ob poteku akreditacije v novembru 2017 pristopili k aktivnostim za podaljšanje
in obnovitev akreditacije na nivoju bolnišnice. Smo v fazi zbiranja ponudnikov za postopek
ISO 9001:2015 standarda na nivoju celotne bolnišnice.
Obnovili smo že obstoječi standard ISO 9001:2015 za proces sterilizacije, ki velja od
23.10.2018 do 23.10.2021.
Na oddelku za laboratorijsko medicino smo v letu 2019 prešli iz standarda HRN EN ISO
15189:2008 medicinski laboratorij, posebne zahteve za kakovost in kompetentnost na slovenski
standard SA SIST EN ISO 15189:2013 medicinski laboratorij, posebne zahteve za kakovost in
kompetentnost. Smo v postopku pridobivanja slovenskega.
Smo v postopku neprekinjenega dvofaznega reocenjevanja za naziv »Novorojencem prijazna
porodnišnica«. Na osnovi rezultatov rednega petega ponovnega ocenjevanja prve faze, ki je bila
opravljena 4. junija 2019 ter druge faze, ki je bila opravljena 22. januarja 2020 nam je
Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja Unicef Slovenija ponovno podelil naziv
»Novorojencem prijazna porodnišnica«.
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10.5. Poročilo o morbiditetnih in mortalitetnih konferencah
Vsi oddelki so pozvani v začetku leta, da predebatirajo vsako smrt na oddelku. To je bilo v letu
2019 uresničeno. Razširjenih medoddelčnih konferenc ni bilo, ker v letu 2019 ni bilo zaznanih
primerov, ki bi bili primerni za take konference.

10.6. Spremljanje kazalnikov kakovosti
V letu 2019 je potekalo redno spremljanje in objavljanje obveznih kazalnikov kakovosti v
skladu s Splošnim dogovorom in sprejeto metodologijo, ki je objavljena v Priročniku o
kazalnikih kakovosti. O kazalnikih kakovosti poročamo na Ministrstvo za zdravje. V letošnjem
letu smo pričeli z dodatnim merjenjem učinkovitosti dela v operacijski dvorani, kjer se izvajajo
ambulantni kirurški posegi (dnevna kirurgija).

80

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2019

Tabela 28: Kazalniki kakovosti 2019
Št.

Ime kazalnika

Opis kazalnika

Kazalnik

Opis števca

Števec

Opis imenovalca

Imenovalec

KK RZP
1. kazalnik - skupno Skupno število vseh
število vseh RZP
pacientov z RZP*100
/
št.
sprejetih 4,53
pacientov
2. kazalnik - število

Število

pacientov, ki so RZP pacientov, ki so RZP 1,49
pridobili v bolnišnici pridobili v bolnišnici
*100 / št. sprejetih
pacientov
3. kazalnik - število
Število
vseh
pacientov, ki so imeli pacientov, pri katerih
RZP že ob sprejemu je RZP prisotna že ob 3,23
sprejemu v bolnišnico
v bolnišnico
*100 / št. sprejetih
pacientov

Skupno
število
pacientov, ki so bili
sprejeti z RZP in 438
število pacientov, ki
so RZP pridobili v
bolnišnici
Število pacientov, ki
so RZP pridobili v
144
bolnišnici

Vsi sprejeti pacienti z
izključitvenimi kriterij,
kot
izhaja
iz 9664
metodologije

Število
vseh
pacientov, pri katerih
je RZP prisotna že ob
sprejemu v bolnišnico 312

Vsi sprejeti pacienti z
izključitvenimi kriteriji,
kot
izhaja
iz
9664
metodologije

KK

ČAKALNA DOBA ZA RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFIJO

22

Čakalna doba za CT Delež
za
hospitalizirane
hospitaliziranih
paciente
pacientov pri katerih 0,0
je CT opravljen več
kot 24 ur po njenem
naročilu

KK
23

Število
hospitaliziranih
pacientov, ki so na 0
CT preiskavo čakali
več kot 24 ur

Vsi sprejeti pacienti z
izključitvenimi kriterij,
kot
izhaja
iz 9664
metodologije

Vsi pacienti, pri katerih
je bila izvedena CT
preiskava
v
času 1899
hospitalizacije,
ob
upoštevanju
izključitvenih

UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU
Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih
kirurških posegov so izključene)
Število operacijskih dvoran
3
Število dni obratovanja operacijskih dvoran
732
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)
307620
Skupni operativni čas (v minutah)
245400
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)
2598
Delež odpadlih načrtovanih operacij
3,3%
Število urgentnih operacij
61
Delež urgentnih operacij
2,3%
Izkoriščenost operacijske dvorane
79,8%
Povprečno trajanje operacije (v minutah)
94,457
Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)
Število operacijskih dvoran
2
Število dni obratovanja operacijskih dvoran
488
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)
204960
Skupni operativni čas (v minutah)
169830
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)
4904
Delež odpadlih načrtovanih operacij
2,57%
Število urgentnih operacij
1311
Delež urgentnih operacij
26,7%
Izkoriščenost operacijske dvorane
82,9%
Povprečno trajanje operacije (v minutah)
34,631

KK

POOPERATIVNA TROMBEMBOLIJA
Delež pooperativnih
trombembolij
na
0
100.000 posegov

Št.

Ime kazalnika

KK

POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI

Opis kazalnika

Kazalnik

Število
primerov
pooperativne globoke
0
venske tromboze ali
pljučne embolije

Število sprejemov, v
okviru katerih je bil
3612
opravljen kirurški poseg

Opis števca

Opis imenovalca
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KK

Število poškodb na
100 zaposlenih v
predmetnem obdobju 1,731

Število
poškodb
predmeti

Vsi
padci
1.
kazalnik
hospitaliziranih
Prevalenca
vseh
0,482
pacientov * 1000 /
padcev v bolnišnici
BOD

Vsi padci

2.
kazalnik
- Vsi padci s postelje
Incidenca padcev s hospitaliziranih
0,28
postelje v bolnišnici pacientov * 1000 /
BOD

Vsi padci s postelje

pacientov
poškodbami

Vsi padci s postelje
hospitaliziranih
6,452
s pacientov
s
poškodbami * 100 /
število vseh padcev

KK

7

Število
zaposlenih
zdravstvenih delavcev
s
polnim
delovnim 404,5
časom
(oziroma
ekvivalent)

hospitaliziranih

31

Število
bolnišnično
64266
oskrbnih dni

8

Število
bolnišnično
64266
oskrbnih dni

pacientov

hospitaliziranih
pacientov

Vsi
padci
hospitaliziranih
2
pacientov
s
poškodbami

Število vseh padcev v
31
bolnišnici

Število pacientov pri
katerih je prišlo do
0
nenamerne punkcije
ali laceracije

Vsi
sprejemi
v
proučenem obdobju ob
8189
upoštevanju
izključitvenih kriterijev

NENAMERNA PUNKCIJA ALI LACERACIJA
Število nenamernih
punkcij ali laceracij
0,0
pacientov na 1000
sprejemov

KK

poročanih
z ostrimi

PADCI PACIENTOV

3. kazalnik - Padci

KK
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MRSA
Vprašanja
Odgovor
Število vseh sprejemov v tem obdobju
12883
Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?
DA
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem obdobju odvzeli nadzorne kužnine?
965
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem obdobju
69
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo 45
nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil 23
znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)
HIGIENA ROK
Upoštevanje higiene
78,7%
rok na enoti za
Odstotek priložnosti
intenzivno terapijo
za higieno rok, pri
katerih je bilo dejanje
Upoštevanje higiene tudi izvedeno
rok v vseh ostalih
78,4%
oddelkih

236
Število
dejanj
(razkuževanje
ali
umivanje)
935

300
Število priložnosti za
higieno rok
1192
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Tabela 29 : Letno poročilo obveznih kazalnikov kakovosti 2019
KAZALNIKI KAKOVOSTI

Vrednosti 2019
1/4

2/4

3/4

4/4

21 Razjeda zaradi pritiska (RZP)
1. kazalnik - vse RZP

4,50 %

4,0 %

4,04 %

5,22 %

2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici

1,79 %

1,15%

1,18 %

1,27 %

3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico

2,99 %

2,85 %

2,94 %

3,03 %

1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici

0,6‰

0,73‰

0,5‰

0,06‰

2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici

0,26‰

0,42‰

0,25‰

0,06‰
0,00‰

3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami

0,00‰

8,3‰

12,5‰

Število operacijskih dvoran

3

3

3

3

Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)

450 min

450 min

450 min

450 min

število dni obratovanja operacijskih dvoran

57 dni x 3

61 dni x 3 64 dni x 3

62 dni x 3

Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju

7695

85050

61920

83700

Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)

65520

71280

54540

62160

Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju

696

706

557

639

Število načrtovanih operativnih posegov

727

704

579

621

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju

31

14

22

18

delež odpadlih operacij

4,3%

4,3%

4,3%

2,8%

Število urgentnih operacij v tem tromesečju

9

16

16

20

delež urgentnih operacij

1,3%

2,2%

2,8%

3,3%

Izkoriščenost operacijske dvorane

85,1%

83,8%

75%

74,3%

Povprečno trajanje operacije (v minutah)
94,14
Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

100,96

83,37

97,28

Število operacijskih dvoran

2

2

2

2

Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)

420 min

420 min

420 min

420 min

število dni obratovanja operacijskih dvoran

57 dni x 2

61 dni x 2

64 dni x 2

62 dni x 2

Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju

47880

52080

52920

52080

Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju

40455
1167

46155
1322

40080
1179

43140
1235

Število načrtovanih operativnih posegov

1111

1033

1198

1265

Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju

56

22

19

30

delež odpadlih operacij

5,6%

2,13%

1,59%

2,43%

Število urgentnih operacij v tem tromesečju

256

311

360

384

delež urgentnih operacij

21,9%

23,5%

30,5%

31,1%

Izkoriščenost operacijske dvorane

84,5%

88,6%

75,7%

82,8%

Povprečno trajanje operacije (v minutah)

34,67

34,91

34,0

34,94

da

da

da

da

281

232

238

214

67 Padci pacientov

23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku
Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom

71 MRSA
Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzrone kužnine z namenom
odkrivanja nosilcev MRSA?
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne
kužnine?
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Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši
ustanovi v tem tromesečju
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v
bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine
odvzeli v 48 urah po sprejemu)
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku
hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima
MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48
ur po sprejemu)

22

15

15

17

12

10

12

12

10

5

3

5

22 Čakalna doba na CT

0,000

0,000

0,000

0,000

47 Pooperativna trombembolija

0,000

0,000

0,000

0,000

65 Poškodbe z ostrimi predmeti

3

2

1

1

70 Nenamerna punkcija ali laceracija

0

0

0

0

Higiena rok
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo

81,5 %

73 %

Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih

81,9 %

74,5 %

Neustrezni sprejemi*
0
0
0
0
* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-5: Seznam meril in opomb za opredelitev
ustreznosti sprejemov).

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti po četrtletju za leto 2019
OPIS KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Kazalnik 21: Razjeda zaradi pritiska (v nadaljevanju RZP)
Pri nastanku RZP ugotavljamo, da se je število pridobljenih RZP povečalo za 0,19% v
primerjavi s preteklim letom in z letom 2017 za 0,18%. Najpogostejše mesto nastanka RZP je
še vedno peta in trtica, kar je tudi primerljivo s podatki iz svetovne literature.

Graf 8: RZP pridobljene v bolnišnici
Največ pridobljenih RZP beležimo pri bolnikih na oddelku podaljšanega bolnišničnega
zdravljenja (7,73%) ter na oddelku za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine
(4,78%). Manj pridobljenih RZP beležimo na internem (1,68%) in kirurškem oddelku (1,10%).
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Graf 9: Pacienti z RZP ob sprejemu
Največ bolnikov je bilo sprejetih z RZP na interni odddelek in oddelek podaljšanega
bolnišničnega zdravljenja.

Graf 10: Vsi pacienti z RZP
Največ RZP beležimo na internem oddeleku (10,55%) in oddeleku podaljšanega bolnišničnega
zdravljenja (10,22%).
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Graf 11: Pridobljene RZP v bolnišnici od 2017-2019
Ugotavljamo, da število RZP po letih narašča za približno 0,2%.
Za večji nadzor in oskrbo RZP smo v začetku leta 2019 v bolnišnici sistemizirali novo delovno
mesto sestre za oskrbo kronične rane. Na tem delovnem mestu imamo eno diplomirano
medicinsko sestro in eno sestro s kompetencami za opravljanje del in nalog oskrbe bolnikov s
kronično rano. S tem smo pridobili večji nadzor nad oskrbo in prijavo RZP. Skupaj z Društvom
medicinskih sester Ptuj - Ormož smo organizirali predavanje Sodobni pristopi obravnave
bolnikov s kronično rano in tako zaposlenim predstavili uporabo sodobnih oblog, ki se
uporabljajo pri oskrbi kroničnih ran. Na oddelkih kjer smo zaznali naraščanje RZP smo v
okviru oddelčnih sestankov obnovili navodilo za delo, uvedli nadzor nad uporabo rjuh na
antidekubitusnih blazinah (dovoljena ena rjuha + ABSO podloga), dosledno nego telesa
bolnikov, preventivnih ukrepov ter nakup opetnikov in dodatnih ABSO podlog.
Kazalnik 67: Padci pacientov
V skrbi za preprečevanje padcev pacientov posebno pozornost namenjamo ozaveščanju
zaposlenih in pacientov ter z redno oceno tveganja pacientov za padec. Na kirurškem oddelku,
kjer smo zaznali ob polletju povečano število padcev bolnikov v sobi ali hodniku v nočnem
času, smo uvedli obvezno spremstvo bolnikov na WC pred spanjem. Vsakega bolnika, ki
uporablja bergle spremljamo na WC med 21.00 in 22.00 uro. V zadnjem obdobju se je število
padcev zmanjšalo.
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Graf 12: Prevalenca vseh padcev
Največ padcev bolnikov beležimo na kirurškem oddelku v nočnem času. Bolniki so ob padcu
uporabljali bergle. Vzrok za padec je nestabilnost in oslabelost bolnika.

Graf 13: Mesto padca s poškodbo
Največ padcev beležimo v bolniški sobi in sanitarijah.
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Graf 14: Padci pacientov od leta 2017 do 2019
Število padcev se je v leto 2019 povečalo, kar pa pripisujemo doslednemu prijavljanju.
Kazalnik 71: MRSA
V letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj zmanjšalo število oz.
delež bolnikov s pridobljeno kolonizacijo/okužbo MRSA na raven leta 2017. Na internem
oddelku je MRSA tekom hospitalizacije pridobilo 12 bolnikov, na kirurškem oddelku 4 bolniki,
na oddelku za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine 2 bolnika in na oddelku
podaljšanega bolnišničnega zdravljenja 5 bolnikov. Pri nobenem bolniku ne moremo
epidemiološko zaključiti, da gre za prenos. MRSA so pridobili bolniki, ki so se dalj časa
zdravili v naši ustanovi in/ali prejemali dolgotrajno antibiotično terapijo ali bili v stiku z
neprepoznanim nosilcem MRSA, oslabljen imunski odgovor. Podatki so primerljivi številu
bolnikov koloniziranih z MRSA v svetu, Sloveniji in Evropi, ki prav tako naraščajo.

Graf 15: Število bolnikov, ki so MRSA pridobili tekom hospitalizacije in ob sprejemu v
obdobju zadnjih treh let
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Kazalnik 23: Učinkovitost dela v operacijskem bloku
Kazalnik učinkovitost dela operacijskih dvoran je dober. V primerjavi z ostalimi slovenskimi
bolnišnicami je povprečje zasedenosti operacijskih dvoran z več kot osemdeset odstotki boljše
od ostalih bolnišnic. Kazalnika ne moremo primerjati s prejšnjimi leti, saj smo merili le
kirurške posege v operacijskim bloku, nismo pa merili enodnevnih operacij in malih
operativnih posegov.
V bolnišnici Ptuj imamo tri operacijske dvorane, kjer opravljamo kirurške operacije v
anesteziji. Operacijske dvorane za elektivne operacije so zasedene skupaj 732 krat. Operativna
kapaciteta skupaj je 307620 minut. V tem času opravimo 2598 operacij. Operacijska dvorana je
zasedena v 80%. Operativni poseg traja v povprečju 94,45 minut.
Za opravljanje ambulantnih kirurških posegov (dnevne kirurgije) imamo dve operacijski
dvorani. Operacijske dvorane so skupaj zasedene 488 dni. Operativna kapaciteta skupaj je
169830 minut. V tem času smo opravili 4904 operativnih posegov. Izkoriščenost operacijskih
dvoran je 82,9%. Operacije v dnevni kirurgiji trajajo v povprečju 34,63 minut.
Kazalnik 22: Čakalna doba na CT
V bolnišnici Ptuj v letu 2019 nobeden hospitaliziran pacient ni čakal na preiskavo CT.
Kazalnik 47: Pooperativna trombembolija
V letu 2019 nismo beležili nobenega primera pooperativne trombembolije.
Kazalnik 65: Poškodba z ostrim predmetom
V letu 2019 beležimo 7 nenamernih punkcij. V primerjavi s prejšnjim letom je prijavljenih več
poškodb. Več prijav pripisujemo bolj rednemu prijavljanju, saj smo organizirali predavanja o
pomenu prijave poškodbe z ostrim predmetom.
Kazalnik : Higiena rok
Na področju higiene rok spremljamo kazalnik 2 krat letno po navodilih NAKOBO. V primerjavi
s prejšnjimi leti z rezultati nismo zadovoljni, vendar so še vedno boljši od povprečja kazalnikov
v ostalih slovenskih bolnišnicah in v svetu. Za lažje spremljanje in analizo kazalnika higiene
rok smo za leto 2020 pridobili aplikacijo za spremljanje higiene rok. Na izobraževanje za
opazovalca higiene rok smo prijavili še eno diplomirano medicinsko sestro, ki bo prav tako v
pomoč SOBO, da bomo lahko povečali število opazovanj in tako dobili večji vzorec.
Pripravljamo redna letna izobraževanja, tako teoretična kot tudi praktična. V bolnišnici deluje
tudi Delovna skupina za promocijo higiene rok. Člani delovne skupine v okviru svojih
oddelkov motivirajo sodelavce za urejenost rok in upoštevanje »5 trenutkov za higieno rok«.
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Graf 16: Higiena rok
Kazalnik higiene rok se je v zadnjem odbobju leta 2019 nekoliko poslabšala (74%) v primerjavi
s prejšnjimi merjenji, kjer smo beležili v povprečju več kot 80% priložnosti za higieno rok.
Kazalnik : Neustrezni sprejemi
Neustreznih sprejemov v bolnišnici v letu 2019 nismo beležili.

10.7. Izvedba strokovnih zunanjih nadzorov
V letu 2019 je bilo v bolnišnici izvedenih več inšpekcijskih pregledov Zdravstvenega
inšpektorata Republike Slovenije (v nadaljevanju ZIRS) ter drugih nadzorov.
ZIRS je dne 13. 3. 2019 opravil izredni inšpekcijski pregled na podlagi prijave, z namenom
preverbe spoštovanja in izvajanja posameznih določb ZPacP glede vodenja čakalnih seznamov
na oddelku Fizioterapija. Neskladnosti, ugotovljene v času inšpekcijskega pregleda, so bile v
skladu z zmožnostmi odpravljene.
Na podlagi poziva Ministrstva za zdravje je bil v mesecu aprilu izveden izredni notranji nadzor
nepooblaščenih vpogledov zdravstvenih delavcev v zdravstveno dokumentacijo pacientov na
podlagi 76.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, v katerem ni bilo ugotovljenih kršitev.
Zaposleni so bili seznanjeni z opravljenim nadzorom ter ob tej priložnosti ponovno pozvani k
dosledni uporabi dodeljenih uporabniških imen in gesel za dostopanje do podatkov o pacientih
ter k uporabi osebne profesionalne kartice, ki je podlaga za beleženje sledi vpogledov in drugih
aktivnosti v programski sledi.
Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je dne 13. 5. 2019 na podlagi poziva Ministrstva za
zdravje in zaradi prijave varnostnega incidenta, opravila izredni strokovni nadzor s
svetovanjem, v katerem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi z izvajanjem laboratorijskih
preiskav.
Ministrstvo za zdravje je s pomočjo posebne nadzorne komisije izvedlo presojo za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vključitev v dispečersko službo zdravstva na območju OE ZZZS
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Maribor. Ugotovljeno je bilo, da pogoje za vključitev v dispečersko službo izpolnjujemo.
Protokol obveščanja dispečerske službe je zagotovljen in se izvaja.
ZIRS je med 29. 7. 2019 in 23. 9. 2019 opravil redni inšpekcijski pregled z namenom
preverjanja spoštovanja pacientovih pravic na oddelku Fizioterapija, Otroškem oddelku, v
Okulistični ambulanti, ORL ambulanti, na Kirurškem oddelku ter Oddelku za RTG in
ultrazvočno diagnostiko, v katerem so bila ugotovljena posamezna neskladja v zvezi z
zagotavljanjem povezav vseh zdravstvenih storitev s centralnim informacijskih sistemom pri
NIJZ, naročanjem na posamezne zdravstvene storitve, upravljanjem čakalnih seznamov in
zagotavljanjem ažurnih podatkov glede prostih terminov. Drugih kršitev pacientovih pravic ni
bilo ugotovljenih. Vsa neskladja so bila odpravljena.
Dne 1. in 2. 10. 2019 je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (JAZMP) na Ginekološko – porodnem oddelku potekal redni inšpekcijski nadzor
dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje na področju
preskrbe s popkovnično krvjo in popkovnico. Kritičnih pomanjkljivosti ni bilo ugotovljenih.
Bilo je ugotovljenih nekaj velikih pomanjkljivosti, ki se nanašajo na:
-

oblikovanje in obvladovanje internih aktov s področja preskrbe s tkivi in celicami, to sta
predvsem Poslovnik kakovosti in Navodila za odvzem popkovnične krvi in/ali
avtolognega tkiva popkovnice;

-

nepopolnost internih aktov, predvsem manjkajo nekateri obrazci (za notranjo presojo, za
evidentiranje neskladnosti..) in opisi nekaterih postopkov (npr. odvzem popkovnične
krvi in/ali avtolognega tkiva popkovnice pri carskem rezu),

- navedene nekatere neustreznosti v internih aktih, npr. temperatura, pri kateri se shranjujejo
seti za odvzem popkovnične krvi in/ali avtolognega tkiva popkovnice; navedba roka, v katerem
se hrani dokumentacija, ..),
Vse pomanjkljivosti so bile odpravljene in priporočila upoštevana.
Dne 22. 10. 2019 je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
na Oddelku za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečin izvedla verifikacijski
pregled dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje.
Ugotovljenih ni bilo nobenih kritičnih ali velikih pomanjkljivosti, našli so zgolj 8 ostalih
pomanjkljivosti oz. odstopanj od dobrih praks. Te pomanjkljivosti se nanašajo na:
oštevilčevanje poslovnika kakovosti; na obrazce v zvezi s čiščenjem ob pojavu plesni; na način
vzorčenja zraka; na testiranje na biološke označevalce; na hranjenje zbirk podatkov za
darovalce tkiv; na dejstvo, da v internih navodilih nismo omenili Pravilnika o histovigilanci;
nismo imeli točno določeno, koliko kolonij zraste ob rasti slaba, močna in zelo močna. Te
pomanjkljivosti smo že odpravili.
Dne 10. 12. 2019 je ZIRS izvedel izredni inšpekcijski nadzor na področju nalezljivih bolezni na
podlagi anonimne prijave, ki je bil kasneje zaradi ugotovitve, da do neskladnosti ni prišlo,
ustavljen. Istega dne je potekal tudi redni inšpekcijski pregled z namenom preverjanja
skladnosti ravnanja bolnišnice z veljavno zakonodajo na področju: nalezljivih bolezni;
omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov; omejevanja porabe alkohola; minimalnih
sanitarno-zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih; ravnanja z odpadki, ki nastanejo
pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti; zdravniške službe
in zdravstvene dejavnosti, ki je bil prav tako ustavljen, ker neskladja niso bila ugotovljena.
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10.8. Razvoj in uporaba kliničnih poti in drugih protokolov
V letu 2019 smo dodatno uvedli klinične poti za enodnevne sprejeme in oskrbo kroničnih ran.
Klinična pot nam je v veliko pomoč pri obravnavi bolnika, saj s tem zagotovimo enotno
doktrino in zmanjšamo možnost napak.
Napisali in objavili smo naslednje klinične poti:
- Klinična pot za operacijo kile v lokalni anesteziji,
-

Klinična pot za operacijo kile v splošni anesteziji,

-

Klinična pot obravnave bolnikov s krčnimi žilami - endovenska laserska ablacija,

-

Klinična pot bolnika s kronično rano v hospitalni obravnavi,

-

Klinična pot sindroma karpalnega kanala,

-

Klinična pot - prehranska obravnava pacienta.

10.9. Aktivnosti namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe
protimikrobnih zdravil
V letu 2019 smo na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb izvajali
sledeče aktivnosti:
-

izvedba izobraževanj po programu za leto 2019 za pripravnike, novozaposlene, dijake,
študente, zaposlene na področju ZN in zdravstvene sodelavce

-

izvajali smo epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb ter bolnišničnih okužb in
kolonizacij z večkratno odpornimi mikroorganizmi v celotni bolnišnici in pri vseh
bolnikih (stalna, dnevna naloga), prizadevali smo si za uvedbo računalniškega
programa, posodobili obrazce in jih pripravili za aplikacijo v računalniškem programu

-

redni obhodi svetovalne narave vseh oddelkov/ambulant s strani SOBO in ZOBO
(stalna, dnevna naloga)

-

redno pregledovanje poročil o vseh osamljenih mikroorganizmih in dodatno
raziskovanje primerov, kjer obstaja sum, da gre za bolnišnično okužbo (stalna, dnevna
naloga)

-

redno pregledovanje poročil o hemokulturah in dodatno raziskovanje primerov
sumljivih za bolnišnično sepso (stalna, dnevna naloga)

-

redno poizvedovanje o novih primerih bolnišničnih okužb pri zdravnikih in drugem
medicinskem osebju (stalna, dnevna naloga)

-

redno pregledovanje bolnikov in njihove medicinske dokumentacije na oddelkih (stalna,
dnevna naloga)

-

prepoznavali smo specifične dejavnike tveganja za nastanek bolnišničnih okužb (stalna,
dnevna naloga)
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-

osveščali smo zdravstvene delavce glede tveganosti postopkov, katerim izpostavljajo
bolnike (stalna, dnevna naloga)

-

ocenjevali smo koristnost in učinkovitost specifičnih ukrepov preprečevanja (dnevna,
stalna naloga)

− analiza zbranih epidemioloških podatkov vsake 3 mesece ter sprotno poročanje KOBO,
priprava in analiza četrtletnih ter letnih poročil (4 krat letno, letno, razvidno iz
zapisnikov KOBO)
− lečeče zdravnike smo seznanjali s pomenom zbiranja podatkov o bolnišničnih okužbah
(razvidno iz zapisnikov KOBO)
− dnevno smo prepoznavali in spremljali bolnike z dejavniki tveganja za nosilstvo
večkratno odpornih mikroorganizmov in si prizadevali za dosleden odvzem nadzornih
kužnin v skladu s sprejetimi navodili za delo
− dnevno smo spremljali rezultate nadzornih kužnin in mikrobioloških izvidov s pomočjo
MBX aplikacije ter priporočali ustrezne ukrepe
− strokovne vodje ZN na oddelkih in predstojnike oddelkov smo seznanili z zbranimi
epidemiološkimi podatki
− sprotno obnavljanje znanja na temo higiena rok na vseh oddelkih in enotah bolnišnice,
organizacija dodatnih izobraževanj glede na rezultate nadzorov
− spremljanje kazalnika higiena rok na vseh oddelkih in enotah bolnišnice, analiza in
predstavitev rezultatov ter priprava načrta ukrepov (2 krat letno, razvidno iz zapisnikov
KOBO)
− spremljanje porabe alkoholnih razkužil za roke (podkazalnik kakovosti), analiza in
priprava predlogov za izboljšave (1 krat letno)
− Delovna skupina za promocijo higiene rok je izvedla vse zastavljene cilje, izvedli smo
anketo na temo Higiena rok, pripravili primerjavo s predhodnimi anketami in pripravili
predloge za izboljšave
− izvajanje rednih nadzorov svetovalne narave nad izvajanjem izolacijskih ukrepov
− pregled in posodobitev navodil za delo ter izvedba izobraževanj za izvajanje
izolacijskih ukrepov pri določenih boleznih ali povzročiteljih s poudarkom na
preprečevanju prenosa epidemiološko pomembnih mikroorganizmov (stalna, redna
naloga)
− izvajanje dekolonizacije pri bolnikih z MRSA
− izvedba nadzora nad rabo trajnih urinskih katetrov ter na osnovi analize rezultatov
priprava predlogov za izboljšave na tem področju (razvidno iz zapisnikov KOBO)
− dosledno zbiranje podatkov o bolnišničnih okužbah sečil, analiza rezultatov ter priprava
načrta ukrepov za izboljšanje rezultatov (redna , dnevna naloga, razvidno iz zapisnikov
KOBO)
− izvajanje vseh ukrepov (primarna in sekundarna preventiva) za preprečevanje okužb z
legionelami v SB Ptuj (redna, dnevna naloga)
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− izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje bolnišnično pridobljene aspergiloze (redna,
dnevna naloga)
− izvedba nadzora nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje okužb pri žilnih katetrih ter
na osnovi analize rezultatov priprava predlogov za izboljšave na tem področju
(razvidno iz zapisnikov KOBO)
−

Izvedba analize Okužbe CVK v SB Ptuj 2018-2019

− uporaba Protokola za spremljanje in nadzor okužb pri kirurških posegih v klinični
praksi (dnevna, stalna naloga)
− Analiza okužb kirurških ran za obdobje 1.1.2018-4.9. 2019
− pregled in posodobitev Priporočil za antibiotično zdravljenje okužbe z bakterijo CD
− priporočila za izkustveno zdravljenje OKUŽB SEČIL
− priporočila za KIRURŠKO PROFILAKSO
− izvajanje aktivnosti za dosledno prijavljanje vseh incidentov v skladu z navodilom za
delo Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri katerem obstaja možnost prenosa okužbe N0801-01-97 (redna naloga)
− dosledna registracija incidentov, serološko testiranje poškodovanih ter bolnikov (s
privoljenjem) (stalna, redna naloga, podatki o incidentih v zapisnikih KOBO)
− mesečni pregled evidenc poškodb z ostrimi predmeti, rezultatov testiranj, svetovanje in
izobraževanje poškodovancev (redna, stalna naloga)
−

izvedba ankete na temo incident, primerjava s predhodnimi rezultati in priprava
predlogov za izboljšave (september 2019)

− svetovanje pri zagotavljanju varnih pripomočkov za delo ter ustreznih osebnih zaščitnih
sredstev (redna , dnevna naloga)
− vzpodbujanje zdravstvenega osebja k koristnosti cepljenja za varnost osebja in bolnikov
(gripa) (razvidno iz zapisnikov KOBO)
− izvedba brezplačnega cepljenja proti gripi za vse zaposlene v bolnišnici (razvidno iz
zapisnikov KOBO)
− nadzor nad precepljenostjo (hepatitis B), aktivnosti za izvedbo cepljenja proti ošpicam
za nezaščitene zdravstvene delavce
− izvajanje rednih nadzorov svetovalne narave v zvezi z izvajanjem doktrine ravnanja z
odpadki (dnevna, stalna naloga)
− izvajanje rednih nadzorov svetovalne narave v zvezi s čiščenjem in razkuževanjem
pripomočkov, površin in neposredne bolnikove okolice (dnevna, stalna naloga)
− izvajanje mikrobiološkega nadzora endoskopov, priprava priporočil (razvidno iz
zapisnikov KOBO)
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− izvajanje mikrobiološkega nadzora čistosti površin in pripomočkov na oddelkih in
enotah v skladu s programom odvzema brisov površin za leto 2019, analiza in priprava
predlogov za izboljšave (razvidno iz zapisnikov KOBO)
− sodelovanje in priprava navodil ter planov uporabe THOR UVC ter generalnega
čiščenja
− priprava izobraževanja za zdravstvene time na temo racionalne rabe protimikrobnih
zdravil (glej program izobraževanj)
− priprava predavanj, seminarjev in pisnih priporočil o novih antibiotikih za zdravstvene
time v sodelovanju s Komisijo za smotrno rabo antibiotikov (glej program
izobraževanj)
− pregled smernic za Preudarno raba antibiotikov v SB Ptuj (jesen 2019)
−

izvajanje Protokola za nadzor in spremljanje okužb kirurške rane v klinični praksi
(dnevna, stalna naloga)

− priprava Lokalnih epidemioloških podatkov o občutljivosti bakterij v SB Ptuj (poleti
2019)
− reševanje problematike širjenja bakterij, ki izločajo karbapenemaze
− redno spremljanje in nadzor odpornih bakterij: MRSA, ESBL, Enterobakterije, ki
izločajo karbapenemaze (redna, stalna naloga)
− redni posveti lečečih zdravnikov z infektologom (redna, stalna naloga)
− aktivno sodelovanje ZOBO v Komisiji za smotrno rabo antibiotikov (redna, stalna
naloga)
− sodelovanje z nacionalno komisijo za učinkovito rabo antibiotikov
− dosledno spremljanje porabe antibiotikov v bolnišnici ter poročanje KOBO ter analiza
podatkov in priprava načrta ukrepov za izboljšanje rezultatov (redna, stalna naloga,
razvidno iz zapisnikov KOBO)
− posodobitev standardov in navodil za delo za področje preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb glede na sodobne strokovne smernice in določene časovne roke,
objava na intranetu
− priprava novih standardov in navodil za delo, učnega gradiva za zaposlene, obiskovalce,
svojce (redna stalna naloga, razvidno iz zapisnikov KOBO)
− sodelovanje pri vpeljavi in dvigu kakovosti na področju ZN z vidika preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb (redna, stalna naloga)
− svetovanje na oddelkih v primeru pojava nalezljivih bolezni ter vključevanje in
sodelovanje pri reševanju problematike, ki se nanaša na preprečevanje in obvladovanje
bolnišničnih okužb na posameznih oddelkih oz. enotah (redna, stalna naloga)
− obravnava problematike iz področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
in iskanje ustreznih rešitev na rednih sejah KOBO
− uspešno opravljena redni in izredni inšpekcijski nadzor s strani ZIRS.
95

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2019

− Aktivnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov v bolnišnici
− Spremljanje sodobnih strokovnih smernic ter uvajanje v prakso (žilni katetri, higiena
rok, okužbe krg rane,…)
− Sodelovanje v ESOKR 2.0.
− Izvajanje notranjih presoj na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb
−

Izvedba izobraževanja Obvladovanje in preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom (v
sodelovanju z DMSBZT PTUJ ORMOŽ)

10.10. Razvoj in uporaba sistema poročanja o varnostnih zapletih
Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti, izvajanja
pogovorov o varnosti, komunikacij, varnostnih vizit.
Na oddelkih se pri negovalnem kadru vsaj enkrat mesečno izvajajo pogovori o varnosti, ki se
beležijo in pošiljajo komisiji za kakovost. Prav tako se na vseh področjih spremljajo, beležijo in
rešujejo varnostni odkloni. Informiranje zaposlenih poteka preko strokovnih vodij in
predstojnikov oddelkov.

Informiranje uporabnikov zdravstvenih storitev
Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih informativno –
izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih:
-

Konec meseca aprila, ko obeležujemo Evropski in svetovni teden cepljenja, ki je
potekata med 24. in 30. aprilom 2019, s sloganom "Cepim se, zaščitim vse" smo z letaki
in plakati uporabnike zdravstvenih storitev seznanili, da lahko vsak izmed nas prispeva
k zaščiti pred nalezljivimi boleznimi

-

V maju smo izvedli dan odprtih vrat na ginekološko porodnem oddelku na temo lajšanje
porodnih bolečin.

-

2. oktobra v Sloveniji obeležujemo dan klinične kemije in laboratorijske medicine.
Obeležili smo ga tudi v laboratoriju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, ko je
laboratorij svoja vrata odprl za vse, ki so se želeli testirati. Odvzemi so potekali
brezplačno.

-

Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika
raka pri ženskah. V Bolnišnici Ptuj smo 21.10 2019 skupaj z Društvom onkoloških
bolnikov ozaveščali pacientke o preventivi in zdravljenju raka dojke.
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Razvijamo nove storitve oz. metode obravnav na področjih, kjer to narekujejo potrebe in
uvajanje primerov dobrih praks.
Novosti:
-

V mesecu aprilu smo v okviru nevrološke ambulante pričeli z izvajanjem EMG
preiskav.

-

V mesecu marcu smo v sklopu internega oddelka pričeli z izvajanja kardio
rehabilitacije.

-

V sklopu programa Svit smo z mesecem majem 2019 začeli tudi z uvajanjem sedacije
pri kolonoskopiji, (uporaba kateregakoli sedativa razen propofola) pri samem posegu.
Sedacija se izvaja po predhodnem dogovoru.

-

Na pediatričnem oddelku smo pričeli z uvajanjem novega koncepta razvojne ambulante.

-

V operacijskih dvoranah se poslužujemo robotske roke Mofixx, ki je preprosto in
intuitivno orodje za pozicioniranje in fiksiranje laparoskopa med minimalno invazivno
kirurgijo. Z uporabo Mofixx – a je zagotovljena bolj stabilna slika na zaslonu, kirurg
lahko opravi operacijo z manjšim številom asistentov oziroma v krajšem času zaradi
boljšega dostopa in manipulacije z inštrumenti

-

Na porodnem oddelku smo pričeli v začetku leta 2019 z uporabljamo zdravilo Oxidul,
kot pomoč pri lajšanju bolečin porodnic. Od 1. 10. 2019 ponujamo epiduralno
analgezijo v dopoldanskem času s podaljškom v popoldanski čas, če se porod začne
dopoldan.

-

Na ginekološkem oddelku je nova operacijska soba za posege v lokalni anesteziji, kar je bolj
prijazno do žensk.

-

Od julija 2019 imamo cepilno točko, saj želimo zvišati precepljenost proti HPV in
oslovskemu kašlju. Opravljamo tudi cepljenja proti sezonski gripi, klopnemu
meningitisu in tetanusu.

-

Na kirurškem oddelku izvajamo zdravljenje s PRP terapijo - očiščeno lastno
trombocitno plazmo, ki omogoča bolnikom hitrejše celjenje in obnovitve tkiva po
poškodbah ali ob obrabi sklepov.

10.11. Presoja zadovoljstva zaposlenih
Anketa »Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v letu 2019« je potekala v mesecu
decembru 2019. Uporabili smo spletno anketo 1KA in vprašalnik posredovali vsem 523
zaposlenim. Anketo je v celoti izpolnilo 165 zaposlenih, od tega 4% zaposlenih s poklicno
izobrazbo, 38,5% s srednjo izobrazbo, z višjo oz. visoko šolo (33%), s fakulteto ali več jih je
odgovarjalo 24,5%. Največ (33%) anketiranih je bilo starih med 41 in 50 let, 27% anketiranih
je bilo starih med 31 in 40 let, 26% je bilo starih več kot 51 let ter 15% v starostni skupini do
30 let. V 40% so na vprašalnik odgovarjali zaposleni z več kot 21% delovne dobe. Največ
anket je izpolnilo zaposlenih na internem oddelku.
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Delež izpolnjenih anket se je v primerjavi iz prejšnjih let dvignil za 10,5% in sicer iz 21%
izpolnjenih vprašalnikov na 31,5%. Povprečna ocena zaposlenih (3,55) po Likartovi lestvici od
1 do 5 ostaja nespremenjena v primerjavi z letom 2018. Največ srednjega zadovoljstva je
opaziti pri negovalnem kadru s plačo, z možnostjo za napredovanje in izobraževanje.
Nezadovoljstvo pa se kaže pri vseh zaposlenih z delovnimi razmerami (opremo in prostori).

Graf 17: Zadovoljstvo pri delu (n = 164)
Iz ankete je razvidno, da je največja vrednota vseh zaposlenih zadovoljen bolnik.
Ugotavljamo, da so zaposleni pri svojem delu samostojni in zavzeti, saj imajo jasno
opredeljene zadolžitve in vedo, kaj se od njih pričakuje. Za svoje delo so usposobljeni.
Pripravljeni so na dodaten napor, če se to od njih pričakuje. Zavedajo se nujnosti sprememb in
so še vedno pripravljeni prevzeti tveganje, vendar v manjši meri kot v preteklem letu. Zaposleni
menijo, da sta kakovost dela in količina enako pomembni. Druge sodelavce in oddelke
obravnavajo enako kot uporabnike storitev ter cenijo delo svojih sodelavcev znotraj poklicne
skupine, drug drugemu zaupajo in bolj sodelujejo, kot tekmujejo. Če je potrebno v kratkem
času narediti veliko, delajo skupaj, da potrebno delo opravijo. Zaposleni drug drugega
podpirajo in konflikte rešujejo v skupno korist. Odnosi med zaposlenimi so dobri.
Anketirani menijo, da delo preko polnega delovnega časa, nadomeščanje in odsotnost osebja
poveča možnost napak. Če je na enem odseku veliko dela, jim drugi priskočijo na pomoč. Ko
se zgodi varnostni incident, je izpostavljen problem in ne oseba. Varnosti pacientov nikoli ne
žrtvujejo, da bi naredili več, saj postopki in sistemi dobro preprečujejo napake. Če zaposleni
upoštevajo varnost pacientov, jih nadrejeni pohvalijo in upoštevajo predloge za izboljšave. O
napakah in varnosti pacientov se odkrito pogovarjajo. Ko pride do napak in se zmanjša varnost
bolnikov, se v bolnišnici izvedejo izboljšave, o katerih zaposleni dobijo povratne informacije.
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Lahko potrdimo, da je bolnišnična kultura varnosti pacientov v naši bolnišnici dobro
zasnovana.
Ugotavljamo, da imamo dobre vodje, ki cenijo dobro opravljeno delo in zaposlene spodbujajo k
sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo ter jim dajejo dovolj informacij za dobro
opravljanje dela. Kar se z zaposlenimi dogovorijo, se tudi držijo. Delovne sestanke imajo
redno. Vsaj enkrat letno ima vodja strukturiran pogovor z zaposlenimi. Vodje se z njimi
pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakopravno.
Na oddelkih imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti. Pri postavljanju ciljev poleg
vodij sodelujejo tudi drugi zaposleni in se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela. Cilji, ki
jih zaposleni morajo doseči, niso realno zastavljeni, vendar jih zaposleni sprejemajo za svoje.
Oddelki med seboj dobro sodelujejo, z namenom izvajanja najboljše oskrbe pacientov.
V bolnišnici imamo jasno oblikovano poslanstvo - dolgoročni razlog obstoja in delovanja.
Imamo pa zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti.
Večina anketiranih se niti strinja, niti ne strinja, da naša bolnišnica nima ugleda v okolju,
vendar menijo, da je učinkovita. Tudi zunaj bolnišnice o njej govorijo pozitivno.
Anketirani se ne strinjajo, da so vsi zaposleni v bolnišnici enakomerno obremenjeni.
Zaposleni menijo, da v bolnišnici nimamo dovolj zaposlenih za izvajanje dela. Nezadovoljni so
s plačo in delovnimi razmerami. Zadovoljni pa so z delom, ki ga opravljajo, statusom v
bolnišnici, s sodelavci, neposrednim vodjem in vodstvom. Zaposleni imajo dovolj možnosti za
izobraževanje in so zadovoljni s stalnostjo zaposlitve ter delovnim časom, vendar bi kljub temu
zapustili bolnišnico, če bi se jim zaradi poslovnih težav bolnišnice znižala.
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Graf 18: Odnos do dela in delovne organizacije: (n = 130)
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Graf 19: Bolnišnična kultura varnosti pacientov – izpolnili samo tisti, ki delajo s pacienti
(n = 110)
V primerjavi s podatki iz preteklega leta ugotavljamo, da se je izboljšala seznanjenost
zaposlenih s kriteriji za napredovanje in da vodstvo zaposlenim posreduje podatke na razumljiv
način, saj dobijo dovolj informacij za dobro opravljeno delo. Prav tako nas veseli, da je že več
takšnih, ki razumejo plačilno listo in si jo znajo razložiti.
Zaskrbljujoč pa je podatek, da je nekoliko več takšnih, ki niso več tako zavzeti za delo in niso
več pripravljeni prevzeti tveganja za uveljavitev svojih potreb. Vedno več pa je tistih, ki
menijo, da vsi oddelki v bolnišnici niso enakomerno obremenjeni.
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Povečanje informiranja zaposlenih
V letošnjem letu smo v bolnišnici dvakrat organizirali skupno druženje vseh zaposlenih.
Direktorica je na srečanjih spregovorila o aktivnostih, opravljenem delu in o načrtih za naprej.
Na srečanjih smo se poslovili od zaposlenih, ki so odšli v pokoj.
Zaposleni so dobili službene elektronske naslove, preko katerih dobivajo razna obvestila.
Drugi dogodki
27. septembra 2019 smo organizirali strokovno srečanje ob 70. letnici otroškega oddelka SB
Ptuj in 15. letnici gastroenterološke pediatrične ambulante SB Ptuj.
Dne 11. oktobra 2019 je v prostorih bolnišnice potekala slovesnost ob odkritju table, da je naša
bolnišnica tudi učna. Slavnostna govornika sta bila prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in specializantka anesteziologije Mojca Voljč,
dogodek pa sta gostila direktorica bolnišnice Anica Užmah, mag. posl. ved in strokovni
direktor bolnišnice, prim. viš. pred. dr. Teodor Pevec, dr. med., svetnik
V mesecu novembru smo izvedli 21. humanitarno akcijo slikopleskarjev. Humanitarne akcije
se je udeležilo 40 mojstrov slikopleskarjev in prostovoljcev iz humanitarnih skupin, med njimi
tudi 6 dijakov srednje gradbene šole Kranj, ki se izobražujejo za poklic slikopleskarja. Vsi
skupaj so opravili preko 500 delovnih ur in v enem dnevu prepleskali 1.800 m2 stenskih površin
ter drugih površin (vrata in vratni podboji, zaščitne obloge na stenah), za kar so porabili preko
500 litrov barv in premazov ter vse potrebne valje, valjčke, čopiče, pokrivni papir, zaščitne
folije ter zaščitne lepilne trakove. Vrednost opravljenih del znaša okoli 25.000 evrov. Dela so
se opravljala na hodniku in v bolnišničnih sobah oddelka za pediatrijo ter na hodniku
porodnega oddelka. Pri tem so se prebarvale stene hodnika in stene nekaj bolnišničnih sob ter
vrata in vratni podboji.
V novembru je bolnišnico obiskal minister za zdravje Aleš Šabeder. Na delovnem sestanku z
vodstvom bolnišnice, predsednikom sveta zavoda in županjo MO Ptuj je spregovoril o viziji
razvoja bolnišnice, načrtovanih investicijah in odprtih vprašanjih, ki pestijo bolnišnico.
29. novembra 2019 je v naši bolnišnici potekal še en slavnostni dogodek in sicer praznovanje
50. obletnice Oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine
Brigita Cvetko, dr. med., specialistka oftalmologije, je v mesecu decembru dobila nagrado
štajerska specialistka sekundarne stopnje za leto 2019.
Strokovni vodja dr. Pevec Teodor je bil izvoljen v naziv višji predavatelj in imenovan v naziv
svetnik.

Promocija zdravja na delovnem mestu
V sklopu promocije zdravje smo za zaposlene organizirali udeležbo na 14. športnih igrah, ki so
potekale v mesecu septembru. Osvojili smo štiri pokale.
Za zaposlene smo v mesecu novembru organizirali cepljenje proti sezonski gripi. V letošnjem
letu se je cepilo proti gripi 22% zaposlenih. Precepljenost med zaposlenimi se je v primerjavi s
preteklim letom dvignila za 7,6%.

102

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

LETNO POROČILO 2019

V planu izobraževanj smo imeli delavnice na temo Promocija zdravja na delovnem mestu, pri
katerem bi se zaposleni naučili kaj lahko sami naredijo za svoje zdravje. Plana nismo dosegli,
zato smo delavnice Promocija zdravja na delovnem mestu ponovno razpisali v planu
izobraževanj za leto 2020.
V mescu decembru smo dobili nove postelje (10 električnih in 20 hidravličnih), ki so v veliko
pomoč negovalnemu kadru pri izvajanju zdravstvene nege.
V sklopu Izjave varnosti je podjetje VARMAT MC d.o.o., ki ga zastopa Matej Cunk, dipl. var.
inž. izvedelo izobraževanje na temo Varnost in zdravje pri delu.

Izobraževanja
Izobraževanja zaposlenih so potekala po planu izobraževanj.
V sklopu Ljudske univerze Ptuj smo za zaposlene organizirali začetni tečaj nemškega in
angleškega jezika ter uporaba programa Microsoft Office Word in Excel. Za vodstveni kader
smo organizirali predavanje na temo Vodenje zaposlenih. Potekale so tudi delavnice: Stres na
delovnem mestu in Kreiranje pozitivne komunikacije.
KOBO je izvedla vsa planirana izobraževanja zapisana v poglavju 10.9.
Kontinuirano so potekala izobraževanja novo zaposlenih, pripravnikov, študentov, dijakov in
vseh zainteresiranih. Predavanja vključujejo uvodni seminar, Kodeks etike MS, Zakon o
pacientovih pravicah, delavnice higiene rok, predstavitev bolnišničnih okužb, razjeda zaradi
pritiska, inkontinenčni dermatitis, nego bolnikov, varna uporaba zdravil in proces sterilizacije.
Za medicinske sestre smo organizirali izobraževanja po planu izobraževanj. Udeležile so se
Kinestezije z učnimi delavnicami, TPO z vključenim AED, Zakonodaja s področja zdravstva in
poklicna etika, Modra komunikacija, Klinični večer – Dihalna pot in Anestezija pri otroku, Z
asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja, Obvladovanje in preprečevanje okužb v
povezavi z zdravstveno oskrbo, Spoznajmo vnetne revmatične bolezni, Pediatrija – 50 let
otroškega oddelka SB Ptuj, Alergije težave današnjega časa, Sodobni pristopi obravnave
bolnikov s kroničnimi ranami, Kakovost in varnost v zdravstvu - modul obvezne vsebine,
Paliativna zdravstvena oskrba bolnika, Ginekološko srečanje – obravnava na sekundarnem
nivoju in Funkcionalne prebavne težave pri otrocih.
V letu 2019 smo pričeli z dodatnimi izobraževanji zaposlenih v okviru kliničnih večerov in
izvedli dva klinična večera. Na vseh oddelkih smo uvedli obvezno usposabljanje temeljnih
postopkov oživljanja na lutki in uporabo defibrilatorja, ki ga imajo na oddelku. Izobraževanja
so potekala prilagojeno za vsak oddelek posebej. Cilj omogočiti več notranjih izobraževanj smo
dosegli.
Ostali zdravstveni kader se je udeleževal raznih simpozijev in kongresov zunaj bolnišnice.
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11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
11.1. Ocena notranjega nadzora javnih financ (v prilogi)
Ocena notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju NNJF) v Splošni bolnišnici dr. Jožeta
Potrča Ptuj temelji na samoocenitvi s pomočjo samoocenitvenih vprašalnikov ter na
ugotovitvah opravljenih notranjih revizij. Tako kot vsako leto so bili tudi v letu 2019 v
samoocenitev NNJF vključeni predstojniki oddelkov, glavne medicinske sestre ter vodje služb.
V prvi vrsti je izpostavljena odgovornost direktorja, ki odgovarja za NNJF. Direktor je
odgovoren za vzpostavitev sistema notranjih kontrol, ki obsegajo sistem postopkov in metod,
katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, uspešnosti, učinkovitosti in
gospodarnosti.
Samoocenitvene vprašalnike za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto
2019 je v bolnišnici prejelo 31 zaposlenih na vodstvenih in vodilnih položajih. Od tega 6
vprašalnikov ni bilo vrnjenih (19,35%).
Določitev vrednosti odgovorov za odgovore v izjavi:
Možni odgovori iz samoocenitvenega vprašalnika
DA – na celotnem področju
DA – na pretežnem delu poslovanja
DA – na posameznih področjih poslovanja
NE – uvedene so začetne aktivnosti
NE – ni notranje kontrole

Ocena
5
4
3
2
1

Obseg poslovanja
Več kot 80 %
Od 60 % - 80 %
Od 30 % – 60 %
Od 0 % - 30 %
Ni notranje kontrole

Možni odgovori iz samoocenitvenega vprašalnika

Ocena

Povprečje vrednosti
odgovorov vseh
organizacijskih enot
5

DA
–
na
celotnem
področju 5
(a)
DA
–
na
pretežnem
delu
poslovanja 4
(b)
DA – na posameznih področjih poslovanja
(c) 3
NE – uvedene so začetne aktivnosti
(d) 2
NE – ni notranje kontrole
(g) 1

Od 3,6 do 4,9
Od 2,1 do 3,5
Od 1,1 do 2,0
Od 0 - 1

Po posameznih skupinah vprašalnika, ki je standardiziran, so ocene naslednje:
1. Kontrolno okolje – ali je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje : povprečna ocena
celotnega vprašanja 1 v letu 2019 je 4,63 oziroma odgovor (b); ustrezno notranje
okolje (kultura «vzdušje») bolnišnice se kaže na pretežnem delu poslovanja.
Rezultat podvprašanj:
Vprašanje 1.1 – povprečna ocena je 5
Vprašanje 1.2 – povprečna ocena je 4,68
Vprašanje 1.3 – povprečna ocena je 4,53
Vprašanje 1.4 – povprečna ocena je 4,31
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2. Ocenjevanje tveganja – ali so cilji upravljanja s tveganji realni in merljivi; ali so
tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, opredeljena in ovrednotena: povprečna ocena
celotnega vprašanja 2 v letu 2019 je 4,00 oziramo odgovor (b); pri doseganju
zastavljenih ciljev bolnišnice je prisotno tveganje na pretežnem delu poslovanja.
Rezultat podvprašanj:
Vprašanje 2.1 – povprečna ocena je 4,21
Vprašanje 2.2 – povprečna ocena je 3,79
3. Kontrolne dejavnosti – ali je sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti
temelječ na obvladovanju tveganj; povprečna ocena v letu 2019 je 4,71 oziroma
odgovor (b); postopki za obvladovanje tveganj v bolnišnici so vzpostavljeni na
pretežnem delu poslovanja.
4. Informiranje in komuniciranje – ali je sistem informiranja in komuniciranja ustrezen;
povprečna ocena za leto 2019 je 4,21 oziroma odgovor (b); informiranje in
komuniciranje, ki omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, se po prejetih
odgovorih odraža v bolnišnici na pretežnem delu poslovanja.
5. Nadziranje – ali je sistem nadziranja, ki vključuje notranjo revizijsko službo, ustrezen:
povprečna ocena za leto 2019 je 4,67 oziroma odgovor (b); nadziranje je proces
upravljanja s tveganji, ki je po prejetih odgovorih samoocenitvenega vprašalnika v naši
bolnišnici vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja.

6. Izboljšave in tveganja
V letu 2019 smo v bolnišnici na področju notranjega nadzora izvedeli naslednje pomembne
izboljšave:
- vpeljava novega laboratorijskega informacijskega sistema,
- realizacija dodatnih zaposlitev na strokovnem področju za doseganje večje realizacije
programov in nudenje kakovostnih storitev,
- dnevno naročanje in evidence v oddelčni lekarni – zmanjšanje in nadzor porabe na
oddelkih,
- prenos manjših ginekoloških operacij v OP na oddelku - manj transporta, hitrejši obrat,
manj čiščenja aseptične op,
- posodobitev standardov na različnih oddelih.
Kljub izvedenim izboljšavam pa še vedno v bolnišnici obstajajo tveganja, ki jih ne
obvladujemo v zadostni meri:
- odsotnost kontrol in navodil pri pravilni implementaciji zahtev ZZZS (okrožnice) in
pravilnem fakturiranju storitev,
- odsotnost kontrol pri pravilnem vodenju čakalnih seznamov in poročanju o čakalnih
dobah v skladu z zakonodajo,
- pomanjkanje strokovnega kadra za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi česar so
zaposleni zdravniki preobremenjeni, delajo v urah preko polnega delovnega časa ali pa
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se najemajo zunanji strokovni delavci po podjemnih pogodbah in pogodbah o
sodelovanju. Pomanjkanje kadra predstavlja tudi veliko tveganje za realizacijo
programov. Težava je tudi s pridobivanjem kvalitetnih kadrov za področje zdravsteven
nege,
nezmožnost zagotavljanja neprekinjenega električnega napajanja v primeru izpada
elektrike,
izrabljena in tehnično zastarela medicinska oprema, ki povzroča velike dodatne stroške
in zastoje pri izvajanju procesa dela zaradi pogostih okvar,
prostorska stiska in neurejenost prostorov v ambulantah in na oddelkih, kar povzroča
težave pri realizaciji in nezadovoljstvo, tako pacinetov kot zaposlenih,
naraščanje nenačrtovanih odostnosti zaposlenih zaradi bolezni in drugih razlogov, kar
povzroča težave pri organizaciji dela.

Ocenjujemo, da je sistem notranjega finančnega nadzora ustrezen. Plače zaposlenih se
izplačujejo v skladu z zakonodajo, nabave potekajo v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
Bolnišnica ima izdelan register tveganj, ki se posodablja.
Povprečne ocene po posameznih elementih iz samoocenitvenega vprašalnika v zadnjih treh
letih so razvidne iz naslednje tabele in grafa.
Tabela 30: Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF od 2017 do 2019

1.

2.

3.
4.
5.

Kontrolno okolje (skupna ocena)
1.1 Neoporečnost in etične vrednote
1.2 Zavezanost k usposobljenosti in
upravljanju s kadri
1.3 Filozofija vodenja in način delovanja
1.4 Organizacijska struktura
Upravljanje s tveganji (skupna ocena)
2.1 Jasno določeni cilji
2.2 Tveganja za uresničitev ciljev
Kontrolne dejavnosti
Informiranje in komuniciranje
Nadziranje
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2017
4,56
5,00

2018
4,54
4,88

2019
4,63
5,00

4,67

4,71

4,68

4,29
4,28
3,78
4,01
3,55
4,62
4,00
4,68

4,45
4,13
4,07
4,33
3,82
4,62
4,21
4,70

4,53
4,31
4,00
4,21
3,79
4,71
4,21
4,67
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Graf 20: Primerjava ocen po posameznih elementih NNJF od 2017 do 2019

Bolnišnica ima vzpostavljeno strukturo za celovito obvladovanje poslovnih in medicinskih
tveganj, razmejeno odgovornost za obvladovanje poslovnih in medicinskih tveganj, sproti pa
dograjuje sistem za celovito obvladovanje teh tveganj po lastnih potrebah. Tveganja v
bolnišnici so na večini področij v sprejemljivih odmikih.
V Splošni bolnišnici Ptuj nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Za leti 2017,
2018 in 2019 je bila izvedena notranja revizija poslovanja s strani zunanjega izvajalca. Za leto
2017 je bila opravljena notranja revizija s področja Letnega poročila z zaključnim računom za
leto 2017, za leto 2018 pa notranja revizija sklenjenih podjemnih pogodb in pogodb civilnega
prava za opravljanje zdravstvenih storitev in pravilnosti izplačil po sklenjenih pogodbah za
obdobje januar – junij 2018 in pravilnosti postopkov (kriterijev) za določitev delovne
uspešnosti ter pravilnosti evidentiranja in izplačila nadur zaposlenim v obdobju januar – junij
2018. Za leto 2019 je bila izvedena notranja revizija nabave zdravil in zdravstvenega materiala,
ki se naroča v bolnišnični lekarni, revizija naročanja storitev vzdrževanja in porabe materiala za
vzdrževanje s strani tehničnih služb, revizija letnega poročila za leto 2018 in revizija
realizacije sanacijskih ukrepov iz sanacijskega programa za leto 2018.

Notranja revizija za leto 2019
Na osnovi pogodbe o notranjem revidiranju v letu 2019, sklenjene bolnišnico Auditor
revizijsko družbo d.o.o., Ptuj, je bil dne 24.9.2019 opravljen notranji nadzor javnih financ, v
skladu z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora
javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002).
V preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol so bila vključena naslednja področja:
− zagotavljanje pravilnosti računovodskih podatkov v letnem poročilu za leto 2018,
− nabava zdravil in zdravstvenega materiala za revizijsko obdobje od 1.1. do 30.6.2019,
− naročanje storitev vzdrževanja in porabe materiala za vzdrževanje za revizijsko obdobje od
1.1. do 30.6.2019.
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Predmet notranjega revidiranja je bil določen glede na pomembnost posameznih področij in
stopnjo tveganja za uresničitev delovanja notranjega kontrolnega sistema Zavoda.
Notranje revidiranje je potekalo z namenom presoditi obstoj in učinkovitost ter uspešnost
delovanja sistema notranjih kontrol na področjih: zagotavljanja pravilnosti računovodskih
podatkov v letnem poročilu za leto 2018, nabave zdravil in zdravstvenega materiala v obdobju
do 1.1. do 30.6.2019 ter naročanja storitev vzdrževanja in porabe materiala za vzdrževanje v
obdobju od 1.1. do 30.6.2019.
Skladno z namenom so bili pri presoji notranjega kontrolnega sistema na področjih, ki so bila
vključena v notranje revidiranje, zasledovani naslednji temeljni revizijski cilji:
- presoditi tveganja nastanka napak pri knjigovodskem evidentiranju in računovodskem
poročanjem,
- presoditi zakonitost na področju knjigovodskega evidentiranja, zagotavljanja računovodskih
podatkov in informacij,
- presoditi skladnost postopkov in aktivnosti s pravili zapisanimi v internih pravilnikih in
navodilih, ki veljajo na področju financ in računovodstva,
- presoditi ustreznost razmejitve pristojnosti in odgovornosti zaposlenih.
Pri presoji obstoja in delovanja notranjih kontrol na področjih, ki so predmet notranje revizije
za leto 2019, so bili uporabljeni naslednji revizijski postopki:
- opravljeni so bili razgovori s poslovodstvom in zaposlenimi, ki sodelujejo in so dogovorni
za dela in naloge, ki se izvajajo na področjih, ki so predmet notranje revizije za leto 2019,
- z analitičnimi postopki so bile pregledani knjigovodske listine in podatki,
- s podrobnim preizkušanjem so bili preverjeni podatki v knjigovodskih listinah.
Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja v letu 2019 je bilo ugotovljeno,
da ima javni zavod Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj v računovodstvu na
področju zagotavljanja pravilnih računovodskih podatkov, na področju nabave zdravil in
zdravstvenega materiala ter na področju naročanja storitev vzdrževanja in porabe
materiala za vzdrževanje vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki zagotavlja zakonitost
in skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi ter internimi pravilniki in
navodili Zavoda.
Pri izvedbi notranje revizije niso bili ugotovljeni primeri nezakonitega, nepreglednega,
negospodarnega ali neracionalnega delovanja ali primeri goljufij in prevar.
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11.2. Register tveganj
Splošna SB Ptuj ima izdelan Centralni register tveganj že od leta 2009, pri čemer je v letu
2012 nadgradila register tveganj in ga posodobila z dodatnimi tveganji pri posameznih
poslovnih procesih, glede na priporočila opravljene notranje revizije za leti 2017 in 2018
ponovno pa je bil register poslovnih tveganj nadgrajen v letu 2019. V Centralnem registru
tveganj je Splošna SB Ptuj za posamezen poslovni proces opredelila tveganje, verjetnost,
posledice, ukrep, rok ter odgovornega nosilca za posamezen proces. Centralni register tveganj
je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji, ki
so v pretežni meri vezana na finančne kazalnike tako na poslovnem kot tudi na medicinskem
področju, zato je bil register tveganj v letu 2019 posodobljen in dopolnjen z opredelitvijo
notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki opredeljuje obvladovanje poslovnih tveganj na
posameznih področjih.

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Razlogi za nerealizacijo naslednjih ciljev so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju. Ker
nekaterih ciljev ni bilo mogoče realizirati, je njihova realizacija prestavljena na leto 2020.
Tabela 31: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje
NEDOSEŽENI CILJI

UKREPI

TERMINSKI NAČRT ZA
DOSEGANJE

Izvajanje delovnega programa
Pričetek delovanja polintenzivne terapije na kirurškem oddelku.

Zagotavljanje pravilnega kodiranja storitev.

Med analizo je bilo ugotovljeno, da ni finančno
vzdržen, niti strokovno nujno potreben
Spremljanje ustreznosti
evidentiranja zdravstvenih
storitev (komisija za SPP,
ustreznost evidentiranja
spec. amb. storitev, izvedene delavnice),
vzpostavljanje stalnih kontrol pri vnosu podatkov.
Spremljanje ustreznosti
evidentiranja zdravstvenih
storitev (komisija za SPP,
ustreznost evidentiranja
spec. amb. storitev, izvedene delavnice),
vzpostavljanje stalnih kontrol pri vnosu podatkov.

Leto 2020

Kadri
Realizacija načrta strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

Izvajanti več internih strokovnih izobraževanj

Leto 2020

Investicijska dokumentacija je bila na zahtevo MZ
trikrat popravljena. DIIP je pripravljen, sklep o
financiranju zaradi previsoke finančne vrednosti ni
izdan. Projekt je vezan na UC in ga je zaradi
sprememb potrebno popraviti. Popravek projekta
je v teku.

Leto 2020

Prostori, oprema, informacijska podpora

Prenova prostorov bolnišnične lekarne.
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Izvajanje delovnega programa
Pričetek delovanja polintenzivne terapije na kirurškem oddelku. Med analizo je bilo
ugotovljeno, da cilj ni finančno vzdržen, niti strokovno nujno potreben, zato ga pri pripravi
finančnega načrta za leto 2020 več ne bomo opredeljevali.
Zagotavljanje pravilnega kodiranja storitev. Kljub rednemu izvajanju aktivnosti nadzora nad
pravilnim kodiranjem storitev, se nam je v letu 2019 povečalo število kazni iz tega naslova,
glede ne preteklo leto. V letu 2020 bomo nadaljevali spremljanje ustreznosti evidentiranja
zdravstvenih storitev (komisija za SPP, ustreznost evidentiranja spec. amb. storitev, izvajali
delavnice), vzpostavljali stalne kontrole pri vnosu podatkov ipd. s ciljem pravilnega kodiranja
in znižanja kazni.
Kadri
Realizacija načrta strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Cilj znižanja stroškov
izobraževanj za 1% ni bil realiziran. V letu 2020 bomo poskusiti čim več internih strokovnih
izobraževanj.

Prostori, oprema, informacijska podpora
Prenova prostorov bolnišnične lekarne. Investicijska dokumentacija je bila na zahtevo MZ
trikrat popravljena. DIIP je pripravljen, sklep o financiranju zaradi previsoke finančne
vrednosti ni izdan. Projekt je vezan na UC in ga je zaradi sprememb potrebno popraviti.
Popravek projekta je v teku. Realizacijo pričakujemo v letu 2020.

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
Cilj SB je nuditi kvalitetne zdravstvene storitve sekundarnega nivoja vsem, ki jih potrebujejo.
V SB se ustvarjajo pogoji za napredek in razvoj stroke, uvajajo se novi programi zdravstvenih
dejavnosti. Na podlagi pooblastila MZ je SB učna baza za dijake in študente v vzgojno
izobraževalnem procesu zato sodeluje z vsemu srednjimi in visokimi šolami ter fakultetami, ki
izobražujejo strokovne kade, ki jih SB potrebuje. Zaposleni v SB sodelujejo s številnimi
lokalnimi društvi in združenji s strokovnimi predavanji in delavnicami.
Z ločenim zbiranjem odpadkov SB tudi skrbi za varovanje in ohranjanje okolja.
SB Ptuj ima s prihodkom 29.996.260 EUR pozitiven vpliv na okolje, saj je velik kupec za vse
materiale in storitve, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Velik del materiala in
storitev nabavlja v svojem okolju.
Tudi dejstvo, da imamo 522 zaposlenih ima pomembno vlogo, saj SB Ptuj tako mnogim nudi
zaposlitev in socialno varnost, ki je v zadnjih letih ob nastali situaciji v podravski regiji še kako
pomembna.
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14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

IN

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike
V SB Ptuj se zavedamo dejstva, da je konkurenčnost bolnišnice med drugim zelo odvisna tudi
od zaposlenih, njihovega znanja in motiviranosti za delo. Ustrezno število zaposlenih in njihova
strokovna usposobljenost sta ključni podlagi za kvalitetno in varno izvajanje zdravstvenih
storitev po pogodbi z ZZZS in za ostale naročnike. V letu 2019 smo na področju kadrovske
politike aktivno sledili zastavljenemu programu dela in finančnemu načrtu ter kadrovskemu
načrtu. Izvajali smo ukrepe za dosego zastavljenih ciljev in skušali realizirati zaposlitve,
predvidene v kadrovskem načrtu. Sproti smo se prilagajali situacijam, ki jih ni bilo moč vnaprej
predvideti in jih reševati z aktivno politiko zaposlovanja. Kljub vsemu zaradi deficitarnosti
nekaterih poklicev vseh zastavljenih ciljev nismo uspeli doseči. Dnevno smo se soočali s
kadrovskimi izzivi zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra na trgu delovne sile, pri čemer smo
deficit skušali nadoknaditi z organizacijo dela in z vključevanjem zunanjih pogodbenih
izvajalcev ter tako skušali zagotavljati zastavljeno število zaposlenih in kadrovsko strukturo.
Oddelki in druge organizacijske enote so redno izkazovali potrebe po zaposlovanju dodatnega
kadra, pri čemer so bili razlogi različni, najpogosteje pa je šlo za nadomeščanje dolgotrajnega
bolniškega staleža in porodniškega dopusta. Dejansko nadomeščanje kadra smo izvedli le tam,
kjer je bilo to nujno potrebno zaradi zagotavljanja varnosti in kakovosti v delovnem procesu.
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (v prilogi Letnega poročila)
I. del – kadri administrativno
Podatki iz »Obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2019« prikazujejo stanje zaposlenih na dan 31. 12.
2019 v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31. 12. 2018 in načrtovanim številom zaposlenih
na dan 31. 12. 2019. Na dan 31. 12. 2019 je bilo skupno število zaposlenih 522 skupaj s
pripravniki in specializanti, kar je enako prvotno načrtovanemu številu s finančnim načrtom za
leto 2019 in za 12 manj, kot je bilo načrtovano z rebalansom finančnega načrta za leto 2019.
Končno stanje zaposlenih na 31. 12. 2019 je nižje tudi zaradi odhoda dveh zdravnikov
specialistov v zasebni sektor oziroma v tujino ter zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca enemu od zdravnikov, nadomestnih zaposlitev pa zaradi deficitarnosti tega poklica
ni možno dobiti. Prav tako nismo uspeli do izteka leta nadomestiti odhoda dveh delavcev s
področja zdravstvene nege ter enega vzdrževalca, ki so bolnišnico zapustili v zadnjem delu leta.
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Tabela 32: Realizacija načrtovanih zaposlitev
Spodnja tabela prikazuje, katere od načrtovanih kadrov smo uspeli zaposliti.
Profil

Realizacija
31. 12. 2018

Plan FN
31. 12. 2019

ZDRAVNIKI
SKUPAJ

79

79

Obrazložitev
FN 2019

Rebalans
31. 12. 2019
83

Predvidoma pet
specializantov bo v
letu 2019 opravilo
specialistični izpit.

Zdravnik specialist

48

Rebalans 2019
Obrazložitev
sprememb

51

52
Načrtovana je
upokojitev dveh
specialistov.
Zaradi širitve
programa,
izvajanja
sanacijskih
ukrepov in potreb
dela bomo zaposlili
specialista
nevrologije.

Obrazložitev
realizacije

77
Predvidoma šest
specializantov bo v
letu 2019 opravilo
specialistični izpit,
pri čemer sta dva, ki
sta izpit že opravila
zapustila ustanovo
(eden na lastno željo,
drugi zaradi
nepridobitve
programa fiziatrije),
zato se bodo le štirje
zaposlili kot
specialisti.
/

/
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Realizacija
31. 12. 2019

47

Šest specializantov je
opravilo specialistični
izpit, od katerih so se
trije zaposlili v
bolnišnici na delovnem
mestu zdravnik
specialist, trije pa so
odšli drugam (dva na
lastno željo, eden zaradi
nepridobitve programa
fiziatrije).

Realizirano.

Realizirano.
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Specializant

Zdravnik brez
specializacije/ po
opravljenem
sekundariatu (sobni
zdravnik)

Sekundarij obvezni
del

21

2

7

19

0

7

Zdravniška
zbornica napotuje
zdravnike na
opravljanje
specializacije, pri
čemer so stroški
zaposlitve
specializantov v
celoti refundirani.
Specializanti, ki
bodo zaključili
specializacijo v
zadnjih mesecih
leta 2019,
predvidevamo, da
ne bodo
nadomeščeni v
istem letu.
Kot sobna
zdravnika imamo
zaposlena dva
zdravnika po
opravljenem
sekundariatu, ki
čakata na odobritev
specializacije v
2019.
Zdravniška
zbornica Slovenije
napotuje zdravnike
na opravljanje
obveznega dela
skundariata, pri
čemer so stroški v
celoti refundirani.
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20

Po doslej znanih
podatkih bomo konec
leta zaposlovali 20
specializantov.

18

V letu 2019 je bilo k
nam napotenih manj
specializantov, kot jih je
specializacijo zaključilo.

1

Zaradi potreb dela na
Oddelku za
podaljšano
bolnišnično
zdravljenje
načrtujemo zaposliti
zdravnika brez
specializacije.

1

Realizirano.

9

Po doslej znanih
podatkih bomo konec
leta zaposlovali devet
sekundarijev –
obvezni del.

9

Realizirano.
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Sekundarij izbirni del

ZDRAVSTVENA
NEGA

1

267

1

275

Zdravniška
zbornica Slovenije
napotuje zdravnike
na opravljanje
izbirnega dela
skundariata, pri
čemer so stroški v
celoti refundirani.
Za uresničitev
sanacijskega
ukrepa
polintenzivne
terapije je potrebno
zaposliti dve
dodatni
diplomirani
medicinski sestri.
V urgentni
internistični
specialistični
ambulanti
nameravamo
zaposliti eno
diplomirano
medicinsko sestro.
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2

Po doslej znanih
podatkih bomo konec
leta zaposlovali dva
sekundarija – izbirni
del.

2

Enota polintenzivne
terapije ni bila
ustanovljena, zato se
dveh dodatnih
diplomiranih
medicinskih sester ne
načrtuje zaposliti.

282

Zaradi povečanega
obsega dela v
gastroenterološki
ambulanti
potrebujemo enega
zdravstvenega
tehnika.

Zaradi novo
pridobljenega
programa
kardiološke
rehabilitacije, smo
zaposlili diplomirano
medicinsko sestro
tam, namesto v
internistični
specialistični
ambulanti.

/

114

Realizirano.

Realizirano.

277
Realizirano.

Realizirano.
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Zaposlitev
diplomirane
medicinske sestre s
specialnimi znanji
za potrebe EMG
ambulante v okviru
nevrologije.
Ena srednja
medicinska sestra
je pridobila
izobrazbo in bo
zaposlena kot
diplomirana
medicinska sestra.

/

Realizirano.

/

Realizirano.

Eden od obstoječih
bolničarjev, ki je
imel izobrazbo
srednje medicinske
sestre je bil
prerazporejen na,
izobrazbi ustrezno
delovno mesto.
Zaposlili smo tri
dodatne pripravnike
zdravstvene nege,
katerih strošek plače
je refundiran.

Izpad programa
javnih del bomo
nadomestili s tremi
dodatnimi
bolničarji.

/

Na podlagi ZZDej-K
je bilo 28 srednjih
medicinskih sester
premeščenih na
delovno mesto
diplomiranih
medicinskih sester.

/

115

Zaposlili smo dodatnega
bolničarja za
nadomeščanje
porodniške odsotnosti
delavke.

Zaposlili smo enega
pripravnika manj, od
načrtovanega.
Na podlagi ZZDej-K je
bilo na delovno mesto
diplomirana medicinska
sestra vsega skupaj
premeščenih 37 srednjih
medicinskih sester, ki so
izpolnjevale pogoje za
premestitev.
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FARMACEVTSKI
DELAVCI

OSTALI
ZDRAVSTVENI
DELAVCI (lab.
delavci, radiologija,
itd.)

7

43

8

49

Zaradi daljše
bolniške odsotnosti
pripravnice, se
trenutno le-to
nadomešča z
dodatno
zaposlitvijo, ki bo
prenehala
predvidoma 31. 1.
2019.
Na podlagi zahteve
Upravnega odbora
Lekarniške
zbornice Slovenije
je potrebno
zaposliti dva
dodatna magistra
farmacije.
Za izvajanje
programa
magnetne
resonance
načrtujemo
zaposlitev
dodatnega
radiološkega
inženirja.
Za uresničevanje
programa ZZZS za
razvojno
ambulanto je
potrebno dodatno
zaposliti pet
profilov:
delovnega
terapevta,
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/

8

51

6

/

Izbirni postopek je bil
opravljen v letu 2019,
zaposlitvi pa realizirani
s 1. 1. 2020.

/

Realizirano.

Specialnega
pedagoga zaradi
pomanjkanja
prostora ne bomo
zaposlili.
Namesto specialista
klinične psihologije,
smo zaradi

116

Realizirano.

51

Realizirano.
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logopeda, spec.
klinične
psihologije,
specialnega
pedagoga in
socialnega delavca.

pomanjkanja kadra
na trgu delovne sile
zaposlili psihologa.
Socialnega delavca
smo v skladu z
velikostjo tima
programa ZZZS
zaposlili za polovični
delovni čas.
Zaradi novo
pridobljenega
programa
kardiološke
rehabilitacije smo
zaposlili dodatnega
fizioterapevta.
Potrebne bodo tudi
dodatne zaposlitve
zaradi nadomeščanja
dalj časa odsotnih
delavcev.

/

/

VODSTVO

2

2

Direktorica in
pomočnica
direktorice za
zdravstveno nego.
Strokovni vodja je
prikazan pri
zdravnikih
specialistih.
Povečanj ne
načrtujemo.

2

117

/

Realizirano.

Realizirano.

2

Realizirano.
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NEZDRAVSTVENI
KADER

107

109

Za nadomeščanje
porodniške
odsotnosti
nameravamo
zaposliti enega
ekonomista.
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Zaradi povečanega
obsega dela na
področju
administracije zaradi
širitve nevrološke
specialistične
ambulante in
razvojne ambulante
smo zaposlili
dodatnega
zdravstvenega
administratorja.

108

Zaradi potreb dela
bomo zaposlili
dodatnega
računalniškega
tehnika.

JAVNA DELA

3

0

SKUPAJ

508

522

V letu 2019 nismo
pridobili programa
za izvajanje javnih
del.

Odhoda vodje
plansko-analitske
službe do konca leta
ne bomo nadomestili.

109

Realizirano z izjemo
zaposlitve dodatnega
računalniškega tehnika,
katerega zaposlitev
nameravamo realizirati
v letu 2020. Poleg tega
odhoda vzdrževalca
konec leta 2019 do
izteka leta nismo uspeli
nadomesti z novo
zaposlitvijo.

0

Realizirano.

Perica, ki je
nadomestila
upokojitev delavke v
2019, je bila zaradi
nadomeščanja
bolniškega staleža te
iste delavke
zaposlena že v letu
2018, zato se je
število zaposlenih v
oskrbovalnih službah
zmanjšalo za 1
delavca.
0
534
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/

522
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II. del – kadri po Uredbi
Iz drugega dela obrazca 3 (tj. »Kadri po uredbi«) je razvidno, da je bilo upoštevaje metodologijo iz
Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19, v nadaljevanju
uredba) po virih financiranja na dan 1. 1. 2020 skupno število vseh zaposlenih 503,51. V primerjavi
z dovoljenim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2020 je bilo realizirano število vseh zaposlenih po
uredbi na dan 1. 1. 2020 večje za 0,04%.

Struktura zaposlenih
V spodnjih tabelah so prikazani zgolj prisotni delavci na dan 31. 12. 2019, ni pa v številu zaposlenih
zajetih 17 delavk, ki so bile na porodniškem dopustu in 16 delavcev, dolgotrajno bolniško odsotnih.
Zaposleni, ki so delali v delovnem času, krajšem od polnega (invalidi, starševsko varstvo, lastna
želja, itd.), so prikazani s celim številom.
Tabela 33: Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS in število prisotnih delavcev
Število priznanih delavcev
iz ur po pogodbi z ZZZS

Datum
31. 12. 2018
31. 12. 2019

425,14
450,07

Število prisotnih delavcev
(ne vključuje porodniško in
dolgotrajno bolniško odsotnih)
483
489

Tabela 34: Število zaposlenih po dejansko razporejenih delovnih mestih

31. 12. 2018

Število
zaposlenih
skupaj
483

31. 12. 2019

489

Število zaposlenih po posameznih tarifnih razredih
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

/

25

/

25

214

5

162

52

/

30

/

25

160

6

218

50

Tabela 35: Število zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev po delovnih mestih

Skupaj
Zdravstveni
Nezdravstveni

384
105*

I.
/
/

II.
1
29

III.
/
/

Tarifni razred
IV.
V.
8
120
17
40

VI.
/
6

VII.
205
13

VIII.
50
/

* Pomočnica direktorice za zdravstveno nego (diplomirana medicinska sestra) je prikazana kot nezdravstveni
kader, saj ne opravlja dela s pacienti, strokovni vodja je prikazan kot zdravstveni kader, saj v polovičnem
delovnem času opravlja delo zdravnika specialista.
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Tabela 36: Primerjava izobrazbene ravni zaposlenih po Klasius SRV
Raven izobrazbe (KLASIUS SRV)
110 nepopolna osnovnošolska
120 osnovnošolska
130 nižja poklicna
140 srednja poklicna
150 srednja strokovna, srednja splošna
161 višješolska (prejšnja), višja strokovna
162 visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna
(prejšnja) ipd.
170 visokošolska 2. stopnje, visokošolska
univerzitetna (prejšnja) ipd.
181 magisterij znanosti (prejšnji)
182 doktorat znanosti
Skupaj

31. 12. 2018
/
25
/
25
214
5

31. 12. 2019
/
30
/
25
198
6

125

139

82

84

5
2
483

6
1
489

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
Strokovno izobraževanje in izpolnjevanje je formalna zahteva, ki jo mora izpolnjevati vsak
zaposleni v bolnišnici. V letu 2019 je bilo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za 7.286,5 ur,
kar je precej več kot leta 2018, ko jih je bilo za 4.736,80 ur, kar gre deloma pripisati tudi porastu
števila zaposlenih. Za bolnišnico so pri tem nastali dodatni neposredni stroški, ki so se le deloma
pokrili s sredstvi, zbranimi iz donacij za namen izobraževanja. Iz naslova več odsotnosti zaradi
izobraževanj so nastajali dodatni presežki ur.

Fluktuacija
Fluktuacija v letu 2019 je znašala 11,09 %, kar je 0,75% več kot leto poprej (upoštevajoč začetno
stanje kadra na dan 1. 1. 2019).
V SB Ptuj se zavedamo dejstva, da ni težko le najti dobrega kadra, temveč ga je težko tudi zadržati,
kar za nas v bodoče predstavlja kadrovski izziv. Največjo konkurenco nam na področju
medicinskega kadra predstavljajo bolje plačana delovna mesta v zasebnem sektorju, na področju
zdravstvene nege pa delovna mesta v ambulantah bližnjih zavodov, zasebnikov in drugih ustanov,
kjer je delo manj naporno.
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Absentizem
Tabela 37: Absentizem na delovnem mestu

2019

Direktorji/
pomočniki
Zdravniki
Farmacevt.
delavci
Zdr. nega
Zdr. delavci
in zdr.
sodelavci
Nezdr.
delavci
Skupaj ure

Opravljene
delovne ure

Opravičeni Bolezen v Bolezen v
izostanki z
breme
breme
dela v
delodajalca ZZZS v
urah*
v urah
urah

Porodniški
in
Neplačana
očetovski odsotnost v
dopust v
urah
urah

Skupaj ure

4.191,00

1.029,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.700,00

109.504,00

33.108,00

4.028,00

2.904,00

5.200,00

168,00

156.568,00

11.519,00

2.377,00

152,00

32,00

0,00

0,00

13.864,00

416.883,79

81.705,24

21.564,00 25.207,00

24.274,00

0,00

569.634,03

70.088,00

19.200,00

2.181,00

2.525,00

3.250,00

0,00

89.232,00

172.560,91

34.862,56

6.548,00

6.455,00

3.763,00

0,00

229.788,00

784.746,70

172.281,80

34.473,00

37.123,00

36.487,00

168

1.065.279,50

*Službene odsotnosti, letni dopust preteklega leta, tekoči letni dopust, izredni dopust, neplačan dopust in
izobraževanja.

Graf 21: Absentizem 2019

V letu 2019 smo bolnišnici Ptuj imeli 10,15% bolniških staležev, kar je za 0,08% ur več bolniškega
staleža kot v letu 2018 (leta 2018 10,07%). Največji odstotek bolniškega staleža je pri negovalnem
kadru in znaša 12,48%, nato sledjo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (8,18%), zdravniki
(7,83%) ter nezdravstveni delavci (7,48%).
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Izplačanega bolniškega staleža do 30 dni, ki gre v breme delodajalca, je bilo v letu 2019 3,24 %, kar
je za 0,01% več kot leto poprej. Bolniški stalež nad 30 dni (bolezen v breme ZZZS) je znašal
3,48%, kar je 0,65% manj kot v 2018. Porodniški dopust se je povečal za 0,55% in tako znašal
3,43%. Nega in varstvo otroka se je v 2019 letu povečala za 0,1% in sicer na 0,6%, invalidnina se je
zmanjšala za polovico in je tako znašala 0,10%. Krvodajalstva pa je bilo v letu 2019 le 0,04%.
Graf 22: Absentizem zaradi opravičenih izostankov z dela

Zgornji graf prikazuje delež časa, ko zaposlenih ni na delovnem mestu, zaradi izrabe tekočih letnih
dopustov, letnega dopusta preteklega leta, strokovnega izobraževanja, izrednih in neplačanih
dopustov in praznikov. Odsotnost se je v letu 2019 povečala za 0,01%. Absentizem zaradi
nadomestil se veča s stopnjo izobrazbe in odgovornostjo zaposlenih.

Presežki ur
V spodnji tabeli je prikazano stanje presežnih ur na 31. 12. 2019 primerjalno z 31. 12. 2018 in 30. 6.
2019. Presežne ure na področju zdravstvene nege kot celota rastejo, ker je zaradi pomanjkanja
delovne sile vse težje v kratkem roku dobiti zamenjavo za nadomeščanje bolniških odsotnosti in
porodniških dopustov, ki se tako nadomeščajo z zamikom. Na 31. 12. 2019 smo tako nadomeščali
zgolj 17 od 33 dolgotrajno bolniško oziroma porodniško odsotnih delavcev. Presežne ure so narasle
tudi zato, ker odhodov delavcev, ki so bolnišnico zapustili v zadnjem delu leta, nismo uspeli v celoti
nadomestiti do 31. 12. 2019. Zanemariti pa ne gre niti povečanja ur strokovnega izobraževanja in
izpopolnjevanja, ki je v letu 2019 poraslo za več kot 2.500 ur v primerjavi z letom poprej.

Tabela 38: Presežne ure
ZŠ
1.
2.

Profil zaposlenih
Zdravstveni kader in zdravstvena
administracija
Nezdravstveni kader (uprava,
kuhinja, pralnica, transportna
ekipa, delavnice, centrala, lekarna)
Skupaj

31. 12 2018

30. 6. 2019

31. 12. 2019

3.640,54

5.190,88

5.100,81

1.217,82

914,30

991,80

4.858,36

6.105,18

6.092,61
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Graf 23: Presežne ure

14.1.2. Ostale oblike dela
Pogodbeno sodelovanje z zunanjimi sodelavci
Prizadevamo si, da bi čim več programov realizirali z lastnim kadrom oziroma, da bi zaposlili tiste
zdravnike specialiste, ki jih potrebujemo, da izpolnimo svoje obveznosti do ZZZS in z njihove
strani odobrene programe. Glede programov, kjer nam to ne uspeva ali nam ne uspeva v celoti, se
poslužujemo storitev zunanjih sodelavcev in sicer preko podjemnih pogodb, pogodb o strokovnem
sodelovanju in pogodb o poslovnem sodelovanju.
Pogodbe z zunanjimi sodelavci so se sklenile z namenom doseganja realizacije programa,
priznanega s strani ZZZS in zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.
V letu 2019 je imela SB Ptuj sklenjene podjemne pogodbe s 40 zunanjimi izvajalci, 12 podjemnih
pogodb z lastnimi zaposlenimi, pogodbe o strokovnem sodelovanju s 6 zunanjimi izvajalci in 5
pogodb o poslovnem sodelovanju z drugimi zdravstvenimi zavodi.
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Tabela 39: Podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci

Namen/delo
MR diagnostika
Ultrazvočna
diagnostika in
kardiologija
Dežurstvo
Endoskopski UZ z
edukacijo
Dežurstvo
Dežurstvo
Specialistični pregledi,
ultrazvočna diagnostika
in konziliarni pregledi

Št. izvajalcev
Plan RFN

Št. izvajalcev
realizacija 2019

RADIOLOGIJA
Specialist radiologije
INTERNISTIKA

4

4

Specialist interne medicine

2

2

Specializant hematologije

1

1

Specialist interne medicine

2

1

PEDIATRIJA
Specialist pediatrije
Specializant pediatrije
NEVROLOGIJA

2
1

2
1

Specialist nevrologije

2

2

4

4

4

4

2
2

2
2

9

12

1

1

2

1

1

1

42

40

Profil zunanjega izvajalca

KIRURGIJA
Ortopedski program
Specialist ortopedije
Diplomirana medicinska
Ortopedski program
sestra
Bariatrične operacije
Specialist splošne kirurgije
Operativni posegi
Specialist splošne kirurgije
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO
Operativni posegi,
ambulantni pregledi,
Specialist ginekologije in
dežurstvo in stalna
porodništva
pripravljenost
OSTALO
Uprava – storitve
Specialist soc. med. z
svetovanja
organizacijo zdr. varstva
Članstvo v Komisiji 1.
stopnje za umetno
Socialni delavec
prekinitev nosečnosti
Svetovanje o uporabi
antibiotikov na
Specialist infektologije
oddelkih
SKUPAJ

Podjemne pogodbe z izvajalci fizičnimi osebami smo sklenili za realizacijo tistih programov, ki jih
zaradi deficitarnosti poklicev ne uspemo izvesti z lastnim kadrom ter za zagotavljanje službe nujne
medicinske pomoči in neprekinjenega zdravstvenega varstva. Z večino izvajalcev je potekalo
dolgotrajno sodelovanje skozi celo leto, s posamezniki pa je sodelovanje potekalo le del leta. Tako
je npr. v specialistični nevrološki ambulanti druga izvajalka zapolnila praznino po odhodu prvotne
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izvajalke, prav tako so nekateri izvajalci neprekinjenega zdravstvenega varstva storitve pričeli
opravljati šele v drugi polovici leta. Višje število podjemnih pogodb pa ne odraža nujno višjega
obsega opravljenih storitev na njihovi podlagi, saj so zahteve za izdajo soglasja delodajalca delavcu
za delo pri drugem izvajalcu vse strožje, njihovo spoštovanje pa vse bolj nadzorovano, zato smo
primorani zaradi omejenosti števila ur na izdanih soglasjih, skleniti podjemne pogodbe z več
izvajalci, saj npr. pogosto izdano soglasje posameznemu izvajalcu pokrije komaj eno 24-urno
dežurstvo mesečno.
Tabela 40: Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi
Št.
izvajalcev
Plan RFN
3

Št. izvajalcev
realizacija
2019
3

2

3

2

2

Interni oddelek

1

1

Oddelek za
intenzivno
terapijo, nego,
anestezijo in
terapijo bolečine

2

3

10

12

Namen/delo

Profil izvajalca

Oddelek

SVIT

Specialist interne medicine

SVIT

Specialist anesteziologije,
reanimatologije in
perioperativne intenzivne
medicine

Interni oddelek
Oddelek za
intenzivno
terapijo, nego,
anestezijo in
terapijo bolečine
Interni oddelek

SVIT
SVIT

SVIT

Srednja medicinska sestra
Diplomirana medicinska
sestra
Diplomirana medicinska
sestra

SKUPAJ

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so se sklenile za potrebe izvajanja programa SVIT.
V primerjavi z letom 2018, ko je bilo sklenjenih pet podjemnih pogodb z zaposlenimi na internem
oddelku, se je v letu 2019 število podjemnih pogodb za izvajanje programa SVIT povečalo, saj je
bilo v okviru programa uvedeno izvajanje storitev v sedaciji, kar zahteva prisotnost dodatnega
strokovnega kadra z oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine.
Pogodbe o strokovnem sodelovanju so se sklenile za zagotavljanje službe nujne medicinske pomoči
in neprekinjenega zdravstvenega varstva ter na področju izvajanja samoplačniškega programa
estetike, pri čemer se je v primerjavi z letom poprej zmanjšalo število izvajalcev na ginekološkoporodnem oddelku za enega.
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Tabela 41: Pogodbe o strokovnem sodelovanju
Oddelek/ambulanta
Ginekološkoporodni oddelek
Otroški oddelek

Namen/delo

Kirurški oddelek

Program estetika

Dežurstvo

Profil zunanjega sodelavca
Specialist ginekologije in
porodništva
Specialist pediatrije
Specialist plastične,
rekonstrukcijske in estetske
kirurgije

SKUPAJ

Št. izvajalcev
2
2
2
6

Tabela 42: Pogodbe o poslovnem sodelovanju
Pogodbe o poslovnem sodelovanju sklepamo z bližnjimi ustanovami na področju zdravstvene
dejavnosti in sicer za zagotavljanje tistega kadra, s katerim v bolnišnici ne razpolagamo (logoped,
delovni terapevt, specialist psihiatrije, itd.) ter za zagotavljanje službe nujne medicinske pomoči.
Oddelek/ambulanta
Ginekološkoporodni oddelek

Namen/delo
Storitve
zdravnika spec.
ginekologije in
porodništva
Dežurstvo

Otroški oddelek

Oddelki

Razvojna
ambulanta
Preprečevanje
bolnišničnih
okužb
Konzilijarni
pregledi

Zunanji izvajalec/profil

Št. izvajalcev

Zdravstveni dom Ormož /
Specialist ginekologije in
porodništva

1

Zdravstveni dom Ormož /
Specializant pediatrije
Zavod Dornava /
delovni terapevt in logoped
NLZOH /
Spec. klinične mikrobiologije
in spec. epidemiologije
Psihiatrična bolnišnica Ormož /
Specialist psihiatrije

SKUPAJ

1
2
2
1
7
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Tabela 43: Izdana soglasja lastnim zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev izven
bolnišnice
V preteklem letu je SB Ptuj izdala 27 soglasij za delo pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev (v
letu 2018 je bilo izdanih 23 soglasij) in sicer 25 različnim zaposlenim, od tega 19 soglasij
zdravnikom (17 različnim zdravnikom) in 8 soglasij zdravstvenim delavcem.

Vrsta
zdravstvene
dejavnosti

Vrsta
zdravstvene
storitve

Interna
medicina
Interna
medicina
Splošna
kirurgija

Dežurstvo, UZ,
ambulanta
Kolonoskopije
in gastroskopije
Dežurstvo

Dežurstvo,
ambulanta
Anesteziologija
Donorstvo
Ginekologija in
Dispanzer za
porodništvo
žene
Inštrumentiranje
Estetska
pri operacijah,
kirurgija
anestezija
Oftamološke
Oftalmologija
preiskave
Delo v spec.
ORL
ambulanti
Radiologija
RTG, MR
Nevrologija
EMG
Skupaj
/
Anesteziologija

Število izdanih soglasij

Izvajalec zdravstvene
dejavnosti, kjer se je delo
opravljalo
Zasebnik
JZZ
s
Zasebnik
koncesijo

Zdravniki

Drugi zdr.
delavci in zdr.
sodelavci

4

0

1

4

0

2

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

2

1

1

0

0

5

0

1

2

0

0

3

0

0

2

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1
1
19

2
1
8

1
1
9

0
0
7

2
0
5

Javna dela
V letu 2019 SB Ptuj ni bila uspešna pri kandidiranju na javnem povabilu za izbor programov javnih
del in tako ni imela zaposlenih delavcev s tega naslova.
Ostalo
V letu 2019 v SB Ptuj nismo zaposlovali delavcev preko agencij za posredovanje delovne sile, prav
tako se v bolnišnici ni izvajalo študentskega dela.
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14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva
Število pripravnikov in specializantov
Na zadnji dan leta 2019 je v bolnišnici pripravništvo opravljalo 18 pripravnikov: 11 zdravnikov, 4
tehniki zdravstvene nege, 1 farmacevtski tehnik in 2 fizioterapevta. Za vse pripravnike je stroške
povrnil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Na zadnji dan leta 2019 smo zaposlovali 18 zdravnikov specializantov, za katere smo stroške dobili
refundirane.
Štipendiranje
V letu 2019 bolnišnica ni imela nobenega štipendista.

Opravljanje pripravništva in opravljanje strokovnih izpitov
V letu 2019 je bilo na kroženje v SB Ptuj iz drugih zavodov poslanih 15 pripravnikov in sicer 4
diplomirani fizioterapevti, 1 radiološki inženir in 10 tehnikov zdravstvene nege.
V SB Ptuj je strokovni izpit opravilo 28 kandidatov in sicer: 12 tehnikov zdravstvene nege, 12
farmacevtskih tehnikov in 4 bolničarji – negovalci. V Ljubljani pa je strokovni izpit opravilo 12
naših pripravnikov in sicer 8 zdravnikov, 1 diplomiran inženir radiološke tehnologije, 1 inženir
laboratorijske biomedicine in 2 diplomirana fizioterapevta.
Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami
SB Ptuj je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja
program tehnik zdravstvene nege in srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar –
negovalec ter študentov študijskega programa zdravstvena nega, medicina, fizioterapija in
radiološka tehnologija.
V letu 2019 je praktični del svojega izobraževalnega programa v SB Ptuj opravljalo 21 dijakov
programa tehnik zdravstvene nege, 44 študentov zdravstvene nege, 4 študenti medicine, 16
študentov fizioterapije in 8 študentov radiološke tehnologije.

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem
V letu 2019 nam je storitve čiščenja zagotavljal zunanji servis, s katerim imamo sklenjeno pogodbo.
Strošek izvajanja te dejavnosti je v celotnem letu znašal 682.659 EUR in se je v primerjavi z letom
poprej zaradi naraščajočih stroškov dela povečal (v letu 2018 je znašal 647.219 EUR). V tej
dejavnosti nismo imeli zaposlenega nobenega lastnega delavca.
Tudi storitve pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Strošek izvajanja te dejavnosti
je v letu 2019 znašal 266.194 EUR (v letu 2018 pa 267.087 EUR). Pet delavk, zaposlenih v
organizacijski enoti »pralnica«, je izvajalo dnevno distribucijo posteljnine in oblek (razvoz po
oddelkih).
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14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
Obrazec 7: Realizacija IT 2019 (v prilogi Letnega poročila)
Stroški IT so v letu 2019 znašali 378.469 EUR in predstavljajo nakup, najem in vzdrževanje IT
opreme. Največjo postavko med stroški IT predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja licenčne
programske opreme v znesku 142.332 EUR, drugi večji so stroški tekočega vzdrževanja
informativnega okolja v znesku 93.140 EUR. Prav tako je v tej tabeli zajet nakup strojne
računalniške opreme in nakup programske opreme v višini 115.314 EUR. Ostali stroški v znesku
27.683 EUR zajemajo vzdrževanje komunikacijske opreme, najem IT opreme in nakup druge IT
opreme.

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 (v prilogi Letnega poročila)
14.2.1 Investicije, ki niso financirane s strani kohezijskih skladov
Tabela 44: Rebalans finančnega načrta 2019 ter realizacija 2019
REALIZACIJA 112/2019

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2019
ODDELEK
I.
NEOPREDMETENA
SREDSTVA
PROGRAMSKA
OPREMA

LABORATORIJ

LEKARNA
SKUPNO BOLNIŠNICA
SKUPNO BOLNIŠNICA

OTROŠKI ODDELEK
RAČUNALNIŠKI
CENTER

NAZIV OPREME

LABORATORIJSKI
INFORMACIJSKI
SISTEM
PROG.OPREMA ZA
POTRJEVANJE
ZDRAVIL V EVIDENCI
ZAPAZ
PROG. OPREMA ZA
EVIDENTIRANJE
DELOVNEGA ČASA
NADGRADNJA
PROGRAMA MEDIS
RAČUNALNIŠKI
PROGRAM ZA
TERAPEVTSKI
PRIPOMOČEK
DROBNI INVENTAR PROGRAMSKA
OPREMA

KOLIČINA PRIORITETA

CENA

KIRURŠKI ODDELEK PLESKANJE

41.513,39 €

55.779,32

41.513,39

55.779,32

1

27.454,93

27.454,93

27.454,93

1

1

2.431,20

2.431,20

2.431,20

1

1

8.127,26

8.127,26

8.127,26

1

1

0,00

0,00

14.319,33

1

1

0,00

0,00

371,78

1

1

3.500,00

3.500,00

3.074,82

90.417,52

48.717,84

90.417,52

48.717,84

ZGRADBE

LABORATORIJ
NEVROLOŠKA
AMBULANTA

VREDNOST

1

II. NEPREMIČNINE
PRENOVA SANITARIJ
IN IZGRADNJA
INVALIDSKEGA WC V
ČAKALNICI
AMBULANTE ZA
ODVZEM
BIOLOŠKEGA
MATERIALA
PRENOVA
PROSTOROV

SKUPAJ
VREDNOST

1

1

37.000,00

37.000,00

0,00

1

1

1.686,65

1.686,65

1.686,65

1

1

678,79

678,79

678,79
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1

1

454,63

454,63

454,63

1

1

683,78

683,78

683,78

1

1

13.434,38

13.434,38

13.434,38

INTERNI ODDELEK

UREDITEV PROSTORA
NEVROFIZIOTERAPIJE
ADAPTACIJA IN
SERVIS KISIKOVIH
PRIKLJUČKOV

INTERNI ODDELEK

ZAMENJAVA STREHE

1

1

6.761,17

6.761,17

6.761,17

UPRAVA

PLESKANJE

1

1

880,34

880,34

880,34

INTERNI ODDELEK

PLESKANJE

1

1

1.034,96

1.034,96

1.034,96

1

1

1.254,50

1.254,50

1.254,50

1

1

2.456,01

2.456,01

2.456,01

1

1

6.048,77

6.048,77

6.048,77

1

1

5.820,51

5.820,51

5.820,51

1

1

4.171,95

4.171,95

857,00

1

1

2.824,00

2.824,00

3.432,85

1

1

1.432,50

1.432,50

0,00

1

1

3.794,58

3.794,58

0,00

1

1

0,00

0,00

3.233,50

1.069.196,95

975.418,38

817.661,77

746.969,96

42.989,19

42.989,19

FIZIOTERAPIJA

UREDITEV (PRENOVA
PROSTOROV) ZA
REHABILITACIJO
INTERNI ODDELEK
KARDIO. PACIENTOV
NADGRADNJA
VODOVODNE
DIALIZA
INSTALACIJE
GINEKOLOŠKO
PRENOVA
PORODNI ODDELEK PROSTOROV
PRENOVA
KIRURGIJA
PROSTOROV
LABORATORIJ IN
IZDELAVA PREBOJA
NEVROLOGIJA
ZA VRATA
SANACIJA VEZNEGA
KIRURŠKI ODDELEK HODNIKA
ZAMENJAVA TALNE
KIRURŠKI ODDELEK OBLOGE V SOBI 13
SANACIJA
PROSTOROV PO
COB
NEURJU
LABORATORIJ

PLESKANJE

III. OPREMA (A+B)
A. MEDICINSKA
OPREMA
RENTGENSKE
NAPRAVE
RENTGEN
RENTGEN
OPREMA ZA EHO,
ULTRAZVOK IN
DOPPLERSKO
ODSLIKAVANJE
GINEKOLOŠKO
PORODNI ODDELEK

RTG APARAT
SIEMENS MOBILETT
RTG CEV MAMOGRAF

ULTRAZVOK

KIRURŠKI ODDELEK UZ OŽILJA
NADGRADNJA
GINEKOLOŠKO
ULTRAZVOČNEGA
PORODNI ODDELEK APARATA
FUNKCIONALNA
DIAGNOSTIKA
URINSKA
LABORATORIJ
CENTRIFUGA
POCT- PRIPRAVA
DOKUMENTACIJE IN
NAKUP POCT
GLUKOMETROV IN
PROGRAMSKE
LABORATORIJ
OPREME IT 1000
GINEKOLOŠKO
SATURATOR ZA
PORODNI ODDELEK NOVOROJENČKA
GINEKOLOŠKO
PORODNI ODDELEK CTG APARAT
GINEKOLOŠKO
LUČ ZA
PORODNI ODDELEK FOTOTERAPIJO
NEVROLOŠKA
APARAT ZA EMG
AMBULANTA
PREISKAVE

1

1

5.745,64

5.745,64

5.745,64

1

1

37.243,55

37.243,55

37.243,55

48.565,30

48.565,30

1

1

20.326,30

20.326,30

20.326,30

1

1

24.302,28

24.302,28

24.302,28

1

1

3.936,72

3.936,72

3.936,72

373.597,50

376.676,69

1

1

2.651,65

2.651,65

2.651,65

1

1

4.529,98

4.529,98

7.776,20

1

1

950,00

950,00

0,00

1

1

10.552,68

10.552,68

10.552,68

1

1

3.156,35

3.156,35

3.156,35

1

1

19.499,60

19.499,60

19.499,60

ORL

DELOVNA POSTAJA

1

1

36.089,10

36.089,10

36.089,10

LABORATORIJ

ANALIZATOR

1

1

24.184,36

24.184,36

24.184,36
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MONITOR ZA
MERJENJE VITALNIH
FUNKCIJ ZA OTROŠKI
ODDELEK
APARAT ZA FENO ZA
PULMOLOŠKO
AMBULANTO
UREDITEV
(MEDICINSKA
OPREMA) ZA
REHABILITACIJO
KARDIO. PACIENTOV
ENDOSKOPSKA
LINIJA
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1

1

5.286,10

5.286,10

5.267,04

1

1

3.720,00

3.720,00

4.522,03

1

1

30.818,01

30.818,01

30.818,01

1

1

232.159,67

232.159,67

232.159,67

6.278,55

6.285,41

TERAPEVTIKA
FIZIOTERAPIJA

FIZIOTERAPIJA
FIZIOTERAPIJA
OPERACIJSKA
TEHNIKA
COB
COB
COB
COB
ANESTEZIJA IN
REANIMACIJA

TERAPEVTSKA MIZA
TERAPEVTSKA MIZA
S SISTEMOM ZA DVIG
S KOLESI
TERAPEVTSKA MIZA
ZA ROKO

STOLP
ARTROSKOPSKI
ARTROSKOPSKI
INŠTRUMENTI
OPERACIJSKA
SVETILKA
SPIDER2 SISTEM ZA
STABILIZACIJO

1

1

1.609,82

1.609,82

1.609,82

2

1

2.054,37

4.108,73

4.108,73

1

1

560,00

560,00

566,86

67.605,41

48.467,30

1

1

24.167,46

24.167,46

24.167,46

5

1

1.000,00

5.000,00

0,00

1

1

14.138,11

14.138,11

0,00

1

1

24.299,84

24.299,84

24.299,84

84.223,82

83.920,06

REA

ANESTEZIJSKI
APARAT PRIMUS

2

1

39.948,90

79.897,80

79.609,64

REA

PERFUSOR

2

1

2.163,01

2.163,01

4.310,42

REA
FUNKCIONALNA
PODPORA

PCA PERFUSOR

2

1

2.163,01

2.163,01

0,00

29.400,96

26.200,96

DIALIZA

APARAT ZA DIALIZO
NADGRADNJA
DIALIZNEGA
APARATA

2

1

12.034,44

24.068,88

24.068,88

1

1

2.132,08

2.132,08

2.132,08

ASPIRATOR

2

1

1.600,00

3.200,00

0,00

165.001,04

113.865,05

DIALIZA
CENTRALNI
OPERACIJSKI BLOK
DRUGA
MEDICINSKA
OPREMA
OČESNA
AMBULANTA
INTERNI ODDELEK

STROPNA SVETILKA

1

1

3.507,63

3.507,63

3.507,63

BOLNIŠKE POSTELJE

20

1

2.400,00

48.000,00

40.819,85

10

1

3.400,00

34.000,00

27.338,88

1

1

1.558,00

1.558,00

1.557,85

OPERACIJSKA MIZA

1

1

48.000,00

48.000,00

0,00

STOL

1

1

912,31

912,31

912,31

1

1

962,45

962,45

962,45

1

1

603,12

603,12

600,94

1

1

5.000,00

5.000,00

15.363,94

1

1

2.174,71

2.174,71

2.174,71

BOLNIŠKE POSTELJE KIRURŠKI ODDELEK ELEKTRIČNE
NEVROLOŠKA
PREGLEDNA MIZA
AMBULANTA
KIRURŠKI ODDELEK
GINEKOLOŠKA
OPERACIJSKA
GINEKOLOŠKA
OPERACIJSKA
OTROŠKI ODDELEK
SKUPNO BOLNIŠNICA
GINEKOLOŠKO
PORODNI ODDELEK

MAYO MIZICA ZA
POSEGE
LUČ REFLEKTOR ZA
SPREJEMNO
AMBULANTO
DROBNI INVENTARMEDICINSKA
OPREMA
VOZIČEK TORO
ENDOSKOPY
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1

1

838,76

838,76

838,76

1

1

838,76

838,76

838,76

OMARA GRELNA

1

1

1.853,59

1.853,59

1.853,59

1

1

4.578,07

4.578,07

4.578,07

COB

NADGRADNJA
PARNEGA
STERILIZATORJA

REA

APARAT STIMOPLEX

1

1

878,40

878,40

878,40

1

1

2.559,15

2.559,15

2.559,15

REA

NADGRADNJA
PRENOSNEGA
VENTILATORJA
OXILOG

REA

TENS

5

1

353,37

1.766,87

1.766,87

LABORATORIJ

HLADILNA OMARA

1

1

6.167,34

6.167,34

6.145,10

KISIKOVA GRUPA Z
DOZATORJEM

1

1

801,88

801,88

731,93

OFTALMOSKOP

1

1

0,00

0,00

435,86

251.535,18

228.448,42

86.720,43

63.282,76

GINEKOLOŠKO
PORODNI ODDELEK

RENTGEN
OČESNA
AMBULANTA
B. NEMEDICINSKA
OPREMA
INFORMACIJSKA
TEHNOLOGIJA

1

1

0,00

0,00

286,27

LABORATORIJ

NAMESTITEV UPS-a
ZA NEPREKINJENO
NAPAJANJE

RENTGEN

BARCO MONITOR

1

1

3.774,44

3.774,44

3.774,44

RENTGEN

DELOVNA POSTAJA

3

1

1.174,10

2.348,20

2.348,20

2

1

2.048,75

4.097,49

4.097,49

15

1

1.000,00

15.000,00

20.593,97

1

1

23.897,72

23.897,72

23.897,72

1

1

12.056,00

12.056,00

0,00

5

1

1.400,00

7.000,00

0,00

3

1

600,00

1.800,00

3.291,02

1

1

3.100,00

3.100,00

0,00

1

1

10.000,00

10.000,00

2.047,00

1

1

1.415,34

1.415,34

0,00

1

1

0,00

0,00

715,41

1

1

2.231,24

2.231,24

2.231,24

164.814,75

165.165,66

UPRAVA
RAČUNALNIŠKI
CENTER
RAČUNALNIŠKI
CENTER
RAČUNALNIŠKI
CENTER
RAČUNALNIŠKI
CENTER
RAČUNALNIŠKI
CENTER
RAČUNALNIŠKI
CENTER
RAČUNALNIŠKI
CENTER
RAČUNALNIŠKI
CENTER
OTROŠKI ODDELEK

SKUPNO BOLNIŠNICA

PRENOSNI
RAČUNALNIK
STACIONARNI
RAČUNALNIK Z
MONITORJEM
NADGRADNJA
DISKOVNEGA POLJA
IN POMNILNIKA
STREŽNIKA
DISKOVNO POLJE ZA
VARNOSTNO KOPIJO
PODATKOV
PRENOSNI
RAČUNALNIK
MULTIFUNKCIJSKA
NAPRAVA
CISCO SWITCH
DROBNI INVENTAR RAČUNALNIŠKA
OPREMA
KOMUNIKACIJSKA
OMARA
TERAPEVTSKI
PROPOMOČEK KOMUNIKATOR
NADGRADNJA
STREŽNIKA IN
REGISTRACIJSKI
TERMINAL

DRUGO

KUHINJA

KLIMATSKA
NAPRAVA
MIKROVALOVNA
PEČICA

KUHINJA

KUHINJSKI ČOK

1

1

1.853,55

1.853,55

1.853,55

KUHINJA

ZAMRZOVALNA IN
HLADILNA KOMORA

1

1

12.722,86

12.722,86

12.722,32

KUHINJA

KLIMA- STROPNA

2

1

2.650,61

5.301,22

5.301,22

FIZIOTERAPIJA

2

1

1.453,68

2.907,36

1.453,68

1

1

3.476,62

3.476,62

3.476,62
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NEVROLOŠKA
AMBULANTA

DIKTAFON NAMIZNI

1

1

1.066,00

1.066,00

1.065,63

INTERNI ODDELEK

KLIMA

2

1

1.288,12

2.576,23

2.576,23

GINEKOLOŠKO
PORODNI ODDELEK

KLIMA ZA
HISTEROSKOPIRNICO
IN PORODNI
ODDELEK

2

1

1.037,28

2.074,56

2.074,56

COB

KLIMA

1

1

1.050,34

1.050,34

1.050,34

10

1

800,00

8.000,00

0,00

1

1

1.562,40

1.562,40

1.899,26

OTROŠKI ODDELEK

LEŽALNIKI ZA
STARŠE
KLIMA ZA
PODSTREŠJE ZDRAVNIŠKE SOBE

UPRAVA

KLIMA

1

1

1.403,72

1.403,72

1.403,72

PBZ

PARAVAN

1

1

1.565,70

1.565,70

1.565,70

KIRURŠKI ODDELEK PARAVAN
NADGRADNJA
SISTEMA ZA
PRIPRAVO ULTRA
DIALIZA
ČISTE VODE
DOBAVA IN
SKUPNO MONTAŽA
BOLNIŠNICA
SEMAFORJA
DROBNI INVENTARSKUPNO NEMEDICINSKA
BOLNIŠNICA
OPREMA

1

1

1.565,69

1.565,69

1.565,69

1

1

24.000,81

24.000,81

24.000,81

1

1

1.373,63

1.373,63

1.373,63

1

1

40.000,00

40.000,00

41.293,56

ORL
GINEKOLOŠKO
PORODNI ODDELEK

DIKTAFON NAMIZNI

1

1

1.185,18

1.185,18

1.185,18

DIKTAFON NAMIZNI

1

1

1.185,18

1.185,18

1.185,18

INTERNI ODDELEK
GINEKOLOŠKO
PORODNI ODDELEK

TEHTNICA

1

1

723,28

723,28

723,28

DIKTAFON NAMIZNI

1

1

1.185,18

1.185,18

1.185,18

LEKARNA

KLIMA

1

1

1.037,82

1.037,82

1.037,82

KUHINJA

NADGRADNJA
KLIMATA

1

1

23.339,52

23.339,52

23.339,52

INTERNI ODDELEK

KLIMA

1

1

989,20

989,20

989,20

OTROŠKI ODDELEK

KLIMA

1

1

1.110,76

1.110,76

1.110,76

KUHINJA

POMIVALNI STROJ
TRAČNI

1

1

1.049,51

1.049,51

1.049,51

OTROŠKI ODDELEK

DIKTAFON NAMIZNI

1

1

1.296,38

1.296,38

1.296,38

ARHIV
OČESNA
AMBULANTA

ARHIVSKI REGALI

1

1

7.960,74

7.960,74

7.932,03

DIKTAFON NAMIZNI

1

1

1.069,49

1.069,49

1.296,38

LABORATORIJ

POHIŠTVO

1

1

7.272,73

7.272,73

6.554,60

OTROŠKI ODDELEK

POHIŠTVO ZA
AMBULANTO

1

1

1.630,53

1.630,53

0,00

REA

DIKTAFON NAMIZNI

1

1

1.278,56

1.278,56

1.296,38

KUHINJA
GINEKOLOŠKO
PORODNI ODDELEK

MIKSER

1

1

0,00

0,00

724,86

PISALNA MIZA

1

1

0,00

0,00

542,46

AVTOMATSKA
VRATA

4

1

0,00

0,00

9.040,42

1.201.127,86

1.079.915,54

OTROŠKI ODDELEK

LABORATORIJ
IV. INVESTICIJE
SKUPAJ (I+II+III)
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I. NEOPREDMETENA SREDSTVA
PROGRAMSKA OPREMA:
-

-

-

Laboratorijski informacijski sistem. Zamenjava laboratorijskega informacijskega sistema je
izrednega pomena za delovanje oddelka, saj doprinaša veliko h kakovosti dela ter zniževanju
stroškov.
Programska oprema za potrjevanje zdravil v evidenci ZAPAZ. Programska oprema omogoča
sledljivost, identifikacijo in preverjanje avtentičnosti vsakega pakiranja zdravila. Z namenom
preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo se je 9.2.2019 v državah
članicah EU pričela izvajati Delegirana uredba komisije (EU) 2016/161, ki predpisuje obvezno
nameščanje zaščitnih elementov na zdravila ter vzpostavitev informacijskega sistema za
preverjanje avtentičnosti zdravil.
Programska oprema za evidentiranje delovnega časa. Zaradi prenosa ur direktno v plače se je
izvedla nadgradnja obstoječega programa.
Nadgradnja programa Medis. Zaradi vpeljave novega laboratorijskega informacijskega sistema
je bilo nujno potrebno nadgraditi program Medis.
Računalniški program za terapevtski pripomoček. Namenjeno za center za zgodnjo logopedsko
obravnavo otrok s posebnimi potrebami.
Drobni inventar. Med drugim zajema Office licence (zaradi nabave nove strojne opreme) ter
Eset antivirus licence (letna obnova licenc).

II. NEPREMIČNINE
ZGRADBE:
-

Prenova sanitarij in izgradnja invalidskega wc-ja v čakalnici ambulante za odvzem biološkega
materiala. Potrebna obnova v kompletu z inštalacijami zaradi dotrajanja.
Prenova prostorov nevrološke ambulante. Zaradi vzpostavitve nevrološke ambulante ter
dodatne zaposlitve nevrologa je potrebna prenova prostorov.
Pleskanje kirurškega oddelka. Zaradi dotrajanosti prostorov je potrebno izvesti pleskanje
kirurškega oddelka.
Pleskanje otroškega oddelka. Zaradi dotrajanosti prostorov je potrebno izvesti pleskanje
igralnice otroškega oddelka.
Ureditev prostora nevrofizioterapije. Nov program razvojne zahteva delo treh fizioterapevtk.
Adaptacija in servis kisikovih priključkov. Oprema je dotrajana in servis ni bil opravljen 10 let.
Zamenjava strehe – interni oddelek. Streha je dotrajana in pušča ob nalivih.
Pleskanje uprave. Zaradi dotrajanosti prostorov je potrebno izvesti pleskanje oddelka uprave.
Pleskanje internega oddelka. Zaradi dotrajanosti prostorov je potrebno izvesti pleskanje
internega oddelka.
Ureditev (prenova prostora) za rehabilitacijo kardio. pacientov. Nov program
kardiorehabilitacije zahteva prenovo prostorov za delovanje.
Nadgradnja vodovodne instalacije - dializa. Na oddelku dialize je bila izvedena posodobitev
vodovodne instalacije za izboljšano delovanje oddelka.
Posodobitev prostorov- porodni oddelek. Zaradi dotrajanosti nujno potrebna posodobitev
prostorov;
Kirurgija. Zaradi dotrajanosti nujno potrebna posodobitev prostorov;
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Izdelava preboja za vrata - laboratorij in nevrologija. Zaradi nove nevrološke ambulante, ki
mora omogočati tudi prevoz pacientov na posteljah, se je moral izdelati preboj za vrata, ki so
bila prvotno preozka.
Sanacija veznega hodnika – kirurški oddelek. Sanacija veznega hodnika zaradi škode nastale
po neurju.
Zamenjava talne obloge v sobi 13 – kirurški oddelek.
Sanacija prostorov – COB. Zaradi neurja dne 7.7.2019 je bilo nujno potrebno sanirati prostore
sterilnega materiala.
Pleskanje laboratorija. Zaradi dotrajanosti prostorov je bilo potrebno izvesti pleskanje.

III. OPREMA
A. MEDICINSKA OPREMA
RENTGENSKE NAPRAVE:
-

Obnova RTG aparata Siemens Mobilett. Zaradi dotrajanosti RTG aparata je potrebna temeljita
obnova.
RTG cev – mamograf. Cev v okvari, posledično je program DORA ogrožen.

OPREMA ZA EHO, ULTRAZVOK IN DOPPLERSKO ODSLIKAVANJE:
-

Ultrazvok- ginekološki oddelek. Temeljni aparat v ginekologiji, stari aparat ne dela več in ga je
potrebno nadomestiti.
UZ ožilja. Na leto naredimo več kot sto operacij varic, kjer aparat potrebujemo pri vsaki
operaciji.
Nadgradnja ultrazvočnega aparata – rentgen. Za boljše delovanje aparata je bila nujno potrebna
nadgradnja.

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA:
-

-

Urinska centrifuga. Delo v laboratoriju je močno oteženo, saj sta na voljo le dve delujoči urinski
centrifugi za vse postopke, ena je v okvari in zastarela ter je ni mogoče več popraviti. Urinska
centrifuga služi za izvajanje analize sedimenta urina, ki spada med urgentne preiskave in analize
uropepsina (predvsem za pediatrično populacijo).
POCT- priprava dokumentacije in nakup POCT glukometrov in programske opreme IT 1000.
Posodobitev merjenja krvnega sladkorja, možnost sledljivosti rezultatov.
Saturator za novorojenčka. Potrebujemo novega zaradi zastarelosti starega saturatorja, saj je
merjenje SatO2 obvezen del pregleda novorojenca.
CTG APARAT. Temeljni aparat v porodništvu, stari ne deluje več in ga je potrebno
nadomestiti.
Luč za fototerapijo. Potrebujemo še eno, saj z dvema ne pokrijemo potreb zdravljenja s
fototerapijo novorojencev z zlatenico.
Aparat za EMG preiskave. Aparat je potreben za novo ekipo s programom za emg.
ORL- delovna postaja. Povsem dotrajana, ne deluje več.
Analizator – laboratorij. Nujno potrebna investicija za diagnosticiranje.
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Monitor za merjenje vitalnih funkcij za otroški oddelek. Nujno potrebna investicija za
zdravljenje vitalno ogroženih pacientov.
Aparat za feno za pulmološko ambulanto- otroški oddelek. Nujna potrebna investicija za
izvajanje sodobne diagnostike.
Ureditev (medicinska oprema) za rehabilitacijo kardio. pacientov. Nov program
kardiorehabilitacije zahteva medicinsko opremo za delovanje.
Obnova endoskopske linije internega oddelka. V SB Ptuj v sklopu gastroenterologije internega
oddelka izvaja ambulantno in hospitalno diagnostično in terapevtsko obravnavo pacientov z
boleznimi gastrointestinalnega trakta: gastroskopije, kolonoskopije in ultrazvočno obravnavo
hospitalnih in ambulantnih pacientov vseh starostnih skupin. Zadnji trendi kažejo, da
obravnavamo paciente tudi iz drugih regij (Maribor, Murska Sobota, v manjši meri še mejnih
področij Celja in Slovenj Gradca) in tudi tiste, ki so bili v preteklosti že obravnavani v drugih
diagnostičnih centrih. Odlično sodelujemo z vsemi ostalimi bolnišničnimi oddelki in tako
nudimo tudi posege v sedaciji, anesteziji pa tudi ob sodelovanju kirurga in pediatra. Podatki
kažejo na naše odlične diagnostične in terapevtske rezultate, a še vedno povečevanje čakalnih
vrst in eno najvišjih stopenj obolenj prebavil v državi (rak, jetrna ciroza, okuženost s
Helicobacter pylori,…), zato želimo povečati obseg in program dela, postati želimo regijski
gastroenterološki center. V letu 2016 smo opravili 2075 endoskopskih preiskav. Oprema, ki je v
povprečju stara 9 let več ne omogoča posodabljanja in ustreznega servisiranja. Imamo lastni
strokovni kader: 2 zdravnika specialista in 2 medicinski sestri, ki večino programa opravi v
rednem delovnem času (razen SVIT). Za izvajanje kakovostne, varne in učinkovite obravnave
pacientov pa potrebujemo vlaganja v posodobitev opreme, kar nam nenazadnje nalagajo tudi že
nekaj letna poročila nadzorov pogojev dela v programu SVIT, v katerem sodelujemo in od nas
zahteva hitro odpravo pomanjkljivosti. Dejavnost je tudi stroškovno učinkovita.
V ta namen smo si zadali naslednje cilje, ki morajo biti realizirani v letu 2019:
▪ Nabava sodobne endoskopske opreme in endoskopskega ultrazvoka z namenom dviga
kakovosti dela, povečanje programa dela in širitev diagnostičnih možnosti,
▪ Povečanje programa ob ustrezni kadrovski zasedbi
▪ Vpeljava novih diagnostičnih možnosti (npr. urea dihalni test, pH – metrija -impedanca
požiralnika),
▪ Vpeljava novih terapevtskih možnosti (npr. ligature, Hemospray, PEG, APC,
endoskopske preiskave v anesteziji),
▪ širitev ambulantne ultrazvočne diagnostike trebuha,
▪ vzpostavitvi centra za zdravljenje bolnikov z KVČB z biološkimi zdravili.

TERAPEVTIKA:
-

Terapevtska miza. Terapevtska miza je namenjena za prilagojen prostor zaradi potreb
ambulante fizioterapije.
Terapevtska miza s sistemom za dvig s kolesi. Terapevtski mizi sta namenjeni za nemoteno
delovanje ter zaradi vzpostavitve ambulante za nevrofizioterapijo.
Terapevtska miza za roko. Namenjena za razgibavanje roke v prilagojenem prostoru ambulante
fizioterapije.

OPERACIJSKA TEHNIKA:
-

Stolp artroskopski. Izrazito povečano število artroskopskih operacij, sedaj pričnemo z
ramenskimi artroskopijami.
Artroskopski inštrumenti. Lani naredili za leto in pol operacij, enormna obraba inštrumentov.
- 136 -

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

-

LETNO POROČILO 2019

Operacijska svetilka. Nujna nabava nove operacijske svetilke zaradi povsem nedelujoče
obstoječe svetilke.
Spider2 sistem za stabilizacijo. Nujna nabava zaradi realizacije programa dela.

ANESTEZIJA IN REANIMACIJA:
-

-

Anestezijski aparat Primus. Nujna zamenjava obstoječega 28 let starega aparata SULLA 880V,
ki se uporablja za anestezijo porodnic. Servisiranje aparata več ni možno in zaradi tega se
postavlja pod resen vprašaj varno in strokovno vodenje najnujnejših operacijskih posegov v
okviru porodnišnice. Težava lahko nastopi dobesedno ta trenutek. Hkrati pa bi za potrebe OP
programa morali nadomestiti postopoma vse ostale aparate, ker delo z njimi po večini ni več
varno.
Perfusor. Potrebujemo za natančno točenje zdravil med anestezijo v op. in na oddelku.
PCA perfusor. Potrebujemo za analgezijo med porodom ultiva in kolonoskopije v sedaciji.

FUNKCIONALNA PODPORA:
-

Dializni aparati. Nujno je potrebna zamenjava dveh povprečno 15 let starih aparatov, katerih
vzdrževanje je tako strokovno, kot stroškovno neučinkovito.
Aspirator. Zamenjava obstoječih zaradi iztrošenosti ter ker sukcija ni zadostna.
Nadgradnja dializnega aparata. Za izboljšano delovanje aparata se je izvedla nujno potrebna
nadgradnja.

DRUGA MEDICINSKA OPREMA:
-

-

-

-

-

Stropna svetilka. Stropna svetilka je potrebna za vir svetlobe, ki jo potrebujemo pri operacijah,
ki jih opravljamo v lokalni anesteziji. To so operacije halacija, blefarohalaze, op. plastika vek in
druge op. plastike.
Investicija v bolniške postelje in nočne omarice na internem odd. in kirurgiji je nujno potrebna
zaradi dotrajanosti, nezmožnosti prilagajanja višine postelje med delom in čiščenja
poškodovanih omaric in je bila načrtovana že v letu 2016, vendar ni bila realizirana. Povprečna
starost postelj, ki jih je potrebno zamenjati je nad 30 let. Postopno bo potrebno letno investirati
v ta sredstva, saj bomo lahko le tako zagotovili varne delovne pogoje za zdravstvene delavce in
preprečevali neljube dogodke (padci) pri pacientih.
Pregledna miza za nevrološko ambulanto. Pregledna miza je namenjena za nemoteno delovanje
ter vzpostavitve nevrološke ambulante.
Operacijska miza – kirurgija. Na kirurškem oddelku je zaradi dotrajanosti in nenehnih okvar na
obstoječi op mizi potrebna investicija v novo operacijsko mizo.
Stol- ginekološka operacijska. Na ginekološkem oddelku je za izvajanje malih ambulantnih
pogsegov kot so histeroskopija in operacija urinske inkontinence potrebna investicija v
operacijski stol. Trenutno omenjene posege izvajamo v porodnem bloku, kar ni v skladu s
stroko.
Mayo mizica za posege – ginekološka operacijska. Na ginekološkem oddelku je za izvajanje
malih ambulantnih pogsegov kot so histeroskopija in operacija urinske inkontinence potrebna
investicija v mayo mizico za posege. Trenutno omenjene posege izvajamo v porodnem bloku,
kar ni v skladu s stroko.
Luč reflektor za sprejemno ambulanto. Potrebno za varnost pri pregledih ter pri izvajanju
punkcij.
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Drobni inventar. Med drugim zajema razno medicinsko opremo za otroški oddelek (stetoskopi,
otoskopi, saturatorji), stole za terapijo za oddelek fizioterapije, nočne omarice za interni ter
kirurški oddelek ter voziček s policama, ki je namenjen za nemoteno delovanje ter vzpostavitve
nevrološke ambulante.
Voziček Toro Endoskopy 45- ginekologija. Zaradi potreb nove operacijske dvorane na oddelku
za izvajanje malih ambulantnih posegov kot so ambulantne histeroskopije in operacije urinske
inkontinence je bila nujno potrebna nabava vozička. Z nakupom smo prihranili čas zaposlenih
ter material za zagotavljanje sterilnosti pri delu v aseptiki.
Mizica instrumentarna Helpy- ginekologija. Zaradi potreb nove operacijske dvorane na oddelku
za izvajanje malih ambulantnih posegov kot so ambulantne histeroskopije in operacije urinske
inkontinence je bila nujno potrebna nabava instrumentarne mizice. Z nakupom smo prihranili
čas zaposlenih ter material za zagotavljanje sterilnosti pri delu v aseptiki.
Mizica instrumentarna Helpy- kirurgija. Zaradi potreb kirurgije je bila nujno potrebna nabava
instrumentarne mizice.
Omara grelna – ginekologija. Na ginekološko- porodnem oddelku so se je v letošnjem letu
pričeli izvajati mali posegi v lokalni anesteziji. Za ustrezno kvaliteto dela je bila nabava grelne
omare nujno potrebna, saj je pri delu v lokalni anesteziji grelna omara osnova za primerno
počutje pacientke v času posega.
Nadgradnja parnega sterilizatorja - COB. Zaradi tehnične zastarelosti je bila nujna izvedba
nadgradnje na opremi.
Aparat Stimoplex – REA. Zaradi nedobavljivosti delov za obstoječ dotrajan aparat, je bila
nabava v nov aparat nujna.
Nadgradnja prenosnega ventilatorja Oxilog. Zaradi tehnične zastarelosti je bila nujna izvedba
nadgradnje na opremi.
Tens – REA. Zamenjava starih aparatov, ki se kvarijo in porabijo veliko baterij za nove z
napajanjem na elektriko.
Hladilna omara – laboratorij. Potreba po novi nabavi zaradi povečanega obsega laboratorijskega
materiala, ki mora biti shranjen v kontrolirani atmosfer.
Kisikova grupa z dozatorjem – rentgen. Kisikova jeklenka z vozičkom za potrebe reanimacije
na oddelku radiologije, za varno obravnavo pacientov. Na radiologiji ni bilo kisika.
Oftalmoskop. Nabava oftalmoskopa za potrebe razvojne ambulante. Zaradi obveznega
pregledovanja oči novorojenčkov, je bila nabava nujna.

B. NEMEDICINSKA OPREMA
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA:
-

-

-

Barco monitor. Zaradi dotrajanosti dosedanjega barco monitorja, potrebna zamenjava.
Delovna postaja. Zaradi dotrajanosti treh delovnih postaj radiologov, potrebna zamenjava.
Prenosna računalnika – uprava. En kos prenosnika namenjen zaradi nove funkcije strokovnega
vodja, zaradi obsega dela ter zahtev. Drug kos prenosnika namenjen pravnici zaradi povečanega
obsega dela izven rednega delovnega časa.
Stacionarni računalnik z monitorjem. Potrebna zamenjava dotrajanih.
Nadgradnja diskovnega polja in pomnilnika strežnika, diskovno polje za varnostno kopijo
podatkov. Najbolj nujna zadeva na računalniškem oddelku. Diskovje je zapolnjeno, pomnilniki
so zasedeni. Nimamo več možnosti dodatne virtualizacije. Posledično nam bo celotni
informacijski sistem upočasnjeno deloval in tudi občasno blokiral.
Prenosni računalnik. Potrebni dodatni prenosniki, kjer stacionarni računalnik ne pride v poštev.
Multifunkcijska naprava. Potrebna zamenjava dotrajanih in potreba po dodatnih.
Cisco switch. Potreba po dodatnih priklopih v komunikacijski omari.
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Drobni inventar. Med drugim zajema razno računalniško opremo, kot so tiskalniki, monitorji in
podobno.
Komunikacijska omara. Zaradi nakupa glukometrov je bilo potrebno vzpostaviti novo
komunikacijsko vozlišče, za kar je potrebna komunikacijska omara
Nadgradnja strežnika in registracijski terminal. Zaradi okvare registracijskega terminala je bilo
treba le-tega zamenjati.
Namestitev UPS-a za neprekinjeno napajanje v laboratoriju. Zamenjava baterije za neprekinjeno
napajanje.
Terapevtski pripomoček – komunikator. Namenjeno za center za zgodnjo logopedsko
obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

DRUGO:
-

-

-

Klimatska naprava. Klimatska naprava je namenjena za prostor elektroterapije in fizioterapije.
Mikrovalovna pečica. Zaradi nihanja pri naročilih hrane, je potreba po hitri pripravi obrokov
velika. Kuhinja do sedaj mikrovalovne pečice ni imela.
Kuhinjski ČOK. Namenjeno za obdelavo in pripravo mesa po standardu HACCP.
Zamrzovalna in hladilna komora. Zaradi dotrajanosti zamrzovalnih skrinj je investicija v
zamrzovalno in hladilno komoro nujno potrebna.
Klima- stropna. Zaradi neprimernih delovnih razmer v poletnih mesecih dograjujemo sistem
hlajenja kuhinje.
Dikatafon namizni. Namenjen za nemoteno delovanje ter vzpostavitev nevrološke ambulante.
Klima- interni oddelek. Potrebna nabava novih klim zaradi dotrajanosti v kardiološkem
kabinetu ter dodatni potrebi na krilu 3 internega oddelka, kjer je trenutno samo ena in ne
zadošča.
Klima za histeroskopirnico in porodni oddelek. Ena klima je namenjena za novo operacijsko
dvorano na oddelku za izvajanje malih ambulantnih posegov kot so ambulantne histeroskopije
in operacije urinske inkontinence. Nabava druge klime je namenjena zaradi dotrajanosti
obstoječe klime na porodnem oddelku, ki se nenehno kvari.
Klima- COB. Nujna zamenjava zaradi dotrajanosti ter nenehnega servisiranja obstoječe klime
na oddelku COB.
Ležalniki za starše- otroški oddelek. Ležalniki za starše so namenjeni za sprostitev akutnih
bolniških postelj za paciente.
Klima za podstrešje- zdravniške sobe. Nabava zaradi nemogočih pogojev v poletnih mesecih v
zdravniških sobah, ki so nameščene v podstrešju.
Klima- uprava (toaleta). Zaradi dotrajanosti potrebna zamenjava stare klime, ki je nujno
potrebna za hlajenje strojne opreme, ki se nahaja na toaleti uprave.
Paravan- PBZ. Namenjen za oddelek PBZ, da se pri pregledu pacienta omogoči zasebnost
priprave na pregled.
Paravan- kirurški odd. Namenjen za kirurški oddelek, da se pri pregledu pacienta omogoči
zasebnost priprave na pregled.
Obnova sistema za pripravo ultra čiste vode. Sistem je star preko 20 let, vzdrževanje zelo drago
in neustrezno.
Dobava in montaža semaforja. Namenjen za ureditev režima parkiranja v okolici bolnišnice.
Drobni inventar.
Nov program kardiorehabilitacije zahteva razno nemedicinsko opremo za delovanje.
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V obstoječem hladilniku v septiki ni možno več regulirati temperature. Hladilnik je namenjen za
hrambo določenih zdravil, ki to zahtevajo.
Trenutno pohištvo za dežurno sobo na otroškem oddelku (postelja z jogijem, stoli, omara) je
dotrajano in primerno za odpis, potrebno nadomestiti z novim pohištvom. Dosedanji stolčki za
hranjenje otrok na otroškem oddelku so uničeni, ni zagotovljena varnost otrok med hranjenjem
in so pripravljeni za odpis.
Oprema za nevrološko ambulanto je namenjena za nemoteno delovanje ter vzpostavitev
ambulante.
Nabava čitalca je najbolj optimalna rešitev za identifikacijo in preverjanje avtentičnosti vsakega
pakiranja zdravila za namen preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno
verigo. 9.2.2019 se je v državah članicah EU pričela izvajati Delegirana uredba komisije (EU)
2016/161, ki predpisuje obvezno nameščanje zaščitnih elementov na zdravila ter vzpostavitev
informacijskega sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil.
Diktafon – ORL. Diktafon namizni Philips LFH0703 – orl. Zaradi dotrajanosti obstoječega
diktafona v ambulanti ORL ter zaradi narave dela je nabava novega namiznega diktafona nujna.
Diktafon namizni Philips LFH0703- ginekološka amb. Zaradi okvare obstoječega diktafona je
bila nujna nabava novega namiznega diktafona
Tehtnica KPZ 51-18 150 kg. Nabava osebne tehtnice na internem oddelku.
Klima za lekarno. V prostoru, kjer se hranijo zdravila in ima režim shranjevanja do 25stC, je
bila dotrajana klimatska naprava, ki je bila z občasnimi servisi vzdrževana do te mere, da je
služila svojemu namenu. Letos v juniju ob prvih vročinskih dneh je delovanje popolnoma
odpovedalo, serviserji je več niso uspeli popraviti. Ker so bile takrat temperature tudi preko
30stC, smo morali nemudoma najti rešitev, zato je bila instalirana klima, ki je bila nujno
nabavljena iz zgoraj zapisanih razlogov.
Diktafon- ginekologija. Zaradi zagotavljanja zasebnosti pacientov in maksimalnega izkoristka
časa zaposlene administratorke ter zdravnika je bila nabava diktafona nujna.
Nadgradnja klimata- kuhinja. Nadgradnja klimata za zagotavljanje neoporečnosti in
shranjevanja živil.
Klima – interni oddelek. Zaradi dotrajanosti in težkih delovnih razmer v poletnem času je bila
nujna potreba po novi klimatski napravi.
Klima – otroški oddelek. Zaradi dotrajanosti in težkih delovnih razmer v poletnem času je bila
nujna potreba po novi klimatski napravi.
Pomivalni stroj- tračni- kuhinja. Nadgradnja obstoječega tračnega pomivalnega stroja za
nemoteno delo v kuhinji.
Diktafon – otroški oddelek. Zaradi okvare obstoječega diktafona je bila nujna nabava novega
namiznega diktafona.
Arhivski regali. Zaradi med letom nastale potrebe po dodatnih arhivskih kapacitetah nujna
nabava v arhivske regale.
Diktafon – očesna ambulanta. Zaradi okvare obstoječega diktafona je bila nujna nabava novega
namiznega diktafona.
Pohištvo za laboratorij. Med drugim zajema pisarno namestnice oddelka in vodje kakovosti
(izdelava pohištva) za oddelek laboratorij, nabava opreme za kardiološko rehabilitacijo
pacientov na internem oddelku, hladilnik v septiki v COB, stolčki za hranjenje ter pohištvo za
dežurno sobo za otroški oddelek.
Namestnica predstojnice in vodja kakovosti imata poleg svojega rednega dela še veliko dodatnih
zadolžitev, za katere potrebujeta prostor izven laboratorija, kjer se izvaja rutinsko delo. V
obstoječih prostorih je potrebno zamenjati delovne površine, predalnike ter omare za
dokumente, ki so dotrajani.
Pohištvo za ambulanto – otroški oddelek. Nujna potreba po zamenjavi pohištva zaradi
organizacije dela.
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Diktafon – REA. Zaradi okvare obstoječega diktafona je bila nujna nabava novega namiznega
diktafona.
Mikser za kuhinjo. Nujna nadgradnja dveh mikserjev v kuhinji za nemoteno delo.
Pisalna miza za ginekološko-porodni oddelek. Nujna nabava za potrebe izvajanje vizite.
Avtomatska vrata za laboratorij. Nujna nabava zaradi zagotavljanja standardov v laboratoriju.

Zaradi izrazito omejenih sredstev za investicije smo sledili nabavi le najnujnejše potrebne opreme.
Načrtovanih investicij v opremo za leto 2019 je bilo za 1.201.127,86 EUR, realiziranih pa za
1.079.915,54 EUR.
Večina nabavljene opreme je bilo predvidene v planu investicij za leto 2019. Izven rebalansa
finančnega načrta 2019 je bilo izvedenih nekaj nujno potrebnih investicij v skupni vrednosti
59.746,87 EUR.
Tabela 45: Investicija v Multitom Rax, urinski analizator ter trafo postajo, agregat
REBALANS FINANČNEGA
NAČRTA 2019
870.207,56

III. OPREMA (A+B)
A. MEDICINSKA
OPREMA
RENTGENSKE
NAPRAVE
RENTGEN
FUNKCIONALNA
DIAGNOSTIKA
LABORATORIJ
B. NEMEDICINSKA
OPREMA

612.122,56
529.467,56
MULTITOM
RAX

1

1

529.467,56

82.655,00
URINSKI
ANALIZATOR

1

1

82.655,00

82.655,00
258.085,00
258.085,00

DRUGO
SKUPNO BOLNIŠNICA

529.467,56

TRAFO
POSTAJA,
AGREGAT

1

1

258.085,00

REALIZACIJA 112/2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

258.085,00
0,00

Oprema v zgornji tabeli je prikazana ločeno od opreme iz tabele “Rebalansa finančnega načrta 2019
ter realizacije”, zaradi pričetka izvedbe postopkov za nabavo že v letu 2019, realizacija nakupa
navedene opreme pa bo v pričetku leta 2020.
Obrazložitev opreme navedene v zgornji tabeli:
- Multitom Rax. Nujno potrebujemo naprednejši rtg aparat, ki nadomesti vse potrebe, saj sta oba
obstoječa rtg aparata dotrajana, večkrat v okvari, kar pomeni, da se planirane preiskave
odpovejo ali nujne preiskave pošljejo v druge ustanove. Na obeh obstoječih aparatih je dotrajana
rtg cev, s čimer ne moremo zagotoviti dobre kvalitete preiskav. Prav tako zaradi dotrajanosti
pričakujemo, da bosta obe napravi v kratkem prenehali delovati, popravilo pa bi bilo
neracionalno.
- Urinski analizator. V pričetku leta 2020 se bodo pričeli postopki za pripravo in izpeljavo razpisa
za nabavo urinskega analizatorja z vsem potrebnim potrošnim materialom.
- Trafo postaja, agregat. Investicija v novo trafo postajo in agregat je nujno potrebna zaradi
dotrajanosti obstoječe in nezmožnosti zagotavljanja povečane potrebe po električni energiji
(Magnetna resonanca, klimatizacija…), ter nevarnosti popolne odpovedi oskrbe z električno
energijo v bolnišnici. Agregati, ki jih uporabljamo so starejši od 40 let in kljub rednim
pregledom ni garancije da se bo agregat vklopil, ko bo prišlo do izpada električne energije.
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Trenutno imamo izposojen transformator 1000kVA od Elektro MB, kar je bila začasna rešitev
ob postavitvi MR.
Tabela 46: Investicija v opremo, za katero je bilo predvideno financiranje s strani Ministrstva
za zdravje
KOLIČINA

PRIORITETA

CENA

SKUPAJ
VREDNOST

RTG aparat-DIASKOPSKI

1

1

496.000,00 €

496.000,00

RENTGEN

C-LOK OP

1

1

293.000,00 €

293.000,00

RENTGEN

NADGRADNJA MR

1

1

611.000,00 €

611.000,00

1

1

116.537,00 €

116.537,00

1

1

194.339,00

194.339,00

1

1

86.727,00

86.727,00

1

1

89.331,00

89.331,00

1

1

2.079.300,00

2.079.300,00

ODDELEK

NAZIV OPREME

RENTGEN

CENTRALNI
OPERACIJSKI BLOK
CENTRALNI
OPERACIJSKI BLOK

OPERACIJSKA MIZA
TRAVMATOLOŠKA
STOLP ENDOSKOPSKI z video
linijo in optiko

CENTRALNI
OPERACIJSKI BLOK

STERILIZATOR SS

CENTRALNI
OPERACIJSKI BLOK

STERILIZATOR CS

SKUPNO IN OPREMA IZ
FN 2018

LEKARNA
3.966.234,00 €

SKUPAJ

Oprema, financirana s strani Ministrstva za zdravje, predvidena v finančnem načrtu za leto 2019,
ni bila realizirana.
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ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ

RAČUNOVODSKO
POROČILO ZA
LETO 2019
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Boris Kmetec
Odgovorna oseba zavoda:
Anica Užmah, direktorica
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika 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, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
3/B)
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2019 (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2019 – nimamo v SB Ptuj
- Obrazec 7: Realizacija IT 2019
- Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2019 (bodo dostavljeni naknadno do 20.3.2020)
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2018
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI
STANJA

1.1. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
(AOP 002 in 003)
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:
v EUR, brez centov
Konto

Naziv konta

2018

2019

Indeks

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
003 Dolgoročne premoženjske pravice

627.308

679.321

108,29

005 Druga neopredmetena sredstva

180.726

180.726

100,00

00 Skupaj AOP 002

808.034

860.047

106,44

01 Popravek vrednosti AOP 003

479.163

536.275

111,92

328.871

323.772

98,45

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj
007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je
obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje
so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca po
tistem, ko je neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih
sredstev, na dan 31.12.2019, nismo opravili.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve v bilanci stanja, na dan 31.12.2019, niso izkazane.
V letu 2019 je prišlo do naslednjih sprememb pri neopredmetenih sredstvih:
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu
2019 povečala za 52.013 EUR. Sedanja vrednost znaša 323.772 EUR.
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Tabela 47: Seznam večjih pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev, ki so že v celoti
amortizirana in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
Naziv

Nabavna vrednost

RTG APARAT TELEDIRIGIRANI KXO-80G - FLUO
KOTLI ZA PROIZVODNJO PARE (2X)
MAMOGRAF SENOGRAPHE ESSENTIAL
ULTRAZVOK APLIO 80 SSA-770A
RTG APARAT TOSCHIBA KX0-60 G
REG APARAT MOBILNI APELEM
STERILIZATOR PARNI MST V-6-6-12
UZ APARAT TOSHIBA NEMIO XG MK2 SSA-580A/
PREZRAČEVALNI SISTEM IN KLIMATIZACIJA KR
APARAT ZA OP. SIVE MRENE CX 1110 MILENIU
ULTRAZVOČNI APARAT NEMIO
CEVNA POŠTA PROTON LOK
RTG APARAT STROPNI STATIV DST - 100 A
ULTRAZVOK APARAT ACCUVIX U20LVEXP.OSN.
ANASTEZIJSKI APARAT SULLA 808
STERILIZATOR PARNI MST-V

Neodpisana vrednost

447.324,54
230.961,35
198.986,56
187.537,09
166.122,03
127.189,40
108.410,02
108.000,00
98.466,71
89.350,75
81.283,84
71.541,31
70.918,33
69.877,20
53.789,89
52.927,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49.808,38

0,00

ANESTEZIJSKI APARAT PRIMUS

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
v EUR, brez centov
Konto

Naziv konta

2018

020 Zemljišča
021 Zgradbe

2019

Indeks

1.199.110

1.199.110

100,00

13.683.772

13.695.105

100,08

387.856

469.807

121,13

15.270.738

15.364.022

100,61

7.397.789

7.752.712

104,80

7.872.949

7.611.310

96,68

022 Terjatve za predujme za nepremičnine
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi
029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe
02 Skupaj AOP 004
03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005
02-03 Sedanja vrednost nepremičnin

Nepremičnine, med katerimi evidentiramo zemljišča in zgradbe, so vrednotene po nabavnih
vrednostnih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od
prvega dne naslednjega meseca po tistem, ko je nepremičnina razpoložljiva za uporabo. Za
zemljišča se amortizacija ne obračunava. Prevrednotenja nepremičnin, na dan 31.12.2019, nismo
opravili.
V letu 2019 je prišlo pri nepremičninah do naslednjih sprememb:
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 93.284 EUR in znaša 15.364.022
EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 7.752.712 EUR. Sedanja vrednost znaša 7.611.310
EUR.
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:
-

zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah. V letu 2019 se je vrednost zgradb povišala za
11.333 EUR in se nanaša na vlaganja v obstoječe zgradbe. Nabavna vrednost zgradb, na
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dan 31.12.2018, znaša 13.695.105 EUR, odpisana vrednost 7.752.712 EUR, sedanja
vrednost pa znaša 5.942.393 EUR. Nepremičnine v gradnji ali v izdelavi znašajo 469.807
EUR (projekt urgentnega centra) in so se v letu 2019 povišale za 81.951 EUR.
zemljišča po vrstah rabe – (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki)spremembe v letu 2019 niso nastale. Vrednost zemljišč, na dan 31.12.2019, znaša
1.199.110 EUR.

-

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski
dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe - Zavoda SB Ptuj.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)
v EUR, brez centov
Konto

Naziv konta

2018

040 Oprema

2019

Indeks

11.659.309

12.232.063

104,91

848.243

855.710

100,88

13.378

18.611

139,12

593

0

0,00

04 Skupaj AOP 006

12.521.523

13.106.384

104,67

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007

10.458.989

10.949.639

104,69

2.062.534

2.156.745

104,57

041 Drobni inventar
042 Biološka sredstva
045 Druga opredmetena osnovna sredstva
046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os
047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo
049 Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena 0S v tuji lasti
04-05 Sedanja vrednost opreme

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšana
za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacijske stopnje so skladne s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega
dne naslednjega meseca po tistem, ko so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
razpoložljiva za uporabo. Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi evidentiramo
opremo v upravljanju, opremo pridobljeno iz donacij, drobni inventar, druga opredmetena osnovna
sredstva, terjatve za predujme za opremo in opremo v pridobivanju. Prevrednotenja opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev, na dan 31.12.2019, nismo opravili.
V letu 2019 je prišlo pri opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstev do naslednjih sprememb:
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za
584.861 EUR in znaša 13.106.384 EUR. Odpisana vrednost znaša 10.949.639 EUR, sedanja
vrednost pa 2.156.745 EUR.
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Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
v EUR, brez centov
Konto
060
061
062
063
065
069

Naziv konta
Naložbe v delnice v državi
Naložbe v delnice v tujini
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini
Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela
Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb

2018

06 SKUPAJ

2019

0

Indeks

0

0

Dolgoročne finančne naložbe v bilanci stanja, na dan 31.12.2018 in na dan 31.12.2019, niso
izkazane.
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
v EUR, brez centov
Konto
070
072
074
075
079

Naziv konta
Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb
Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev
Dolgoročno dani depoziti
Druga dolgoročno dana posojila
Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil

2018

07 SKUPAJ

2019

0

Indeks

0

0

Dolgoročno dana posojila in depoziti v bilanci stanja, na dan 31.12.2018 in na dan 31.12.2019, niso
izkazani.
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)
v EUR, brez centov
Konto
Naziv konta
084 Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva
085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja
- do uporabnikov državnega proračuna
- do uporabnikov občinskih proračunov
- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja
086 Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema
089 Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja
08 SKUPAJ

2018

2019

0

Indeks

0

Dolgoročne terjatve iz poslovanja, na dan 31.12.2018 in na dan 31.12.2019, niso izkazane.
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(RAZEN

ZALOG)

IN

AKTIVNE

ČASOVNE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)
Izkazana denarna sredstva so dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah.
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice v blagajni, na dan 31.12.2019, znašajo
712 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih, na dan 31.12.2019, znašajo 241.917 EUR.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo plačane. Ukrepi za poravnavo terjatev so: pošiljanje opominov in v primeru
večkratne neodzivnosti, vložitev izvršbe.
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 461.395 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,54 % celotnega
prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s
plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.
Tabela 48: Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev, na dan 31.12.2019, po partnerjih:
Zap. št

Naziv uporabnika

1
2
3
4

VZAJEMNA
GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.
TRIGLAV
POLIKLINIKA NOBILIS

5

ZAŠČITA PTUJ

Znesek
221.093
65.148
62.532
22.483
11.911

SKUPAJ

383.167

V letu 2019 smo slabili terjatve, starejše od enega leta. Znesek oblikovanega popravka terjatev letu
2019, znaša 34.659 EUR.
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Dani predujmi in varščine, na dan 31.12.2019, znašajo 2.720 EUR. Nanašajo se na vnaprejšnja
plačila oz. dane predujme za kotizacije.
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Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo stanje kratkoročnih
terjatev iz naslova prostih denarnih sredstev – EZR in stanje terjatev do kupcev, ki so uporabniki
enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2019
1.520.240 EUR.
Tabela 49: Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev, na dan 31.12.2019, po partnerjih:
v EUR, brez centov
Zap. št

Naziv uporabnika

Znesek

1
2
3
4

ZZZS
UKC MB
JAVNI ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

1.451.316
51.761
5.089
3.541

5

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

3.064

SKUPAJ

1.514.770

Izkazane terjatve so bile v večini poravnane v januarju in februarju 2020.
Zapadle terjatve do kupcev in EKN
Neporavnane zapadle terjate, glede
na zapadlost

konto 12

konto 14

kratkoročne terjatve

kratkoročne terjatve

Skupaj stanje
na dan

do kupcev

do uporabnikov EKN

31.12.2019

zapadle do 30 dni
zapadle od 30 do 60 dni
zapadle od 60 do 120 dni

8.594
6.793
15.049

255.524
643
222

264.118
7.436
15.271

zapadle nad 120 dni

38.923

4.204

43.127

Skupaj

69.359

260.593

329.952

Zapadle terjatve do uporabnikov EKN predstavljajo terjatve do ZZZS in so v celoti poravnane v
januarju 2020. Kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo na terjatve do fizičnih oseb. Vsem
dolžnikom pošiljamo opomine. Nekateri dolžniki kljub opominjanju svojih obveznosti ne
poravnajo, zato bomo v letu 2020 pričeli z izvršbami.
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročne finančne naložbe na dan 31.12.2019 znašajo 0 EUR.
v EUR, brez centov
Konto

Naziv konta

2018

2019

Indeks

150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje
151 Kratkoročno dana posojila
152 Kratkoročno dani depoziti

0

0

0

0

0

0

155 Druge kratkoročne finančne naložbe
15 SKUPAJ

Kratkoročne finančne naložbe, na dan 31.12.2018 in na dan 31.12.2019, niso izkazane.
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Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročne terjatve iz financiranja, na dan 31.12.2018 in na dan 31.12.2019, v bilanci stanja niso
izkazane.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve, na dan 31.12.2019, znašajo 9.540 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
Konto
Naziv konta
170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij

2018

2019
0

1.047

Indeks
#DIV/0!

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost

1.025

1.611

157,17

175 Ostale kratkoročne terjatve

7.400

6.882

93,00

8.425

9.540

113,23

179 Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev
17 SKUPAJ

Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve do države, terjatve za prehrano zaposlenim in
terjatve za vstopni davek na dodano vrednost.
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki in kratkoročno
nezaračunani prihodki. Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki so ob svojem nastanku
zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno nezaračunani
prihodki se pojavijo, če se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za katere do
takrat še ni bilo prejeto plačilo in ki jih tudi ni bilo mogoče nikomur zaračunati.
Aktivne časovne razmejitve, na dan 31.12.2019, znašajo 14.996 EUR.
v EUR, brez centov
Konto
190
191
192
199

Naziv konta
Kratkoročno odloženi odhodki
Prehodno nezaračunani prihodki
Vrednotnice
Druge aktivne časovne razmejitve

2018

19 SKUPAJ
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13.264

14.996

Indeks
113,06

13.264

14.996

113,06
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C) ZALOGE
Zaloge materiala so izkazane po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in
neposredni stroški nabave. Poraba materiala se vrednoti po povprečnih nabavnih cenah. Kupna cena
je zmanjšana za dobljene popuste in povečana za tisti del davka na dodano vrednost, ki se izkazuje
kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost.
Zaloge zadoščajo za 36 dnevno poslovanje. Zaloge v lekarni zadoščajo za 7 dni poslovanja.
Stanje zalog, na dan 31.12.2019, znaša 589.343 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
Konto
30
31
32
34-36

Naziv konta
Obračun nabave materiala
Zaloge materiala
Zaloge drobnega inventarja in embalaže
Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga

2018

37 Druge zaloge namenjene prodaji

2019

Indeks

665.582

589.343

88,55

665.582

589.343

88,55

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2019 v bilanci stanja niso izkazane.
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, na dan 31.12.2019, znašajo 1.338.675 EUR in se nanašajo
na:
- obveznost za izplačilo plač za mesec december, višini 1.338.675 EUR. Obveznost do zaposlenih
je bila v celoti poravnana 10. januarja 2020.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo plačilo.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo, na dan 31.12.2019, 3.657.083 EUR.
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Tabela 50: Dobavitelji, do katerih imamo na dan 31.12.2019 zapadle obveznosti:
DOBAVITELJ
KEMOFARMACIJA, VELETRGOVINA
MEDIS, FARMACEVTSKA DRUŽBA,
SANOLABOR PODJETJE ZA PRODAJO
MARK MEDICAL TRGOVINA IN
SALUS, VELETRGOVINA, DRUŽBA
FARMADENT TRGOVINA,
AKTIVA ČIŠČENJE D.O.O.
PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o.
GH HOLDING STORITVENA DRUŽBA
ZAVAROVALNICA SAVA,
METALKA MEDIA, PODJETJE ZA
JAVNE SLUŽBE PTUJ, PODJETJE
J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY
TOSAMA TOVARNA SANITETNEGA
ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA
MEDIAS INTERNATIONAL,
SIEMENS HEALTHCARE, TRGOVSKO
LIMA Corporate SPA
NAVA ARHITEKTI D.O.O.
OLYMPUS CZECH GROUP,
PERUTNINA PTUJ REJA
INTEREXPORT MEDNARODNA
PULMODATA PROFESIONALNA
BIOKORP, PODJETJE ZA
MEDICOP - SPECIALNA OPREMA
TEHNOBIRO, PODJETJE ZA
MM SURGICAL DRUŽBA ZA
JOHNSON & JOHNSON, PRODAJA
MEDINOVA ZASTOPSTVA IN
ROLETE IVAN POVALEJ S.P.
DRÄGER SLOVENIJA D.O.O.
PROMED TRGOVANJE IN TRŽENJE Z
ARTHREX ADRIA D.O.O.
ARHIDES, SODOBNE
PINNA, PROGRAMSKE REŠITVE
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
MEVI PROIZVODNJA, STORITVE IN
SIMPS'S PODJETJE ZA
MEDITRADE, PODJETJE ZA
KASTOR - MEDICAL DENTAL
MINAMED, DRUŽBA ZA TRGOVINO
MI - TAP, PROIZVODNJA IN
REMEDIUM PODJETJE ZA
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH
MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO
SINERA RADEJ, ZAKLJUČNA
BELIMED POMIVALNI SISTEMI
1. SERVIS, SERVISIRANJE
BIRO KEBSI DRUŽBA ZA TRGOVINO
MIKS MONTAŽA, INSTALACIJE,
BIROPRODAJA STORITVE IN
INTERPART TRGOVINA NA DEBELO
SAUBERMACHER SLOVENIJA
SALESIANER MIETTEX PERITEKS,
JMG TRGOVINA IN STORITVE
MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE
ZIBERI IDRIZ S.P. - ZELENJAVA
ČISTO MESTO PTUJ PODJETJE ZA

Zapadle postavke na dan 31.12.2019
165.513,91
149.545,96
102.943,37
89.216,23
64.805,51
62.912,41
56.944,95
44.488,47
40.849,98
40.372,24
37.146,01
33.507,31
33.481,54
28.722,67
28.588,21
27.796,54
27.778,56
23.832,39
22.946,98
19.216,79
17.414,44
17.036,70
16.473,43
16.286,31
16.180,86
15.663,58
15.357,49
14.574,50
14.227,56
13.123,30
11.918,72
11.900,97
10.222,24
10.099,98
9.057,48
8.647,74
8.380,91
8.079,39
7.979,11
7.623,75
7.359,90
7.273,09
7.235,78
7.219,05
7.020,88
6.802,66
6.716,59
6.561,62
6.457,14
6.397,01
6.287,20
6.000,25
5.989,92
5.980,13
5.495,87
5.073,09
5.055,02
4.614,49
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IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA,
ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU
ENERGO TIM, TRGOVINA IN
E-DISTI, POSLOVNE STORITVE,
SALTEC D.O.O.
ARIGATO RAČUNALNIŠKI
LOTRIČ MEROSLOVJE D.O.O.
GCI, GOSTINSKA OPREMA IN
EUROMED TRGOVINA IN STORITVE
STRAUSS KARL SILVESTER S.P. ATLAS COPCO, PRODAJA IN
PRO-GEM SVETOVANJE,
FARCOM FARMACIJA, KOZMETIKA,
RAM 2 TRGOVINA, PROIZVODNJA,
BTT TEKSTIL DRUŽBA ZA
ZALOKER & ZALOKER TRGOVINSKA
MESSER SLOVENIJA PODJETJE ZA
MI VAM PRIPOMOČKI IN REŠITVE
D.MED HEALTHCARE, MARKETINŠKE
POSLOVNE STORITVE IN OBDELAVA
SPG - SOL PLIN GORENJSKA,
ALAMED SVETOVANJE IN
VAFRA COMMERCE TRGOVSKO
ERSIM TRGOVINA, PROIZVODNJA,
ABENA-HELPI PRODAJA
DOMINKO CENTER POOBLAŠČENI
TIMO PODJETJE ZA PROIZVODNJO,
CIIM PLUS, CENTER ZA INTERNO
RIMTEH, TRGOVINA,
SPES TRGOVINA, STORITVE,
KREMENITI, TRGOVINA, SERVIS,
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
THOMY F.E., MEDICINSKA
SEGON-SERVIS IN PRODAJA
KVIBO, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN
GRENKELEASING, DAJANJE OPREME
ISKRA MEDICAL, D.O.O.,
MIKRO+POLO, DRUŽBA ZA
ITM PODJETJE ZA INFORMATIKO,
IMPAKTA ORTOMED, DRUŽBA ZA
BAYER, FARMACEVTSKA DRUŽBA
ELGRIN ELEKTRO GRADBENI
ZVEZA DRUŠTEV - SLOVENSKO
SWETCOM RAČUNALNIŠKI
VENOFARMACIJA PODJETJE ZA
AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA
SCHILLER, PODJETJE ZA
ECOLAB PODJETJE ZA
PSC PREŠEREN, SERVIS IN
MEDILINE MEŠANA TRGOVSKA
PRIMA FILTERTEHNIKA, TRGOVINA
EUROGRAF, PODJETJE ZA
MARITIM ZASTOPANJE, TRGOVINA
AMS MEDING D.O.O.,
PLINARNA MARIBOR DRUŽBA ZA
LANCOM INŽENIRING
CARDIO MEDICAL DRUŽBA ZA
HIBISKUS DRUŽBA ZA TRGOVINO,
MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA,
CARDIO TRGOVINA IN ZASTOPANJE
PEKARNA PEČJAK D.O.O.
MIZARSTVO ZAMUDA D.O.O.

4.410,08
3.970,73
3.954,34
3.794,08
3.720,00
3.559,35
3.514,72
3.489,20
3.459,79
3.445,28
3.359,49
3.210,36
3.200,71
3.167,77
2.914,07
2.808,79
2.773,37
2.697,66
2.668,97
2.393,33
2.289,08
2.245,23
2.216,06
2.214,91
2.132,80
2.129,75
2.102,43
2.049,60
2.017,31
1.927,59
1.876,07
1.873,00
1.862,52
1.860,26
1.850,66
1.805,15
1.773,27
1.744,81
1.679,41
1.666,23
1.594,40
1.477,52
1.429,20
1.426,03
1.424,37
1.400,00
1.352,12
1.341,41
1.301,07
1.256,30
1.247,57
1.165,34
1.150,88
1.110,79
1.107,38
1.094,34
1.080,00
1.075,89
1.028,06
1.008,55
1.007,02
976,30
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AVTOPLAS, PROIZVODNJA
AMBULANTA ROSIČ, ZDRAVSTVENE
GALEX, PROIZVODNJA IN PROMET
PPS - PTUJSKE PEKARNE IN
SIND PODJETJE ZA PROIZVODNJO,
ZAŠČITA PTUJ KONFEKCIONIRANJE
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
GOINFO INFORMATIKA, STORITVE
LOHMANN & RAUSCHER
POMURSKE MLEKARNE D.D.
SANREX, PODJETJE ZA UVOZ,
VARMAT MC, VARNOST PRI DELU,
MEDITRINA, DRUŽBA ZA TRŽENJE
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN
ČETRTA POT, AVTOMATSKA
KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA,
SAN.KO.M., TRGOVINA,
IZDELOVANJE IZDELKOV DOMAČE
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA,
LABENA TRGOVINA, SVETOVANJE
MLAKAR MAKS S.P.-CAR MAX
KRETNJA, TOLMAČENJE, SUZANA
KIMI D.O.O., PROIZVODNO

954,53
870,00
867,47
773,23
709,17
701,19
630,00
622,91
618,25
610,58
589,63
451,40
427,05
405,65
402,60
357,67
269,93
200,00
144,52
136,54
97,76
70,02
39,83
26,35

SKUPAJ

1.608.257,23

Zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 zašajo 1.608.257 EUR. Povprečne zamude
pri plačilih znašajo 50 dni.
Zaradi teh zamud je pri plačilih dobaviteljem nastalo za 29.206 EUR zamudnih obresti.
Povečevanje zapadlih obveznosti je posledica strukture obveznosti, kar pomeni da se povečujejo
zapadle obveznosti. Razlogi za povečanje zapadlih obveznosti je plačevanje nezapadlih obveznosti
na valuto, ki se zaradi tega znižujejo. Kljub temu, da so se zapadle obveznosti do dobaviteljev
povečale za 192.213 eur, so se pa skupno vse obveznosti do dobaviteljev (zapadle in nezapadle
skupaj), glede na preteklo leto znižale za 64.859 eur.
Nezapadle obveznosti v letu 2019, ki jih je bilo potrebno poravnati na valuto in niso bile odvisne od
tekočega poslovanja, ter so spremenile strukturo obveznosti, torej povečale zapadle obveznosti v
letu 2019 so bile:
- Plačilo kredita komercialni banki v višini 97.644 eur za namen energetske sanacije
bolnišnice,
- Plačilo blagovnih kreditov v višini 475.186 eur za namen nabave medicinske opreme v
preteklih letih,
- Arheologije v višini 183.325,44 eur za namen gradnje Urgentnega centra,
- Za odplačilo zadnjega obroka likvidnostnega posojila EZR v višini 46.000 eur.
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Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, na dan 31.12.2019, značajo 270.279 EUR in se
nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
Konto

Naziv konta

2018

2019

Indeks

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve
231 Obveznosti za DDV
231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih
instrumentov

29.533
10.655

228.774
6.667

774,64
62,57

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih

34.861

34.838

99,93

75.049

270.279

360,13

23 SKUPAJ

Kratkoročne obveznosti se nanašajo na prispevke iz plač, ki bremenijo delodajalca, obveznosti za
plačila po pogodbah o delu in ostali stroški (davki, prispevki) povezanimi s temi pogodbami.
Po priporočilu pooblaščenega revizorja smo v letu 2019 prispevke iz plač, ki bremenijo delodajaca
preknjižili iz kontov 212 preknjižili na konte 230.
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31. 12. 2019, znašajo
1.031.569 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
Konto
240
241
242
243
244

Naziv konta

2018

Kratkoročne obveznosti do MZ
Kratkoročne obveznosti do proračunov občin
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin
Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ
- ZZZS
- ZPIZ

24 SKUPAJ

2019

Indeks

679.299

1.031.569

151,86

679.299

1.031.569

151,86

V kratkoročnih obveznostih do posrednih uporabnikov proračuna države je, v znesku 631.588 EUR,
zraven ostalih obveznosti do EKN (enotni uporabniki kontnega načrta), zajet še znesek
kratkoročnega kredita, v višini 400.000 EUR, s strani Ministrstva za finance – EZR (enotni
zakladniški račun) in 11 EUR obresti po tem kreditu. Kredit je bil v celoti vrnjen 03.01.2020, ob
nakazilu 3. dela avansa za mesec december 2019, s strani ZZZS.
V letu 2019 ni odprtih avansov s strani ZZZS, zaprli so se s poračunom na dan 31.12.2019.
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Kratkoročne obveznosti do financerjev, na dan 31.12.2019, znašajo 97.644 EUR.
Znesek predstavlja vrednost odplačil, ki bodo izvršena v letu 2020 in sicer gre za najeti dolgoročni
kredit za namen energetske sanacije bolnišnice pri komercialni banki.
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Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2019 znašajo 20.055 EUR.
Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na zamudne obresti iz poslovanja. Zamudne
obresti so posledica zamujanja pri plačilu zapadlih obveznosti na rok, kar je z razlogi podrobneje
obrazloženo pri kontu podskupine 22. Zamudne obresti, ki se nanašajo na leto 2019 pa še niso bile
poravnane, zaradi tega ker so bile prejete šele v letu 2020 ali še čakamo na odgovor o poslani
prošnji na odpis zamudnih obresti.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki
Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in
kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi
enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se še niso
pojavili.
v EUR, brez centov
Naziv programa

Znesek

Vnaprej vračunani odhodki
Vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu

884

SKUPAJ

884

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki
Izkazujemo sredstva za brezplačno pridobljena, še neporabljena zdravila.
v EUR, brez centov
Naziv programa

znesek

Sredstva za še neuporabljena, brezplačno pridobljena zdravila in preplačila

136

SKUPAJ

136
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LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA

Znesek

Stanje na dan 31.12.2018

634.633

Del dolgoročno odloženih prihodkov namenjen za investicije

142.849

Stanje na dan 31.12.2019

491.784

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let v višini 491.784 EUR, ki se še ne vštevajo v
prihodke. Sredstva na tem kontu so posledica preteklih let, ko je bilo po zakonu o računovodstvu za
za razliko med obračunano in financirano amortizacijo potrebno zmanjševati prihodke in povečevati
konto 920 (v primeru nižje obračunane od financirane). V letu 2019 smo del teh odloženih
prihodkov namenili za financiranje novih investicij.
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA

Znesek

Stanje na dan 31.12.2018
Del amortizacije, ki je bil vknjižen v breme sredstev prejetih donacij
Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

299.667
48.735
26.573

Stanje na dan 31.12.2019

321.829

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih
odhodkov

Dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov v bilanci stanja, na dan
31.12.2019, ne izkazujemo.
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
Stanje na dan 31.12.2018-dolgoročno prejeti krediti za energetsko sanacijo
Prenos dolgoročnih obveznosti na kratkoročne v BS na konto 250 leta 2019
Stanje na dan 31.12.2019

Znesek
292.945
97.644
195.301

Na kontu podskupine 960 – dolgoročni krediti, izkazujemo 195.301 EUR. Znesek predstavlja
najeti dolgoročni kredit za namen energetske sanacije bolnišnice. Del dolgoročnih finančnih
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obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021 znaša 97.644 EUR, del dolga, ki zapade v plačilo v letu
2022 pa znaša 97.657 EUR.
Del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2019 znaša 97.644 EUR in je izkazan v
bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročna obveznost do financerjev.
Obrestna mera po pogodbi za namen energetske sanacije bolnišnice je spremenljiva in vezana na
referenčno obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,80%. Instrument zavarovanja po tej pogodbi je
10 podpisanih bianco menic, skupaj z obrazcem Menična izjava in nalog za plačilo menice.
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti
Na kontu podskupine 971 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja do drugih - izkazujemo
obveznosti, v višini 326.190 EUR. Znesek predstavlja obročna odplačila obveznosti za investicije,
ki zapadejo v letih 2021 in 2022. V letu v 2021 zapade v plačilo 307.290 EUR, v letu 2022 pa
18.900 EUR obveznosti.
Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020, znašajo 462.641 EUR in so v
bilanci stanja izkazane na kontih podskupine 223, kot kratkoročne obveznosti iz naslova blagovnih
kreditov.
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša, na dan
31.12.2019, 8.585.682 EUR.
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
Stanje na dan 31.12.2018

Znesek
8.711.178

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)

Stanje na dan 31.12.2019

10.231
135.727

8.585.682

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Drugih dolgoročnih obveznosti v bilanci stanja na dan 31.12.2019 ne izkazujemo.
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Konti podskupine 986 - presežek odhodkov nad prihodki
Presežek odhodkov nad prihodki je v bilanci stanja izkazan v skladu z 68. členom Pravilnika o
enotnem kontnem načrtu in izkazujejo razliko med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev.
STANJE OZ. SPREMEMBA
Stanje na dan 31. 12. 2018
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na
podskupino 980

ZNESEK
-3.760.873

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)
+/- -----------------

356.452

Stanje na dan 31. 12. 2019

-3.404.421

Konti izvenbilančne evidence
Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo državne blagovne rezerve zdravil v vrednosti
33.076,80 €, ki so last Zavoda RS za blagovne rezerve.
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Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2019
Zap.
Št.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Opis vrstice
Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2019 (podatek prepišite iz
obrazca "izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje")
Zmanšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98)
(02= 03+04+05+06+07)
Amortizacija, evidentirana v breme konta 98
Izločitve sredstev med letom
Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar - samo v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev za sredstva dana v
upravljanje" ta nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana v upravljanje*
Presežek odhodkov nad prihodki leta 2019
Druga morebitna zmanjšanja (našteti)
(07= 08+09+10+11+12)

Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98):
(13= 14+15+16+17)
Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov
Brezplačno pridobljena sredstva, ki so evidentirana na skupini kontov 98
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2019
Druga morebitna povečanja (našteti):
(17= 18+19+20+21+22)

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2019 izkazuje javni zavod
(23=01-02+13)
Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije oziroma podarjena osnovna sredstva,
knjižena na dan 31.12.2019 (podskupina kontov 922)
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje vključno s prejetimi donacijami namenjenimi
osnovnim sredstvom javnega zavoda na dan 31.12.2019 (25=23+24)
Neopredmetena osnovna sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Osnovna sredstva (razred 0)
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v razredu 0
(29= 26+27+28 )
Obveznosti za že nabavljena opredmetena in neopredmetena osnovna
sredstva - 980
Druge obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje knjižena na 980
(našteti) ( 31=32+33+34)

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe - 981
Presežek prihodkov nad odhodki - 985
Presežek odhodkov nad prihodki - 986
Analitika skupine kontov 98 (38 = 30+31+35+36-37)
Prejete donacije za že nabavljena osnovna sredstva
Prejete donacije (podskupina
Neporabljena sredstva donacij namenjena nadomeščanju str. amortizacije
kontov 922)
Analitika podskupine kontov 922 (41=39+40)

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, vključno z donacijami, ki jih na dan 31.12.2019
izkazuje javni zavod do občine

44 Ostali podatki:
45
46

Osnovna sredstva pripoznana kot dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Terjatve za predujme iz naslova vlaganj v osnovna sredstva
Investicije v teku, ki niso evidentirane v registru osnovnih sredstev

47
48
49

kontrola sredstev z viri pri PPU ( 29-(30+39+42+43)= rezultat -->)
kontrola virov pri PPU s terjatvami pri NPU ( 25-(38+41)= rezultat -->)
kontrola virov pri NPU z analitiko 98 (23-38)= rezultat -->)

50
51
52
53
54

3.657.201,47
0,00
0,00

0,00
0,00

356.452,00

356.452,00
0,00

4.013.653,47
321.828,69
4.335.482,16
323.771,59
7.141.502,90
2.156.744,77
9.622.019,26

7.418.074,69
0,00

Obveznosti za sredstva
prejeta v upravljanje
(skupina kontov 98)

Knjigovodska vrednost OS, ki je evidentirana v razredu 0, ni pa evidentirana na protikontih v podskupini
42 kontov 980 ali 922 (navedite podskupino konta razreda 9, kjer imate evidentirana ta OS na pasivi ) - ....

43

Znesek v EUR

Kraj in datum: Ptuj, 18.02.2020
Oseba, odgovorna za sestavo obrazca (ime in priimek): Boris Kmetec
Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. posl.ved
Telefon: 02 749 16 08
E-naslov: boris.kmetec@sb-ptuj.si
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3.404.421,22
4.013.653,47
321.828,69
321.828,69

521.491,54

1.157.377,20

469807,46

203.247,14
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0,00
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (IV. del – Zadolževanje) – v prilogi Letnega
poročila
Leta 2019 je SB Ptuj poslovala pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 356.452
EUR.
V mesecu decembru 2019 je bila na Ministrstvo za zdravje poslana Vloga za odobritev finančnih
sredstev za poplačilo najstarejših zapadlih obveznosti na dan 12.12.2019 v višini 320.528,87 eur.
Vloga je bila odobrena, sredstva iz tega naslova pa prejeta in porabljena za namen opredeljen v
vlogi. V višini 320.528,87 eur so bili knjiženi dodatni prihodki v letu 2019.
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 58/10) je odpravil odločbo glede prenosa amortizacije na dolgoročne pasivne časovne
razmejitve. Iz tega naslova se je v preteklosti na kontu dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev
nateklo nekaj sredstev. V letu 2019 je bilo podano pojasnilo kako sredstva na kontu dolgoročne
pasivne časovne razmejitve porabiti. Sredstva se lahko porabijo namensko za investicije, ki pa se
morajo evidentirati, kot prihodki (76/92). V Bolnišnici Ptuj smo ta sredstva namensko porabili za
nabavo medicinske opreme v višini 142.848,68 eur, zato smo v tej višini povečali prihodke.
Prav tako je konec leta 2019 prišlo do novih navodil glede izkazovanja in knjiženja stroškov
amortizacije. Zaradi navedenega navodila se je rezultat v letu 2019 poslabšal za 122.590 eur. V
preteklih letih smo namreč javni zdravstveni zavodi iz tega naslova knjižili amortizacijo v breme
vira, kar je pomenilo nižje stroške amortizacije.
Tabela 51: Prihodki in odhodki
Besedilo
1

v EUR, brez centov
Realizacija

RFN

Realizacija

Indeksi

jan-dec 2018

jan-dec 2019

jan-dec 2019

Real 19/real 18

Real 19/RFN 19

2

3

4

5=4/2

6=4/3

I. PRIHODKI SKUPAJ

27.261.393

29.433.461

29.996.260

110,03

II. ODHODKI SKUPAJ

27.812.423

29.417.307

29.639.808

106,57

-551.030

16.154

356.452

III RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

/

101,91
100,76
/

2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki, doseženi v letu 2019, so znašali 29.996.260 EUR in so bili za 10,03 % višji od
doseženih v letu 2018 in za 1,91 % višji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,46 %, ostali prihodki pa 1,54 %, glede na celotne prihodke
za leto 2019.
Finančni prihodki so znašali 6 EUR in predstavljajo neznaten delež v celotnih prihodkih.
Drugi prihodki so znašali 461.679 EUR in predstavljajo 1,54 % delež v celotnih prihodkih.
Nanašajo se na prihodke, ki so nastali kot posledica priliva s strani Ministrstva za zdravje za
pokrivanje zapadlih obveznosti, v višini 320.529 EUR ter na prihodke iz izplačanih odškodnin
zavarovalnic in prejete donacije.
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Prevrednotovalni poslovni prihodki v letu 2019 niso nastali.
Realizirani in še neplačani prihodki leta 2019, oz. terjatve na dan 31.12.2019, znašajo 1.981.635
EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 6,61%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v
enomesečnem roku. Terjatve se v večini redno poravnavajo.
Tabela 52: Prihodki po vrstah v EUR, brez centov
Zap.
št.
1

Besedilo
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+3+4+5)

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih
4 storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov,
od ostalih plačnikov in od konvencij
6

5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Finančni prihodki

7

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi
prihodki in prevrednotovalni prihodki

8.

Prihodki (1 + 6 +7)

Realizacija
jan-dec 2018

RFN
jan-dec 2019

Realizacija
jan-dec 2019

Indeksi
real 19/ real 18

real 19 / RFN 19

27.156.345

29.317.225

29.534.575

108,76

100,74

22.567.538
3.142.653

24.512.185
3.355.056

24.560.120
3.422.610

108,83
108,91

100,20
102,01

636.169

686.282

796.533

125,21

116,06

809.985

763.702

755.312

5

4

6

93,25
120,00

98,90
150,00

105.043

116.232

461.679

439,51

397,20

27.261.393

29.433.461

29.996.260

110,03

101,91

Graf 24: Struktura prihodkov 2019
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2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki, doseženi v letu 2019, so znašali 29.639.808 EUR in so bili za 6,57 % višji od
doseženih v letu 2018 in 0,76 % višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,87 %, finančni odhodki 0,13 % glede na celotne odhodke za
leto 2019.
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
➢ Stroški blaga, materiala in storitev,
➢ Stroški dela,
➢ Amortizacija,
➢ Ostali drugi stroški in
➢ Finančni odhodki.
Tabela 53: Odhodki po vrstah v EUR, brez centov
Odhodki
1

Realizacija

Delež

RFN

Delež

Realizacija

Delež

jan-dec 2018

v%

jan-dec 2019

v%

jan-dec 2019

v%

real 19/real 18

real 19/RFN 19

7

8=6/2

9=6/4

2

3

4

Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj stroški bl., mater. in stor.
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki

6.175.914
4.319.078
10.494.992
16.334.015
858.432
102.291
22.693

SKUPAJ ODHODKI

27.812.423 100,00

22,21
15,53
37,73
58,73
3,09
0,37
0,08

6.229.681
4.230.041
10.459.722
17.573.197
1.231.256
121.819
31.313

5
21,18
14,38
35,56
59,74
4,19
0,41
0,11

29.417.307 100,00

Graf 25: Struktura odhodkov 2019
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6
6.258.263
4.350.268
10.608.531
17.652.563
1.210.816
130.224
37.674

Indeksi

21,11
14,68
35,79
59,56
4,09
0,44
0,13

101,33
100,72
101,08
108,07
141,05
127,31
166,02

100,46
102,84
101,42
100,45
98,34
106,90
120,31

29.639.808 100,00

106,57

100,76
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1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2019 znašali
10.608.531 EUR in so bili za 1,08 % višji od doseženih v letu 2018 in za 1,42 % višji od
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 35,79 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 6.258.263 EUR
in so bili za 1,33% višji od doseženih v letu 2018 in za 0,46 % višji od načrtovanih. Delež glede na
celotne odhodke zavoda znaša 21,11%.
Tabela 54: Stroški materiala
Stroški materiala
1

Realizacija jan-dec 2018
EUR

Delež v %

2

3

RFN
jan-jun2019
4

Realizacija jan-dec 2019

Indeksi

EUR

Delež v %

Real 19/18

real.19/RFN19

5

6

7=5/2

8=5/4

Zdravila

1.766.857

28,61

1.699.768

1.671.295

26,71

94,59

98,32

Zdravstveni material

3.520.574

57,00

3.585.044

3.638.134

58,13

103,34

101,48

888.483

14,39

944.869

948.834

15,16

106,79

100,42

6.175.914

100,00

6.229.681

6.258.263

100,00

101,33

100,46

Nezdravstveni material
Skupaj stroški materiala

Graf 26: Struktura stroškov materiala 2019

Zdravila, zdravstveni material in nezdravstveni material
Stroški zdravil so se, glede na preteklo leto in rebalans finančnega načrta znižali, stroški
zdravstvenega in nezdravstvenega materiala pa so se zvišali. Skupni stroški materila so se, glede
na preteklo leto, povišali za 1,33%, glede na finančni načrt pa za 0,46%.
Stroški zdravil, zdravstvenega in nezdravstvenega materiala so primerljivi tako z lanskim
poslovnim letom, kot tudi s finančnim načrtom za leto 2019.
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Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 4.350.268 EUR
in so bili za 0,72 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,84 % višji od načrtovanih. Delež
stroškov storitev, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 14,68 %.
Tabela 55: Stroški storitev
Stroški storitev

1

Realizacija jan-dec
2018

RFN

Indeksi

EUR

Delež v %

2019

EUR

Delež v %

Real 19/18

Real
19/RFN19

2

3

4

5

6

7=5/2

8=5/4

Prevozne storitve
Storitve vzdrževanja
Zavarovalne premije
Najemnine
Stroški plačilnega prometa in bančni stroški
Laboratorijske in zdravstvene storitve
Izobraževanje in specializacije (šolnine)
Strokovno izpopolnjevanje (kotizacije, seminarji)
Komunalne storitve
Stroški podjemnih pogodb
Str. zunanjih izvaj. zdr. stor. preko s.p. in d.o.o.
Pranje
Ogrevanje
Čiščenje

2.517
469.810
159.236
60.598
1.826
916.925
9.991
53.831
110.968
775.379
243.178
267.088
243.794
647.220

0,06
10,88
3,69
1,40
0,04
21,23
0,23
1,25
2,57
17,95
5,63
6,18
5,64
14,99

950
445.259
160.580
87.520
1.559
881.026
10.857
48.500
118.230
737.849
172.850

Druge storitve

356.718
4.319.079

Skupaj stroški storitev

Realizacija jan-dec
2019

264.520
265.800
675.040

981
495.988
165.891
90.879
1.608
872.725
24.467
51.378
121.287
757.118
169.110
266.194
272.649
682.659

0,02
11,40
3,81
2,09
0,04
20,06
0,56
1,18
2,79
17,40
3,89
6,12
6,27
15,69

38,97
105,57
104,18
149,97
88,06
95,18
244,89
95,44
109,30
97,64
69,54
99,67
111,84
105,48

103,26
111,39
103,31
103,84
103,14
99,06
225,36
105,93
102,59
102,61
97,84
100,63
102,58
101,13

8,26

359.501

377.334

8,67

105,78

104,96

100,00

4.230.041

4.350.268

100,00

100,72

102,84

Storitve vzdrževanja
Stroški vzdrževanja so se, glede na rebalans finančnega načrta povišali, zaradi nepredvidenih večjih
popravil medicinske opreme in škode nastale po neurju 2019, ki pa se izraža tudi v dodatnih
prihodkih iz naslova odškodnin.
Stroški strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in specializacij
Stroški izobraževanja so presegli načrtovane in realizirane v letu 2018 zaradi večjega števila
zaposlenih in novih strokovnih profilov kadra, ki potrebujejo izobraževanja. Številni strokovni
nadzori v bolnišnici nam izrekajo neustrezna mnenja zaradi premalo izobraževanj. Odmik od načrta
je posledica tudi neustrezno planiranih stroškov specialističnih izpitov za zdravnike specializante, ki
pa so povrnjeni od ZZZS skozi financiranje specializacij.
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Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev
Tabela 56: Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih
pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce
Stroški izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. v letu 2019
Vrsta zdravstvenih storitev

Št. izvajalcev

Strošek 2018

Št. izvajalcev

Strošek 2019

Indeks 2019/2018

ZUNANJI IZVAJALCI

8

243.178

7

169.110

69,54

SKUPAJ

8

243.178

7

169.110

69,54

Stroški izvajalcev zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb januar-december 2019
Vrsta zdravstvenih storitev

Št. izvajalcev

Strošek 2018

Št. izvajalcev

Strošek 2019

Indeks 2019/2018

LASTNI ZAPOSLENI

5

58.361

12

52.316

89,64

ZUNANJI IZVAJALCI

41

717.018

40

704.802

98,30

SKUPAJ

46

775.379

52

757.118

97,64

Tabela 57: Stroški, vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje zdravstvenih storitev preko
podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter
preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce
Stroški po vrstah dejavnosti za izvajalce preko podjemnih pogodb v letu 2019
Izvajalci zdravstvenih storitev

Vrste zdravstvenih storitev

Strošek v letu 2019

Ambulanta za bolezni dojk

Zunanji izvajalci

Bariatrične operacije

4.438

2

Zunanji izvajalci

Ginekologija

78.366

10

Zunanji izvajalci

Kardiološka ambulanta

23.188

1

Zunanji izvajalci

Nevrološka ambulanta

4.691

2

Zunanji izvajalci

Kirurgija

8.802

2

Zunanji izvajalci

Onkološka ambulanta

888

1

Zunanji izvajalci

Ortopedija

242.822

8

Zunanji izvajalci

Pediatrija

Zunanji izvajalci

RTG magnet

Zunanji izvajalci

Svetovanje

Zunanji izvajalci

UZ internistika
SKUPAJ

Izvajalci zdravstvenih storitev
Lastni izvajalci

Izvajalci zdravstvenih storitev

Vrste zdravstvenih storitev

25.548

Število izvajalcev

Zunanji izvajalci

2

35.413

3

197.331

4

35.180

2

48.135

3

704.802

40

Strošek v letu 2019

Število izvajalcev

SVIT

52.316

12

SKUPAJ

52.316

12

Vrste zdravstvenih storitev

Strošek v letu 2019

Število izvajalcev

Zunanji izvajalci

Ginekologija

13.783

2

Zunanji izvajalci

Pediatrija

18.617

2

Zunanji izvajalci

Estetika

136.711

3

SKUPAJ

169.111

7
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Tabela 58: 10 najvišjih stroškov za posamezno vrsto storitev preko podjemnih in avtorskih
pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. za
opravljanje nezdravstvenih storitev:
Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev

Strošek v letu 2019

Vrste storitve

Zunanji izvajalci
Zunanji izvajalci
Zunanji izvajalci
Zunanji izvajalci
Zunanji izvajalci
Zunanji izvajalci
Zunanji izvajalci
Zunanji izvajalci
Zunanji izvajalci

Čiščenje
Vzdrževanje medicinske opreme
Ogrevanje
Pranje
Zavarovanje
Stroški in vzdrževanje AOP
Komunalne storitve
Vzdrževanje komunikacijske tehnologije
Poštne storitve

Zunanji izvajalci

Telekomunikacijske storitve
SKUPAJ

Število izvajalcev

682.659
288.030
272.649
266.194
165.079
142.332
112.843
95.414
50.347

1
1
1
1
1
1
1
1
1

39.207

1

2.114.754

10

2.) STROŠKI DELA so v letu 2019 znašali 17.652.563 EUR in so bili za 8,07 % višji od
doseženih v letu 2018 in za 0,45 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 59,56%.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 533 zaposlenih, in se je
v primerjavi z letom 2019 povečalo za 7 zaposlenih oz. za 1,34 %.
Povprečna bruto plača je znašala 2.278 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za
5,93 %.
V preteklem letu je bilo izplačano 462.094 EUR regresa za letni dopust.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 34.017 delovnih
ur, v breme ZZZS 35.035 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur. Boleznine skupaj
predstavljajo 6,39 % obračunanih delovnih ur.

Tabela 59: Stroški dela
Stroški dela
1
Skupaj plače in nadomestila
Dajatve na plače
Drugi stroški dela
Skupaj stroški dela

Realizacija

RFN

Realizacija

jan-dec 2018

2019

jan-dec 2019

2
12.802.379
2.071.757

3
13.734.816
2.220.156

4
13.793.262
2.232.166

1.459.879

1.618.225

16.334.015

17.573.197
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Indeksi
real 19/18

real 19/RFN19

5=4/2

6=4/3
107,74
107,74

100,43
100,54

1.627.135

111,46

100,55

17.652.563

108,07

100,45
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Tabela 60: Stroški dela po vrstah
Stroški dela

Realizacija jan-dec 2018

Prispevek za poškodbe pri delu na OD 0,53%

EUR
9.058.630
652.538
511.432
181.620
97.861
702.462
1.323.510
274.326
369.450
411.239
0
201.470
432.892
21.282
2.310
21.236
0
1.136.960
842.504
11.428
12.836
68.029

Skupaj stroški dela

16.334.015

Obračunane bruto plače
Obračunane bruto plače - splošni dodatki
BOD dodatki za redno delo, nočni, nedelje, praznični
Obračunane bruto plače povečan obseg dela
BOD stalna pripravljenost doma
BOD nadurno delo
BOD dežurstvo
Obračunana nadomestila plač do 30 dni
Stroški prevoza na delo in iz njega
Stroški prehrane med delom
Nadomestilo za ločeno življenje
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Regres za letni dopust
Jubilejne nagrade
Solidarnostne pomoči in nadom.za ločeno življenje
Neobdavčene odpravnine
Obdavčene odpravnine
Prispevek za PIZ na plače 8,85%
Prispevek za zdrav. zav. na plače 6,56%
Prispevek za zaposlovanje na plače 0,06%
Prispevek za starševsko varstvo na OD 0,10%

Delež v %

Realizacija jan-dec 2019

0,42

EUR
9.723.086
712.978
602.199
199.060
102.409
777.161
1.382.400
293.969
378.065
426.309
1.002
208.988
462.094
26.046
2.079
93.057
29.495
1.225.800
908.046
11.163
13.835
73.322

100,00

17.652.563

55,46
3,99
3,13
1,11
0,60
4,30
8,10
1,68
2,26
2,52
0,00
1,23
2,65
0,13
0,01
0,13
0,00
6,96
5,16
0,07
0,08

Delež v %

Indeks
2019/2018

55,08
4,04
3,41
1,13
0,58
4,40
7,83
1,67
2,14
2,41
0,01
1,18
2,62
0,15
0,01
0,53
0,17
6,94
5,14
0,06
0,08

107,34
109,26
117,75
109,60
104,65
110,63
104,45
107,16
102,33
103,66
#DIV/0!
103,73
106,75
122,39
90,00
438,20
#DIV/0!
107,81
107,78
97,68
107,78

0,42

107,78

100,00

108,07

Realizirani stroški dela v letu 2019 za 0,45 % presegajo načrtovane. Večina odstopanjs se nanaša na
neustrezno planiranje odpravnin iz naslova upokojitev. Odpravnine je natančno težko načrtovati,
ker na eni strani lahko delavec opravlja delo tudi po tem, ko doseže pogoje za upokojitev, hkrati pa
ne vemo kakšne ima olajšave za predčasno upokojitev.
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali
1.210.816 EUR in so bili za 41,05 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 1,67 % višji od
načrtovanih.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,08 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.373.115 EUR:
‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.210.816 EUR (končni rezultat skupine
462),
‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
znaša 135.726 EUR (podskupina 980),
‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 26.573 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE v letu 2019 niso bile obračunane.
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2019 obračunani v znesku 130.223 EUR za
(nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, sodne takse, koleki, članarine zbornicam, izdatki za
varstvo človekovega okolja).
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6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 37.674 EUR in predstavljajo plačila obresti za
najete kredite za tekočo likvidnost v višini 630 EUR, odhodke za obresti v znesku 29.207 EUR,
odhodke za obresti za najeti dolgoročni kredit Addiko Bank 5.286 EUR ter drugi odhodki 2.551
EUR.
Za vsak prejet račun za zamudne obresti napišemo prošnjo za odpis obresti, pri večjih zneskih pa
dobavitelje pokličemo in se z nekaterimi dogovorimo tudi za sestanek. V letu 2019 je bilo v SB Ptuj
vseh zaračunanih zamudnih obresti za 43.932 EUR. Izpogajali smo se za popuste v višini 15.913
EUR, kar pomeni da je bilo dejansko zaračunanih obresti za leto 2019 28.019 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje
pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 356.452 EUR.
Davek od dohodkov pravnih oseb, v letu 2019, ni bil obračunan, kar pomeni, da je poslovni izid
obdobja, z upoštevanjem davka od dohodka enak, torej pozitiven in znaša 356.452 EUR.
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz,
v katerem so izkazani prihodki in odhodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih
knjigah v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.
Izkazovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno zaradi spremljanja
gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.
Pri evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka, ne pa
pravila iz Slovenskih računovodskih standardov, ki določajo načelo nastanka poslovnega dogodka.
Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov.
Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva
pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je
nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javno finančnih
prihodkov in odhodkov.
Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 397.932 EUR.
Neporavnane obveznosti
glede na zapadlost
zapadle do 30 dni
zapadle od 30 do 60 dni
zapadle od 60 do 120 dni
zapadle nad 120 dni
Skupaj

konto 22

konto 24

Skupaj stanje

kratkoročne obveznosti

kratkoročne obveznosti

na dan

na dan

do dobaviteljev

do uporabnikov EKN

31.12.2019

31.12.2018

648.034
513.304
418.141

109.406
123.549
129.545

757.440
636.853
547.686

Skupaj stanje

751.627
644.862
376.975

28.778

114

28.892

5.194

1.608.257

362.614

1.970.871

1.778.658
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2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih
posojilih in prejetih vračilih danih posojil ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in
prejemkih iz naslova prodaje teh deležev. V letu 2019 nimamo stanja v tem izkazu.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in je evidenčni izkaz. Vsebuje podatke o prejetih
zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.
V vrstici zadolževanje se izkažejo zneski, pridobljeni z najemom dolgoročnih posojil.
V vrstici odplačila dolga se izkazujejo zneski vrnjenih glavnic najetih dolgoročnih in kratkoročnih
posojil.
V letu 2019 smo imeli v računu financiranja zajeto:
• domače zadolževanje v višini 300.000 EUR,
• odplačilo dolga v višini 443.644 EUR
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2019 izkazujemo 143.644 EUR neto
odplačila dolga.
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu
prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2019, razdeljeni
na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in
storitev na trgu.
Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od
prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih
zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 02417/2016/29 z dne 16. 1. 2020), z dopolnitvami navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2.
2020).
Finančni prihodki in drugi prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe, razen
tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.
Ostale prihodke, to so finančne, druge ter prevrednotovalne poslovne prihodke smo razporedili na
prihodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da
se nanašajo na tržno dejavnost.
Odhodke tržnih dejavnosti, ki jih spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, smo izkazali na
podlagi sprejetega Pravilnika o knjiženju in razporejanju stroškov - Javna služba - Tržna dejavnost.
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Za razporejanje stroškov/odhodkov za posamezno vrsto prihodka iz tržne dejavnosti smo uporabili
sodila, ki so čim bližje dejanski strukturi stroškov/odhodkov, ki so bili potrebni za ustvarjanje te
vrste prihodka.
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v EUR, brez centov
LETO 2018
Prihodki
Javna služba
Tržna dejavnost
Skupaj zavod

Odhodki

LETO 2019
Poslovni izid

Prihodki

Odhodki

Poslovni izid

26.301.045

27.037.963

-736.918

29.097.791

28.916.247

181.544

960.348

774.460

185.888

898.469

723.561

174.908

27.261.393

27.812.423

-551.030

29.996.260

29.639.808

356.452

Graf 27: Izkaz prihodkov po vrstah dejavnosti

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, je pozitiven in znaša 181.544 EUR, pozitiven pa
je tudi poslovni izid iz naslova izvajanja tržne dejavnosti in znaša 174.908 EUR.
Pojasnila k izkazu za leto 2019 v primerjavi z letom 2018:
Poslovni izid javne službe je v letu 2019 višji za 918.462 EUR (delno posledica pridobitve sredstev
za poravnavo zapadlih obveznosti v letu 2019, v višini 320.529 EUR), kot v letu poprej, iz tržne
dejavnosti pa je, v primerjavi s preteklim letom, nižji za 10.980 EUR.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
a) samoplačniške zdravstvene storitve (rentgenske storitve, estetske operacije …)
b) plačila pacientov, ker niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja,
c) plačilo za bivanje enega starša z otrokom (otroški oddelek),
d) opravljene laboratorijske storitve za druge zavode,
e) prodaja malic…
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Zaradi spremenjenih navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno
službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020),
se določeni prihodki v letu 2019 uvrščajo med prihodke javne službe, v letu 2018 pa so bili
upoštevani, kot tržni prihodki. Ob upoštevanju enake vrste tržnih prihodkov tudi že v letu 2018, so
se prihodki iz tržne dejavnosti v letu 2019 povečali za 32.333 eur.
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV
(2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti
(ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za
poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in
podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih
prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved
običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih
naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej
razkrije.) Navedene obveznosti so oproščeni le tisti zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh
poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena,
znaša manj kot 40 mio EUR.
Splošna bolnišnica ni prejela sredstev iz navedenih virov pod ugodnejšimi pogoji od tržnih pogojev,
razen vsakomesečnega najema posojila od EZR za potrebe izplačila plač.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI
SVETA ZAVODA
Bolnišnica Ptuj je v letu 2018 poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 551.030 eur,
zato ni bilo podlage za razporejanje sredstev.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU
2019
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819
Presežek odhodkov nad prihodki, izračunan po denarnem toku za leto 2019, znaša 397.932 EUR.
Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska
sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na
kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZIPRS1819 za leto 2019
znaša 0 EUR.
Izračunani presežek se evidentira na posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 985,
predlagamo oziroma priporočamo podkonto 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu.
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