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1. NAGOVOR POSLOVNE DIREKTORICE 
 

»Če ne veš, kam ploveš, ti noben veter ne pomaga.« (Seneka) 

 

S podano strategijo razvoja 2019–2025 Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Celje 
opredeljuje svoj strateški razvojni program za prihodnje sedemletno obdobje in kaže 
sliko, kakšna bo naša bolnišnica strokovno, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko čez 
sedem let. V timskem pristopu smo se zazrli v prihodnost, ki nas postavlja v 
prihajajočem obdobju pred nove izzive, ki sledijo iz demografskih in drugih trendov. V 
središče našega delovanja še vedno in še bolj postavlja aktivnega pacienta, skupaj s 
poudarkom na strokovnosti, znanju, zadovoljstvu in pripadnosti zaposlenih v naši 
organizaciji.   

 

Cilj in razvojna vizija slovenskega zdravstva je, kot je zapisano v Resoluciji o 
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, izboljšanje dostopnosti do 
kakovostne oskrbe in povečanje zmogljivosti zdravstvene oskrbe skladno s 
potrebami prebivalcev. Pri tem bo politika države igrala pomembno vlogo. Kot 
sekundarna ustanova, v luči lažjega in bolj kakovostnega delovanja, v tem obdobju 
računamo na uresničitev cilja državne politike, ki govori o krepitvi primarne 
zdravstvene dejavnosti, ki je v času, ko je nastajala strategija, nezadostno podprta 
glede na povečane potrebe prebivalcev tako v naši regiji kot v Sloveniji. S tem izzivom 
se danes v bolnišnici vsakodnevno srečujemo, v strategiji pa smo predvideli aktivno 
sodelovanje v uresničevanju te politike. V njej smo upoštevali cilje za skrb za krepitev 
ter varovanje zdravja pacientov, vzpodbujanje vertikalnega in horizontalnega 
povezovanja, prenos znanja med različnimi zdravstvenimi profili ter cilje za bolj 
učinkovito povezovanje s področjem socialnega varstva. Tako bomo lahko dosegali še 
bolj celovito, kakovostno in integrirano obravnavo pacientov, njihovo učinkovitejšo 
rehabilitacijo in reintegracijo ter hkrati boljšo izrabo kadrovskih in finančnih virov v 
organizaciji.  

 

Najprej smo pri pripravi strategije pogledali uresničeno v strategiji 2010–2017 ter se 
spomnili naši virov iz preteklosti, skupaj smo prevetrili poslanstvo, vizijo in vrednote, 
ki jih v naši bolnišnici želimo živeti v naslednjem obdobju. Posebno pozornost smo 
posvetili vsebini in izbiri  strateških področij. Na vseh področjih smo na osnovi PSPN 
analiz (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti) izoblikovali ključne strateške 
izzive in iz njih izvedli strateške cilje v letih 2019–2025, s katerimi smo na koncu 
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lahko vsi soglašali. Le-ti bodo nato del izvedbenega načrta, ki se bo vsako leto izkazoval 
kot finančni plan oz. plan strokovnega dela za tekoče leto. Poseben poudarek smo dali 
vrednotam v SB Celje, ki smo jih natančno opredelili na način, kako jih bomo vsi lahko 
videli v vsakdanjem delovanju in življenju: strokovnost, sodelovanje in timsko delo, 
etičnost in zaupanje, kakovost, razvojna usmerjenost in predanost delu ter 
organizaciji, ki ji pripadamo. V skladu z razvojem stroke in strokovnimi smernicami 
smo v luči strateških ciljev izoblikovali cilje po posameznih medicinskih oddelkih 
oziroma strokah.  

 

Z načinom, s katerim smo soustvarjali razvojno strategijo bolnišnice 2019–2025, smo se 
dotaknili ene izmed najpomembnejših vrednot, za katero verjamemo, da bo v 
prihodnjem obdobju oblikovala naše delo:  sodelovanje in timsko delo. Dokazali smo, 
da zmoremo, in pokazali, kako jo bomo tudi sami zaznali v svojem vsakodnevnem delu, 
kakor je zapisano v strategiji: »Verjamemo v skupne cilje in moč tima, zato upoštevamo 
različna mnenja, prispevke, vloge, znanja in veščine vseh članov tima. Jasno določimo 
naloge. Med nami vlada pozitivno vzdušje, da lahko vsak član tima izrazi svoje mnenje 
in predloge. Sodelavcem priskočimo na pomoč, spoštujemo dogovore ter komuniciramo 
odkrito, enostavno in razumljivo. Smo spoštljivi, odgovorni in profesionalni.« 

 

Spremembe so postale stalnica v našem delovanju na vseh področjih. »Inovativnost« 
znotraj sprememb pa je zmožnost povezati svoje stare izkušnje in ustvariti iz njih nekaj 
novega. Ta zmožnost izhaja iz več izkušenj ali pa več razmišljanja o svojih izkušnjah. 
Nasprotnica napredka je tako rutina, moč navade, ki nas zadržuje na mestu oziroma 
vodi k nazadovanju. Zato smo lahko posredniki inovacij vsi, vsak dan. In inovacija v 
organizaciji, še posebno stabilni, ni nujno vedno nekaj velikega, kot tudi ne v politiki 
in družbi. So lahko vsakodnevni mali koraki, ki vodijo k lastnemu napredku in s tem 
napredku organizacije. Gre torej v resnici za kombinacijo starih praks na vedno nov 
način, h katerim bomo stremeli kot vodilna splošna bolnišnica. 

 

Verjamem, da bo Strateški razvojni načrt dobra podlaga za odličen nadaljnji razvoj SB 
Celje; za bolnike, zaradi katerih smo tukaj, za zaposlene, ki se bodo pri svojem delu 
lahko še naprej uveljavljali, in za nadaljnje odlično sodelovanje SB Celje v slovenskem 
in širšem prostoru zdravstva na sploh. 

 

Poslovna direktorica SB Celje 

mag. Margareta Guček Zakošek 
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2. NAGOVOR STROKOVNEGA DIREKTORJA 
 

Razvojna strategija Splošne bolnišnice Celje 2019–2025 predstavlja temeljni dokument, 
tako poslovnega kot tudi strokovnega dela bolnišnice, in kot takšen usmerja delovanje 
na vseh področjih dela. V ospredje smo postavili skrb za zagotavljanje celovite, 
kakovostne in varne zdravstvene obravnave bolnic in bolnikov na našem področju in 
tudi izven njega. Ob tem smo upoštevali vizijo in cilje, ki izhajajo iz nacionalnega 
dokumenta o planu zdravstvenega varstva, in vključili že dosežen strokovni razvoj na 
številnih medicinskih področjih, ki marsikje presegajo sekundarni nivo zdravstvenega 
varstva.  

 

Na strokovnem področju so se priprave za izdelavo dokumenta začele v decembru 2016, 
ko smo se na enem mestu zbrali predstavniki vseh medicinskih oddelkov in vodstev 
nemedicinskih služb, predstavili stanje na posameznih enotah, tako prednosti kot 
slabosti in tveganja, ter predlagali cilje za prihodnost. Pri tem smo uspeli doseči veliko 
stopnjo enotnosti. Z zamikom in ob upoštevanju nekaterih popravkov, ki so posledica 
razvoja stroke ter potreb bolnic in bolnikov, smo v drugi polovici leta 2018, ob nekoliko 
spremenjeni metodologiji izdelave strategije, delo dokončali. 

 

Pri izdelavi strateških načrtov smo upoštevali spremenjene demografske okoliščine, ki 
pomembno vplivajo na celotno zdravstvo v Republiki Sloveniji, pa tudi uvajanje novih 
metod diagnostike in zdravljenja. Pri tem je v Splošni bolnišnici Celje v ospredju 
problematika prostorske neustreznosti več kot polovice vseh namestitvenih 
zmogljivosti. Ustrezen odgovor na ta izziv je lahko samo realizacija projekta 
nadomestne novogradnje, ki je tako vključena kot nujen pogoj za razvoj številnih 
medicinskih oddelkov v bolnišnici. Ob tem posebej izpostavljamo potrebo po 
izpolnjevanju predvidenih terminskih načrtov, saj načrtovanje gradnje in opremljanja 
v več fazah pomembno vpliva na doseganje zastavljenih ciljev v tej strategiji. Poleg 
izboljšanih razmer za namestitev naših bolnic in bolnikov pridobimo možnost za bolj 
varno in kakovostno oskrbo, boljše delovne razmere za zaposlene, z združevanjem 
posameznih enot omogočimo bolj učinkovite delovne procese in izpolnimo pogoje za 
načrtovane strokovne širitve. 

 

Seveda ob že navedenih ciljih nikakor ne pozabljamo na največjo vrednost bolnišnice – 
naše sodelavke in sodelavce. Vzpostaviti želimo stimulativne delovne razmere, 
omogočati  karierni razvoj posameznikov in skupin, seveda v skladu s skupnimi cilji. 
Zagotovili bomo bolj učinkovito organizacijo dela in na vsa področja uvedli kazalnike 
kakovosti, ki bodo predstavljali ogledalo posameznih oddelkov in bolnišnice kot celote. 
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Ker nove metode zdravljenja vedno bolj brišejo meje med posameznimi medicinskimi 
strokami oziroma jih povezujejo in delajo soodvisne pri zdravstveni obravnavi, bomo 
nadaljevali z uvajanjem procesne obravnave bolnic in bolnikov. To zahtevajo tudi 
sociodemografske  spremembe in zdravstveno breme prebivalstva. Ob tem pa posebej 
izpostavljamo potrebo po zagotavljanju nujno potrebnih informacijskih rešitev, ki kot 
takšne bistveno vplivajo na možnost analitičnega pristopa, ki je v sodobnih delovnih 
razmerah predpogoj za učinkovito planiranje in vodenje. 

 

Predstavljen strateški načrt je tudi osnova za nujno posodabljanje medicinske opreme, 
viri za njeno obnavljanje pa so izrazito premajhni za doseganje želenih standardov. Z 
usmeritvijo v skupne cilje pa lahko, ob zagotavljanju stabilnih razmer poslovanja in 
seveda doseganju skupnih ciljev, zagotovimo izboljšanje stanja na tem področju in s 
tem dosežemo nadaljnji strokovni razvoj, ki je predstavljen v tem dokumentu. 

 

Končni cilj je seveda stabilna, cenjena, zaupanja vredna osrednja zdravstvena ustanova 
v Savinjski regiji, ki zagotavlja ustrezno raven zdravstvenih storitev in deluje kot vezni 
člen med primarnim in terciarnim nivojem, na del katerega tudi posega. 

 

Strokovni direktor SB Celje 

asist. mag. Franc Vindišar, dr. med. 
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3. UVOD1 
 

Pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe se sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji, 
podobno kot tudi v drugih članicah EU ter OECD, vse bolj srečuje z mnogimi izzivi: 
finančne omejitve trenutnega financiranja, staranje prebivalstva ter naraščanje 
bremena kroničnih bolezni in stanj tistih, ki so odvisni od tuje pomoči, povečevanje 
neenakosti v zdravju, finančna vzdržnost zdravstvenih sistemov, mobilnosti pacientov 
ter grožnje zdravju, ki jih predstavljajo nove nalezljive bolezni, odpornost 
mikroorganizmov na zdravila in druge bolezni, ki so predvsem povezane z višjo 
pričakovano starostjo. Povprečna starost se viša, česar smo vsi veseli, v zdravstveni 
sistem pa vnaša nove izzive težjih in komorbidnih bolnikov. Prav tako se spreminjajo 
oziroma napredujejo tehnologije diagnostike in zdravljenja (praviloma dražijo), 
modernizirajo tako načini/postopki vodenja zdravljenja ter spreminjajo načini 
obravnave bolnikov skozi proces zdravljenja (praviloma so manj invazivni in počasnejši, 
a kakovostnejši). Spreminja se tudi struktura zaposlenih v zdravstvu (praviloma narašča 
stopnja izobraženosti). Naraščanje tako števila novih primerov kronično bolnih kot tudi 
skupnega števila vseh pacientov, povečuje breme za slovenski sistem zdravstvenega 
varstva na primarnem in seveda tudi na sekundarnem ter terciarnem nivoju. Vse to je 
nevarnost za slabšanje tudi delovnega in razvojnega potenciala družbe (prehitro 
upokojevanje, absentizem, slabša produktivnost …). 

 

Demografske spremembe, razvoj novih tehnologij (tudi biotehnologije) in čezmejno 
zdravstveno varstvo so lahko tudi priložnosti za inovacije in ustvarjanje novih delovnih 
mest v zdravstvu. 

 

Problem v Sloveniji je kljub povečevanju števila specializacij še vedno v trenutnem 
številu zdravnikov/farmacevtov na prebivalca v Sloveniji, medtem ko smo po številu 
sester nekje v povprečju EU-28 na prebivalca (8,2/1000 prebivalcev). V letu 2012 smo 
po analizi imeli 2,5 zdravnika/1000 prebivalcev (povprečje EU-28 3,8) in 0,56 
farmacevtov, ki delajo v zdravstvu/1000 prebivalcev (povprečje EU-28 0,75). Prav tako 
je še vedno v Sloveniji glede na povprečje in tudi razvite države EU-28 vložek na 
prebivalca v zdravje približno dvakrat nižji. Povprečna ležalna doba v Sloveniji je krajša 
od povprečja EU. Pričakovano trajanje življenja je tudi v Sloveniji preseglo starost 80 
let, kar je nad povprečjem EU-28, a pod povprečjem EU-15. Prebivalci z višjo 

                                            
1 Povzeto po »Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, Povzetek ključnih poročil o stanju zdravstvenega 
sistema v Sloveniji.« na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0999?sop=2016-01-0999 

 



 STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE 2019-2025 

 

8                                                                                  
 

 

izobrazbeno strukturo dosegajo višjo starost in so v boljšem zdravstvenem stanju kot 
tisti z nižjo. Umrljivost novorojenčkov v prvem mesecu življenja, ki med drugim kaže 
na dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe na sploh, pa je med najnižjimi v državah 
OECD, po podatkih za leto 2018 celo najnižja med EU-28. Bistveno, kar za polovico, se 
je zmanjšala prezgodnja umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni, kot posledica zgodnjega 
odkrivanja in obvladovanja tveganja za te bolezni v zadnjih 20 letih (vir: NIJZ).  Je pa 
rak postal eden glavnih vzrokov za umrljivost v Sloveniji, kar je posledica staranja 
prebivalstva, ne pa povsem, saj v Sloveniji še vedno kadi več kot četrtina odraslih 
prebivalcev, visoko nad povprečjem EU-28 pa je tudi poraba alkohola. Po podatkih 
OECD ima Slovenija tudi najnižji delež oseb med državami EU, ki si niso mogle privoščiti 
zdravstvenega varstva, ki je zagotovljen z ZZVZZ. Precepljenost je še vedno nad 
povprečjem EU-28. Glede obiska zdravnika smo v povprečju EU, tudi glede porabe 
zdravil imamo ugodno sliko, še posebej glede porabe antibiotikov, kjer smo kar tretjino 
pod povprečjem EU-28. 

 

Vendarle pa nas na pomanjkanje v organizaciji zdravstva in vodenju ter financiranju še 
vedno opozarjajo predolge čakalne dobe, še posebej tiste nad dopustnimi, kot tudi 
nezadovoljstvo zdravstvenih delavcev z razmerami v zdravstvu.  

 

Hkrati pa se upravičeno soočamo z vse večjimi pričakovanji uporabnikov zdravstvenih 
storitev, tako v kurativni, kot v preventivni dejavnosti. Vse to se kaže v vse daljših 
čakalnih dobah, predvsem na sekundarnem nivoju; zaradi pomanjkanja družinskih 
zdravnikov in hudih časovnih obremenitev v odnosu odmerjenega času na bolnika pa se 
kaže vse večji pritisk tudi na primarnem nivoju. Slabo povezovanje med primarnim in 
sekundarnim nivojem je nemalokrat dodaten vzrok prevelikemu številu napotitev na 
specialistične ambulantne preglede. 

 

Večja stopnja informiranosti in dostopnosti do informacij preko socialnih in internetnih 
medijev povečuje izobraženost prebivalcev in skrb za lastno zdravje, kar pa vpliva na 
povečan obisk in željo po vplivu na lastno zdravje v čim krajšem možnem času.  

 

Država v svojih smernicah z že sprejeto Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva pelje v smer določenih rešitev, s spremembami nekatere področne zakonodaje, 
ki upošteva tako naraščanje stroškov kot izboljšanje organiziranosti zdravstvenega 
sistema, pa izrazito nakazuje nekatere rešitve. Zato bo razvoj tovrstnega potenciala 
posameznih ustanov na vseh nivojih zdravstvenega sistema bistvenega pomena za 
uspešno delovanje za celoten zdravstveni sistem. Zavedati pa se moramo, da se bodo 
pritiski na zdravstveni sistem nadaljevali; Slovenija je ena izmed držav, v kateri se bodo 
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javni izdatki zaradi staranja populacije do leta 2050 predvidoma povečali za tri- do 
štirikrat.  

 

Zato bo v prihodnjem obdobju do leta 2025 in za nadalje izredno pomembna 
organiziranost zdravstva in predvsem upravljanje zdravstvenih ustanov: tako 
primarnega nivoja zdravstva kot bolniku prijaznega ter dostopnega, ki ga bo lahko čim 
bolj opolnomočila, kot tudi dobre povezave med nivoji primarnega in sekundarnega 
zdravstva ter različnimi nivoji drugih izvajalcev, tako vertikalno kot horizontalno. 
Zagotavljati bomo morali boljšo kontinuiteto oziroma sledljivost gibanja pacienta v 
sistemu zdravstvenega varstva na vseh nivojih in celovitost pacientove obravnave. 
Ravno razdrobljenost sistema in sodelovanje med različnimi ravnmi, izvajalci in profili 
ter odlično upravljanje predstavljajo največje izzive. Treba si bo prizadevati  doseči 
bolj sistematično ureditev nadzora nad kakovostjo in varnostjo zdravstvene oskrbe ter 
napredek e-zdravja. Hkrati pa mora organizacija postati čim bolj učinkovita in vitka, s 
kadrom s strokovno širino. Vse to bo zahtevalo tudi vse bolj korporativne načine vodenja 
in upravljanja zdravstvenih ustanov. 

 

Vse naštete dejavnike smo v najboljši možni meri upoštevali tudi pri pripravi Razvojne 
strategije Splošne bolnišnice Celje za obdobje 2019–2025. 
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4. PREDSTAVITEV SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE 
 

Splošna bolnišnica Celje je tretja največja bolnišnica v Sloveniji, je medregijska 
bolnišnica, v skladu z zakonskimi pooblastili opravlja zdravstveno dejavnost na 
sekundarni ter deloma na primarni in terciarni ravni: specialistično ambulantno 
dejavnost in specialistično bolnišnično dejavnost. Edina v Savinjski regiji zagotavlja tudi 
nepretrgano specialistično pomoč. K njej gravitira do 300.000 prebivalcev širše celjske 
regije, kar predstavlja med 12 in 15 % slovenske populacije. Opravlja tudi določene 
dele tržne dejavnosti. Zaradi vsega naštetega je njena vloga, ki jo izvaja v skladu z 
javnimi pooblastili in pristojnostmi na sekundarni ravni, zelo pomembna, še posebej 
zato, ker izvaja del svoje dejavnosti tudi na terciarni ravni, čeprav storitev na tej ravni 
nima priznanih. S svojo dejavnostjo bistveno vpliva na dostopnost, kakovost in 
učinkovitost zdravstvenih storitev v Savinjski regiji in širše, v celotni državi.   

 

Splošna bolnišnica Celje ima dolgoletno tradicijo bolnišničnega zdravljenja, 
vseslovenska in tudi mednarodna raven ji v posameznih strokah priznavata vrhunskost, 
prav tako pa so nekatere dejavnosti že znane tudi po znanstvenoraziskovalni 
usmerjenosti, kot tudi pomembnem pedagoškem delu kot učna bolnišnica. 

 

Njena priložnost v nadaljnjem razvoju je nedvoumno v utrditvi položaja kakovostne 
osrednje regijske bolnišnice in urgentnega centra, v vzpostavitvi osrednjih slovenskih 
centrov določenih specialističnih dejavnosti ter v nadaljnji krepitvi 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti in nadaljnjega vključevanja v izobraževalni proces. 
Tukaj je priložnost tako v pridobivanju statusa kliničnih oddelkov (terciarnih 
dejavnosti) kot tudi v še tesnejšem povezovanju z obema medicinskima fakultetama, 
pa tudi še tesnejše, že sedaj odlično sodelovanje s Srednjo zdravstveno šolo v Celju in 
z visokimi šolami za zdravstveno nego. 

  

Splošna bolnišnica Celje se je že v preteklosti strokovno uveljavila na mnogih področjih, 
kar se odraža v naraščanju števila pacientov tudi iz drugih zdravstvenih regij. Prav tako 
so številni strokovnjaki Splošne bolnišnice Celje vključeni v pomembne projekte na 
ravni države. Na ta način lahko Splošna bolnišnica Celje pomembno vpliva na 
ustvarjanje zdravstvene politike v Sloveniji, kar je tudi njena zelo pomembna vloga, ki 
jo želimo obdržati. 
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5. POGLED NAZAJ – URESNIČITEV CILJEV IZ STRATEŠKEGA 
PROGRAMA 2008–2017 
 

Splošna bolnišnica Celje je v letu 2008 sprejela Strateški razvojni program za obdobje 
2008–2017. Na njegovo izdelavo je vplivalo spremenjeno zunanje in notranje okolje 
bolnišnice, ki se je odražalo s hitro naraščajočimi potrebami prebivalstva po 
zdravstvenih storitvah ter močnim razvojem medicinske stroke, hkrati pa je bolnišnica 
zaključevala svojo 30-letno modernizacijo. A z njo je bila urejena le polovica 
bolnišnice, zato je bilo treba sprejeti nov koncept nadaljnjega strokovnega in 
prostorskega razvoja. Izhodišče je bila predpostavka o dokončanju nadomestne 
novogradnje, za katero so se idejni projekti začeli oblikovati že v letu 2007. Dokončanje 
nadomestne novogradnje je bilo namreč ocenjeno kot pogoj za uresničitev pomembnih 
strateških načrtov.    

 

Izboljševanje celovite kakovosti zdravstvene oskrbe je stalnica vseh do sedaj sprejetih 
strateških razvojnih programov. Celovito kakovost pa je mogoče zagotoviti le v 
urejenem sistemu – takšnem, v katerem vse dejavnosti, ki vplivajo na kakovost storitve, 
planiramo, izvajamo, nadzorujemo in dokumentiramo sistemsko. Dolgoletno delo in 
prizadevanja Transfuzijskega centra na tem področju so se tako leta 2008 uresničila v 
pridobitvi odločbe za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo. Hkrati pa je ta oddelek 
postal prvi in kar vrsto let edini v bolnišnici s pridobljenim certifikatom kakovosti ISO 
9001:2000. Z izgradnjo zadnjih bolnišničnih oddelkov (Oddelka za splošno in 
abdominalno kirurgijo, Oddelka za medicinsko rehabilitacijo, Dermatovenerološkega 
oddelka)  se je po štiridesetih letih zaključila izgradnja novejšega dela bolnišnice. 
Renovacija prostorov, v katerih je prej gostovala Srednja zdravstvena šola, pa je na 
enem mestu združila upravne službe in jih približala zaposlenim. S posodobitvijo 
kadrovskega informacijskega sistema smo želeli doseči strateški cilj zagotavljanja 
razpoložljive, varne in uporabnikom prijazne informacijske podpore delovnim 
procesom. 

 

V letu 2009 smo kakovost naše organizacije dela in delovnih procesov prvič izmerili tudi 
z mednarodnimi merili in po uspešno izvedeni zunanjih presoji kakovosti po 
mednarodnih standardih postali prva slovenska certificirana bolnišnica v mreži TEMOS. 
Pomembne investicije za opravljanje zdravstvene dejavnosti pa so bile: nakup novega 
CT aparata, posodobitev rentgenskih aparatov ter nakup monitoringov za obe enoti 
intenzivne terapije ter centralni operacijski blok. V tem letu smo nadaljevali z 
informatizacijo nekaterih poslovnih procesov. On-line smo se povezali z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter uvedli elektronsko prijavo rojstev. 
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Če sta nakup robotskega sistema in uvedba robotsko asistirane kirurgije leta 2010 
uresničila strateški cilj Urološkega oddelka, sta uveljavljanje te tehnologije v Sloveniji 
in zagotavljanje finančnih sredstev zanjo krojili aktivnosti vodstva bolnišnice tudi nekaj 
naslednjih let. Tega leta so se v novem Centru za vstavljanje stalnih srčnih 
spodbujevalnikov uresničila tudi dolgoletna prizadevanja in strateški cilj Oddelka za 
intenzivno interno medicino. Ob teh dosežkih moramo izpostaviti tudi nov pristop k 
celostni obravnavi žilnih pacientov z združevanjem različnih strok v Centru za bolezni 
ožilja ter uvedbo koordinatork primera, ki so prinesle pomembne spremembe v vodenje 
in spremljanje pacientov, naročenih na elektivne operativne posege.  

 

Leta 2011 smo prvič obnovili certifikat TEMOS, Otroški oddelek pa je uspešno opravil 
certifikacijski postopek in prejel Unicefov certifikat Dojenju prijazna zdravstvena 
ustanova. Tudi leta 2011 smo nadaljevali z informacijsko podporo delovnim procesom 
in uvedli elektronsko planiranje razporedov po deloviščih ter evidentiranje delovnega 
časa. Celjski urologi so organizirali 5. slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo 
predavateljev in udeležencev iz 13 držav ter na njem prvič v Sloveniji izvedli video 
prenos robotsko asistirane operacije iz urološke operacijske dvorane v predavalnico 
kongresnega centra. Jeseni tega leta smo začeli s projektom energetske sanacije 
bolnišničnih stavb, ki ga je delno financirala Evropska unija s sredstvi iz kohezijskih 
skladov, konec leta pa pridobili gradbeno dovoljenje za nadomestno novogradnjo, ki je 
kasneje zaradi krčenja investicijskih sredstev obstala v čakalni vrsti. 

 

K sreči pa finančna kriza ni zaustavila nekaj večjih infrastrukturnih investicij, ki so 
zaznamovale leto 2012. Obnovljen in razširjen je bil Oddelek za patologijo in citologijo, 
zgrajen nov septični OP blok, prenovljen operacijski blok Urološkega oddelka ter 
prostori in oprema Centralne sterilizacije. V delo smo tega leta uvedli zvočni zapis, 
informiranje zaposlenih pa začeli izboljševati s postavitvijo intraneta. V letu 2012 smo 
pridobili program internistične onkologije za ambulantno apliciranje zdravil za 
zdravljenje karcinoma dojke in debelega črevesa, ki smo ga leta 2013 začeli izvajati v 
novi organizacijski obliki dela, v Dnevni bolnišnici. Ta je bila sprva načrtovana za 
izvajanje sistemskega zdravljenja onkoloških pacientov, tem pa so se v prihodnjih letih 
pridružili pacienti s sorodnimi zdravljenji, kot so aplikacije bioloških zdravil, drugih 
onkoloških zdravljenj in transfuzije. S posodobitvijo primarne energetske oskrbe in 
dograditvijo trigeneracije je bil zaključen projekt energetske sanacije bolnišnice, s 
položitvijo temeljnega kamna pa začet projekt izgradnje Urgentnega centra Celje. V 
letu 2013 je bila izvedena tudi prva akreditacijska presoja bolnišnice po standardu DIAS, 
bolnišnica pa je uspešno končala še en certifikacijski postopek in pridobila osnovni 
certifikat Družini prijazno podjetje. Zaradi vedno večjih težav z nameščanjem 
pacientov, ki po zaključku akutnega zdravljenja niso sposobni samostojnega življenja, 
smo v tem letu uvedli v delo koordinatorja odpusta. Ta se v obravnavo pacienta vključi 
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takoj, ko je jasno, da bo pacient po odpustu potreboval domsko namestitev ali 
namestitev v enoti za podaljšano bolnišnično zdravljenje. Na ORL oddelku smo uvedli 
nov program – kirurgijo ščitnice.    

  

Prve predpresoje in akreditacijska presoja bolnišnice so bile uspešne, zato je leta 2014 
bolnišnica svojo kakovost lahko izkazala tudi z akreditacijo po mednarodnem standardu 
za bolnišnice DNV. Akreditacijske presoje so prinesle številne spremembe v sistemu 
zagotavljanja kakovosti in varnosti pacientov, med drugim tudi ustanovitev samostojne 
Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Urgentni center Celje je 
v tem letu dobil svojo dokončno zunanjo podobo, robotski sistem da Vinci pa smo začeli 
uvajati tudi na področje operacij debelega črevesa in danke. 

 

Potem, ko smo leta 2014 v celjski porodnišnici zagotovili neprekinjeno prisotnost 
zdravnika neonatologa, smo leta 2015 s prenovo porodnega bloka vsem porodnicam 
zagotovili še intimo tega dogodka. Na otroškem oddelku smo odprli ambulanto za 
motnje spanja otrok in mladostnikov, ki se je v naslednjih letih razvila v trenutno edini 
slovenski center za diagnosticiranje in zdravljenje težav s spanjem otrok in 
mladostnikov, ki deluje v skladu s smernicami evropskih akreditiranih centrov.   

 

30. decembra 2015 je začel delovati Urgentni center Celje, v njegovem okrilju pa tudi 
Pediatrični urgentni center. Nova organizacija dela je prinesla korenite spremembe 
tako na strokovnem, organizacijskem kot tudi na poslovnem področju, ne le naše 
bolnišnice ampak tudi sosednjega zdravstvenega doma. Celo leto 2016 je bilo posvečeno 
urejanju vsebinskih in poslovnih razhajanj stare in nove oblike delovanja. V tem letu je 
nove prostore dobil Center za diabetes in endokrinologijo, po dolgih letih prizadevanj 
pa so z uvedbo sistema PACS v vitrino zgodovine rentgenski filmi odšli tudi v naši 
bolnišnici. V sodelovanju z nekaterimi zunanjimi avtorji, je bolnišnica v tem letu izdala 
posebno, celjsko številko The Wiener Klinische Wochenschrift, pridobili pa smo tudi 
polni certifikat Družini prijazno podjetje.  

 

Spremembe na različnih področjih očitno postajajo stalnica. Na začetku leta 2017 je v 
urgentni center prišel še zadnji del dejavnosti nujne medicinske pomoči, uvajanju 
vladnih e-projektov v okviru e-zdravja smo dodali še uvedbo elektronskega vpisa 
pacientov ter elektronskih temperaturnih list. Naši intenzivisti so začeli z vgradnjo 
srčnih kardioverterjev, vodstvo pa je vedno bolj intenzivno opozarjalo ustanovitelja na 
veliko pomanjkanje bolnišničnih postelj na internističnih oddelkih. Da bi to vsaj 
nekoliko rešili, smo del Otroškega oddelka preuredili tako, da je primeren za 
namestitev otrok z nalezljivimi boleznimi in tja prestavili obravnavo otrok, ki so se do 
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takrat zdravili na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Nadomestna 
novogradnja je zaradi gospodarske krize v obdobju izvajanja prejšnjega strateškega 
programa ostala neuresničena, razen pridobitve potrebnih dovoljenj in izgraditve 
urgentnega centra, ki je nenazadnje pomemben del tega projekta.  

Jeseni leta 2017 smo se v Splošni bolnišnici Celje razveselili ministričine potrditve 
novelacije investicijskega programa za nadomestno novogradnjo, pomladi 2018 je bil 
projekt s sklepom Vlade RS uvrščen v Nacionalni razvojni program v naslednjih sedmih 
letih. Maja 2018 smo prejeli tudi prva dva sklepa o financiranju ustanovitelja, ki nam 
omogočata pričetek gradnje z dokončanjem etape 0 (pripravljalna dela) in razpisom ter 
gradnjo dela etape 1. Tako projekt ostaja oziroma ponovno postaja eno od temeljnih 
izhodišč naslednjega strateškega programa, ki bo omogočil ustrezen prostorski, s tem 
pa tudi strokovni ter kadrovski razvoj bolnišnice. 
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6. POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE 
CELJE 

6.1 POSLANSTVO 

6.2 VREDNOTE 

 
 

 

Izvajamo celovito bolnišnično in ambulantno zdravstveno oskrbo na 
vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Skrbimo za dvigovanje, 
povrnitev in izboljšanje zdravja prebivalcev matične regije, 
Republike Slovenije in širše. 
 
Smo učna bolnišnica za vse profile zdravstvenega osebja. 
 
Izvajamo zdravstveno raziskovalno dejavnost na področju 
delovanja bolnišnice. 
 

1. Strokovnost 

2. Sodelovanje in timsko delo 

3. Etičnost in zaupanje 

4. Kakovost 

5. Razvojna usmerjenost 

6. Predanost 
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6.2.1 STROKOVNOST 
 

Naše delo temelji na znanju in usposobljenosti, ki ga z nenehnim učenjem in 
izpopolnjevanjem nadgrajujemo, s čimer sledimo najnovejšim strokovnim smernicam. 
Svoje delo opravljamo odgovorno in profesionalno. Zaupamo v moč znanja in svoje 
znanje delimo med seboj. 

 

Načrtno vzpodbujamo raziskovalno delo zdravnikov, pridobivamo habilitirane učitelje 
obeh medicinskih fakultet ter izpolnjujemo zahteve Pravilnika o pogojih in postopku za 
pridobitev naslova klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek. 

 

Svojo strokovnost, katere učinek so uspešni izidi zdravljenja, izkazujemo s kazalniki 
kakovosti. Potrjujemo jo tudi z aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih in objavami v 
strokovni literaturi v Sloveniji in izven njenih meja. 

 

6.2.2 SODELOVANJE IN TIMSKO DELO 
 

Verjamemo v skupen cilj in moč tima, zato upoštevamo različna mnenja, prispevke, 
vloge, znanja in veščine vseh članov tima. Jasno določimo naloge. Med nami vlada 
pozitivno vzdušje, da lahko vsak član tima izrazi svoje mnenje in predloge. Sodelavcem 
priskočimo na pomoč, spoštujemo dogovore ter komuniciramo odkrito, enostavno in 
razumljivo. Smo spoštljivi, odgovorni in profesionalni. 

 

6.2.3 ETIČNOST IN ZAUPANJE 
 

Zaposleni s svojim delovanjem in vedenjem izkazujemo medsebojno spoštovanje do 
pacientov in njihovih svojcev, sodelavcev ter vseh ostalih, s katerimi se srečujemo pri 
svojem delu.  

 

Vestno skrbimo za varovanje osebnih podatkov in ostalih občutljivih informacij o 
zdravstvenem stanju pacientov. S svojim delovanjem ustvarjamo varno okolje z 
ustreznimi notranji kontrolami za obvladovanje tveganj, napak in nepravilnosti pri delu. 
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Stojimo za svojimi dejanji in besedami ter za svoje delo in napake prevzemamo 
odgovornost. Smo pošteni. S pacienti, njihovimi svojci in sodelavci komuniciramo 
odkrito in z občutkom. 

 

6.2.4 KAKOVOST 
 

Z dobro organiziranostjo zagotavljamo uspešno, učinkovito in varno zdravstveno 
obravnavo, ki jo transparentno izkazujemo s kazalniki kakovosti. Pri tem smo 
gospodarni ter učinkovito rabimo kadrovske, prostorske in materialne vire. 

 

6.2.5 RAZVOJNA USMERJENOST 
 

Nenehno spremljamo razvoj strokovnih smernic in nove tehnologije zdravljenja, ki jih 
prenašamo v prakso. Spremljamo, delimo in udejanjamo dobre prakse. Širimo in 
krepimo prostorske in materialne vire bolnišnice. 

 

Usmerjeni smo v strokovni in osebnostni razvoj svojih zaposlenih ter visoko kulturo 
medsebojnih odnosov, kar se odraža v sodelovanju, dvosmernem komuniciranju in 
spoštovanju. 

 

6.2.6 PREDANOST 
 

S  profesionalnim, srčnim in zavzetim odnosom do dela smo izpolnili organizacijske in 
delovne pogoje, da je pacient v središču naše pozornosti. Pacientu nudimo najboljšo 
možno zdravstveno oskrbo. 

 

Dobrobit pacienta vedno postavljamo pred lastne interese, ki jih usklajujemo  s cilji 
naše bolnišnice. Pacienti in njihovi svojci lahko vedno zastavijo vprašanja, ki jih 
zanimajo, in nanje tudi dobijo odgovore. 

 

Svojo predanost bolnišnici, pacientom in sodelavcem izkazujemo z dobro voljo, 
prijaznostjo, pozitivno naravnanostjo ter usmerjenostjo v rešitve. 
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6.3. VIZIJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE 2025 

Leta 2025 smo največja regionalna splošna in učna, mednarodno 
akreditirana bolnišnica v državi, primerljiva z najboljšimi  
mednarodno akreditiranimi bolnišnicami v evropskem prostoru, ki 
delujejo na akademski ravni (Academic hospital*). Svojo kakovost 
dokazujemo s prospektivnim spremljanjem kazalnikov strokovne in 
poslovne odličnosti. 
 
Pacient je v središču naše obravnave. 
 
Z vrhunsko usposobljenimi in srčnimi strokovnjaki ter visoko 
tehnologijo v sodobno opremljenih prostorih zagotavljamo celostno 
obravnavo pacientov na enem mestu. 
 
Kot družini prijazno podjetje s polnim certifikatom svojim 
sodelavcem zagotavljamo spodbudno, prijetno in varno delovno 
okolje, dodatno izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. S 
tem jim omogočamo strokovno in osebnostno rast ter večjo 
pripadnost in zadovoljstvo. 
 
Smo dobri gospodarji; optimizirali smo organizacijo in procese dela. 
 
Uporabljamo sodobno informacijsko tehnologijo, s katero smo 
zagotovili brezpapirno poslovanje. 
 
Uvedli smo nova in najzahtevnejša področja zdravljenja: 
minimalno invazivne in hibridne kirurške tehnike,  
kardiokirurgijo, pulmologijo, 24-urno interventno kardiologijo in 
nevrologijo, ortogeriatrijo, paliativno oskrbo in bolnišnično 
rehabilitacijo. 
 
* Academic Hospital (EU naziv): pomeni manj kot Clinical Centre, a po vsebini več kot 
»Splošna bolnišnica«, saj naziv kaže na višje standarde in večjo zahtevnost storitev. 
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7. KLJUČNA PODROČJA DELA  - ANALIZA PREDNOSTI, 
SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI TER STRATEŠKI 
IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 

7.1. UPORABNIKI 
 

7.1.1 PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Večji nabor storitev kot ostale bolnišnice, tako po 
obsegu kot po zagotavljanju storitev na enem 
mestu (oddelki intenzivne terapije, interventni 
posegi, transfuzijski center, laboratorijske 
storitve). 

 Izkušnje. 
 Zagotovljeni specialni kadrovski viri (anestezisti, 

neonatologi, eit, oiim, transfuziologi, …). 
 Razvoj stroke in nadgradnja storitev. 
 Od drugih regijskih bolnišnic smo boljši zaradi 

vrhunske opreme in vodilnega znanja na 
določenih področjih:  
a) urologija (robot), 
b) gin.-por. odd., (brez čakalne dobe, predavanja 
za starše, 24 ur prisoten neonatolog, izvajamo 
ves nabor laparoskopskih operacij),  
c) otroška kirurgija (oddelek za ločeno obravnavo 
otrok za krg. posege),  
d) dializa (izvajanje večjega števila zahtevnejših 
dializ), 
e) nevrologija (enota za možgansko kap),   
f) otroški oddelek (obravnava otrok z motnjami 
spanja), 
g) UC (pediatrični UC),  
h) IT (elektronsko spremljanje pacientov z 
elektronsko temperaturno listo),  
i) hematoonkologija (dnevna bolnišnica) 
j) kardiologija (izvajanje interventne 
koronarografije, …)., 

 Enotna točka za naročanje .                   
 Koordinatorji primera. 

 

 
 Premalo samoplačniških 

storitev.                       
 Dolge čakalne dobe.                                             
 Malo pacientov v dnevni 

obravnavi (DH).                           
 Premalo nadstandardnega 

bivanja. 
 Nimamo zagotovljene 24- urne 

obporodne analgezije.                                                                    
 Nimamo operacijske dvorane za 

porodno sobo v porodnem bloku.                                                 
 Nimamo prebujevalnice za gin. 

in orl. operacijske dvorane.                                 
 Otroci niso združeni na enem 

mestu.                                       
 Ni negovalnega oddelka.                                                        
 Ni paliativnega oddelka.                                      
 Ni geriatričnega oddelka. 
 Razpršeno naročanje na 

storitve.                          
 Premalo časa za kontakt in 

pogovor z pacienti.                                                                               
 Nepovezane aktivnosti 

(odločitev, naročanje, dodatne 
preiskave, izvedba) – predolgo 
čakanje. 
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ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Brez ali kratke čakalne dobe.                                          
 Zagotavljanje varnosti.                            
 Upoštevanje želja uporabnikov (način obravnave, 

izbira izvajalca, nadstandard, …). 
 Priprava na situacijo v primeru zapiranja manjših 

bolnišnic.                                                             
 Upoštevati in se pripraviti na demografske 

spremembe (paliativa, geriatrija, …).                                                      
 Slediti razvojem strok. 
 Poenotenje naročanja. 

 

 Neustrezno plačilo opravljenih 
storitev.                                                   

 Javni plačilni razredi (slabe 
možnosti nagrajevanja 
dodatnega dela). 

 Odhajanje usposobljenega 
osebja. 

 Nepripravljenost na 
demografske spremembe.                                                 

 Premajhna dostopnost in 
znanje. 
 

 
7.1.2 STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Ponujamo premajhen 
obseg tržnih 
samoplačniških storitev. 

1. Do 30. 6. 2019 izpolnimo pogoje za 
izvajalce in paciente, uporabnike 
samoplačniških tržnih storitev. 

2. Do 31. 12. 2019 postopoma po 
posameznih področjih dela večamo obseg 
tržnih storitev (npr. nadstandardna 
namestitev, nadstandardne storitve – 
zdravstvene in nezdravstvene).  

2. Imamo predolge čakalne 
dobe. 

3. Do 31. 12. 2019 analiziramo posamezna 
področja dela in na dopustnih področjih 
povečamo obseg dela v okviru plačanega 
programa.  

3. Visoka kakovost našega 
dela (zdravstvene storitve, 
…) v okolju ni dovolj 
prepoznana. 

4. Do 31. 12. 2019 načrtujemo in izvedemo 
aktivnosti bolnišnice za izboljšanje 
prepoznavnosti doma in širše: 
predstavitve v medijih, šola za posamezne 
skupine pacientov. 

4. Nimamo popisanih 
procesov za akutno 
obravnavo starostnikov. 

5. Do konca leta 2021 popišemo procese za 
akutno obravnavo starostnikov. 

5. Nimamo 
interdisciplinarnega tima, 
ki bi geriatrične paciente 
in paciente, potrebne 

6. Do konca leta 2019 oblikujemo 
interdisciplinarni tim strokovnjakov 
(kirurg, internist, anesteziolog, klinični 
farmacevt) za celostno obravnavo 
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paliativne oskrbe, 
obravnaval celostno. 

geriatričnih pacientov in pacientov, 
potrebnih paliativne oskrbe. 

 

7.2 ZAPOSLENI 
 

7.2.1 PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Visoko kvalificiran kader. 
 Znanje in izkušnje. 
 Visoka strokovnost zdravnikov 

in drugih zdravstvenih 
strokovnjakov. 

 Pripadnost predvsem starejše 
strukture kadra. 

 Konstantno strokovno 
izobraževanje. 

 Dolgoročno stabilno 
zaposlovanje zdravstvenih 
delavcev. 

 

 Neustrezno nagrajevanje delavcev. 
 Neenakomerna obremenjenost kadra. 
 Nedefinirani normativi dela v rednem času. 
 Pomanjkanje zdravniškega osebja določenih 

specialnosti. 
 Nemotiviranost, preobremenjenost osebja. 
 Podhranjenost z osebjem (pralnica, kuhinja). 
 Visoka bolniška odsotnost. 
 Ne merimo doseganja ciljev – kljub izvajanju letnih 

razgovorov.  
 Sindrom izgorevanja.  
 Višja povprečna starost zaposlenih. 
 Slaba komunikacija. 
 Slaba pripravljenost zaposlenih na spremembe. 

 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Postavitev normativov na državni ravni. 
 Ureditev delovnopravne zakonodaje (nagrajevanje 

uspešnejših). 
 Uvedba strateškega načrtovanja in izbiranja kadra. 
 Učinkovito uvajanje in spoznavanje bolnišničnega 

okolja (uvajalni programi, uvajalni seminarji, 
kroženje, povezovanje medicinski/nemedicinski del). 

 Učinkoviti redni letni razgovori in načrtovanje karierne 
poti. 

 Večja fleksibilnost zaposlenih. 
 Zmanjšanje obremenjenosti zaposlenih z nadgradnjo 

informacijske in komunikacijske infrastrukture. 
 Razvijanje organizacijske kulture (spodbujanje 

timskega dela, osebna rast zaposlenih, kreativnost 
posameznikov). 

 

 Pomanjkanje ustreznega 
kadra na trgu dela. 

 Slaba možnost 
napredovanja določenih 
poklicnih skupin. 

 »Vrtičkanje« - vsak oddelek 
se obnaša kot samostojna 
enota brez povezave z 
drugimi oddelki oziroma 
celotno bolnišnico. 

 Odhod strokovnjakov zaradi 
nestimulativnega plačilnega 
sistema. 

 Neustrezni načini 
zaposlovanja (določen čas). 
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 Ciljno in vodeno izobraževanje zaposlenih in 
oddelkov/služb – razvoj ključnih kadrov in 
kompetenc.  

 Uvedba izhodnih razgovorov. 
 

 Spreminjanje zakonodaje 
brez možnosti vpliva 
(koncesije). 
 

 
 
7.2.2. STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Nimamo učinkovitega 
sistema upravljanja s 
človeškimi viri. 

1. Leta 2025 dosežemo vrednost vsaj 4 (na 
lestvici od 1 do 5) za vse kazalnike iz 
merjenja organizacijske klime. 

2. Do konca leta 2020 posodobimo letne 
razgovore.  

2. Zaradi pomanjkanja 
doktorjev znanosti ne 
izpolnjujemo pogojev za 
pridobitev naziva 
kliničnih oddelkov. 

3. Vsako leto zagotovimo finančna sredstva za 
financiranje študija trem bodočim 
doktorjem znanosti. 

3. Nimamo ciljnega 
usposabljanja za 
zaposlene in za vodje. 

4. Do začetka leta 2020 vzpostavimo sistem 
za karierni razvoj posameznega delavca. 

5. V letu 2020 začnemo z modularnim 
usposabljanjem vodij in zaposlenih glede 
na zaznane potrebe. 

4. Ne tržimo izobraževanja 
za potrebe zunanjega 
okolja. 

6. Do konca leta 2021 pripravimo katalog 
strokovnih izobraževanj za zunanje 
uporabnike.  

5. Imamo visoko bolniško 
odsotnost, cca. 5 %. 

7. Do konca leta 2020 znižamo bolniško 
odsotnost pod 4,5 %.  

8. Leta 2020 začnemo celovit projekt 
Promocija zdravja na delovnem mestu. 
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7.3 FINANCE/POSLOVANJE 
 

7.3.1. PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Imamo  130-letno  tradicijo na  področju 
izvajanja  zdravstvene dejavnosti;  
naše strokovno delo je prepoznavno  v 
slovenskem prostoru in širše;  
znanje se medgeneracijsko prenaša in 
dopolnjuje. 

 Smo tretja največja bolnišnica v 
Sloveniji,  
smo  medregijska bolnišnica -  
izvajamo vse dejavnosti - naša velikost  
nam omogoča multidisciplinarni pristop k 
pacientu. 

 Smo aktivni pri razvoju slovenskega 
zdravstva (stroke in politike). 

 Edini v Sloveniji  že izvajamo celotno 
urgentno dejavnost (UCC, PUC, SNMP). 

 Smo ekonomsko najučinkovitejša 
slovenska bolnišnica (doktorska 
raziskava). 

 Naše poslovanje na vseh področjih je 
transparentno  (npr. transparentnost 
postopkov nabav, …). 

 Uvajamo sodobne metode vodenja 
bolnišnice (standardizacija materialov, 
optimizacija delovanja operacijskih 
dvoran, interni normativi dela,  
evidentiranje in razporejanje delovnega 
časa, informatizacija procesov, …). 

 Zaposleni smo pripadni bolnišnici.  
 Vidik pacienta in svojca:  

- sledimo razvoju stroke v Sloveniji in v 
svetu (metode, materiali, …); 
- zdravimo vse paciente (ne samo 
"lažjih", tako kot je praksa v zasebnih 
centrih in nekaterih drugih regijskih 
bolnišnicah). 

 Vidik lastnika: smo ekonomsko stabilna 
bolnišnica. 

 

 V primerjavi z zasebniki, ki izvajajo 
zdravstveno dejavnosti: nismo izkoristili 
vseh možnosti za samoplačniške 
zdravstvene storitve. 

 Omejujejo nas prostorska stiska  in  
razdrobljenost bolnišnice ter s tem 
povezani večji stroški (transportne poti, 
vzdrževanje, kadri). 

 Nismo izkoristili vseh možnosti na 
področju ustreznega/optimalnega  
kodiranja (zaračunavanja)  zdravstvenih 
storitev, zaradi česar imamo potencialni 
izpad prihodka. 

 Nismo izkoristili vseh možnosti na 
področju dviga  produktivnosti dela. 

 Naša oprema je zelo dotrajana.  
 Pri pridobivanju finančnih sredstev za 

določene programe, ki jih izvajamo in še 
niso plačani,  nismo bili  v celoti uspešni 
(npr. fizioterapija, …). 

 Vidik pacienta in svojca: 
- čakalne dobe na določenih dejavnostih 
bi lahko bile krajše, 
- neustrezne standarde bivanja v starem 
delu bolnišnice (ležanje na hodnikih, …) 
bi lahko izboljšali. 

 Vidik lastnika: boljše vodenje bolnišnice. 
 Vidik ZZZS in ostalih zavarovalnic:  

- lahko bi imeli manj napak pri 
zaračunavanju storitev (pravilnejše 
kodiranje) in  
- izvedli več programa, za katerega so na 
voljo finančna sredstva.  

 Pri pridobivanju dodatnih (EU) virov 
financiranja imamo še veliko 
neizkoriščenih možnosti.  

 Pri vključevanju  "javnih del" v delovanje 
bolnišnice imamo še neizkoriščene 
možnosti.   
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 Vidik ZZZS in ostalih zavarovalnic: smo 
bolnišnica, ki sledi/se odziva 
vsakoletnim načrtom ZZZS.  

 Vidik lokalnega okolja: smo eden 
največjih delodajalcev v regiji, smo 
stabilen in dober delodajalec.  

 Vidik dobaviteljev: upoštevamo plačilne 
roke do dobaviteljev  (bili smo med 
boljšimi slovenskimi bolnišnicami).  

 Vidik varovanja okolja: usmerjeni smo v 
energetsko učinkovitost in okoljsko 
naravnano poslovanje (npr. odpadne 
vode, emisije, hrup). 

 Velikost bolnišnice. 
 Povezanost poslovnega in strokovnega 

dela vodenja bolnišnice. 
 Timsko delo, dobri medsebojni odnosi. 
 Naše aktivnosti in prizadevanja so 

usmerjene k boljši zdravstveni oskrbi 
pacientov. Težimo k procesni 
organiziranosti (npr. žilni center).   

 Zelo dobra organiziranost krvodajalstva v 
regiji in pripadnost krvodajalcev  naši 
bolnišnici. Transfuzijska dejavnost je 
organizirana v okviru SBC. 

 Smo med boljšimi bolnišnicami po 
kriteriju Kumulativni poslovni rezultat 
(izguba/dobiček) po stanju na dan 31. 
12. 2016,  ki je bil presečni datum za 
uvedbo sanacij. Nismo pa še optimalni na 
tem področju.  

 Smo med boljšimi bolnišnicami po 
kriteriju kratkoročne likvidnosti, nismo 
pa še optimalni na tem področju. 
 
 
 
 
 

 Pri pridobivanju donacijskih sredstev za 
namene nakupa osnovnih sredstev imamo 
še neizkoriščene možnosti.  

 Izboljšamo lahko področje vodenja na 
vseh ravneh – delovanje po sistemu 
"NAČRTUJ, NAREDI, PREVERI, UKREPAJ". 

 Sistem zbiranja podatkov o stroških 
lahko razširimo na spremljanje podatkov 
o stroških zdravljenja po posameznem 
pacientu (Namen: 1.  boljše 
obvladovanje stroškov poslovanja  2. 
lažje dogovarjanje s plačnikom glede 
plačila celotnih stroškov opravljenih 
storitev). 

 Hitreje se lahko prilagajamo 
spremembam, na katere se odziva tudi 
naša konkurenca na trgu zdravstvenih 
storitev.  

 Boljše ocenjujemo in obvladujemo 
tveganja na področju financiranja in 
poslovanja.  

 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Staranje prebivalstva:  večje 
potrebe po izvajanju 
zdravstvenih storitev 
(povpraševanje po 
zdravstvenih storitvah se  bo 
povečevalo). 

 

 Nevarnost nadaljevanja prakse pozno določenih 
letnih pogojev poslovanja (datum sklenitve pogodbe 
z ZZZS). 

 Nevarnost nadaljevanja prakse ZZZS na področju 
nepredvidljivega in nepreglednega financiranja 
zdravstvenih storitev.  
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 Pri lastniku si zagotoviti 
sredstva za financiranje 
novogradnje in drage 
medicinske opreme.  

 Lega znotraj države - 
osrednja Slovenija, veliko 
zdravilišč (možnost 
povezovanja z zdravilišči na 
področju hospitalne 
dejavnosti - zdravstveni 
turizem). 

 Reforma na področju 
zdravstva bi morala imeti 
pozitiven vpliv na stabilno 
poslovanje zavoda.  

 Predvideno je sprejetje 
standardov in normativov 
dela na nacionalni ravni, kar 
bo ugodno vplivalo na 
področje obvladovanja 
stroškov v SBC.  
 

 Ni strategije razvoja zdravstva v Sloveniji: (Ni mreže  
bolnišnic, nihanja med specializacijo bolnišnic, …) in 
s tem netransparentno dodeljevanje novih 
programov. 

 Organizacijska oblika bolnišnice:  nevarnost 
nedorečene zakonodaje glede morebitnega 
preoblikovanja JZZ. 

 Morebitna neregulirana privatizacija in odhod 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter prelivanje 
programov dela v zasebni sektor.  

 Pomanjkanje zdravstvenega kadra na trgu dela: 
(težko pridobiti nov kader, naš izkušen kader pa bo 
zanimiv za ostale izvajalce) - vpliv na realizacijo 
programa.  

 Dobavitelji materiala in storitev: nevarnost za  še 
večji monopol dobaviteljev na področju zdravil in 
zdravstvenega materiala. 

 Hiter razvoj vseh vrst  tehnologij: potencialna 
nevarnost, da pričnemo zaostajati z uvajanjem le-teh 
v bolnišnično poslovanje zaradi pomanjkanja 
sredstev za investicije oz. premajhno vrednotenje 
zdravstvenih storitev.  

 Sprememba plačilnih rokov do dobaviteljev:   60-
dnevni plačilni rok za bolnišnice v sanaciji  je 
zakonsko  omejen samo  do 31. decembra 2021 (to bo 
imelo takrat negativen vpliv na likvidnost). 

 Zakonskim spremembam na področju dvigovanja 
cene dela ne sledi tudi rast cen zdravstvenih storitev. 
Enako velja tudi za druga zakonska določila, ki 
povečujejo stroške.   

 Premajhen delež sredstev v ceni zdravstvenih 
storitev namenjen za investicije.  

 Zakonodaja s področja DDV (izstavljanje računov 
neposredno pacientu), ki ni usklajena s samim 
sistemom financiranja. 
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7.3.2 STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Ne zbiramo in ne vrednotimo 
stroškov zdravljenja 
posameznega pacienta. Tako 
ne zmoremo racionalizirati 
stroškov in le-teh 
argumentirati plačniku. 

1. Do konca leta 2022 vzpostavimo 
sistem zbiranja stroškov dela in 
materiala po posameznem pacientu 
za vse oddelke. 

2. Nimamo stabilnega 
poslovanja. 

2. Do konca leta 2020 bolnišnica 
posluje uravnoteženo; prihodki so 
vsaj enaki stroškom. 

3. Glede na velikost regije in 
strokovno raven bolnišnice 
imamo premajhen delež 
(nedoseganje medicinskega 
programa) na trgu plačanih 
zdravstvenih storitev iz 
blagajne ZZZS. 

3. Na račun povečanja našega tržnega 
deleža  obstoječih zdravstvenih 
storitev v letu 2025 izkazujemo 4 % 
več prihodkov kot v letu 2018 (brez 
upoštevanja dviga cen storitev). 
Rast je uravnotežena po letih. 

4. Zadnjih 5 let pada dodana 
vrednost na zaposlenega.  

4. Do konca leta 2025 povečamo 
dodano vrednost na zaposlenega za 
5 % (število opravljenih storitev/ 
zdravnik, sestra). 

5. Ne zagotavljamo finančnih 
sredstev za izvajanje 
investicij ter vzdrževanja 
stavb in opreme. 

5. Vsako leto od 2020 naprej se 
uspešno prijavimo na vsaj en 
projekt za novo medicinsko opremo 
pri ustanovitelju v vrednosti več kot 
0,5 mio EUR in na vsaj tri evropske 
projekte, ki jih razpiše ustanovitelj, 
ter zagotovimo lastna sredstva. 
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7.4. STORITVE 
 

7.4.1. PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 
 

 Razvejanost izvajanja zdravstvenih storitev 
omogoča, da v primeru izpada storitev 
(prihodkov) na določenih področjih le-to 
lahko nadomestimo z izvajanjem drugih 
storitev.  

 Posegamo tudi v izvajanje terciarnih 
storitev. 

 Imamo široko razvito ambulantno dejavnost 
in s tem nudenje storitev preko meja 
matične regije (nevrologija, infektologija, 
ORL, …). 

 Imamo organizirano celovito urgentno 
dejavnost na enem mestu. 

 Visokokvalificiran kader, ki ga omogoča večja 
kritična masa zaposlenih od ostalih regijskih 
bolnišnic. 

 Vrhunska oprema in vodilno znanje na 
določenih področjih/dejavnostih - robotska 
kirurgija, pediatrija (UZ dejavnost). 

 Zagotavljamo kompleksne, celovite storitve – 
pacientom nudimo možnost, da jim ni treba 
iskati storitev poleg pri nas še v terciarnih 
ustanovah.  

 Kompleksno izvajanje urgentne dejavnosti. 
 Nenehen razvoj in poseganje po izvajanju 

vrhunske medicine ter s tem privabljanje 
vrhunskega kadra.  

 Procesna organiziranost na nekaterih 
področjih. 

 Samooskrbna dejavnost na podpornih 
medicinskih področjih, ki jih regijske 
bolnišnice nimajo (transfuzija). 

 Samooskrbna dejavnost na nemedicinskih 
področjih (kuhinja, pralnica, vzdrževanje).  

 Imamo široko in dobro razvite vse podporne 
medicinske  dejavnosti (medicinska 
rehabilitacija, laboratorij,  patologija, 
sterilizacija, transfuzija). 
 

 

 Smo velik organizacijski sistem, ki 
zato rabi dalj časa na prilagoditev 
spremembam kot manjši sistemi. 

 Pomanjkanje nosilcev dejavnosti na 
določenih področjih. 

 Specializiranost za določene vrste 
storitev (npr. operacije kile) v 
manjših bolnišnicah omogoča boljšo 
organizacijo dela in s tem večjo 
učinkovitost. 

 Slabo zagotavljanje negovalne 
oskrbe, paliativne oskrbe. 

 Predolge čakalne dobe. 
 Dolgo čakanje na obravnave pred 

vrati ambulant. 
 Majhen obseg trženja medicinskih in 

nemedicinskih storitev izven ZZZS. 
 Ni možnosti nagrajevanja glede na 

rezultate dela v vseh segmentih 
poslovanja. 
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ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Razvoj robotske kirurgije na drugih področjih 

medicine. 
 Večanje deleža enodnevnih obravnav. 
 Izpopolnitev oz. dograditev zagotavljanja 

celovite zdravstvene oskrbe s paliativno oskrbo, 
ki jo potrebuje in tudi pričakuje prebivalstvo.  

 Glede na pomanjkanje bolnišničnih 
rehabilitacijskih zmogljivosti v Sloveniji uvajanje 
novosti na tem področju v regijske  bolnišnice – 
uvedba bolnišnične rehabilitacijske dejavnosti. 

 Večje trženje podpornih medicinskih dejavnosti 
(laboratorij, patologija, rehabilitacija, 
sterilizacija). 

 Uvedba lekarniškega robotskega sistema bi 
omogočala izboljšave na več področjih (poslovni 
del, strokovni del). 

 Iskanje tržnih niš izven meja Slovenije - Rusija, 
Bližnji Vzhod, Hrvaška. 

 Okrepitev vloge in pomembnosti izkazovanja 
opravljenih storitev in s tem izpopolnitev sistema 
obračunavanja v okviru procesov bolnišnice. 

 Povezovanje s prostovoljnimi zavarovalnicami oz. 
prilagajanje novim zdravstvenim zavarovanjem. 

 Prilagajanje družbenim spremembam in dejstvu 
višjega standarda določenega sloja prebivalstva 
in njegovim zahtevam – nadstandardne 
namestitve. 

 Prilagajanje na hitrejši odziv in nudenje storitev, 
ki predstavljajo večjo kakovost življenja, bivanja 
(obporodna analgezija, izboljšani bivanjski 
standardi tudi v smislu zagotavljanja boljšega 
počutja, …).  

 Nudenje storitev z vidika bolj celostne obravnave 
človeka (prehransko svetovanje, …). 

 Krepitev vloge preventivne zdravstvene 
dejavnosti in njen vpliv na sekundarno dejavnost 
bo pomenila potrebo po večjem povezovanju in 
sodelovanju z vsemi nivoji javnega zdravstva. 
 

 Togost zakonodaje na področju 
stimulativnega nagrajevanja 
kadra. 

 Spremembe obračunskih 
modelov.  

 Odtok storitev v druge 
bolnišnice. 

 Pomanjkanje nosilcev 
dejavnosti. 

 Kanaliziranje tržno zanimivih 
programov v zasebni sektor, 
ostajanje tržno nezanimivih 
programov v bolnišnicah. 

 Krepitev vloge prostovoljnih 
zavarovalnic in njihova čedalje 
ostrejša  usmerjenost v tržnem 
obnašanju. 

 Težnja javnih uslužbencev po 
večjih zaslužkih in zato delnih 
zaposlitev v javnih zavodih ali v 
skrajni varianti potrebno iskanje 
določenih nosilcev dejavnosti 
povsem izven sistema javnih 
uslužbencev. 

 Sprememba družbene klime in 
prihod novih generacij – nove 
vrednote – nemotiviranost za 
delo preko polnega delovnega 
časa in s tem težave pri 
zagotavljanju 24-urne oskrbe.  

 Uvajanje plačila storitev v 
povezavi s kakovostjo – potrebna 
prilagodljivost na to.  

 Dnevna bolnišnica; tržna 
dejavnost izven ZZZS; večje 
"tržno" obnašanje tudi v okviru 
nudenja storitev za ZZZS. 
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7.4.2. STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. V bolnišnici imamo trenutno cca. 
3 % pacientov, ki bi jih v primeru 
enakega ali boljšega financiranja 
lahko obravnavali v dnevni 
bolnišnici. 

1. Do konca leta 2020 izvajamo 
naslednje število posegov v dnevni 
bolnišnici: 
 operacija kil pri odraslih: 250 letno 
 koronarografija: 200 letno,  
 odstranitev osteosintskega 

materiala: 250 letno, 
 haluxi: 130 letno, 
 ORL: 100 letno. 

2. Zaradi pomanjkanja prostorov in 
kadrov ne zagotavljamo 
podaljšane neakutne obravnave 
bolnikov, zato obravnavamo 
manj akutnih bolnikov. 

2. Do konca 2024 določimo prostor in 
izdelamo organizacijsko strukturo 
oddelka za podaljšano neakutno 
obravnavo bolnikov ter opredelimo 
potrebne vire in obseg dela. 

3. Pacienti, ki potrebujejo 
paliativno oskrbo, so danes 
razpršeni po celotni bolnišnici. 
Njihova zdravstvena oskrba ni 
optimalna.  

3. Do konca leta 2024 za potrebe 
paliative zagotovimo 18 bolniških 
postelj na enem mestu ter ustrezno 
negovalno in zdravniško osebje. V ta 
namen pridobimo sredstva v okviru 
pogodbe z ZZZS. 

4. Zmogljivosti za bolnišnično 
rehabilitacijo v državi so 
premajhne glede na potrebe. 
Pacienti, ki  potrebujejo to 
oskrbo, je ne dobijo v zadostni 
meri ali pa sploh ne.  

4. Za namen bolnišnične rehabilitacije na 
sekundarni ravni do konca leta 2022 
uredimo samostojni oddelek z 10 
bolniškimi posteljami in naslednjim 
osebjem: fizioterapevti, logoped, 
klinični psiholog, del. terapevt, zdr. 
fiziater, negovalno osebje.  Sredstva 
za ta namen pridobimo v okviru 
pogodbe z ZZZS. 

5. Demografske spremembe – zaradi 
povečanja števila starejših 
prebivalcev in podaljšanja 
življenjske dobe imajo pacienti 
več spremljajočih bolezni. Ti 
pacienti so nameščeni po vseh 
oddelkih. 

5. Do konca leta 2025 za vzpostavitev 
geriatričnega oddelka pridobimo 
finance v okviru pogodbe z ZZZS. 
Geriatrični oddelek obsega 35 
bolnišničnih postelj ter ustrezno  
negovalno, zdravniško in 
rehabilitacijsko osebje. 
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7.5. KAKOVOST 
 

7.5.1 PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Dobro usposobljen kader. 
 Pridobljene mednarodne akreditacije 

(AACI). 
 Pridobljena/obnovljena dovoljenja za 

delo (JAZMP; MZ). 
 Ponovno pridobljena akreditacijska 

listina mednarodnega standarda za 
bolnišnice. 

 Dobro dokumentiran sistem 
spremljanja kakovosti. 

 Redni nadzori/izvajanje notranjih 
presoj. 

 Redne zunanje presoje. 
 

 

 Oteženo zbiranje podatkov – slabša 
odzivnost.  

 Časovno zamudno delo. 
 Neenakomerna obremenjenost kadra. 
 Nepreglednost obstoječe 

dokumentacije. 
 Izvedba zunanjih presoj zahteva višji 

strošek. 
 (Ne)zadostno poznavanje lastnih 

procesov in njihovih izidov –
pomanjkljivost merjenja. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Povezovanje z drugimi bolnišnicami 
(izmenjava dobrih praks). 

 Dodatna izobraževanja  zaposlenih. 
 Dodatna usposabljanja zaposlenih  s 

področja kakovosti in varnosti. 
 Tesnejše sodelovanje medicinskega in 

nemedicinskega osebja. 
 Implementacija aplikacije za 

elektronsko vodene dokumentacije. 
 Redna eksterna in interna 

usposabljanja. 
 Izboljšati stanje in kakovost storitev 

na osnovi spremljanja kazalnikov in 
ugotovitev presoj, ter ustrezno 
ukrepanje v povezavi s cilji. 

 Elektronsko beleženje neželenih 
dogodkov. 
 

 

 Kadrovska podhranjenost – zakonske 
omejitve. 

 (Ne) zavedanje zaposlenih o pomenu 
spremljanja kazalnikov kakovosti. 

 Nezadostna ozaveščenost zaposlenih 
glede zahtev novih regulativ in 
standardov. 

 Izguba mednarodnih akreditacij. 
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7.5.2 PSPN ANALIZA ZA PODROČJE TVEGANJ 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Lastna služba za notranjo 
revizijo. 

 Izdelana metodologija 
upravljanja tveganj.  

 Utečeni postopki (načrtovanje, 
izvajanje, poročanje). 

 Jasna razmejitev odgovornosti za 
upravljanje tveganj v bolnišnici. 

 Redno letno poročanje vrhnjemu 
managementu. 

 

 Premalo razpoložljivih virov glede na 
pomembnost upravljanja tveganj. 

 Slaba odzivnost nosilcev poslovnih procesov, ki 
so dokumentirani v bolnišničnem sistemu 
vodenja kakovosti. 

 Slabša prepoznavnost znotraj bolnišnice na 
ravni srednjega managementa in na strani 
organa upravljanja.  

 Neustrezna računalniška podpora. 
 Poročilo o upravljanju tveganj ni predmet 

predstavitve nižjim ravnem managementa. 
 

ZUNANJE OKOLJE 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 

 Prikaz primera  dobre prakse na področju JZZ in 
širše kot priložnost za utrditev pozitive javne 
podobe bolnišnice. 

 Aktualnost področja upravljanja tveganj v 
svetovni in domači strokovni javnosti na področju 
upravljanja in managementa bolnišnic. 

 Upravljanje tveganj se izpostavlja kot eno izmed 
ključnih področij delovanja zdravstvenih 
organizacij. 

 Učinkovito upravljanje tveganj, ki bo skladno z 
mednarodnimi standardi kakovosti, lahko 
bistveno poveča ugled bolnišnice tako v domačem 
kot tujem poslovnem okolju, kar prispeva k 
povečanju pritoka pacientov v našo bolnišnico. 

 Učinkovito upravljanje tveganj zmanjša obseg 
nepravilnega delovanja tako na nemedicinskem 
kot na medicinskem področju in s tem prispeva k 
zmanjšanju ugotovitev nepravilnosti s strani 
zunanjih nadzornih inštitucij (posledično manj 
kazni). 

 Zagotavljanje višje kakovosti zdravstvenih in 
upravno tehničnih storitev. 

 Zagotavljanje varnosti pacientov in zaposlenih v 
procesih zdravstvene obravnave. 

 Zagotavljanje večjega zadovoljstva uporabnikov 
in zaposlenih.  

 

 

 Zapostavljanje razvoja 
upravljanja tveganj na 
državni ravni zaradi 
pomanjkanja resursov. 

 Zanemarjanje področja s 
strani snovalcev zdravstvene 
politike na ravni države. 

 Zapostavljanja strokovnega 
razvoja področja upravljanja 
tveganj v našem okolju v 
primerjavi s svetovnimi 
trendi. 
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7.5.3 STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Na temelju kazalnikov 
kakovosti izvajamo premalo 
ukrepov za izboljšanje 
kakovosti na medicinskem in 
nemedicinskem področju. 

1. Na osnovi izbranih kazalnikov 
kakovosti do konca leta 2020 
pripravimo akcijski načrt ukrepov za 
izboljšanje kakovosti. 

2. Zbiranje podatkov in analiza 
medicinskih in nemedicinskih 
kazalnikov kakovosti nista 
zadostno računalniško 
podprta, zato ni učinkovitega 
poročanja in ukrepanja. 

2. Do konca leta 2019 zagotovimo 
računalniško podporo evidentiranja 
medicinskih in nemedicinskih 
kazalnikov kakovosti ter 
informatizacijo dokumentov sistema 
vodenja kakovosti. 

3. Sistem upravljanja varnosti 
informacij (SUVI) ni zadostno 
implementiran v procesih SB 
Celje, kar slabi učinkovitost 
sistema vodenja kakovosti. 

3. Do konca septembra 2019 izvedemo 
revizijo IT rešitev. 

4. Do konca leta 2020 zaposlene 
seznanimo s politikami SUVI in politike 
SUVI, kjer je to potrebno, opredelimo 
s podrobnejšimi izvedbenimi 
dokumenti. 
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7.6 ORGANIZACIJA DELA IN PROCESOV 
 

7.6.1 PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Posamezna medicinska področja, kjer 
zagotavljamo vrhunske storitve in 
oskrbo. 

 Novi načini zdravljenja, nove tehnike. 
 Usposobljen kader.  
 Sistemi usposabljanja kadra. 
 Osebni odnos do pacienta. 
 Prijaznost zaposlenih. 
 Optimalna velikost za delovanje – 

kritična masa pacientov in osebja, ki 
omogoča 24-urno oskrbo. 

 Imamo koordinatorje primera in 
koordinatorje odpusta. 

 

 Hierarhična in razvejana 
organizacijska struktura.  

 Veliko število  korakov pri sprejemanju 
odločitev. 

 Medoddelčno/interdisciplinarno 
sodelovanje. 

 Veliko število zelo majhnih 
organizacijskih enot. 

 Razporeditev prostorov. 
 Financiranje ne sledi novim načinom 

zdravljenja. 
 Visoki stroški za usposabljanje in 

strokovno izobraževanje zaposlenih. 
 Potreba po 24-urni neprekinjeni 

specialistični oskrbi bolnikov. 
 Nimamo koordinatorja zdravstvene 

obravnave. 
 Premalo aktivnega vpliva na izvajanje 

procesov. 
 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Terciarni nivo izvajanja zdravstvene 
dejavnosti na posameznih področjih. 

 Dolgoživa družba – velike potrebe po 
zdravstvenih storitvah. 

 SB Celje je učna bolnišnica za srednje 
in visoke šole ter fakultete v skladu z 
odločbo MZ. 

 

 Omejitve zaradi premajhnega števila 
primerov posamezne vrste. 

 Stari pacienti, ki potrebujejo veliko 
fizične pomoči. 

 Starejši zaposleni, ki potrebujejo 
prilagoditve delovnega okolja svojim 
zmožnostim in sposobnostim.   

 Pomanjkanje kadra zaradi 
demografskih razlogov. 
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7.6.2 STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Zaradi demografskih sprememb 
in razvoja medicinske 
tehnologije se spreminjajo 
potrebe uporabnikov in pogoji 
dela zaposlenih.  

1. Postopoma, do konca leta 2023 
popišemo vse procese, jih uvedemo, 
analiziramo in predlagamo 
izboljšave, ki jih vpeljemo v prakso. 
Nato merimo uspešnost, učinkovitost 
in gospodarnost predlaganih ukrepov 
– izboljšav na temelju vnaprej 
opredeljenih sodil.  

2. Procesi dela niso najbolje 
organizirani, kar se kaže v 
neracionalnosti, slabi volji 
zaposlenih in nezadovoljstvu 
uporabnikov. 

2. Do konca leta 2022 pripravimo 
prenovljeno organizacijsko strukturo 
- organigram SB Celje.  

3. Nimamo dovolj natančno 
opredeljenih nalog in 
pristojnosti vodij 
organizacijskih enot. 

3. Na temelju nove organizacijske 
strukture do konca leta 2023 
uskladimo naloge, pristojnosti in 
odgovornosti vodij posameznih 
organizacijskih enot. Podrobneje 
prilagodimo opise delovnih mest 
zaposlenih v sistemizaciji delovnih 
mest po posameznih oddelkih in 
poklicnih skupinah. 
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7.7 PROSTOR, OBJEKTI IN OPREMA 
 

7.7.1 PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Jasno analiziranje 
in načrtovanje 
investicijskih 
potreb. 

 Naše dobre prakse 
s področja 
investicij se preko 
MZ prenašajo v ves 
zdravstveni 
prostor v RS. 

 Znanje in izkušnje 
pri vodenju 
investicijskih 
projektov. 

 Utečenost in 
praksa. 

 

 Ni jasno upoštevane prostorske logistične ločnice med 
medicinsko in nemedicinsko dejavnostjo na celotnem 
kompleksu bolnišnice. 

 Velika vlaganja v vzdrževanje starih prostorskih kapacitet. 
 Nimamo meril izkoriščenosti medicinske opreme. 
 Pomanjkanje lastnih finančnih virov za izvajanje projektov  

in likvidnostne težave. 
 Kar 85-odstotna dotrajanost obstoječe medicinske opreme 

in njeno slabo nadomeščanje z novo. 
 Izvajanje večjega dela zdravstvenih dejavnosti v zastarelih 

objektih, ki so za ta namen vse manj primerni, predvsem 
na lokaciji internističnih dejavnosti. 

 Prostorske rešitve ne sledijo potrebam glede na razvoj in 
vsebino sodobnih programov zdravstvene dejavnosti in 
demografskih sprememb. Ni zagotovljenega zadostnega 
števila ambulant, dnevne bolnišnice, geriatrije, paliative 
itd. 

 Razpadanje ovoja obstoječih stavb (strehe, fasade, okna, 
…) in energetska neučinkovitost (uhajanje toplotne 
energije skozi ovoj stavbe, necelovit energetski 
management, …). 
 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Iskanje priložnosti 
in kandidiranje za 
proračunska in/ali 
nepovratna EU 
sredstva in s tem 
povezane prijave 
na  razpise 
evropskih skladov. 

 

 

 Dolgi in kompleksni postopki javnega naročanja. 
 Zmanjševanje ali ukinitev financiranja projektov zaradi 

politične ali gospodarske krize. 
 Izbran ponudnik na javnem razpisu lahko ima slabo 

kakovost kadra, procesov, materialov ali izpolnjevanje 
terminskega plana, kar povečuje verjetnost neuspešnosti 
projekta. 

 Nelojalna konkurenca na javnih razpisih. 
 Kompleksnost in zahtevnost javnonaročniške zakonodaje. 
 Vlaganje revizijskih zahtevkov s strani neizbranih 

ponudnikov. Zaradi dolgotrajnosti postopkov možnost 
izgube zagotovljenih proračunskih ali EU virov 
financiranja.   
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7.7.2 STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Ne zagotavljamo ustreznih 
prostorov za potrebe razvoja 
medicinskih dejavnosti ter 
istočasne logistične delitve med 
medicinskimi in nemedicinskimi 
dejavnosti v danem prostoru. 

1. Na podlagi sprejetega Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta in 
pridobljenega gradbenega 
dovoljenja do konca leta 2025 
postopoma porušimo dotrajane 
objekte in jih sproti nadomestimo 
z novogradnjami. 

2. Ne zagotavljamo zadosti rednega 
vzdrževanja stavb in energetske 
učinkovitosti. 

2. Do konca leta 2021 se uspešno 
prijavimo na razpis Ministrstva za 
infrastrukturo in izvedemo 
energetsko sanacijo rumenega 
objekta. 

3. Ne zagotavljamo dovolj hitre 
zamenjave dotrajane medicinske 
opreme. 

4. Nimamo zadostnih finančnih 
sredstev za izvajanje investicij in 
vzdrževanje stavb ter opreme. 

3. Do leta 2025 sproti nabavljamo 
oz. najemamo novo medicinsko 
opremo za nadomestilo dotrajani. 

4. Vedno skrbno, po prioritetah 
načrtujemo posege v obstoječo 
stavbo za širjenje dejavnosti. 

5. Nimamo ustreznih prostorskih 
razmer za izvajanje internističnih 
dejavnosti v starem delu 
bolnišnice, ki se bo ohranil poleg 
nadomestne novogradnje. 

5. Do konca leta 2020 uredimo 
internistične dejavnosti v objektu 
»GIZELA«. 
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7.8 ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO 
 

7.8.1 PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Raziskovalno delo ni primarna 
dejavnost bolnišnice, zato je 
lahko samoiniciativno na 
sekundarnem nivoju. 

 Bolnišnica lahko na zakonsko 
nezavezujoč način vzpodbuja 
svoje najbolj sposobne kadre, 
da se kljub vsakodnevni rutini 
angažirajo kot raziskovalci na 
institucionalni način, preko 
nacionalnih in mednarodnih 
razpisov. 

 »Majhnost« – lažja izvedba 
multidisciplinarnih aplikativnih 
projektov. 

 Slabši smo od terciarnih zdravstvenih 
zavodov, ki imajo v strukturi svojega dela 
predvideno raziskovalno in znanstveno 
dejavnost. Če obstaja v strukturi delovnega 
časa klinik raziskovalno in znanstveno delo, 
lahko tiste sodelavce, ki so kompetentni za 
znanstveno delo, delodajalec transparentno 
razpiše. 

 Manj sredstev za znanstvenoraziskovalno 
dejavnost (nepriznavanje terciarne dejavnosti 
in posledične možnosti terciarnih projektov 
navkljub kadrovskim možnostim in opremi). 

 Ni (so)financiranja akademskega 
podiplomskega izobraževanja.     

 Ni motivacije, virov in obveznosti 
znanstvenoraziskovalnega dela. 
 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Pospešen razvoj dejavnosti z 
uvajanjem lastnih raziskovalnih 
dosežkov in dvig strokovne kakovosti, 
varnosti, zmanjševanja stroškov; 
večanje zadovoljstva bolnikov ob 
inovativnih izboljšavah zdravljenja. 

 Povezava z obema univerzama za 
izobraževanje dodiplomskih in 
podiplomskih študentov in njihovo 
vključevanje v  
znanstvenoraziskovalno  delo. 

 Aktivna podpora pri habilitaciji 
zaposlenih na mesta visokošolskih 
učiteljev. 

 Priznanje MZ na področjih terciarnih 
storitev. 

 Priznanje  statusa kliničnih  oddelkov s 
strani MZ za določene oddelke. 
 

 

 Brez lastnega raziskovalnega dela grozi 
hibernacija, stagnacija strokovnega 
dela na ravni splošne bolnišnice, 
omejevanje programov, ki jih bolj 
prodorni zavodi z izboljšavami 
prevzamejo od manj inovativnih 
bolnišnic. V končni fazi krčenje 
programa in izguba delovnih mest. 

 Nepripravljenost MZ in ZZZS na 
priznanje terciarnih storitev. 

 Omejevanje programov, ki jih bolj 
prodorni zavodi z izboljšavami 
prevzemajo od manj inovativnih 
bolnišnic. 

 Hitrejši razvoj in blokada drugih javnih 
zavodov. 
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7.8.2 STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. ZZZS in Ministrstvo za 
zdravje nam ne 
priznavata terciarnih 
storitev, zato nimamo 
zadostnih virov za 
znanstvenoraziskovalno 
delo. 

1. Od začetka leta 2024 nam ZZZS s pogodbo 
prizna sredstva za opravljanje terciarnih 
storitev. 

2. Imamo premalo osebja z 
akademskim nazivom na 
vseh področjih dela. 

 

2. Do konca leta 2024 vsaj en oddelek SBC 
pridobi status kliničnega oddelka. V ta 
namen do konca junija 2019 izdelamo 
strateški načrt o pridobivanju statusa, ki 
vključuje:  

 natančno analizo in akcijski načrt za 
vključevanje sodelavcev v doktorski 
študij za SBC; 

 načrt o pridobivanju statusa 
posameznih kliničnih oddelkov. 

3. Letno pridobimo finančna sredstva iz vsaj 
enega raziskovalnega projekta Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije – ARRS.  
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7.9 POVEZOVANJE IN SODELOVANJE 
 

7.9.1 PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Visokokvalificiran in kompetenten kader. 
 Številne subspecialnosti s kritično maso 

pacientov. 
 Imamo znanje za celovito oskrbo 

pacientov. 
 Uvajanje številnih strokovnih 

novosti/odprtost za uvajanje novosti. 
 Sodelovanje z izobraževalnimi 

ustanovami. 
 Spoštovanje strokovnih standardov. 
 Akreditiranje in certificiranje posameznih 

dejavnosti in celotne bolnišnice. 

 

 Slaba komunikacija z izvajalci 
zdravstvenih storitev na primarni 
ravni. 

 Slaba komunikacija s koncesionarji 
na sekundarni ravni. 

 Ni sistemske urejenosti izvajanja 
negovalne in paliativne oskrbe. 

 Nemotiviranost kadra za dodatne 
aktivnosti. 

 Različni pogledi in zahteve 
posameznih skupin zdravstvenih 
delavcev, ki delujejo v timu. 

 Oblikovanje nekaterih procesov 
obravnave pacientov glede na želje 
izvajalcev (vsi interesi pacienta 
niso v središču). 

 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Boljše sodelovanje z zdravniki s 
primarnega nivoja (vzpostavitev 
neposredne, odprte komunikacije, 
izmenjava informacij in izkušenj, 
izobraževanje). 

 Sodelovanje zaposlenih pri vzgoji in 
izobraževanju zdravstvenega kadra na 
vseh ravneh. 

 Sodelovanje z zbornicami, strokovnimi 
združenji in pristojnimi ministrstvi pri 
oblikovanju smernic za delovanje na 
posameznih področjih. 

 Izboljšanje sodelovanja s 
socialnovarstvenimi zavodi za nameščanje 
neakutnih pacientov.  

 Izboljšanje prepoznavnosti v smislu 
promoviranja posameznih specialnosti ali 

 

 Nepripravljenost zdravnikov na 
primarnem nivoju na spremembe v 
obravnavi pacientov in procesih 
napotovanja na sekundarni nivo. 

 Pomanjkanje namestitvenih 
zmogljivosti za institucionalno 
namestitev starejših neakutnih 
pacientov. 

 Pomanjkanje institucionalnih 
namestitvenih zmogljivosti za 
neakutne paciente, mlajše od 60 
let. 

 Druge zdravstvene ali zdravstveno-
socialne organizacije bodo razvile 
paliativno oskrbo. 
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organizacijskih oblik, procesov dela, ki 
odstopajo od slovenskega povprečja. 

 Mednarodno sodelovanje in povezovanje s 
strokovnimi združenji, bolnišnicami in 
klinikami ter izobraževalnimi 
inštitucijami. 

 Krepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo 
(predavanja o vplivih na zdravje, 
preprečevanju, zgodnjem odkrivanju 
odstopanj, …). 
 

 Ker nimamo negovalnega oddelka, 
pacienti odhajajo v druge 
zdravstvene ustanove. 

 Interesi deležnikov, s katerimi se 
povezujemo, so lahko različni od 
naših 

 Pomanjkanje časa naših zaposlenih 
za dodatne aktivnosti. 

 

7.9.2 STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. S primarne ravni 
zdravstva nam 
napotujejo preveliko 
število pacientov na 
sekundarno raven. 

1. V letu 2019 začnemo z aktivno promocijo 
storitve E-posvet osebnih zdravnikov: z 
dopisi, obveščanjem in skupnimi sestanki 
odpremo možnost za e-posvet osebnih 
zdravnikov in promoviramo to storitev tudi 
pri pacientih, da nanjo opozarjajo svoje 
osebne zdravnike.   

2. Povprečni čas ležanja 
pacientov po 
zaključeni akutni 
obravnavi je predolg 
(več kot 30 dni).  

2. Do konca leta 2021 na vseh oddelkih 
vzpostavimo aktiven sistem koordinatorja 
odpusta. Svojce aktivno obveščamo o 
možnostih namestitve v proste, plačljive 
kapacitete v domovih starejših občanov.   

3. Ne prepoznavamo in ne 
prenašamo dovolj 
dobrih praks med 
bolnišnicami.   

3. Vsako leto uvedemo, spremljamo in 
ovrednotimo učinek najmanj ene primerljive 
dobre prakse (poenostavitev procesa, 
zmanjšanje stroškov na pacienta, povečanje 
učinkovitosti, izboljšani medosebni odnosi) iz 
drugih bolnišnic.  
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7.10 VSI STRATEŠKI CILJI  
7.10.1 VSI STRATEŠKI CILJI PO KLJUČNIH PODROČJIH DELA 
 

UPORABNIKI 
1. Do 30. 6. 2019 izpolnimo pogoje za izvajalce in paciente, uporabnike 

samoplačniških tržnih storitev. 

2. Do 31. 12. 2019 postopoma po posameznih področjih dela večamo obseg tržnih 
storitev (npr. nadstandardna namestitev, nadstandardne storitve – zdravstvene 
in nezdravstvene).  

3. Do 31. 12. 2019 analiziramo posamezna področja dela in na dopustnih 
področjih povečamo obseg dela v okviru plačanega programa.  

4. Do 31. 12. 2019 načrtujemo in izvedemo aktivnosti bolnišnice za izboljšanje 
prepoznavnosti doma in širše: predstavitve v medijih, šola za posamezne 
skupine pacientov. 

5. Do konca leta 2021 popišemo procese za akutno obravnavo starostnikov. 

6. Do konca leta 2019 oblikujemo interdisciplinarni tim strokovnjakov (kirurg, 
internist, anesteziolog, klinični farmacevt) za celostno obravnavo geriatričnih 
pacientov in pacientov, potrebnih paliativne oskrbe.  

 

ZAPOSLENI 
7. Leta 2025 dosežemo vrednost vsaj 4 (na lestvici od 1 do 5) za vse kazalnike iz 

merjenja organizacijske klime. 

8. Do konca leta 2020 posodobimo letne razgovore.  

9. Vsako leto zagotovimo finančna sredstva za financiranje študija trem bodočim 
doktorjem znanosti. 

10. Do začetka leta 2020 vzpostavimo sistem za karierni razvoj posameznega 
delavca. 

11. V letu 2020 začnemo z modularnim usposabljanjem vodij in zaposlenih glede na 
zaznane potrebe. 

12. Do konca leta 2021 pripravimo katalog strokovnih izobraževanj za zunanje 
uporabnike.  

13. Do konca leta 2020 znižamo bolniško odsotnost pod 4,5 %.  

14. Leta 2020 začnemo celovit projekt Promocija zdravja na delovnem mestu. 
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FINANCE/POSLOVANJE 
15. Do konca leta 2022 vzpostavimo sistem zbiranja stroškov dela in materiala po 

posameznem pacientu za vse oddelke. 

16. Do konca leta 2020 bolnišnica posluje uravnoteženo; prihodki so vsaj enaki 
stroškom. 

17. Na račun povečanja našega tržnega deleža  obstoječih zdravstvenih storitev v 
letu 2025 izkazujemo 4 % več prihodkov kot v letu 2018 (brez upoštevanja dviga 
cen storitev). Rast je uravnotežena po letih. 

18. Do konca leta 2025 povečamo dodano vrednost na zaposlenega za 5 % (število 
opravljenih storitev/zdravnik, sestra). 

19. Vsako leto od 2020 naprej se uspešno prijavimo na vsaj en projekt za novo 
medicinsko opremo pri ustanovitelju v vrednosti več kot 0,5 mio EUR in na vsaj 
tri evropske projekte, ki jih razpiše ustanovitelj ter zagotovimo lastna 
sredstva. 

 

STORITVE 
20. Do konca leta 2020 izvajamo naslednje število posegov v dnevni bolnišnici: 

 operacija kil pri odraslih: 250 letno, 

 koronarografija: 200 letno, 

 odstranitve osteosintetskega materiala: 250 letno, 

 haluxi: 130 letno, 

 ORL: 100 letno. 

21. Do konca 2024 določimo prostor in izdelamo organizacijsko strukturo oddelka 
za podaljšano neakutno obravnavo bolnikov ter opredelimo potrebne vire in 
obseg dela. 

22. Do konca leta 2024 za potrebe paliative zagotovimo 18 bolniških postelj na 
enem mestu ter ustrezno negovalno in zdravniško osebje. V ta namen 
pridobimo sredstva v okviru pogodbe z ZZZS. 

23. Za namen bolnišnične rehabilitacije na sekundarni ravni do konca leta 2022 
uredimo samostojni oddelek z 10 bolniškimi posteljami in naslednjim osebjem: 
fizioterapevti, logoped, klinični psiholog, del. terapevt, zdr. fiziater, negovalno 
osebje.  Sredstva za ta namen pridobimo v okviru pogodbe z ZZZS. 
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24. Do konca leta 2025 za vzpostavitev geriatričnega oddelka pridobimo finance v 
okviru pogodbe z ZZZS. Geriatrični oddelek obsega 35 bolnišničnih postelj ter 
ustrezno  negovalno, zdravniško in rehabilitacijsko osebje. 

KAKOVOST 
25. Na osnovi izbranih kazalnikov kakovosti do konca leta 2020 pripravimo akcijski 

načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti. 

26. Do konca leta 2019 zagotovimo računalniško podporo evidentiranja medicinskih 
in nemedicinskih kazalnikov kakovosti ter informatizacijo dokumentov sistema 
vodenja kakovosti. 

27. Do konca septembra 2019 izvedemo revizijo IT rešitev. 

28. Do konca leta 2020 zaposlene seznanimo s politikami SUVI in politike SUVI, kjer 
je to potrebno, opredelimo s podrobnejšimi izvedbenimi dokumenti. 

 

ORGANIZACIJA DELA IN PROCESOV 
29. Postopoma, do konca leta 2023 popišemo vse procese, jih uvedemo, 

analiziramo in predlagamo izboljšave, ki jih vpeljemo v prakso. Nato merimo 
uspešnost, učinkovitost in gospodarnost predlaganih ukrepov – izboljšav na 
temelju vnaprej opredeljenih sodil.  

30. Do konca leta 2022 pripravimo prenovljeno organizacijsko strukturo – 
organigram SB Celje.  

31. Na temelju nove organizacijske strukture, do konca leta 2023 uskladimo 
naloge, pristojnosti in odgovornosti vodij posameznih organizacijskih enot. 
Podrobneje prilagodimo opise delovnih mest zaposlenih v sistemizaciji delovnih 
mest po posameznih oddelkih in poklicnih skupinah. 

 

PROSTOR, OBJEKTI IN OPREMA 
32. Na podlagi sprejetega Občinskega podrobnega prostorskega načrta in 

pridobljenega gradbenega dovoljenja do konca leta 2025 postopoma porušimo 
dotrajane objekte in jih sproti nadomestimo z novogradnjami. 

33. Do konca leta 2021 se uspešno prijavimo na razpis Ministrstva za infrastrukturo 
in izvedemo energetsko sanacijo rumenega objekta. 

34. Do leta 2025 sproti nabavljamo oz. najemamo novo medicinsko opremo za 
nadomestilo dotrajani. 

35. Vedno skrbno, po prioritetah načrtujemo posege v obstoječo stavbo za širjenje 
dejavnosti. 
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36. Do konca leta 2020 uredimo internistične dejavnosti v objektu »GIZELA«.  

 

ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO 
37. Od začetka leta 2024 nam ZZZS s pogodbo prizna sredstva za opravljanje 

terciarnih storitev. 

38. Do konca leta 2024 vsaj en oddelek SBC pridobi status kliničnega oddelka. V ta 
namen do konca junija 2019 izdelamo strateški načrt o pridobivanju statusa, ki 
vključuje:  

 natančno analizo in akcijski načrt za vključevanje sodelavcev v doktorski 
študij za SBC; 

 načrt o pridobivanju statusa posameznih kliničnih oddelkov. 

39. Letno pridobimo finančna sredstva iz vsaj enega raziskovalnega projekta Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS. 

 

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE 
40. V letu 2019 začnemo z aktivno promocijo storitve E-posvet osebnih zdravnikov: z 

dopisi, obveščanjem in skupnimi sestanki odpremo možnost za e-posvet osebnih 
zdravnikov in promoviramo to storitev tudi pri pacientih, da nanjo opozarjajo svoje 
osebne zdravnike.   

41. Do konca leta 2021 na vseh oddelkih vzpostavimo aktiven sistem koordinatorja 
odpusta. Svojce aktivno obveščamo o možnostih namestitve v proste, plačljive 
kapacitete v domovih starejših občanov.   

42. Vsako leto uvedemo, spremljamo in ovrednotimo učinek najmanj ene primerljive 
dobre prakse (poenostavitev procesa, zmanjšanje stroškov na pacienta, povečanje 
učinkovitosti, izboljšani medosebni odnosi) iz drugih bolnišnic.  
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7.10.2 VSI STRATEŠKI CILJI PO LETU REALIZACIJE 
 

LETO 2019 
1. Do 30. 6. 2019 izpolnimo pogoje za izvajalce in paciente, uporabnike 

samoplačniških tržnih storitev. 

2. Do 31. 12. 2019 postopoma po posameznih področjih dela večamo obseg tržnih 
storitev (npr. nadstandardna namestitev, nadstandardne storitve – zdravstvene 
in nezdravstvene).  

3. Do 31. 12. 2019 analiziramo posamezna področja dela in na dopustnih 
področjih povečamo obseg dela v okviru plačanega programa.  

4. Do 31. 12. 2019 načrtujemo in izvedemo aktivnosti bolnišnice za izboljšanje 
prepoznavnosti doma in širše: predstavitve v medijih, šola za posamezne 
skupine pacientov. 

5. Do konca leta 2019 oblikujemo interdisciplinarni tim strokovnjakov (kirurg, 
internist, anesteziolog, klinični farmacevt) za celostno obravnavo geriatričnih 
pacientov in pacientov, potrebnih paliativne oskrbe.  

6. Do konca leta 2019 zagotovimo računalniško podporo evidentiranja medicinskih 
in nemedicinskih kazalnikov kakovosti ter informatizacijo dokumentov sistema 
vodenja kakovosti. 

7. Do konca septembra 2019 izvedemo revizijo IT rešitev. 

8. V letu 2019 začnemo z aktivno promocijo storitve E-posvet osebnih zdravnikov: z 
dopisi, obveščanjem in skupnimi sestanki odpremo možnost za e-posvet osebnih 
zdravnikov in promoviramo to storitev tudi pri pacientih, da nanjo opozarjajo svoje 
osebne zdravnike.   

 

LETO 2020 
9. Do konca leta 2020 posodobimo letne razgovore. 

10. Do začetka leta 2020 vzpostavimo sistem za karierni razvoj posameznega 
delavca. 

11. V letu 2020 začnemo z modularnim usposabljanjem vodij in zaposlenih glede na 
zaznane potrebe. 

12. Do konca leta 2020 znižamo bolniško odsotnost pod 4,5 %.  

13. Leta 2020 začnemo celovit projekt Promocija zdravja na delovnem mestu. 
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14. Do konca leta 2020 bolnišnica posluje uravnoteženo; prihodki so vsaj enaki 
stroškom. 

15. Do konca leta 2020 izvajamo naslednje število posegov v dnevni bolnišnici: 

 operacija kil pri odraslih: 250 letno, 

 koronarografija: 200 letno, 

 odstranitve osteosintetskega materiala: 250 letno, 

 haluxi: 130 letno, 

 ORL: 100 letno. 

16. Na osnovi izbranih kazalnikov kakovosti do konca leta 2020 pripravimo akcijski 
načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti. 

17. Do konca leta 2020 zaposlene seznanimo s politikami SUVI in politike SUVI, kjer 
je to potrebno, opredelimo s podrobnejšimi izvedbenimi dokumenti. 

18. Do konca leta 2020 uredimo internistične dejavnosti v objektu »GIZELA«.  

 

LETO 2021 
19. Do konca leta 2021 popišemo procese za akutno obravnavo starostnikov. 

20. Do konca leta 2021 pripravimo katalog strokovnih izobraževanj za zunanje 
uporabnike.  

21. Do konca leta 2021 se uspešno prijavimo na razpis Ministrstva za infrastrukturo 
in izvedemo energetsko sanacijo rumenega objekta. 

22. Do konca leta 2021 na vseh oddelkih vzpostavimo aktiven sistem koordinatorja 
odpusta. Svojce aktivno obveščamo o možnostih namestitve v proste, plačljive 
kapacitete v domovih starejših občanov.   

LETO 2022 
23. Do konca leta 2022 vzpostavimo sistem zbiranja stroškov dela in materiala po 

posameznem pacientu za vse oddelke. 

24. Za namen bolnišnične rehabilitacije na sekundarni ravni do konca leta 2022 
uredimo samostojni oddelek z 10 bolniškimi posteljami in naslednjim osebjem: 
fizioterapevti, logoped, klinični psiholog, del. terapevt, zdr. fiziater, negovalno 
osebje.  Sredstva za ta namen pridobimo v okviru pogodbe z ZZZS. 

25. Do konca leta 2022 pripravimo prenovljeno organizacijsko strukturo – 
organigram SB Celje.  
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LETO 2023 
26. Na temelju nove organizacijske strukture do konca leta 2023 uskladimo naloge, 

pristojnosti in odgovornosti vodij posameznih organizacijskih enot. Podrobneje 
prilagodimo opise delovnih mest zaposlenih v sistemizaciji delovnih mest po 
posameznih oddelkih in poklicnih skupinah. 

27. Postopoma, do konca leta 2023 popišemo vse procese, jih uvedemo, 
analiziramo in predlagamo izboljšave, ki jih vpeljemo v prakso. Nato merimo 
uspešnost, učinkovitost in gospodarnost predlaganih ukrepov – izboljšav na 
temelju vnaprej opredeljenih sodil.  

 

LETO 2024 
28. Do konca 2024 določimo prostor in izdelamo organizacijsko strukturo oddelka 

za podaljšano neakutno obravnavo bolnikov ter opredelimo potrebne vire in 
obseg dela. 

29. Do konca leta 2024 za potrebe paliative zagotovimo 18 bolniških postelj na 
enem mestu ter ustrezno negovalno in zdravniško osebje. V ta namen 
pridobimo sredstva v okviru pogodbe z ZZZS. 

30. Od začetka leta 2024 nam ZZZS s pogodbo prizna sredstva za opravljanje 
terciarnih storitev. 

31. Do konca leta 2024 vsaj en oddelek SBC pridobi status kliničnega oddelka. V ta 
namen do konca junija 2019 izdelamo strateški načrt o pridobivanju statusa, ki 
vključuje:  

 natančno analizo in akcijski načrt za vključevanje sodelavcev v doktorski 
študij za SBC; 

 načrt o pridobivanju statusa posameznih kliničnih oddelkov. 

 

LETO 2025 
32. Leta 2025 dosežemo vrednost vsaj 4 (na lestvici od 1 do 5) za vse kazalnike iz 

merjenja organizacijske klime. 

33. Na račun povečanja našega tržnega deleža  obstoječih zdravstvenih storitev v 
letu 2025 izkazujemo 4 % več prihodkov kot v letu 2018 (brez upoštevanja dviga 
cen storitev). Rast je uravnotežena po letih. 

34. Do konca leta 2025 povečamo dodano vrednost na zaposlenega za 5 % (število 
opravljenih storitev/zdravnik, sestra). 
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35. Do konca leta 2025 za vzpostavitev geriatričnega oddelka pridobimo finance v 
okviru pogodbe z ZZZS. Geriatrični oddelek obsega 35 bolnišničnih postelj ter 
ustrezno  negovalno, zdravniško in rehabilitacijsko osebje. 

36. Na podlagi sprejetega Občinskega podrobnega prostorskega načrta in 
pridobljenega gradbenega dovoljenja do konca leta 2025 postopoma porušimo 
dotrajane objekte in jih sproti nadomestimo z novogradnjami. 

37. Do leta 2025 sproti nabavljamo oz. najemamo novo medicinsko opremo za 
nadomestilo dotrajani. 

 

VSA LETA V OBDOBJU 2019-2025 
38. Vsako leto zagotovimo finančna sredstva za financiranje študija trem bodočim 

doktorjem znanosti. 

39. Vsako leto od 2020 naprej se uspešno prijavimo na vsaj en projekt za novo 
medicinsko opremo pri ustanovitelju v vrednosti več kot 0,5 mio EUR in na vsaj 
tri evropske projekte, ki jih razpiše ustanovitelj ter zagotovimo lastna 
sredstva. 

40. Vedno skrbno, po prioritetah načrtujemo posege v obstoječo stavbo za širjenje 
dejavnosti. 

41. Letno pridobimo finančna sredstva iz vsaj enega raziskovalnega projekta Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS. 

42. Vsako leto uvedemo, spremljamo in ovrednotimo učinek najmanj ene primerljive 
dobre prakse (poenostavitev procesa, zmanjšanje stroškov na pacienta, povečanje 
učinkovitosti, izboljšani medosebni odnosi) iz drugih bolnišnic.  
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8. ZDRAVSTVENA NEGA - ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, 
PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI TER STRATEŠKI IZZIVI IN 
STRATEŠKI CILJI 
 

Razvojna strategija dejavnosti zdravstvene nege je usmerjena v zadovoljevanje 
potreb pacientov in zaposlenih ob spremenjenih demografskih pogojih. Pojem 
dolgoživa družba je tisti, ki bo narekoval naše delo. Pri tem moramo biti osredotočeni 
na starajočo se populacijo pacientov, ki imajo istočasno več problemov, ki jih je treba 
celovito reševati. Vsekakor moramo poskrbeti za aktivno vlogo ter dostojanstvo 
pacientov v procesu bolnišnične oskrbe. Z uvajanjem novih oblik dela, uporabo novih 
pripomočkov in materialov bomo sledili razvoju stroke in s tem izboljšali oskrbo 
pacientov.  
Demografski trendi ne bodo prizanesli niti zaposlenim, zato v tem strateškem obdobju 
pričakujemo, da bomo morali prilagoditi delo starejši populaciji zaposlenih in 
nenazadnje menjavi generacij. Zato potrebujemo širok nabor znanj, spretnosti in 
veščin, ki jih lahko dobimo in nadgradimo le s sodelovanjem in seveda fleksibilnostjo. 
Z učenjem tako na delovnem mestu kot drugje bomo pridobili vse tisto, kar bo 
omogočalo zadovoljevanje potreb pacientov in zaposlenih. Ne smemo pozabiti, da 
smo s svojim delom in odnosom zgled generacijam, ki prihajajo. Takšno zdravstveno 
nego, kot jo izvajamo, bomo dobili nazaj. 
 

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego 

mag. Hilda Maze 
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8.1 PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 Imamo velik delež visoko strokovno 
usposobljenega kadra. 

 Aktivno sodelujemo v procesu 
izobraževanja na vseh ravneh (srednja 
zdravstvena šola, visoke šole in fakultete 
za zdravstveno nego). 

 Del planiranih operativnih posegov na 
kirurških oddelkih koordinira koordinator 
primera. 

 

 

 Zaposleni premalo prehajajo med 
oddelki, zaradi česar premalo poznajo 
posebnosti drugih strokovnih področij. 

 Ni zaključenega procesa obravnave 
pacientov s strani koordinatorja primera 
po zaključku zdravljenja. 

 Koordinator odpusta se aktivno vključuje 
v načrtovanje odpustov le na štirih 
oddelkih. 

 Težko zagotovljena zasebnost in 
individualna obravnava pacientov (tri- ali 
celo večposteljne sobe). 

 Imamo prevelik delež krajši bolniških 
staležev, kar še bolj obremeni 
zaposlene, ki delajo. 

 Premajhna motivacija zaposlenih za 
pridobivanje novih strokovnih znanj. 
 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Razvoj negovalnega oddelka. 
 Razvoj paliativnega oddelka. 
 Organizacija in izvedba strokovnih 

izobraževanj za zunanje strokovnjake in 
uporabnike: 

o za patronažno službo (podkožna 
venska valvula, hipodermokliza, 
…), 

o ortopedska šola.  
 Vzpodbujanje zaposlenih za ohranjanje 

in pridobitev novih akademskih nazivov 
ter sodelovanje v izobraževalnem 
procesu na visokih šolah in fakultetah za 
zdravstveno nego. 

 Boljše sodelovanje s patronažnimi 
službami, domovi starejših občanov, 
socialnimi službami v celjski regiji. 
 

 

 Zaradi podaljševanja delovne dobe se bo 
povišala starostna struktura zaposlenih, z 
vse večjimi zdravstvenimi omejitvami. 
Problem razporejanja zaposlenih na 
ustrezna delovna mesta. 

 Zaradi skrajševanja ležalne dobe in 
hkrati podaljševanja življenjske dobe bo 
obravnava pacientov v kratkem času 
hospitalizacije vedno zahtevnejša (več 
posegov). 
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8.2 STRATEŠKI IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Zaposleni v zdravstveni 
negi premalo krožijo med 
oddelki. 

1. Do konca leta 2019 izdelamo načrt 
kroženja zaposlenih v zdravstveni negi 
med oddelki in vzpostavimo sistem 
usposabljanja novo zaposlenih (tudi 
zaposlenih na kroženju med oddelki).  

2. Imamo velik delež 
starejših zaposlenih, 
starih 50 let in več, ki 
delajo z omejitvami. 

2. Do konca leta 2019 določimo delovna 
mesta za starejše zaposlene z omejitvami 
in delovna mesta, kjer je treba, 
prilagodimo.  
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9. OPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE - STRATEŠKI 
IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI  
 
Splošna bolnišnica Celje se razlikuje od ostalih regijskih bolnišnic Slovenije po 
strukturiranosti kirurškega področja. Desetletja se je kirurška operativna metoda 
zdravljenja v SBC delila v vse bolj subspecializirane dejavnosti. Nastali so oddelki za 
ločeno obravnavo bolnikov z boleznimi, ki zahtevajo kirurško zdravljenje prebavil, 
obtočil, gibal, kože in mehkih tkiv, ortopedskimi, urološkimi, ORL, očesnimi, 
čeljustnimi in možganskimi boleznimi ter poškodbami. V okviru procesne 
reorganizacije smo s pridom združili operativno področje tako, da sodelujejo vsi 
oddelki, ki uporabljajo kirurško metodo dela, centralna sterilizacija, inštrumentarski 
tim in anesteziologi. Otroški oddelek kirurških strok je eden od konstitutivnih 
oddelkov operativnega področja, pridružili so se tudi ginekologi in porodničarji. Do 
razvejitve, značilne za terciarno bolnišnično dejavnost, so nas pripeljale potrebe 
bolnikov. Razen kardiokirurgije (EKC) in elektivne torakalne kirurgije opravljamo 
enake dejavnosti kot klinična centra. Ambicioznost kolegov, ki so prehodili to pot v 
preteklih desetletjih, ni bila vzrok tega razvoja, temveč pogoj, da je bil tak razvoj 
sploh možen. 
 
V strateškem načrtovanju predstavljajo oddelki operativnega področja intrinzično 
strokovno potentnost, kot ekspertni poznavalci svojega področja, vpeti v mednarodni 
razvoj kirurških delavnosti, načrtujejo sledenje neslutenemu razvoju znanosti in 
tehničnega napredka z uvajanjem novih tehnologij, hibridnih tehnik, procesne 
reorganizacije, imenovane z mednarodnim imenom ERAS in Fast track surgery. 
Minimalno invazivne tehnike omogočajo večanje deleža dnevne kirurgije, ki je bolj 
prijazna bolniku in stroškovno bolj učinkovita. Medicina se razvija, stare 
organizacijske oblike postopno razpadajo, nastajajo nove interdisciplinarne povezave, 
kjer sodelujejo različne stroke. Metode, nekoč ostro razmejene na radiologijo, 
kirurgijo, internistiko, pediatrijo, … se stapljajo v nove oblike delovanja. Temu sledi 
strateško načrtovanje, predstavljeno na naslednjih straneh. 
 

Koordinator operativnega medicinskega področja 

prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – svetnik  
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9.1 ODDELEK ZA SKUPNE POTREBE KIRURGIJE 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Glede na našo kakovost 
storitev smo premalo 
prepoznavni v okolju. Zato 
nam ne uspe zadržati 
načrtovanega števila 
zdravnikov po opravljeni 
specializaciji.  

1. Do leta 2025 nadaljujemo razvoj operativnih 
strok po subspecialističnih področjih z 
zagotavljanjem znanja, kadrov, prostora in 
opreme.  

2. Še naprej gojimo poslanstvo učne bolnišnice 
na operativnem področju: raziskovalno delo, 
sodelovanje z obema fakultetama in visokimi 
zdravstvenimi šolami. 

2. Nimamo izdelane strategije, 
kako usposobiti sodelavce za 
dolgoročno fleksibilnost. 

3. Do konca leta 2019 izdelamo načrt kroženja 
(nosilci, roki, vsebine, cilji, …) medicinskih 
sester med oddelki. 

4. Do sredine leta 2020 prenovimo sistemizacijo 
delovnih mest za področje kirurgije. 

3. Še vedno uporabljamo 
nekatere zastarele metode 
zdravljenja.  

5. Sledimo razvoju medicinske znanosti, 
opuščamo preživele metode in uvajamo 
sodobne: akademska bolnišnica na področju 
operativnih strok. 

 

 

9.2 TRAVMATOLOŠKI ODDELEK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Trakt C je pogosto 
preobremenjen zaradi hitre 
obravnave poškodovancev. Zato 
se soočamo s posteljami na 
hodniku in elektivnimi pacienti, 
ki čakajo na poseg doma. 

1. Do konca leta 2020 zagotovimo občasno 
dodatno število postelj izven 
travmatološkega oddelka in prenesemo 
del elektivnih dejavnosti (odstranitve 
osteosintetskega materiala, 
artroskopije) v enodnevni hospital brez 
sprejema bolnikov na oddelek. 

2. Zaradi izolacije (MRSA, ESBL, 
CRPS) en sam poškodovanec 
zasede triposteljno sobo. 

2. Do konca leta 2025 reorganiziramo 
trakt A (večje število sob z manj 
posteljami), ga dodatno opremimo in 
kadrovsko okrepimo. Sobo 22 
preoblikujemo v intenzivno nego. 
Uvedemo  klinične poti ortogeriatrije, 
ki obravnava poškodovanega 

3. Podaljšan je čas hospitalizacije 
za kolonizirane in nepokretne 
bolnike na traktu A. 



 STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE 2019-2025 

 

54                                                                                  
 

 

starostnika od sprejema v bolnišnico do 
načrtovanega odpusta.  

3. Do konca leta 2025 zagotovimo 
negovalne postelje izven 
Travmatološkega oddelka.  

4. Velik delež postelj na oddelku 
zasedajo nevrokirurški bolniki, 
zato težko uresničujemo druge 
zahteve: pooperacijski nadzor 
starostnikov, odloženi sprejemi 
iz Odseka za intenzivno 
medicino operativnih strok. 

4. Do konca leta 2025 organiziramo 
samostojni nevrokirurški oddelek.  

5. Organizacija dela na oddelku ni 
optimalna zaradi razdrobljenosti 
delovnega časa, neenakomerne 
porazdelitve dela, premajhnega 
števila osebja v ključnem 
delovnem času in podaljševanja 
nujnih operativnih posegov. 

5. Do konca leta 2019 optimiziramo delo, 
popolnimo kadrovske luknje na 
področju zdravstvene nege, 
optimiziramo obratovalni čas 
operacijskih dvoran in pridobimo 
dodatne prostorske zmogljivosti za 
izpolnitev operativnih programov. 

6. Zaradi varčevalni ukrepov upada 
dejavnost na področju 
izobraževanja in vodenja 
programov kakovosti. 

6. Do leta 2023 zagotovimo potrebna 
materialna sredstva za kontinuirano 
izobraževanje in prenos znanja, 
stimuliramo programe za vodenje 
kakovosti, stimuliramo vključevanje v 
pedagoške procesa (proučimo možnosti 
za nagrajevanje aktivne udeležbe na 
strokovnih srečanjih in objave v 
strokovni literaturi). 

7. Nismo zaključili prehoda na 
elektronsko temperaturno listo 
in nadgradnje informacijskega 
sistema za lažjo analizo 
procesov zdravljenja in lajšanje 
raziskovalnega dela. 

7. Do leta 2024 nadgradimo proces 
spremljanja obravnave s prehodom na 
elektronsko temperaturno listo in 
nadgradimo informacijski sistem. 

8. Neenakomeren razvoj stroke v 
zadnjem obdobju. 

8. Enakomerno razvijamo stroko po 
posameznih področjih s poudarkom na 
uveljavitvi ortogeriatričnega centra in 
ohranitvi statusa travma centra 
najvišje ravni v državi. 
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9.3 ODDELEK ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO KIRURGIJO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Nimamo vzpostavljene 
dnevne bolnišnice za 
operacije kil. 

1. V začetku leta 2019 vzpostavimo za temu 
primerne bolnike dnevno operativno 
zdravljenje kil. 

2. Ne izvajamo še bariatrične 
kirurgije. 

2. Do 2021 vzpostavimo bariatrično 
kirurgijo. 

3. Izvajamo razmeroma 
majhno število robotskih 
operacij, glede na dolžino 
so le-te tudi slabo 
vrednotene s strani 
plačnika. 

3. Razvijamo robotsko kirurgijo tudi na 
področju abdominalne kirurgije in 
poudarjamo njen pomen za bolnika, 
dosežemo boljše vrednotenje operacij ter 
do konca leta 2023 podvojimo število 
operacij.  

 

 

9.4 ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Za še boljše delovanje na 
področju žilne kirurgije 
potrebujemo sodoben žilni 
center z dovolj posteljnimi 
zmogljivostmi in ustreznim 
številom osebja v okviru 
skupnega oddelka.  

1. Oddelek za žilno kirurgijo aktivno sodeluje pri 
uvajanju sodobnih organizacijskih metod, ki 
temeljijo na multidisciplinarnem pristopu, 
tako na hospitalnem kot ambulantnem 
področju. 

2. Do konca 2020 se oddelek preseli na novo 
lokacijo, kjer bo zagotovljenih vsaj 21 
bolniških postelj. 

3. Sledimo procesni reorganizaciji po evropskem 
vzoru – interdisciplinarni žilni center s 
sodelovanjem komplementarnih strok 
radiologije in angiologije. 

2. Specializacija iz žilne 
kirurgije in opravljanje 
interventnih radioloških 
posegov na perifernem 
arterijskem ožilju nista 
omogočena. 

4. Do konca leta 2024 poteka na oddelku aktivna 
specializacija iz žilne kirurgije, učenje 
endovaskularnih posegov. 
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9.5 ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO 
TER KIRURGIJO ROKE 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Oddelek v nekaterih 
metodah zaostaja za 
razvojem sodobnejših 
metod. 

1. Do leta 2024 sledimo razvoju medicinske 
znanosti, opustimo preživele metode in 
uvedemo sodobne – akademska bolnišnica na 
področju operativnih strok. 

2. Določena oprema je 
zastarela ali ne sledi 
razvoju stroke. 

2. V strateškem obdobju sledi optimizacija 
kadrov, opreme, prostorov za dosego 3. 
strateškega cilja. 

3. Imamo izziv z 
vzdrževanjem obsega dela 
na oddelku. 

3. Ohranimo sedanji obseg dela in ga s 
strokovnim posodabljanjem širimo. 

 

 

9.6 OTROŠKI ODDELEK KIRURŠKIH STROK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Med zaposlenimi vlada nemir zaradi 
groženj po ukinitvi oddelka, ki je 
eden najstarejših oddelkov v SBC in 
verjetno edini v Sloveniji, ki je 
organiziran skladno s podobnimi 
oddelki zunaj Slovenije. 

1. Ohranitev samostojnega oddelka. 
2. Do konca 2019 zagotovimo redno delo v 

urgentni operacijski dvorani, kjer 
zagotavljamo operativno oskrbo otrok v 
prvem delovnem dnevu po sprejemu, 
če poseg ni bil opravljen v času 
neprekinjenega zdravstvenega varstva. 

2. Operativna oskrba poškodovanih 
otrok in urgentno zbolelih 
splošnokirurških pacientov ni 
narejena na dan po sprejemu. 

3. Do konca 2019 zagotovimo redno delo v 
urgentni operacijskih dvorani, kjer 
zagotavljamo operativno oskrbo otrok v 
prvem delovnem dnevu po sprejemu, 
če poseg ni bil opravljen v času 
neprekinjenega zdravstvenega varstva. 

3. Ker nimamo popolno delujočih 
prebujevalnic, obstaja nevarnost 
pri transportu iz operacijskih 
dvoran na oddelek. 

4. Do leta 2024 zagotovimo izvajanje 
operacij otrok na lokacijah, kjer so 
zagotovljene prebujevalnice. 

4. Ne izvajamo elektivnih operacij za 
otroke do prvega leta starosti ter 
intenzivne pooperacijske nege in 
terapije.  

5. Do leta 2025 v sklopu nadomestne 
novogradnje ustanovimo otroško 
bolnišnico s skupno pediatrično nego in 
terapijo.  



 STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE 2019-2025 

 

57                                                                                  
 

 

9.7 UROLOŠKI ODDELEK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Pomanjkanje zdravnikov 
specialistov -urologov na 
oddelku 

1. Do konca leta 2024 zaposlimo vse štiri 
specializante, ki so v procesu izobraževanja. 

2. Do leta 2021 se izobrazita za robotske 
operacije vsaj dva dodatna specialista. 

2. Zastareli prostori in  oprema 
na oddelku. 

3. Do leta 2025 preselitev oddelka v prostore 
nadomestne novogradnje. 

 

 

9.8 ODDELEK ZA ORTOPEDIJO IN ŠPORTNE POŠKODBE 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Za nadaljnji razvoj artroskopske 
kirurgije nimamo dovolj 
zdravnikov, manjka nam prostor 
v endoskopski operacijski 
dvorani in 10 postelj za 
enodnevni hospital. 

1. Do konca leta 2021 zaposlimo tri nove 
specialiste ortopede in uvedemo dnevno 
obravnavo za večino artroskopskih 
operacij. 

 

2. Za nadaljnji razvoj hrbtenične 
kirurgije nam primanjkuje 
zdravnikov, potrebujemo 
dodatno usposabljanje 
obstoječega osebja, prostor v 
operacijski dvorani in uvedbo 
novih operativnih tehnik. 

 
 

2. Do konca leta 2021 zagotovimo tim za 
izvajanje hrbteničnih operacij, uvedemo 
operativno tehniko z uporabo mikroskopa, 
maloinvazivne medvretenčne zatrditve LSH 
in endoskopsko zdravljenje diskalnih 
herniacij. 

 

3. Za nadaljnji razvoj 
endoprotetične kirurgije nam 
primanjkuje zdravnikov, 
potrebujemo dodatno 
usposabljanje obstoječega 
osebja, namensko 
endoprotetično operacijsko 
dvorano in zagotovitev prostora 
za 20 bolniških postelj. 

3. Do konca leta 2020 uvedemo »fast track« 
protokol za endoprotetične posege. 
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9.9 ODDELEK ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO 
KIRURGIJO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Želimo ohraniti raven 
ORL oddelka. 

1. V letu 2020 odpremo novo ambulanto, s tem 
omogočimo normalno pregledovanje bolnikov z 
upoštevanjem vseh čakalnih vrst, kot tudi časovnih 
normativov in točnosti pregledov. 

2. V letu 2019 uredimo naročanje in rešimo probleme 
z vrstomatom, e-naročanjem in centralnim 
naročanjem (naročanje v napačne ambulante 
zaradi pomanjkanja oseb, ki bi dajale informacije, 
ko prihaja do zapleta ob vpisu v vrstomat).  

3. V letu 2020 uredimo oddelek s sobo za intenzivno 
nego, ki bo delovala hkrati kot prebujevalnica 
bolnikov takoj po operaciji – recovery. 

4. V letu 2019 preselimo bolnike, ki prihajajo za 
menjavo kanile z oddelkov, v prostore poliklinike. 

5. V letu 2021 začnemo z renovacijo 
avdiovestibuloškega centra. 

2. Želimo zagotoviti 
nadaljnji razvoj 
oddelka. 

6. V letu 2022 uredimo avdiovestibuloško dejavnost z 
novimi aparaturami in z obnovo prostorov. 

7. V letu 2022 vzpostavimo center za kirurgijo 
obstruktivnih apnej v spanju in smrčanja. 

8. V letu 2020 pridobimo koncesijo za operacije 
ščitnice (opravimo vsaj 70 operacij letno). 

9. Do leta 2023 nadaljujemo z razvojem foniatrije na 
našem oddelku: usmerjeno izobrazimo  že 
obstoječega specialista in pridobimo potrebne 
aparature. 

10. Razvijamo kirurgijo raka kožnih sprememb obraza 
in vratu. 

11. Do leta 2024 preselimo oddelek na novo lokacijo v 
načrtovani novogradnji. 
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9.10 ODDELEK ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Potrebujemo razvoj sodobne 
maksilofacialne hospitalne 
dejavnosti za dodaten priliv 
bolnikov in kakovostno delo. 

1. Do konca leta 2021 zagotovimo sodobno 
opremo, instrumente, prostor in stalnega 
anesteziologa za potrebe oddelka in s tem 
omogočimo nadaljnji razvoj oddelka ter tako 
nadaljnji razvoj selektivnih rekonstrukcijskih 
oralnokirurških posegov, kot so 
alveoloplastika, prosti kostni transplantanti, 
sinus lift v sklopu predprotetične priprave.  

 
 

 

9.11 OČESNI ODDELEK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Zaradi pomanjkanja zlasti 
sestrskega osebja ne moremo 
organizirati dela optimalno – zato 
delovni procesi tečejo počasneje 
in neučinkoviteje: na hodniku in v 
čakalnicah je velika gneča, 
obravnava pacienta, ki potrebuje 
anti-VEGE terapijo, traja preveč 
časa (4 ure v povprečju). 

1. Do konca leta 2021 zaposlimo ustrezno 
število SMS glede na standarde in 
kategorizacijo bolnikov. 

 

2. Zaradi povečanja obsega dela, 
predvsem na področju zdravljenja 
bolezni mrežnice, nimamo 
ustreznega prostora za opravljanje 
te dejavnosti. 

2. Do konca leta 2020 spremenimo 
namembnost enega prostora in ga 
spremenimo v ambulanto za mrežnico. 
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9.12 ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO MEDICINO 
OPERATIVNIH STROK IN TERAPIJO BOLEČINE 
 
  

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Nimamo vzpostavljene 
možnosti za epiduralno 
analgezijo na porodnem 
oddelku. 

1. Do konca leta 2019 vzpostavimo možnost 
epiduralne analgezije pri porodnicah, ki to 
želijo. 

2. Imamo premajhno število 
prebujevalnic. 

2. Do leta 2025 zagotoviti prebujevalnice za vse 
operacijske dvorane z elektivnim programom v 
splošni in regionalni anesteziji. 

3. Premalo zaposlenih (samo 
eden) v protibolečinski 
ambulanti. 

3. Do 2020 uvedemo vsaj enega novega 
anesteziologa v protibolečinsko ambulanto. 

 
 

9.13 GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Ker v UCC ni opremljen prostor za 
urgentno ginekološko ambulanto, to 
dejavnost še vedno opravljamo v kletnih 
prostorih gin.-por. oddelka, kar nam 
onemogoča uporabo prostora za 
specialistično perinatološko ambulanto.  

1. Do februarja 2019 
namestimo potrebno 
opremo v prostoru za 
ginekološko urgentno 
ambulanto v UCC in 
opravljamo urgentne 
obravnave tam; v prostem 
prostoru v kleti 
organiziramo 
specialistično ambulanto 
za perinatologijo. 

2. Zaradi neprimernih in premajhnih 
ambulantnih prostorov ne moremo 
ustrezno organizirati niti izvajati 
ambulantne dejavnosti na primarnem in 
sekundarnem nivoju zdravstvene 
dejavnosti. 

2. Do konca junija 2019 
uredimo dve novi 
ambulanti za potrebe 
ginekološkega dispanzerja 
in v sedanjih prostorih 
organiziramo prve 
specialistične ginekološke 
ambulante. 
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3. Zaradi nujnih porodniški primerov, ki 
zahtevajo takojšnji carski rez, moramo  
vsakodnevno zagotavljati prosto 
operacijsko sobo v operacijskem bloku, 
zaradi česar opravimo manj ginekoloških 
operacij. 

3. Do konca leta 2024 imamo 
v novogradnji  opremljeno 
operacijsko sobo v 
porodnem bloku za 
potrebe nujnih 
porodniških operacij. 

4. Ker nimamo prebujevalnice, moramo 
pacientke po operaciji z dvigalom 
prepeljati na oddelek, kar povečuje 
tveganje za zgodnje pooperacijske 
zaplete.  

4. Do konca leta 2024 imamo 
v novogradnji 
prebujevalnico za 
pacientke po operaciji.  
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10. NEOPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE -  STRATEŠKI 
IZZIVI IN STRATEŠKI CILJI  
 

V Splošni bolnišnici Celje smo v zadnjem desetletju beležili eksponentno rast in razvoj 
neoperativnih strok, kot so nevrologija, pediatrija, dermatologija, infekcijske bolezni 
in interna medicina. Skladno s tem sta se na omenjenih oddelkih razvijala tudi 
organizacija dela in usposobljenost kadrov. Razvoj aparatur in napredek stroke sta na 
nekaterih področjih že pričela brisati nekoč trdo mejo med operativnim in 
neoperativnim področjem, kot na primer na področju interventne kardiologije in 
interventne radiologije. Staranje naših bolnikov in njihova polimorbidnost sta 
zahtevala miselni preskok iz parcialnih obravnav v kompleksno multidisciplinarno 
konziliarno obravnavo, razvijajo se hibridni pristopi, tehnike in posegi. Proces 
zdravljenja se tudi pri nas postopno spreminja iz oblike, ki postavlja v osrednjo vlogo 
stroko in zdravstvene delavce, v obliko, kjer osrednjo vlogo zavzema bolnik. 

 

Bodočnost prinaša za neoperativna področja mnoge izzive, v glavnem povezane s 
staranjem prebivalstva. Hkrati pa smo priča skokovitemu razvoju medicinske 
tehnologije in farmakologije, ki nakazuje na v preteklosti neslutene, sedaj pa že 
oprijemljive nove oblike neoperativnega zdravljenja številnih bolezni.  

 

Neoperativno področje v SB Celje se bo moralo vsem prihajajočim izzivom prihodnosti 
ustrezno prilagoditi. Naloga ne bo lahka, vendar jo bomo zmogli, saj razpolagamo z 
največjim možnim potencialom za izvedbo le-te: z motiviranimi in predanimi ljudmi, 
katerih poslanstvo bo tudi v bodoče pomagati sočloveku. 

 

Koordinator neoperativnega medicinskega področja 

asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med.  
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10.1 ODDELEK ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Zaradi upokojitev, 
fluktuacije kadra in 
predvidene širitve programa 
nam bo primanjkovalo 
zdravnikov in DMS. 

1. V letu 2019 pridobimo tri specializante interne 
medicine/kardiologije za predvideno zasedbo  
prostih mest, ki bodo nastala zaradi upokojitev 
in fluktuacij kadra ter širitve programa),  nato 
vsako leto pridobimo enega do dva nova 
specializanta. Sukcesivno zagotovimo tudi 
ustrezno kadrovsko zasedbo DMS do leta 2025. 

 
2. Nimamo ustrezne ekipe 

zdravnikov in medicinskih 
sester za implantacijo PM in 
ICD ter vstavitev katetrov. 

2. Do konca 2019 ustanovimo transplantacijski 
tim (skupaj z EIMOS SB CELJE: koordinator, 
namestnik, vzdrževalec, inštrumentarka in dve 
DMS) in ekipo za implantacijo srčnih 
spodbujevalnikov in vgradnih srčnih 
kardioverterjev ter tim MS za vstavitev PIC 
katetrov  (izobraževanje MS, vstavitev za OIIM 
in ostale oddelke v bolnišnici). 

 
3. Ne zagotavljamo potrebne 

opreme in kadrov za 
nadaljnji razvoj programov 
na oddelku. 

3. Do konca leta 2024 sukcesivno zagotovimo 
potrebno opremo in kadre za nadaljnji razvoj 
programov na oddelku, kot to zahteva razvoj 
stroke (opredeljeno natančno v strateškem 
načrtu oddelka in predstojnika). 

 
4. Nimamo statusa terciarne 

dejavnosti na oddelku. 
4. Do konca leta 2024 pridobimo status  terciarne 

dejavnosti  in s tem ustrezno financiranje za 
terciarne storitve na oddelku. 
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10.2 KARDIOLOŠKI ODDELEK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 
1. Za zagotavljanje znižanja umrljivosti 

bolnikov z akutnim miokardnim 
infarktom potrebujemo 24-urno 
pripravljenost za perkutane 
koronarne posege, kar trenutno ni 
možno zaradi pomanjkanja ustrezno 
izobraženih izvajalcev. 

1. V letu 2019 oblikujemo finančni model 
za izvajalce, ki bo omogočil takojšnjo 
vzpostavitev 16-urnega modela 
pripravljenosti organizacije katetrskega 
laboratorija. Intenzivno nadaljujemo z 
izobraževanjem novih izvajalcev. Do 
konca leta 2020 imamo vsaj dva dodatno 
usposobljena izvajalca in tako do konca 
leta 2021 sami zagotavljamo 24-urno 
pripravljenost. 

2. Zaradi pomanjkanja zdravniškega 
osebja ne moremo odpreti že 
opremljenih sob na internih oddelkih. 

2. V prvi polovici leta 2019 zaposlimo tri 
zdravnike specialiste interne medicine 
ali kardiologije in vaskularne medicine 
ali povečamo število specializantov za 
pet, odpremo dodatni dve sobi in tako 
zmanjšamo prostorski pritisk na interne 
oddelke, v prvi vrsti na kardiološki 
oddelek. 

3. Zaradi pretiranega angažmaja na 
deloviščih izven internih oddelkov ne 
moremo izboljšati realizacije 
internističnega ambulantnega 
programa. 

3. V prvi četrtini 2019 na novo uredimo 
kadrovsko shemo v UCC in v ambulanti za 
tromboteste ter  pomembno povečamo 
realizacijo v internističnih ambulantah, 
da dosežemo plan. 

4. Zaradi omejenega financiranja 
plačnika ne moremo pridobiti 
dodatnih programov, ki jih je 
bolnišnica sicer strokovno sposobna 
izvajati in bi v regijskem prostoru 
pomenili veliko prednost za bolnike 
ter zmanjšali umrljivost tistih, ki 
čakajo na tovrstne posege. 

4. Do konca leta 2019 pridobimo plačan 
program TAVI in pričnemo z izvajanjem 
te dejavnosti v SBC. Postopoma 
pridobimo plačilo in razvijemo še ostale 
programe (v skladu s terminskim 
načrtom).  

5. Na internističnih oddelkih imamo 
neustrezne razmere za varno in 
kakovostno obravnavo bolnikov, 
hkrati je onemogočen nadaljnji 
razvoj stroke ter kakovostnejše 
obravnave bolnika. Zaradi razmer na 
oddelku imamo težavo obdržati 
najboljši, že usposobljen kader, in 
nam izkušenih zdravnikov ves čas 
primanjkuje za pokrivanje delovišč 
ter uresničevanje zastavljenega 
programa SBC na internističnem delu. 

5. Do konca leta 2023 preselimo vse 
internistične oddelke v nove prostore 
nadomestne novogradnje in tako 
bistveno izboljšamo razmere za oskrbo 
internističnih pacientov, kot tudi pogoje 
za strokovni razvoj. S tem novim 
zdravnikom in osebju omogočimo 
primerne razmere ter spodbudimo 
interes, da ostanejo v naši bolnišnici. 
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10.3 ODDELEK ZA ANGIOLOGIJO, ENDOKRINOLOGIJO IN 
REVMATOLOGIJO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Na oddelku in v ambulantah nam 
primanjkuje zdravnikov in sester za 
ustrezno obravnavo bolnikov. Zaradi 
povečanih administrativnih 
obremenitev je delo ambulant 
moteno, število obravnav bolnikov 
je prenizko. 

2. Zaradi pomanjkanja zdravniškega 
osebja ne moremo zagotavljati 
realizacije ambulantnega programa 
v okviru dogovora z ZZZS. 

1. Do leta 2022 zaposlimo sedem 
specializantov, ki trenutno izvajajo 
program izobraževanja in zagotovimo 
ustrezno strukturo osebja zdravstvene 
nege. 

3. Trenutna lokacija oddelka je 
prostorsko neustrezna zaradi 
oddaljenosti od ostalih internističnih 
oddelkov, kar povzroča izrazite 
težave v dežurni službi in postavlja 
v nevarnost bolnike zaradi dolgega 
odzivnega časa. 

2. Do konca leta 2020 preselimo oddelek 
AER v adaptirane prostore oddelka 
otroške kirurgije. 

4. UZ aparat za področje 
revmatologije je zastarel. 

3. Do konca leta 2020 
nabavimo/najamemo nov UZ aparat. 

5. Za razvoj oddelka in boljšo 
obravnavo bolnikov potrebujemo 
razširitev diagnostične dejavnosti na 
področju revmatologije – 
kapilaroskopije. 

4. Do konca leta 2021 izvedemo 
usposabljanje kadra za kapilaroskopijo 
in nabavimo ustrezen aparat za njeno 
izvedbo. 
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10.4 ODDELEK ZA BOLEZNI PREBAVIL 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Na oddelku nam 
primanjkuje zdravnikov za 
ustrezno obravnavo 
bolnikov.  

1. Do konca leta 2023 omogočimo ustrezne delovne 
razmere v novih prostorih nadomestne 
novogradnje, boljše možnosti strokovnega 
razvoja in  načrtno ustvarjamo na oddelku dobre 
medsebojne odnose, da mladi zdravniki (8) po 
opravljenem specialističnem izpitu iz 
gastroenterologije pri nas ostanejo in jih 
zaposlimo.  

2. Za uveljavljanje 
sodobnega pristopa k 
bolnikom s KVČB in 
biološkimi terapijami ter 
za bolnike s celiakijo, 
perkutano endoskopsko 
gastrostomo, zunanjo ali 
zunanje-notranjo žolčno 
drenažo, potrebujemo 
dodatno samostojno 
izobraženo osebje 
zdravstvene nege.  

2. Do konca leta 2019 pridobimo in izobrazimo 
dodatno  sestro za KVČB, organiziramo celotno 
aplikacijo bioloških zdravil in šolo za bolnike s 
KVČB, v kateri bodo sodelovale naše medicinske 
sestre. Uveljavimo sodoben pristop k bolniku s 
KVČB, pri katerem medicinska sestra prevzame 
velik del vodenja bolnikov.  

3. Do konca leta 2021 izobrazimo dodatno 
medicinsko sestro za bolnike s celiakijo, učenje 
bolnikov in svojcev ravnanja s PEG-om, PTBD-
jem, ...   

3. Bolniki želijo endoskopske 
posege v splošni 
anesteziji, česar jim pri 
nas ne omogočamo. 

4. Do sredine leta 2019 pridobimo vsaj dvakrat 
mesečno termine za izvajanje posegov v splošni 
anesteziji. 

 

 

10.5 ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Zaradi kritične kadrovske 
situacije z zdravniki specialisti 
se veča zahtevnost dela in 
obremenitev na posameznega 
zdravnika. 

1. Do konca leta 2019 pridobimo dva nova 
specialista 
(internista/hematologa/specialista 
onkologije). 

2. Zaradi pomanjkanja zdravnikov 
specialistov ne zagotavljamo 
celostne obravnave bolnika. 

2. Po zaposlitvi dveh novih specialistov 
zagotavljamo bolnikom celostno obravnavo 
s pričetkom konec leta 2024. 
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10.6 ODDELEK ZA BOLEZNI LEDVIC IN DIALIZO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Imamo predolge čakalne vrste, preveč 
hospitaliziranih bolnikov in ne dovolj 
kakovostno zunajbolnišnično 
obravnavo bolnikov z boleznimi ledvic 
in dializnih bolnikov ter preveč 
zapletov kronične ledvične bolezni. 

2. Stroški zdravljenja bolnikov z 
boleznimi ledvic in dializnih bolnikov 
so previsoki. 

1. Do konca leta 2023 v nadomestni 
novogradnji uredimo dodatno sobo za UZ 
diagnostiko, dodatno sobo z dvema 
ležiščema za opazovanje in parenteralno 
terapijo (»dnevni hospital«).  

3. Kronično nam primanjkuje zdravnikov 
subspecialistov nefrologije. Imamo 
premalo specializantov, ki se 
odločajo za to vrsto subspecializacije 
zaradi razmer v tej vrsti stroke in 
razmer v SBC.  

2. Do konca leta 2019 zaposlimo dva nova 
specialista nefrologije.  

4. Nimamo dovolj dobro vzpostavljenega 
sistema za stalno izobraževanje 
osebja. 

3. Do konca junija 2019 skupaj s službo 
izobraževanja pripravimo načrt 
izobraževanj na oddelku do konca leta 
2022.  

5. Nimamo vzpostavljenega sistema 
izobraževanja pacientov za 
preventivo. 

4. Do konca leta 2019 postavimo sistem 
izobraževanja pacientov za preventivo. 

6. Zdravljenje in rehabilitacija bolnikov 
sta prepočasna. 

7. Hospitalizacije so predolge. 

5. Do konca leta 2023 dodatno uvedemo 
opozorilni (»alert«) sistem za iskanje 
oziroma identifikacijo bolnikov s 
slabšanjem ledvične funkcije (iz 
laboratorija na podlagi vrednosti 
dušičnih retentov) ter tako omogočimo 
proaktivno ukrepanje, preden pride do 
napredovalnih stanj oziroma zapletov.  

8. Pacientom ne omogočamo svetovanja 
glede odmerjanja zdravil. 

6. V okviru ambulantnega centra skupaj s 
kliničnim farmacevtom zagotavljamo 
možnost svetovanja glede odmerjanja 
zdravil. 

9. Dializni center je zastarel in potreben 
prenove. 

7. Do konca leta 2024 preuredimo in 
posodobimo dializni center. 

10. Nimamo ločenih dializnih prostorov za 
akutne bolnike in bolnike z zapleti ter 
bolnike brez zapletov. 

8. Do konca leta 2024 prostorsko ločimo 
akutne bolnike in bolnike z zapleti ter 
bolnike brez zapletov. 
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10.7 ODDELEK ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Strokovno in organizacijsko je oteženo 
obvladovanje povečanega števila 
pregledanih bolnikov v infekcijski 
urgentni ambulanti, zlasti v dežurni 
službi. 

1. Do konca leta 2020 z ustreznim 
osebjem organiziramo sobo za 
intenzivno nego na za to 
usposobljenih oddelkih in povečamo 
število razporeditev zdravnikov (za 
najmanj 1) v urgentni ambulanti ter 
v dežurni službi v najbolj kritičnih 
obdobjih. 

2. Zaradi fizične dislokacije oddelka od 
glavne zgradbe SBC transport bolnikov 
pogosto poteka po zunanjih poteh, 
ker avto za transport ne zadosti 
velikim potrebam oddelka. Prav tako 
prizadete bolnike med enim 
transportom štirikrat prelagamo, ker 
bolniške postelje ne moremo 
uporabiti za  transportno sredstvo 
(preozki vhodi v bolniške sobe). Zato 
je varna oskrba pacientov otežena. 

2. Do konca leta 2021 v okviru 
nadomestne novogradnje (etape 1) 
zgradimo podhod, ki bo oddelek 
povezal z ostalim delom bolnišnice. 
Do konca leta 2021 zamenjamo 
streho in stavbno pohištvo. 

3. Imamo šele začetne aktivnosti na 
področju svetovanje in nadzora 
uporabe protimikrobnih zdravil 
(SPOBO), zato lahko imamo izzive z 
obvladovanjem bolnišničnih okužb.  

3. Do konca leta 2019 še okrepimo 
svetovanje in nadzor antimikrobne 
terapije za celotno bolnišnico, z 
nadaljnjim vključevanjem 
infektologov v SPOBO v sodelovanju 
s ZOBO. 
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10.8 NEVROLOŠKI ODDELEK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Zaradi nujnih primerov akutne MK, ki 
potrebujejo mehansko trombektomijo, so 
potrebne premestitve bolnikov v UKC 
Ljubljana, čeprav gre le za »servis« 
interventnega posega. S tem SBC izgublja 
prihodek, za bolnika pa to pomeni 
podaljšanje časa do optimalne intervencije. 
Zaradi teh premestitev so vedno težave z 
anesteziološko službo, ker bolniki 
potrebujejo usposobljeno spremstvo. 

1. Do konca leta 2021 ustrezno 
opremimo angiografski prostor 
za mehansko trombektomijo in 
opravljamo posege skupaj z 
interventnimi radiologi. 

2. Bolniki z MS potrebujejo čedalje 
intenzivnejše vodenje in spremljanje ter 
zelo tehtno izbiranje ustrezne, vendar za 
imunski sistem lahko tvegane terapije. To 
zahteva subspecialistično obravnavo, dovolj 
podpornega sestrskega osebja, ki mora biti 
prav tako posebej usposobljeno za to delo, 
ter ustrezne prostore. 

2. Do sredine leta 2019 skupaj z 
UKCLJ in UKCMB pripravimo 
projekt centra za multiplo 
sklerozo in ga v letu 2019 
vstavimo v SBC. 

3. Zaradi premajhnega števila ambulantnih 
prostorov ne moremo ustrezno organizirati 
delovanja tretje nevrološke ambulante, ki 
bi bila namenjena subspecialističnemu 
načinu izvajanja nevrološke dejavnosti, kar 
bi pomenilo sekundarni in terciarni nivo 
ambulantnih aktivnosti (MS, epi, vaskularna 
nevrologija, demence, parkinsonova 
bolezen, periferne živčne bolezni, 
nevropsihologija).  

3. Do sredine leta 2019 na 
polikliniki ob sodelovanju 
pripravimo tretji ambulantni 
prostor. 

4. Ob sodelovanju oddelka za 
rehabilitacijsko medicino do 
konca leta 2020 ustanovimo 
rehabilitacijski oddelek za 
oskrbo nevrološkega bolnika. 
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10.9 DERMATOVENEROLOŠKI ODDELEK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Bolnike s spolno 
prenosljivimi okužbami 
obravnavamo le izjemoma. 
Navadno jih napotimo v UKC 
Maribor in Ljubljana. 

1. Do konca leta 2020 ustanovitev ambulante 
za spolno prenosljive okužbe v dislocirani 
ambulanti L-trakta enkrat tedensko, saj bo 
nov obračunski model v 
dermatovenerologiji omogočal, da se 
določene mikrobiološke preiskave 
obračunajo kot ločeno zaračunljiv material. 

2. Premalo uporabljamo že 
obstoječo opremo (digitalni 
dermoskop Visiomed, 
radiofrekvenčni aparat 
Elman). 

2. Do konca leta 2019 v dermatologiji 
začnemo s tržnimi dejavnostmi: 
samoplačniške digitalne diagnostike 
pigmentnih sprememb kože, digitalne 
fotodokumentacije ter odstranjevanje 
benignih motečih kožnih izrastkov. 

3. Zaradi pomanjkanja opreme 
in znanja v zadnjih letih ni 
napredka na področju 
flebologije. 

3. V letu 2020 nabavimo UZ aparat ter 
omogočimo izobraževanje dveh specialistk 
za UZ preiskavo ven ter kasneje za UZ 
vodeno sklerozantno terapijo. 

4. Do sedaj se nismo povezali z 
medicinskimi fakultetami 
ter se nismo vključevali v 
izobraževalni proces 
študentov splošne medicine. 

4. V letu 2019 omogočimo študentom 
Medicinske fakultete v Ljubljani praktične 
vaje iz predmeta Dermatovenerologija na 
Dermatovenerološkem oddelku SB Celje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE 2019-2025 

 

71                                                                                  
 

 

10.10 OTROŠKI ODDELEK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Ker nimamo osebja, 
prostorov in financiranja 
programov, ne moremo 
poskrbeti za ustrezno 
duševno zdravje otrok in 
mladostnikov v regiji. 

1. Do konca leta 2022 vzpostavimo 
program obravnave čustvenih in 
duševnih motenj za otroke in 
mladostnike. 

2. Zaradi pomanjkanja 
pediatrov, SMS in 
zdravstvenih tehnikov, 
prednostne obravnave 
akutno bolnih otrok ter 
premajhnega števila 
ambulantnih prostorov, za 
sedaj ne uspemo širiti 
ambulantne dejavnosti. 

2. Do konca leta 2020 po kadrovski 
okrepitvi (zdravnikov specialistov 
pediatrije (1), alergologije (2), otroške 
nevrologije (1) in enega kliničnega 
psihologa)  in pridobitvi dodatnih 
prostorov za izvajanje zunajbolnišnične 
obravnave, povečamo število 
subspecialističnih ambulantnih 
obravnav s funkcionalno diagnostiko za 
20 %. 

3. Premalo poudarjamo, da 
imamo edini pediatrični 
urgentni center v državi. 

3. Do konca leta 2023 pediatrični urgentni 
center postane učni center za 
izobraževanje študentov, pripravnikov, 
sekundarijev in specializantov s 
področja medicine in zdravstvene nege. 

4. Zaradi večjega števila 
delovišč porabimo veliko 
časa za ustrezno predajo 
pacientov. 

4. Do konca leta 2022 digitaliziramo 
procese zdravstvene obravnave v okviru 
bolnišničnega zdravljenja (elektronski 
temperaturni list, elektronski načrt 
zdravstvene nege, naročanje zdravil in 
materialov preko črtne kode). 

5. Do leta 2025 v sklopu nadomestne 
novogradnje ustanovimo otroško 
bolnišnico s skupno pediatrično nego in 
terapijo. 
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11. SKUPNO MEDICINSKO PODROČJE – STRATEŠKI IZZIVI IN 
STRATEŠKI CILJI 
 

11.1 TRANSFUZIJSKI CENTER 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Imamo zastarel in obremenjen 
transfuzijski informacijski sistem 
DATEC.  Njegova odpoved lahko 
ogrozi varno preskrbo s krvjo zaradi 
zastoja pri odvzemu in predelavi 
krvi. 

1. Najkasneje do junija 2019 po 
opravljeni validaciji v rutino uvedemo 
nov slovenski transfuzijski 
informacijski sistem STEISI. 

2. V rutino nimamo uvedene virusne 
inaktivacije krvnih komponent za 
pripravo virusno inaktivnih krvnih 
pripravkov za zdravljenje bolnikov. 

2. V letu 2020 v rutino uvedemo virusno 
inaktivacijo krvnih komponent; 
najprej trombocitov, kasneje še 
ostalih komponent in s tem bolnikom 
omogočimo enakovredno  terapijo z 
virusno inaktiviranimi krvnimi 
pripravki, kot jih pripravlja Zavod RS 
za transfuzijsko medicino v Ljubljani. 

3. Zaradi zagotavljanja kontinuirane 
samozadostnosti v preskrbi s krvjo v 
SBC je nujno, da ohranimo status 
tretjega samostojnega 
transfuzijskega centra v Sloveniji. 

3. Do konca leta 2025 zagotavljamo 
predpisane postopke za verifikacijo 
transfuzijskega centra. 
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11.2 URGENTNI CENTER 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Nimamo zadostnega 
števila urgentnih 
zdravnikov: niti 
specialistov niti 
specializantov.   

1. Do konca leta 2025 zaposlimo deset 
zdravnikov specialistov urgentne medicine in 
vsako leto na novo pridobimo dva 
specializanta. 

2. Postopki obravnave 
bolnikov niso strokovno in 
organizacijsko poenoteni. 

2. Do konca leta 2019 standardiziramo postopke 
zdravstvenih obravnav v UCC.  

3. Nimamo vzpostavljene 
enotne podatkovne baze 
med primarnim nivojem 
in SBC. 

3. Do začetka leta 2021 vzpostavimo enotno 
podatkovno bazo med primarnim nivojem in 
SBC. 

 

 

11.3 LEKARNA 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Naša lekarna ni verificirana. 1. Do konca leta 2023 s pomočjo sredstev, ki 
jih dodeluje MZ, verificiramo lekarno.  

2. Ne opravljamo storitev 
klinične farmacije in 
brezšivne skrbi. 

2. Do leta 2023 zaposlimo ustrezno število 
specialistov klinične farmacije glede na 
kadrovske normative Lekarniške zbornice in 
pripravimo pisna navodila za izvajanje 
storitev brezšivne skrbi. 

3. Računalniška oprema je 
potrebna posodobitve in 
nadgradnje. Nimamo še 
robota za razdeljevanje 
zdravil za posameznega 
bolnika.  

3. Do leta 2024 izdelamo, testiramo in 
nabavimo programsko in računalniško 
opremo, potrebno za predpisovanje, 
naročanje in evidentiranje zdravil po 
pacientu (e-temperaturni list). 

4. Do konca leta 2025 kupimo lekarniškega 
robota (sistem »UNIT DOSE«). 

4. Predpisujemo in naročamo 
še vedno po starem sistemu. 

5. Do konca leta 2025 uvedemo nov sistem 
predpisovanja in naročanja. 
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11.4 RADIOLOŠKI ODDELEK 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Nimamo zadostnega števila 
zdravnikov specialistov 
radiologije.  

1. Do konca 2022 zagotovimo zaposlitev vseh 
specializantov radiologije. 

2. Nimamo vzpostavljenega 
učnega oddelka, ki bi 
specializantom omogočal 
večjo vključenost v samo delo 
na oddelku.  

2. Do konca leta 2025 izpolnimo pogoje za 
izvajanje dela programa specializacije iz 
radiologije.  

3. Nimamo sistema, ki bi 
omogočal sledenje pacientom 
z namenom pridobivanja  
povratnih informacij in 
kontrolo kakovosti, vključno z 
vpogledom v patološke in 
obdukcijske izvide.  

3. Do konca leta 2019 vzpostavimo sistem, ki 
omogoča sledenje pacientom z namenom 
pridobivanja povratnih informacij in kontrolo 
kakovosti (vsaj individualni vpogled oz. 
obveščanje, če ne sistematskega 
preverjanja), vključno z vpogledom v 
patološke in obdukcijske izvide. 

4. Nimamo uvedenih določenih 
preiskav, ki jih omogoča 
diagnostična oprema.  

4. Do konca leta 2019 pripravimo načrt, po 
katerem bomo do konca leta 2025 uvedli 
nove diagnostične metode s področja 
MR/CT/UZ in interventne radiologije. 

 

 

11.5 ODDELEK ZA LABORATORIJSKO MEDICINO  
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Nimamo dovolj specialistov 
medicinske biokemije. 

1. Do začetka leta 2022 postavimo integrirani 
modularni sistem za biokemijo, imunokemijo in 
hematologijo.  

2. V letu 2021 pridobimo dva nova specialista 
medicinske biokemije. 

2. Nimamo akreditacijskega 
standarda za medicinske 
laboratorije SIST EN ISO 
15189:2013. 

3. Do leta 2025 pridobimo akreditacijski standard 
za mednarodne laboratorije SIST EN ISO 
15189:2013 

3. Nimamo pnevmatske cevne 
pošte za vse oddelke. 

4. Do leta 2023 vzpostavimo pnevmatsko cevno 
pošto z vsemi oddelki. 

 5. Do leta 2024 zamenjamo informacijski sistem 
LIS. 
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11.6 ODDELEK ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Kljub temu, da izvajamo 
najzahtevnejše programe 
rehabilitacije, nimamo 
priznanega standarda 
medicinske rehabilitacije. 

1. Do konca leta 2019 pridobimo standard 
medicinske rehabilitacije. 

2. Nimamo enote za celostno 
rehabilitacijo bolnikov po 
možganski kapi. Ta trenutno 
obstaja le na terciarni ravni. 

2. Leta 2020 ustanovimo prvi oddelek za 
nevrorehabilitacijo s popolnim timom na 
sekundarnem nivoju (spec. FRM, dva 
nevrofizioterapevta, en nevro delovni 
terapevt, logoped, klinični psiholog). 

 

 

11.7 ODDELEK ZA PATOLOGIJO IN CITOPATOLOGIJO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Nimamo dovolj 
specialistov patologije. 

1. Do konca leta 2020 zaposlimo vsaj dva 
specialista patologije in pridobimo vsaj enega 
specializanta. 

2. Nimamo subspecializacij. 2. Do konca leta 2024 dva specialista pridobita 
subspecializacijo.  

3. Zaradi kadrovskega 
primanjkljaja ne 
opravljamo sanitarnih 
obdukcij. 

3. Do konca leta 2021 začnemo opravljati sanitarne 
obdukcije. 

4. Imamo dotrajane 
aparature: aparat za vklop 
tkiva in avtomatski 
barvalec citoloških 
preparatov. 

4. Do konca leta 2019 kupimo dodaten aparat za 
vklop tkiva. 

5. Nimamo še tekočinske 
citologije in HPV 
testiranja. 

5. Do konca leta 2023 nabavimo avtomatski 
barvalec citoloških preparatov ter aparat za 
tekočinsko citologijo in HPV testiranje. 
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11.8 ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO 
 

STRATEŠKI IZZIVI STRATEŠKI CILJI 

1. Nimamo sodobne opreme. 1. Do konca leta 2022 kupimo SPECT/CT gama 
kamero in PET/CT kamero, uredimo prostor in 
zagotovimo vključitev programa v pogodbo z 
ZZZS.  

2. Nimamo znanja za izvajanje 
hibridne diagnostike. 

2. Do začetka leta 2022 usposobimo osebje za 
izvajanje hibridne diagnostike. 

3. Drugi oddelki za nuklearno 
medicino so razmeroma 
nemotivirani.  

3. Do začetka leta 2022 za 30 % povečamo (glede 
na leto 2018) število nuklearnih preiskav.  
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1. OPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE – ANALIZA 
PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI   
 
 

1.1 ODDELEK ZA SKUPNE POTREBE KIRURGIJE 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Razvitost vseh kirurških področij s 

samostojnimi oddelki. 
 Na oddelku so zaposleni nosilci nekaterih 

strokovnih iniciativ v slovenskem 
prostoru. 

 Dobri medsebojni odnosi. 

 Občasno pomanjkanje osebja za 
optimalno sestavo operativnih timov. 

 Pomanjkanje operacijskega prostora. 
 Podcenjenost kirurškega/operativnega 

dela v primerjavi z UKC-ji in tujino, kar 
zmanjšuje motivacijo. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Branch hospital UKC LJ in MB (nevrokrg., 

vaskularna kirurgija, abdominalna 
/onkološka krg.). 

 Ageing crisis – kriza staranja. 
 Regijska učna bolnišnica (participacija 

in/ali nosilna pri razvoju strok). 

 Uvajanje principa enotne slovenske 
bolnišnice. 

 Diskriminatoren odnos med javno in 
zasebno kirurško dejavnostjo. 

 Posledični beg možganov v druge 
ustanove /zasebništvo/ tujino. 

 

 

1.2 TRAVMATOLOŠKI ODDELEK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Zagotavljanje nepretrgane 24-urne 

oskrbe poškodovancev iz celotne regije. 
 Učinkovita organiziranost in kompleksna 

strokovna obravnava poškodovancev. 
 24-urna prisotnost travmatologa in 

dosegljivost nevrokirurga. 
 Delovanje na področju analiz, raziskav, v 

pedagoških procesih in v izvedbi 
strokovnih izpopolnjevanj. 

 Pogosta preobremenjenost trakta C 
zaradi hitre obravnave poškodovancev. 

 Zaradi narave obravnav postelje na 
hodniku in elektivni pacienti, ki čakajo 
na poseg doma. 

 Izguba pomembne cone karantene zaradi 
prezasedenosti na traktu A.  

 Velika zasedenost postelj z 
nevrokirurškimi bolniki in s tem težko 
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uresničevanje drugih zahtev: 
pooperativni nadzor starostnikov, 
odloženi sprejemi iz Odseka  za 
intenzivno terapijo operativnih strok. 

 Razdrobljenost delovnega časa in 
neenakomerna porazdelitev dela.  

 Premalo osebja v ključnem delovnem 
času med 7. in 11. uro. 

 Neizvedba predvidenega programa 
operacij zaradi podaljševanja ali nujnih 
operativnih posegov. 

 Upadanje dejavnosti na področju 
izobraževanja in vodenja programa 
kakovosti. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Organizacija nevrokirurškega oddelka kot 

samostojnega oddelka. 
 Kadrovska okrepitev trakta A in sobe 22, 

ki lahko deluje kot TIN. 
 Nadaljevanje procesa prehoda na 

elektronsko temperaturno listo. 
 Nadgradnja informacijskega sistema za 

lažjo analizo procesov zdravljenja in 
lajšanje raziskovalnega dela. 

 Vedno težji in bolj zahtevni bolniki na 
oddelku. 

 Nezainteresiranost kadra ZN za delo na 
travmatoloških oddelkih zaradi težkih 
razmer. 

 

 

 

1.3 ODDELEK ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO KIRURGIJO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Minimalna odsotnost iz normalnega 

življenja. 
 Čim hitrejša vrnitev v družinsko okolje. 
 Večje zadovoljstvo bolnikov. 
 Manjša nevarnost bolnišničnih okužb. 
 Skrajševanje čakalne dobe. 
 Neodvisnost operacije od razpoložljivosti 

postelj. 
 Točno določen datum operacije. 
 Večje število obravnavanih bolnikov. 

 Za operacije v lokalni anesteziji niso 
primerni vsi bolniki, zato je strogo treba 
upoštevati naslednja merila: starost, 
prehranjenost, dihalna funkcija. 

 Srčna funkcija, spremljajoča obolenja 
(zvišan krvni tlak, sladkorne bolezni). 

 Vse več bolnikov želi laparoskopsko 
operacijo). 

 Potreben je strog nadzor po operaciji, 
zato je nujno dodatno usposobljeno 
sestrsko osebje. 
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ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Povečanje števila tovrstnih operativnih 

posegov. 
 Razbremenitev večjih operacijskih 

dvoran in omogočanje  časa za izvajanje  
drugih večjih in  zahtevnih posegov. 

 Promocija bolnišnice in oddelka v 
slovenskem prostoru. 

 Slab nadzor v pooperacijskem obdobju 
 Zapleti (krvavitev, vnetje, zapleti 

lokalne anestezije) in njihova zgodnja 
prepoznava. 

 

 

1.4 ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Visoka raven znanja in celoten spekter 

diagnostičnih in terapevtskih kirurških 
posegov na perifernem arterijskem in 
venskem sistemu. 

 Dobro sodelovanje in dopolnjevanje z 
angiologijo in interventno radiologijo. 

 Dobro sodelovanje s terciarnima 
ustanovama KOŽB UKC LJ in žilno 
kirurgijo UKC MB. 

 Dobro sodelovanje in konziliarna služba 
na ravni naše bolnišnice: kardiologija, 
nefrologija, revmatologija, nevrologija, 
ostali kirurški oddelki. 

 Pomanjkanje negovalnega osebja. 
 Pomanjkanje prostora (postelj in 

funkcionalnih prostorov). 
 Pomanjkanje operacijskega prostora oz. 

časa za bolnike. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Povečan priliv iz cele Slovenije zaradi 

slabo organizirane žilne kirurgije v obeh 
terciarnih centrih.  

 Povečano število žilnih obolenj in 
staranje prebivalstva. 

 Uvajanje novih metod in celostna 
kirurško-RTG interventna oskrba bolnikov 
(hibridni posegi). 

 Nerazumevanje konzervativnih strok po 
združevanju žilne kirurgije, angiologije 
in interventne radiologije. 

 Država potrebuje sodoben žilni center. 
 Odhod zdravnikov med koncesionarje, 

kjer je za lažje delo (venska patalogija), 
večje plačilo 
(neprimerljivi/neenakopravni pogoji dela 
ter plača JZ in koncesionarji). 
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1.5 ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO 
TER KIRURGIJO ROKE 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Suvereno izvajanje kliničnih poti za 

najpogostejša obolenja in poškodbe. 
 Kompetenčno uporabljanje novih 

tehnologij mikrokirurških 
rekonstruktivnih posegov, 
subspecialistična samozadostnost. 

 V skladu z republiškim dogovorom 
zdravljenje opečenih bolnikov po 
sodobnih smernicah, dobro sodelovanje z 
opeklinskim centrom. 

 Zastarelost opreme (artroskopija, OSM, 
cell-look). 

 Delitev dela/interdisciplinarno 
sodelovanje s splošnimi kirurgi, 
travmatologi in žilnimi kirurgi. 

 Negotova dostopnost do operacijskega 
prostora. 

 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Sodelovanje s specialisti revmatologi 

obeh kliničnih centrov. 
 Rekonstrukcije dojk po mastektomijah – 

vzpostavitev rekonstrukcijskega tima 
kirurško- -onkološko-rekonstrukcijsko. 

 Potrebe po zdravljenju karcinoma dojke. 
 Pridobitev statusa kliničnega oddelka. 

 Centraliziranje obravnave 
najzahtevnejših bolnikov v UKC. 

 Administrativno- organizacijske ovire na 
državni ravni. 

 

 

1.6 OTROŠKI ODDELEK KIRURŠKIH STROK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Na enem mestu je hospitalizirana 

praktično celotna otroška kirurška 
populacija, kar je ena od zahtev Cartae 
Magnae otrokovih pravic. 

 Oddelek ima lastno ekipo kirurgov, ki so 
usmerjeni v otroško travmatologijo 
oziroma splošno kirurgijo in s tem 
zagotavljajo optimalno kakovost oskrbe 

 Operacijski prostor za elektivne posege 
velikokrat ni ustrezen (ne deluje 
prebujevalnica, pomanjkljiva je 
opremljenost operacijskega prostora, ni 
ustreznega inštrumentarija). Težavno je 
umeščanje urgentnih op. posegov v 
okviru rednih programov. Srečujemo se s 
pomanjkanjem zdravniškega osebja, 
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otroške populacije. Le matična ekipa 
lahko kakovostno planira in izvaja tako 
ambulantno, oddelčno in operativno 
delo, medsebojno koordinira, komunicira 
z negovalnim osebjem, spremljevalci 
otrok in opravlja še določene dodatne 
naloge, ki so specifika pri tej populaciji. 

 Oddelek ima negovalno osebje, ki je 
usmerjeno v nego kirurških pacientov in 
istočasno delo z otroško populacijo. 

 Pacient je v težišču obravnave, saj 
posamezni specialisti drugih operativnih 
strok prihajajo k njemu. Ekipa 
specialistov skrbi za stalno strokovno 
izpopolnjevanje s področja kirurgije 
otrok. Taka organizacija omogoča 
izvajanje nekaterih dodatnih nalog s 
področja Cartae Magnae otrokovih 
pravic. 

specialistov, ki so usmerjeni v delo z 
otroško kirurško populacijo. Ni možno 
izvajati elektivne kirurške dejavnosti pri 
otrocih, starih do enega leta. 

 Neustrezna obravnava poškodovanih 
otrok, ki naj bi bili oskrbljeni v rednem 
delovnem času po sprejemu v bolnišnico 
v času neprekinjenega zdravstvenega 
varstva zaradi pomanjkanja ustreznega 
delovišča. 

 Zaradi kadrovske stiske pri zdravnikih 
specialistih na Otroškem oddelku 
kirurških strok so omejene določene 
dejavnosti in oteženi pogoji za izvajanje 
usposabljanja s tega področja kirurgije 
ter razvoj novih metod zdravljenja in s 
tem zagotavljanje večje kakovosti 
oskrbe pacientov in konkurenčnosti v 
širšem okolju. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Polna vzpostavitev urgentnih centrov in 

odprtje urgentne operacijske dvorane 
nam bosta omogočila redno operativno 
oskrbo predvsem otrok travmatoloških 
pacientov in nekaterih urgentnih stanj s 
področja splošne kirurgije. 

 Razvoj novih operativnih metod (nujni 
sta nabava manjkajočega 
inštrumentarija za operativno oskrbo 
otroške populacije in možnost uporabe 
opreme in aparatur za operativno delo z 
otroki (razvoj novih operativnih metod). 

 Ustanovitev t.i. otroške bolnišnice s 
skupno pediatrično enoto (nadomestna 
novogradnja). 

 Grožnje z ukinitvijo oddelka vnašajo 
nemir v zdravniški in negovalni kolektiv, 
ob tem pa povzročajo tudi težave pri 
pridobivanju predvsem zdravniškega 
osebja, ki v taki situaciji ne vidi prave 
perspektive, čeprav si želi dela z otroško 
kirurško populacijo. Če ni poskrbljeno za 
delovanje prebujevalnice za operirane 
otroke, so ti izpostavljeni zapletom in 
življenjski nevarnosti pri dolgem 
horizontalnem, predvsem pa vertikalnem 
transportu. Ob tem se tudi  očitno 
podaljšujejo časi operacij. 
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1.7 UROLOŠKI ODDELEK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Visoke strokovne kompetence v 

ambulantnem, operacijskem in 
oddelčnem delu. 

 Pričakujemo še dodatni priliv bolnikov iz 
drugih regij in tujine. 

 Obvladovanje čakalnih dob – dobra 
dostopnost za zdravljenje bolnikov z 
rakom. 

 Pomanjkanje kadrov, predvsem 
zdravnikov. 

 Zastarela infrastruktura na oddelku. 
 Težave z organizacijo ambulantnega dela 

zaradi prevelikega števila bolnikov, ki so 
napoteni pod stopnjo »Zelo hitro«. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Pričakujemo še dodatni priliv bolnikov iz 

drugih regij in tujine. 
 Epidemiološka situacija napoveduje večji 

priliv, predvsem starejših in rakavih 
bolnikov. 

 Sledenje tehnološkemu razvoju z 
mednarodno primerljivimi metodami, ki 
jih obvladamo najbolje v Sloveniji. 

 Pomanjkanje kadra na slovenskem trgu 
(v primeru pomanjkanja kadrov se bo 
zmanjšala kakovost, količina dela in sledi 
odliv bolnikov v druge centre v Sloveniji 
in bližnjih državah. 

 

 

 

1.8 ODDELEK ZA ORTOPEDIJO IN ŠPORTNE POŠKODBE 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Visoka raven znanja. 
 Predanost delu. 
 Dobre podporne službe v bolnišnici 

(intenzivna medicina, rehabilitacijska 
medicina, fizikalna terapija, transfuzija, 
diagnostika). 

 Pomanjkanje osebja (zdravniškega, 
negovalnega). 

 Zaradi pomanjkanja osebja manjše 
možnosti za strokovni razvoj. 

 Premajhna ožja strokovna usmerjenost. 
 Delno pomanjkljiva oprema. 
 Ni namenske operacijske dvorane za 

endoprotetično kirurgijo. 
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ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Pokrivanje večjega števila prebivalstva, 

kot ga ima ožja celjska regija, 
predstavljamo četrto najmočnejšo 
ortopedsko regijo v državi. 

 Staranje prebivalstva in naraščanje 
incidence ortopedskih bolezni.    

 Oddelek predstavlja izobraževalni center 
za specializante različnih strok, vpetost 
v delovanje fakultet in visokih strokovnih 
šol. 

 Preveliko osredotočenje na krajšanje 
čakalnih dob za endoprotetiko. 

 Delitev dela javno/zasebno z odlivom 
manj zahtevnih in cenejših bolnikov v 
centre, ki ne zmorejo obravnave 
polimorbidnih starostnikov. 

 Zaradi pomanjkanja osebja in opreme 
stagnacija v primerjavi z Valdoltro, 
Ljubljano in Mariborom. 

 

 

1.9 ODDELEK ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO 
KIRURGIJO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Dokaj kratke čakalne dobe. 
 Prijazno osebje. 
 Hitro reagiranje na spremembe. 
 Dobra strokovna usposobljenost osebja. 

 Pomanjkanje negovalnega osebja. 
 Pomanjkanje prostorov v stari stavbi 

SBC, tako za ambulantno kot tudi 
operativno delo ter posledično 
podaljšanje čakalnih dob v akutnem 
in v operativnem delu. 

 Otežkočeno točno naročanje 
pacientov na uro, v čakalnici več 
bolnikov. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Večanje števila ORL bolnikov.  Odliv bolnikov v druge bolnišnice. 

 Zapleti z e-naročanjem zaradi 
nedelovanja sistema. 
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1.10 ODDELEK ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Z maksilofacialnega vidika so obravnave 

multiple poškodbe v enem aktu in jih ni 
treba več preusmerjati v UKC Ljubljana, 
kot se je to dogajalo zadnjih pet let.  

 Pričeli smo z izvajanjem artrocentez pri 
pacientih s težavami v čeljustnem sklepu 
in dosegamo dobre rezultate. 

 Oralno področje oziroma ambulantni del 
pa zavzema predvsem odstranitev 
modrostnikov in drugih impaktiranih zob, 
odontomov, apikotomije, odstranjevanje 
zaraščenih korenin, operacije cist, 
zapore AOK, preprotetična kirurgija, 
kirurgija mehkih tkiv, manjših benignih 
in malignih tumorjev itd. 

 Z dodatnim ambulantnim delom smo 
skrajšali čakalne dobe in realizirali 
ambulantne točke. 

 Pri hospitalnih pacientih imamo 
probleme pri uvrščanju urgentnih 
posegov v okvir rednih programov, tako s 
strani anesteziologije kot ORL 
operacijske dvorane. 

 Prav tako imamo težave s pomanjkanjem 
osebja. 

 Največja slabost pa je razpršenost 
ambulant (ena ambulanta je poleg 
urgentnega centra, ostali dve v starem 
traktu C), zato bi bila nujna združitev 
ambulant na eni lokaciji, saj bi se s tem 
razbremenilo tako delo zdravnikov kot 
tudi medicinskih sester.  

 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 V naslednjih dveh letih zaključita 

specializacijo dva zdravnika. Tako se bo 
lahko s povečanjem števila osebja pričel 
nadaljnji razvoj selektivnih 
rekonstrukcijskih oralnokirurških posegov 
kot so alveoloplastika, prosti kostni 
transplantanti, sinus lift v sklopu 
predprotetične priprave. Ti posegi so 
izvedljivi s pomočjo sodobne opreme 
(Piezo kirurški stroj, centrifuga krvi za 
pridobitev PRP membran) ter nabave 
laserskega aparata za zdravljenje 
obsežnih sluzničnih degenerativnih 
sprememb, prav tako za zdravljenje 
vaskularnih deformacij in hemangiomov. 

 Če oddelek ne bo več samostojen, lahko 
to privede do popolnega kolapsa 
maksilofacialne in prav tako oralne 
kirurgije. 

 Nadaljnji razvoj oddelka je zagotovljen 
le z ohranitvijo sedanje organizacije še 
naprej in boljšim sodelovanjem z drugimi 
oddelki. Če se bo delo nadaljevalo s 
takšnim povečanim tempom in ritmom, 
nam grozi izčrpanost (npr. en zdravnik in 
prav tako sestra delata na več deloviščih 
naenkrat zaradi sočasne ambulantne in 
hospitalne dejavnosti ter prav tako 
ambulantno in operativno delo). 

 Z uvedbo zakona o najdaljših dopustnih 
čakalnih dobah (glede naročanja oziroma 
prenaročanja na prve preglede) lahko to 
privede do dodatnega dela pri naročanju 
in zmanjšanje cilja (ambulantnih točk) 
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glede letnega plana ambulantne 
dejavnosti. 

 

 

1.11 OČESNI ODDELEK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Dovolj zdravniškega kadra v naslednjih 

dveh do treh letih. 
 Visoka raven znanja (diagnostične in 

terapevtske možnosti pokrivajo skoraj 
celoten spekter patologije v 
oftalmologiji). 

 Odlično sodelovanje z obema UKC. 
 Analiza kakovosti našega dela. 

 Neustrezna operacijska dvorana. 
 Pomanjkljiva in zastarela oprema. 
 Neprimerni ambulantni prostori. 
 Oddelek ni predviden v novih prostorih 

bolnišnice. 
 Zmanjševanje števila bolnišničnih 

postelj.  

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Oddelek (regijski očesni center) na novi 

lokaciji. 
 Strokovna usmerjenost (večji priliv 

pacientov, boljša kakovost obravnave). 
 Glavni in referenčni očesni oddelek v 

regiji. 

 Neopredeljivost datuma selitve v nove 
prostore.  

 Negotovo financiranje programov, selitve 
in opreme. 

 Odliv pacientov in kadra zaradi slabih 
delovnih razmer v druge ustanove, v 
zasebni sektor. 

 Demografske spremembe – staranje 
prebivalstva. 

 

 

1.12 ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO MEDICINO 
OPERATIVNIH STROK IN TERAPIJO BOLEČINE 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Trenutno imamo glede na potrebe dovolj 

kadra in podmladka. 
 Nimamo kadrovskih rezerv – načeloma 

dovolj zaposlenih, ampak izpad že lahko 
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 Dobra strokovna podlaga, sprotno 
izpopolnjevanje, kakovostno delo. 

 Prilagajanje novim trendom na naših 
področjih dela. 

 Solidna opremljenost, razpoložljiv 
material in zdravila, diagnostične in 
terapevtske opcije. 

 Prepoznavnost oddelka v slovenskem 
merilu. 

ogrozi pokrivanje vseh planiranih 
delovišč. 

 Pomanjkanje (ustrezno usposobljenih) 
medicinskih sester za nemoteno delo. 

 Pri določeni opremi nimamo rezerv – 
okvare anestezijskih aparatov, 
ventilatorjev itd. 

 Določena delovišča so potencialno 
nevarna (ni prebujevalnice, velika 
frekvenca obravnav). 

 Daljšanje čakalne vrste v anesteziološki 
ambulanti, premalo ljudi vključenih v 
delo. 

 Delo v protibolečinski ambulanti 
praktično skoraj v celoti odvisno od ene 
osebe. 

 Nesistemsko urejena obporodna 
analgezija. 

 Nesistemsko urejeni sekundarni 
transporti. 

 Neenakomerna obremenitev med 
delovnim tednom. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Zaposlovanje novih sodelavcev – 

specializanti, medicinske sestre. 
 Država uredi možnost opravljanja 

dodatnega dela v lastni ustanovi (npr. 
popoldansko delo). 

 Potencialni samoplačniški programi. 
 Ureditev dislociranih delovišč – 

prebujevalnice, nadzor s sestrami z 
oddelka. 

 Odprtje nove operacijske dvorane v UCC. 
 Vključevanje drugih v organizacijo 

transportov (urgentni zdravniki, oddelčni 
zdravniki, …). 

 V primeru širitve dejavnosti na več 
delovišč bo takoj prišlo do kadrovskega 
primanjkljaja. 

 Nezadostna usposobljenost kadra za 
kirurgijo na terciarnem nivoju. 

 Grozeč odliv kadra zaradi boljše plačanih 
služb ali delovnih razmer drugje 
(zasebne ustanove). 

 Naraščajo daljših odsotnosti zaposlenih v 
tem segmentu (bolniške, porodniške, 
invalidske kategorije). 

 Stremenje k čim večji »učinkovitosti« na 
ravni politike prinaša tveganja za varnost 
obravnav. 

 Dvigovanje povprečne starosti in 
polimorbidnost operirancev. 

 Ni (pol)intenzivne terapije in nadzora 
otrok. 

 Nenadomestljivost zdravnikov v 
protibolečinski ambulanti. 
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1.13 GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Zadostno število zdravnikov. 
 Zadostno število specializantov v 

primernem časovnem zaporedju. 
 Visoka raven znanja (diagnostične in 

terapevtske možnosti pokrivajo celoten 
spekter patologije v ginekologiji in 
porodništvu). 

 Dobre podporne službe v bolnišnici 
(diagnostika, transfuzija, intenzivna 
terapija). 

 24/7 zdravniška oskrba novorojenčkov. 
 Predavanja za nosečnice. 
 Odlično sodelovanje z obema UKC in 

drugimi inštituti (konziliji, raziskovalna 
dejavnost). 

 Stalna analiza kakovosti našega dela 
(Nacionalni perinatalni informacijski 
sistem Slovenije, kakovost v  ginekološki 
kirurgiji, kazalniki kakovosti MZ). 

 Ni ločene op. dvorane za porodništvo. 
 Ni prebujevalnice. 
 Pomanjkljiva in zastarela oprema. 
 Neprimerni ambulantni (in ostali) 

prostori. 
 Neprimerne sanitarije za pacientke. 
 »Vsi delamo vse.«  ̶ primanjkljaj večje 

strokovne usmerjenosti (ginekologija vs 
porodništvo). 

 Premajhna povezanost z »ambulantnimi« 
ginekologi. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Nadomestna novogradnja, novi prostori. 
 Izraba prostora v UCC. 
 Strokovna usmerjenost (specialistične 

ambulante, večji priliv pacientk, boljša 
kakovost obravnave, dodatni dohodek 
bolnišnice). 

 Glavni in referenčni ginekološko-
porodniški oddelek v regiji. 

 Zamujanje z razvojem zaradi omejenega 
financiranja. 

 Odliv pacientk. 
 Demografske spremembe – staranje 

prebivalstva, nižja rodnost. 
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2. NEOPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE -  ANALIZA 
PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI   
 

2.1 ODDELEK ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Večina subspecialistov je specialistov IM 

(pogoj za stopnjo intenzivnosti). 
 24-urna pokritost z vsemi naprednimi 

oblikami diagnostike (TEE, TTE, 
elektrostimulacija, respiratorna podpora 
z neinvazivno in invazivno mehansko 
ventilacijo, dializa, osnovna mehanska 
podpora). 

 Vodenje programa implantacije srčnih 
spodbujevalnikov in defibrilatorjev. 

 Koordinatorstvo transplantacijske 
dejavnosti v SB Celje. 

 Konziliarna služba za neoperative in 
operativne oddelke SB Celje. 

 Sodelovanje pri delu UKC. 
 Sodelovanje pri delu kardiološke 

ambulante, pulmološke ambulante, 
pulmološke konzilirane službe. 

 Sprejemanje bolnikov iz regionalnih 
bolnišnic (Topolšica, Brežice, Ptuj) – 
pogoj za terciarni center. 

 Sodelovanje pri dodiplomskem 
izobraževanju na MF UL, MF MB, 
podiplomskem doktorskem študiju MF LJ, 
izobraževanje za specializacije in 
subspecializacijo iz IM. 

 Vodenje izobraževanja hemodinamike za 
specializante in specialiste pod okriljem 
SZIM. 

 Izdelane imamo dokumente: krovni 
dokument, sprejem bolnika na OIIM in 
nekaj podrejenih dokumentov, klinična 
pot za bradikardijo – vsi dokumenti 
objavljeni na intranetu. 

 Napisane imamo negovalne standarde 
(objavljeno na intranetu) in protokole. 

 Nepregledno financiranje po SPP sistemu 
za intenzivo. 

 Nezadostna kadrovska zasedba (število 
medicinskih sester in zdravnikov se kljub 
dodatnim programom ni zvečalo, ampak 
se je celo zmanjšalo, za dodatne 
programe nismo pridobili kadra, 
predvidene pa so tudi upokojitve). 

 Zastarela oprema: a) postelje (6 postelj 
ni več primernih za nego kritično bolnih 
in ni možna nabava rezervnih delov za 
popravilo); b) monitorski sistem je star 
10 let in se dnevno kvari; c) klinični 
informacijski sistem je zastarel in ni 
povezan s centralnim bolnišničnim 
informacijskim sistemom; d) sistemi za 
perfuzorje se dnevno kvarijo, doba 
zagotavljanja rezervnih delov je le še do 
konca 2019; e) UZ aparat na oddelku je 
dotrajan zaradi vsakodnevne 24-urne 
uporabe; f) tehnični del: računalniki, 
monitorji na oddelku in v administraciji 
so zastareli, njihovo delovanje je 
neustrezno) kar je neustrezno tudi za 
vodenje medicinskih baz, ki jih vodimo; 
g) ni opreme na ustrezno lokomotorno in 
drugo fizioterapijo. 

 Ni skupnega bolnišničnega sistema 
arhiviranja UZ preiskav. 

 Ni ustrezne opreme za spremljanje in 
vrednotenje možganske funkcije (skupaj 
z nevrološkim oddelkom SB Celje). 

 Ni ustrezne opreme, kadra in znanja za 
napredno podporo cirkulacije (e-CPR) 
(skupaj s kardiološkim oddelkom SB 
Celje). 
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 Potekajo redna izobraževanja za MS/ZT 
na oddelku (delavnice TPO, ventilacija, 
hemodinamski monitoring). 

 Redno evidentiramo kazalnike kakovosti: 
RZP, NIV, kateter sepse, PVU neželene 
dogodke, pogovore o varnosti. 

 Spremljamo kakovost zdravljenja – 
Prosafe. 

 Ni ustreznih naprednih oblik dialize 
(skupaj s nefrološkim oddelkom SB 
Celje). 

 Ni izdelanih kliničnih poti za 
najpogostejša klinična stanja (npr. 
protokol za oceno možganske okvare po 
zastoju srca). 

 Zapleten sistem za spremljanje kakovosti 
zdravljenja (Prosafe), ki ni integriran v 
klinični informacijski sistem oddelka. 

 Ni ustrezne rehabilitacije in ustreznih 
polintenzivnih enot v SB Celje za 
zdravljenje po preboleli kritični bolezni. 

 Ni ambulante za spremljanje preživelih s 
kritično boleznijo. 

 Neutečeno raziskovalno delo.  

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Regija potrebuje močno osrednjo točko 

za zdravljenje kritično bolnih, ki bo 
povezala vse bolnišnice v naši širši regiji. 

 Podpora države za vzdrževanje centrov 
intenzivne medicine. 

Intenzivna medicina se razvija hitro, 
medicinska oprema je zelo draga, težko je 
slediti vsem trendom za zdravljenje kritično 
bolnih. 

 

 

2.2 KARDIOLOŠKI ODDELEK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Visoka raven znanja (diagnostične in 

terapevtske možnosti pokrivajo večinski 
del spektra patologije v srčno-žilni 
medicini). 

 Dobre podporne službe v bolnišnici 
(diagnostika, transfuzija, intenzivna 
terapija). 

 Kontinuirano izobraževanje v obliki 
predavanj, učenja ob delu, treningov 
oživljanja. 

 Odlično sodelovanje z obema UKC-jema 
in drugimi inštituti (konziliji, 
raziskovalna dejavnost). 

 Pomanjkanje delavcev v vseh skupinah 
zdravstvenih delavcev in sodelavcev 
(zdravniki, medicinske sestre, 
fizioterapevti, administratorke…) s 
posledičnim nenehnim delom na več 
deloviščih naenkrat (izgorevanje, večja 
možnost napak, …). 

 Pomanjkanje bolnišničnih postelj/sob. 
 Pretirano pokrivanje delovišč izven 

internih oddelkov (UCC, ambulanta za 
tromboteste) s posledično manjšo 
realizacijo specialističnega kardiološkega 
ambulantnega programa. 
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 Kakovostna medoddelčna konziliarna 
služba in strokovno sodelovanje z OIIM na 
področju kardialne elektroterapije. 

 Dobri medsebojni odnosi. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Povečan priliv internističnih pacientov 

bo zahteval organizacijo gerontoloških in 
paliativnih oddelkov. 

 UC bodo zahtevali boljšo izrabo 
prostorov in kadrov, zato bodo dobro 
organizirani urgentni centri prednost za 
dobre kadre in boljšo organizacijo 
bolnišnic. 

 V kardiologiji je pomembno uvajanje 
novih metod zdravljenja in novih 
specialnosti, ki bodo zaokrožile celostno 
obravnavo bolnika (TAVI, 
elektrofiziologija, ablacije atrijske 
fibrilacije, kardiokirurgija). 

 Zamujanje z razvojem stroke zaradi 
omejenega financiranja programov s 
strani plačnika v sekundarnih, razvitejših 
centrih. 

 Zamujanje z ustreznimi prostori zaradi 
zahtevnosti obravnave bolnikov in 
razvoja stroke – zdravnikov (nadomestna 
novogradnja). 

 Odhodi zdravnikov na lažja delovna 
mesta ali v ustanove z boljšimi 
prostorskimi (terciarnimi centri) ali 
finančnimi razmerami (koncesionarji). 

 Nevarnost delnih zaposlitev v bolnišnicah 
zmanjšuje strokovno obravnavo in 
poveča odliv ravno najbolj 
usposobljenega kadra. 

 Demografske spremembe in staranje 
prebivalstva povzročajo povečan priliv 
internističnih pacientov ter strm porast 
komorbidnosti in s tem dodatno 
obremenjuje internistične zmogljivosti v 
bolnišnicah. 

 

 
2.3 ODDELEK ZA ANGIOLOGIJO, ENDOKRINOLOGIJO IN 
REVMATOLOGIJO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Imamo visoko raven znanja na vseh treh 

področjih, ki nam omogočajo opravljanje 
večine diagnostičnih in terapevtskih 
posegov v povezavi s patologijo, ki jo 
pokrivajo. 

 Za zaposlitev imamo predvidenih v roku 
štirih let še sedem specializantov (dva 

 Pomanjkanje zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev iz vseh skupin (zdravniki, 
medicinske sestre, administracija). 

 Nimamo še uvedenih kliničnih poti na 
vseh treh področjih. 

 Preveliko število sekundarnih delovišč, ki 
imajo za posledico izpad oziroma 
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revmatologija, dva diabetologija, tri 
angiologija). 

 Na oddelku kontinuirano izobraževanje 
specialistov in specializantov, 
organizacija predavanj in funkcionalnih 
delavnic. 

 Sodelovanje z obema UKC-jema je 
dobro. 

 Zagotavljamo preglede urgentnih 
bolnikov na vseh treh področjih. 

 V angiološkem centru zagotavljamo UZ 
diagnostično obravnavo urgentno 
napotenih bolnikov iz UCC in celotne 
bolnišnice. 

zmanjšano realizacijo ambulantnih 
programov na vseh treh področjih. 
Pomanjkljiva in zastarela oprema 
(vključno z UZ aparatom) ter premajhni 
prostori, da bi omogočili povečanje 
številka pregledov ter sodobno in 
strokovno obravnavo v skladu s 
sprejetimi evropskimi smernicami v 
revmatološki ambulanti. 

 Že dve leti predstavlja težavo 
premestitev oddelka AER v prostore 
dermatološkega oddelka zaradi  
dislociranosti ter neustreznih 
funkcionalnih prostorov, ki onemogočajo 
nemoteno in varno delo zdravstvenega 
osebja ter pomanjkanje prostora za 
diagnostične in terapevtske posege. 

 Pomanjkanje zdravniških sob ter 
neustrezna računalniška opremljenost le-
teh. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Nove diagnostične in terapevtske 

metode-kapilaroskopija, razširitev 
funkcionalne diagnostike na področju 
diabetologije (CW dopler, palčna 
pletizmografija, fundus kamera, CGMS, 
izboljšane metode laserskega zdravljenja 
in drugih metod pri oskrbi diabetičnega 
stopala, uvedba UZ diagnostike za 
področje endokrinologije). 

 Uvedba informatizacije na področju 
diabetologije (e-komunikacija, 
telemedicina, e-zdravje, uvedba e-
kartona). 

 Izdelava nacionalnega registra na 
področju diabetologije. 

 Redne delavnice za bolnike in zdravnike 
na področju diabetologije. 

 Uvajanje sodobnih metod fizikalne 
medicine v revmatologiji. 

 Uvedba registra na področju angiologije. 
 Sodoben revmatološki center v regiji. 

 Kader na vseh treh področjih je iskan, 
zato lahko pride do odliva zaradi 
preobremenjenosti ali slabih razmer. 

 Demografska slika je neugodna zaradi 
staranja prebivalstva s posledičnim 
preobremenjevanjem internističnih 
oddelkov. 

 Izrazito povečanje administrativnega in 
birokratskega dela v breme časa 
zdravstvenih delavcev, zaradi česar 
imajo le-ti bistveno manj časa za 
ukvarjanje z bolnikom. 
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2.4 ODDELEK ZA BOLEZNI PREBAVIL 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Imamo dovolj specializantov, v nekaj 

letih bomo imeli tudi zadostno število 
specialistov. 

 Imamo visoko raven znanja, z izjemo 
EUZ biopsij in transplantacijske 
dejavnosti opravljamo vso diagnostiko in 
zdravljenje gastroenterološke patologije. 

 Endoskopski center in gastroenterološka 
ambulanta imata primerne prostore. 

 Izvajamo 24-urno pripravljenost na 
diagnostiko in zdravljenje krvavitev iz 
prebavil. 

 Zelo dobro sodelujemo z obema UKC-
jema in drugimi inštituti. 

 Izvajamo šolo za bolnike s kronično 
vnetno črevesno boleznijo (KVČB). 

 Bolniške sobe na oddelku so zaradi 
bivanja v starem delu neprimerne, prav 
tako je težava pri UZ ambulanti, ki je 
brez prostora za medicinsko sestro.  

 Zaradi prostorskih težav je oddelčna 
pisarna dislocirana v kletnih prostorih. 

 Imamo neprimerne bolniške sobe. 
Potrebovali bi več manjših sob, ki bi bile 
primerno opremljene s sanitarijami, z 
možnostjo izolacij bolnikov, 
koloniziranih z večkratno odpornimi 
bakterijami. 

 Zaradi pomanjkanja sob imamo pogosto 
sprejeme bolnikov na hodnik (predvsem 
v času dežurstva). 

 Slaba računalniška oprema predvsem v 
endoskopskem centru vsakodnevno ovira 
delovne procese. 

 Zastarel in dotrajan UZ aparat, potreba 
po EUZ vodenih biopsijah. 

 V gastroenterološki ambulanti nimamo 
stalne administratorke. Ambulanti 
zaključki so zato napisani z zamudo, 
krožeče administratorke ne poznajo 
specifike naše ambulante. 

 Zaradi težkih delovnih razmer je 
fluktuacija osebja, predvsem 
medicinskih sester velika,  veliko časa je 
porabljenega za učenje novega osebja, 
ki potem premnogokrat odide z oddelka 
na lažja delovna mesta. Posledica je, da 
imamo ves čas veliko mladega in 
neizkušenega osebja, ki v sobi intenzivne 
nege težko sledi zdravljenju vedno težjih 
bolnikov z vedno bolj zahtevnimi načini 
zdravljenja.   

 Nimamo možnosti anestezije pri 
endoskopskih preiskavah, kar sosednji 
centri nudijo. 

ZUNANJE OKOLJE 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Za bolnike so na voljo nove diagnostične 

metode – fibroscan, elastografija, 
doplerska diagnostika abdominalnega 
žilja, EUZ biopsije, urea dihalni test. 

 Bolniki vse večkrat zahtevajo 
endoskopski poseg v anesteziji, ustrezne, 
sodobne prostore (nadomestna 
novogradnja). 

 Mladi zdravniki se usmerjajo v to 
specialistično področje. 

 Odliv bolnikov zaradi dolgih čakalnih dob 
za ambulantne preglede in endoskopske 
preiskave v sosednje centre in druge 
bolnišnice. 

 Področje gastroenterologije zahteva 
velike finančne vložke za ustrezen razvoj 
(omejeno financiranje). 

 Zaradi staranja prebivalstva v bodoče 
pričakujemo večji priliv starostnikov, 
zato je zagotovitev večjih zmogljivosti 
kritična. 

 

 

2.5 ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Visoko specializiran kader. 
 Majhen fleksibilen tim. 
 Dobro sodelovanje z različnimi strokami 

znotraj bolnišnice (multidisciplinarnost). 
 Dobro sodelovanje s KOH KC Ljubljana in 

OI Ljubljana. 

 Preobremenjenost, zato lahko delo 
včasih poteka na meji varne obravnave. 

 Zaradi pomanjkanja kadra stalno delo na 
več deloviščih hkrati. 

 Ni negovalnega/paliativnega oddelka v 
bolnišnici, dolge čakalne dobe zaradi 
pomanjkanja prostora v domovih 
starejših občanov. 

 Samo občasno delovanje protibolečinske 
ambulante. 

 Občasno slabše prerazporejanje 
negovalnega osebja znotraj bolnišnice, 
predvsem v primeru bolniških odsotnosti 
(posledično dodatna obremenitev 
osebja), možna neizplačila nadurnega 
dela. 

 Zaostajanje pri organizaciji drugih služb, 
pomembnih za multidisciplinarno 
obravnavo bolnikov (dietetik, klinični 
farmacevt, psiholog…). 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
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 Strategija celostne oskrbe bolnika.  Obremenitev na oddelku in večanje 
absentizma. 

 Specialisti onkologi in hematologi imajo 
veliko priložnost za delo v drugih, 
predvsem terciarnih institucijah, zato so 
odhodi specializantov verjetni (krčenje 
posteljnih zmogljivosti). 

 Izguba programa internistične 
onkologije. 

 

 
2.6 ODDELEK ZA BOLEZNI LEDVIC IN DIALIZO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Na oddelku poteka kakovostna in 

vsestranska oskrba bolnikov. 
 Imamo predano osebje. 
 Uveljavljamo princip timskega dela. 

 Že nekaj let kritično pomanjkanje 
kadrov, zlasti zdravnikov specialistov. 

 Suboptimalni prostori, zlasti na dializi, 
tehnično zastarela dializa. 

 Obremenitev posteljnega odseka z 
nenefrološkimi bolniki je velika, pogosto 
nameščamo bolnike na hodnik. 

 Imamo dolge čakalne dobe za 
ambulantne bolnike. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Zaradi specifike obravnave bolnikov je 

specifična organizacija posteljnega 
oddelka priložnost (funkcionalne sobe, 
soba za polintenzivno obravnavo 
bolnikov, izolacijske sobe, prostor za 
sprejem bolnikov, …). 

 Sodoben center za dializo v regiji 
(centralna priprava raztopin), ločevanje 
akutnih in bolnikov z zapleti ter bolnikov 
brez zapletov, izolacijske sobe).  

 Zaradi neprestanega priliva bolnikov je 
specifična organizacija ambulantnega 
centra za nefrologijo prednost pred 
drugimi centri (funkcionalna diagnostika, 
izobraževanje, …). 

 Zaradi pomanjkanja kadra v slovenskem 
prostoru je nevarnost odliva zdravnikov 
in osebja ZN v zavode z boljšo 
organizacijo in pogoji dela (terciarne 
ustanove, koncesionarji). 

 Zaradi zahtevnosti obravnave bolnikov ni 
zanimanja mladih za nefrologijo in 
interno medicino. 

 Zaradi zahtevnosti obravnav je večja 
nevarnost strokovnih napak, zaradi drage 
obravnave in velikih vložkov je nevarnost 
za suboptimalno zdravljenje. 

 Zdravljenje dializnih bolnikov, še 
posebej težkih primerov, je ekonomsko 
manj učinkovito za zavod. 
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 Posodobitev računalniško-
informacijskega sistema (npr. 
elektronske temperaturne liste, 
elektronski registri bolnikov, …). 

 Odliv pacientov v ostale centre, tudi 
zasebne (koncesionarji). 

 

 
2.7 ODDELEK ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Dovolj dobro usposobljenega in 

motiviranega kadra med zdravniki. 
 Visoka raven znanja (diagnostične in 

terapevtske možnosti pokrivajo skoraj 
celoten spekter patologije v 
infektologiji). 

 Dobre podporne službe v bolnišnici 
(diagnostika, transfuzija, zgledno 
sodelovanje z internisti intenzivisti). 

 Krepitev konziliarne službe infektologov 
in vse boljša dosegljivost konziliarnih 
specialistov drugih strok – konziliarni 
telefoni. 

 Predavanje za vse zaposlene glede 
preprečevanja prenosov okužb v okviru 
SPOBO. 

 Odlično sodelovanje s Kliniko za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja 
ter sodelovanje v RSK za infektologijo. 

 Dobro sodelovanje zdravnikov in 
zaposlenih v zdravstveni negi – dobro 
timsko delo. 

 Dislokacija oddelka od ostalih delov SBC. 
 Ni enote za intenzivno nego. 
 Zastareli prostori s preveliko 

razpršenostjo bolniških sob. 
 Odhodi diplomiranih medicinskih sester z 

oddelka. 
 V času dežurne službe le en zdravnik na 

dveh zahtevnih deloviščih, pogosto še z 
zahtevnimi konzultacijami z ostalih 
oddelkov. 

 Nadomestni ustreznejši prostori znotraj 
zgradbe SBC. 

 Možnosti premeščanja starostnikov po 
preboleli okužbi na negovalni oddelek 
(najbolj znotraj naše ustanove). 

 Večje vključevanje socialne službe v 
urejanje namestitve bolnikov po 
zaključenem zdravljenju nazaj v domače 
okolje oziroma v ustrezne institucije. 

 Boljši nadzor nad bolniki, ki potrebujejo 
poostreno spremljanje v smislu enote za 
intenzivno nego. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Ustrezen prostorski razvoj oddelka v SBC 

(nadomestna novogradnja). 
 Bolniki, ki so vitalno ogroženi, 

potrebujejo poseben nadzor, zato 
oddelki, ki ne bodo zagotavljali tega na 
enem mestu, ne bodo več konkurenčni v 
smislu kakovostne obravnave bolnikov. 

 Veliko povpraševanje po usposobljenem 
kadru v drugih institucijah, ki imajo 
bolje urejene razmere na oddelkih. 
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 Demografske spremembe – staranje 
prebivalstva bodo zahtevale vedno večje 
in boljše prostorske zmogljivosti, zato bo 
prostorski razvoj ključen. 

 

 

2.8 NEVROLOŠKI ODDELEK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Trenutno število nevrologov je 10 in ½, 

za kompletno delo jih potrebujemo 16 
(leta 2020/21 bodo trije izpolnjevali 
pogoje za upokojitev). 

 V fazi specializacije imamo trenutno pet 
specializantov. 

 Visoka raven znanja (diagnostične in 
terapevtske možnosti pokrivajo celoten 
spekter patologije v nevrologiji).  

 Trije glavni mentorji za področje 
nevrologije (dve »zunanji« specializantki 
nevrologije tri leta na kroženju v SB 
Celje v sklopu specializacije 
nevrologije). 

 Podporne službe v bolnišnici so dobre, 
sodelovanje je solidno (RTG, angiologija, 
angio-kirurgija, internistika, intenzivna 
terapija). 

 24/7 služba omogoča oskrbo vse 
nevrološke urgence. 

 Odlično sodelovanje z obema UKC-jema, 
zlasti z Ljubljano, kjer je sedež 
Telekapi, z UKC Maribor pa preko 
nevrološke službe. 

 Dobro sodelovanje tudi s konziliji v obeh 
UKC-jih ter preko raziskovalne 
dejavnosti. 

 Analiza kakovosti našega dela (kazalniki 
kakovosti MZ). 

 Nimamo možnosti interventnih posegov 
na možganskem žilju (trombektomije, 
oskrba anevrizem). 

 Nevrokirurgija v zahtevnih urgentnih 
razmerah ne omogoča kompleksne 
oskrbe. 

 Nimamo dovolj sestrskega osebja (EMK, 
MS, PB, demence). 

 Premajhen oddelek glede na predolge 
ležalne dobe bolnikov, ki čakajo na 
domove starejših občanov, zlasti 
kolonizirani z večkratno odpornimi 
bakterijami. 

 Premalo posteljnih zmogljivosti glede na 
porast starajočega prebivalstva 
(demence, MK, parkinsonova bolezen). 

 Nujno bi potrebovali posteljne 
zmogljivosti – rehabilitacija na 
sekundarnem nivoju. 

 Neprimerni prostori za enodnevno 
bolnišnično dejavnost. 

 Ni primernega prostora za 
nevrosonologijo. 

 Zdravniki nimajo računalnikov za 
dostopanje do informacijskega sistema. 

 Na oddelku nimamo dovolj funkcionalnih 
prostorov. 

 Ni primernega ambulantnega prostora za 
nevropsihološke preglede. 

 Izrazit primanjkljaj na področju 
administrativnega osebja. 

ZUNANJE OKOLJE 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Možnosti razvoja rehabilitacije 

nevrološkega bolnika z večanjem 
posteljnih zmogljivosti in možnosti 
dodatnih subspecialističnih ambulant. 

 Subspecialistična obravnava na 
oddelku/v ambulantah širšega spektra 
nevroloških bolnikov. 

 Nujnost ustanovitve centra za 
zdravljenje bolnikov z multiplo sklerozo 
(že podpora RSKN) z lastnim konzilijem o 
odločanju glede imunomodulatorne 
terapije  MS. 

 Uvedba botulinske ambulante (terciarni 
ambulantni nivo).  

 Uvedba naprednega zdravljenja 
parkinsonove bolezni (duodopa črpalka, 
interdisciplinarna obravnava) – terciarni 
nivo hospitalne obravnave. 

 Glavni in referenčni nevrološki oddelek v 
regiji. 

 Nevarnost odliva kakovostnega 
zdravniškega kadra – specialisti 
nevrologije so iskan kader v drugih 
ustanovah, ki nudijo boljše razmere za 
delo. 

 Hiter razvoj nevrološkega področja 
zahteva nenehna vlaganja. 

 Osebje zdravstvene nege zahteva 
usmerjen, specialen razvoj (več in bolj 
usmerjeno izobražene medicinske sestre, 
administracija, podpora v funkcionalnih 
laboratorijih, nevropsiholog, dodaten 
logoped). 

 Staranje prebivalstva je vzrok za 
povečano obolevnost za demenco, 
parkinsonovo boleznijo, možgansko 
kapjo – velikost oddelka. 

 Slaba organizacija in nezadostna 
dostopnost do zavodov, kot so domovi 
starejših občanov in program 
podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, 
podaljšujeta ležalne dobe. 

 Zahteva po interdisciplinarni obravnavi 
bolnika povečuje sodelovanje med 
oddelki, zato bodo medsebojni odnosi 
pomembni. 

 

 

2.9 DERMATOVENEROLOŠKI ODDELEK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Dovolj zdravniškega in administrativnega 

osebja ter osebja zdravstvene nege. 
 Visoka strokovna usposobljenost 

zdravnikov. 
 Usmerjenost zdravnikov v 

subspecialistična področja. 
 Dovolj kadra, veliko število 

specializantov. 

 Premalo bolniških postelj (od julija 2017 
samo 6). 

 Pomanjkanje ambulantnih prostorov za 
izvajanje ambulante za spolno 
prenosljive bolezni, za izvajanje 
digitalne dermoskopije in žilne 
ultrazvočne diagnostike. 

 Obstoječe ambulante so delno 
neprimerne zaradi prehodnosti med 
prostori, ki ne zagotavljajo intimnosti 
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pacientom. Prav tako je z vidika 
intimnosti pacientov moteča prisotnost 
sestre v ambulantnem prostoru. 

 Nemotiviranost nekaterih zaposlenih za 
delo in razvoj, predvsem med osebjem 
zdravstvene nege in administracije, ter 
zato tudi slaba produktivnost. 

 Slabi medsebojni odnosi med določenimi 
zaposlenimi in negativna naravnanost do 
novih sprememb in do uprave bolnice. 

 Že dve leti ni prijave na razpis 
predstojnika, kar kaže na dejstvo, da ni 
pripravljenosti za prevzemanje 
odgovornosti ob neustreznem 
nagrajevanju. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Boljše prostorske razmere (nadomestna 

novogradnja) in več bolniških postelj ter 
več prostora za ambulantno dejavnost. 

 Z novim obračunskim modelom v 
dermatovenerologiji bo mogoče 
obračunati več mikrobioloških preiskav 
kot ločeno zaračunljiv material. 

 Možnost izvajanja tržne dejavnosti po 
podjemnih pogodbah. 

 Izpodrivanje dermatovenerološke stroke 
s strani drugih, poslovno uspešnejših 
medicinskih strok (negativen poslovni 
izid zaradi finančno slabo ovrednotenih 
storitev ter drugih neracionalnosti). 

 Omejeno finančno vlaganje v opremo in 
izobraževanje zdravnikov v RS. 

 

 

2.10 OTROŠKI ODDELEK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Znotraj enega oddelka obravnavamo 

otroke z različnih subspecialističnih 
področij pediatrije. 

 Visoka raven znanja in izkušenj z 
različnih subspecialističnih področij 
pediatrije ter stalno povezovanje med 
njimi. 

 Poglobljena obravnava in stalna 
komunikacija z uporabniki (starši)  v času 
diagnostike in zdravljenja. 

 Patologije nekaterih subspecialističnih 
področij pri nas ne obravnavamo in je 
potrebna napotitev večinoma v 
Ljubljano. 

 Trenutno nimamo možnosti obravnave 
otrok s čustvenimi in duševnimi 
motnjami, saj nimamo zadostnega 
števila kliničnih psihologov in 
pedopsihiatra. 
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 Dostopnost široke slikovne in 
funkcionalne diagnostike ter možnost 
pridobitve konziliarnih mnenj s številnih 
drugih področij medicine. 

 Pri nas so zastopana vsa poglavitna 
subspecialistična področja pediatrije z 
možnostjo obširne diagnostike in 
zdravljenja. 

 Poleg specialistov pediatrije imamo 
zaposlena tudi dva (tri od aprila 2019) 
specialista otroške nevrologije, zato 
lahko samostojno obravnavamo bolnike z 
nevrološkimi obolenji tudi na terciarni 
ravni. 

 Edini v Sloveniji imamo pediatrični 
urgentni center in center za motnje 
spanja za otroke in mladostnike. 

 Edini v Sloveniji izvajamo preiskavo 
nočna polisomnografija (PSG) za otroke 
in mladostnike, ki omogoča diagnostiko 
motenj spanja na terciarnem nivoju. 

 Ob ambulantni obravnavi večinoma že 
takoj opravimo potrebno funkcionalno 
diagnostiko (za razliko od terciarnih 
ustanov). 

 Na istem oddelku so hospitalizirani otroci 
z infekcijskimi in ostalimi boleznimi.  

 Ne obravnavamo vseh področij pediatrije 
(npr. redke bolezni) za razliko od 
terciarnih ustanov.  

 Predolge  čakalne dobe za nekatere 
diagnostične postopke (npr. provokacije, 
…), ki jih zaradi zasedenosti oddelka z 
infekcijsko patologijo oz. prednostne 
obravnave akutno bolnih otrok lahko 
izvajamo le v času, ko se zmanjša število 
akutnih obravnav.  

 Izvajanje hospitalne diagnostike le v 
času, ko imamo manj akutnih obravnav 
(terciarne ustanove jih izvajajo skozi vse 
leto). 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Kot  prvi in edini PUC – pediatrični 

urgentni center v državi, smo lahko 
referenčni center glede organizacije in 
tudi učni center za specializante 
pediatrije, študente dodiplomskega 
študija medicine in zdravstvene nege. 

 Organizacija centra za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov. 

 Stalna prisotnost  pediatra (kadrovska 
okrepitev) na drugih oddelkih v 
bolnišnici, ki obravnavajo otroke (ORL, 
oddelek otroške kirurgije), saj večinoma 
pri obravnavi otrok nimajo na voljo 
pediatra. 

 Razširitev funkcionalne diagnostike (npr. 
provokacije z i.v. zdravili), če bi imeli 
več prostorskih  in kadrovskih možnosti. 

 Avtomatizacija procesov in s tem 
izboljšanje predaje pacientov s pisnim 
načrtom diagnostike in zdravljenja. 

 Zaradi težnje bolj k ambulantni 
obravnavi se bo najverjetneje zmanjšalo 
število hospitalizacij, zato bi se morali 
usmeriti v organizacijo večjega števila 
ambulantnih obravnav.  

 Za nekatere programe, ki jih že izvajamo 
na terciarnem nivoju, morda ne bomo 
uspeli pridobiti ustreznega financiranja 
in nas bodo želeli prisiliti, da z njihovim 
izvajanjem prenehamo ter jih 
prepustimo terciarnemu nivoju. 
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3. SKUPNO MEDICINSKO PODROČJE– ANALIZA PREDNOSTI, 
SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI 
 

3.1 TRANSFUZIJSKI CENTER 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Samozadostnost z varnimi in 

kakovostnimi krvnimi pripravki, ki so na 
razpolago takoj in v dovolj velikih 
količinah. 

 Cenejša preskrba s krvjo, kot če bi jo 
kupovali v drugih centrih. 

 Ni odpovedovanja operacij zaradi 
pomanjkanja krvi.  

 Lahko pomagamo oskrbovati s krvjo tudi 
druge centre. 

 Zelo visoko strokovno izobraženo in 
motivirano osebje  (zdravniki specialisti 
transfuzijske medicine, laboratorijski 
inženirji, medicinske sestre in ostali 
sodelavci imajo dodatno opravljen 
poseben program - transfuzijski tečaj na 
ZTM z izpitom). 

 Tradicionalno dobro razvito 
krvodajalstvo v celjski regiji. Že 69 let 
smo samostojni center in samozadostni s 
krvnimi pripravki; občasno pomagamo 
tudi ZTM in Center za transfuzijsko 
medicino (CTM) UKC MB s krvnimi 
komponentami. 

 Dobro sodelovanje s kliničnimi oddelki in 
podpornimi službami v bolnišnici.  

 24/7 zdravniška oskrba. 
 Predavanja za uporabnike (notranje v 

SBC in zunanje odjemalce: zdravstveni 
domovi in koncesionarji ginekologi – 
nosečnice). 

 Dobro strokovno sodelovanje z obema 
transfuzijskima ustanovama: ZTM in CTM 
UKC MB; z drugimi ustanovami, kot so: 
Rdeči križ Slovenije, obe medicinski 
fakulteti,  strokovna združenja doma in v 

 Premalo zdravnikov specialistov 
transfuzijske medicine (manjkata vsaj 
dva, za zagotavljanje vodij procesov), 
premalo specializantov (le ena). 

 Premalo inženirjev laboratorijske 
biomedicine za zagotavljanje izvajanja 
rednega dela presejalnega testiranja krvi 
krvodajalcev in dežurstev. 

 Pomanjkljiva in zastarela oprema. 
 Premalo opreme za »back up«. 
 Ni primernega vozila za prevoz na 

terenske krvodajalske akcije. 
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tujini, s katerimi aktivno sodelujemo na 
simpozijih in kongresih.  

 Že od leta 2008 imamo verificiran sistem 
kakovosti po Standardu ISO 9001, ki ga 
sistematično in kontinuirano vzdržujemo 
ter vseskozi izboljšujemo (trenutno smo 
verificirani po ISO 9001:2015). Vseh  31 
zunanjih presoj in inšpekcijskih 
pregledov od leta 2008 smo uspešno 
opravili s pohvalami.  

 Od 2008 spremljamo neskladnosti,  jih 
uspešno odpravljamo, merimo in 
analiziramo naše delo ter spremljamo 11 
kazalnikov kakovosti, tudi njihove 
trende, in uspešno ukrepamo. 

 Opredeljujemo tveganja po metodi FMEA 
(imamo Register tveganj) in jih uspešno 
obvladujemo.  

 Od leta 1998 imamo delujoč 
Transfuzijski odbor (najbolje delujoč v 
SLO), ki se sestaja kontinuirano vsake tri 
mesece in spremlja porabo krvnih 
komponent, transfuzijske reakcije in 
sodobne klinične smernice s krvnimi 
pripravki, ki so nato implementirane v 
rutino. 

 V sodelovanju s kliničnimi oddelki imamo 
odlično vzpostavljen sistem 
hemovigilance (še ne v celoti podprt z 
informacijskim sistemom), s katerim je 
zagotovljena sledljivost izdanih krvnih 
pripravkov za vsako enoto (vemo, ali je 
bila transfundirana in komu ali ne). 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Strokovna usmerjenost in prijaznost ter 

partnerska obravnava bolnikov in 
krvodajalcev (večji priliv rednih in novih 
mladih krvodajalcev, boljša kakovost in 
hitrost obravnave – STEISI). 

 Ostati pomemben partner pri 
izobraževanju zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev, dijakov in študentov (SZŠ, 
VZŠ, MF in ostalih) ter dijakov srednjih 
šol v celjski občini, z namenom 
pridobivanja novih, mladih krvodajalcev. 

 Zaostajanje z razvojem za ostalima 
ustanovama (ZTM in CTM UKC MB). 

 Ne sledimo novim trendom diagnostike; 
dolgotrajnejše okvare starih aparatur, 
pomanjkanja rezervnih delov. 

 Sovražni prevzemi zdravnikov in 
specializantov ter njihov odhod na ZTM v 
LJ ali v MB, v tujino. 

 Neodobritev novih delovnih mest za 
specializacije iz transfuzijske medicine 
(ZZS) s strani države. 
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 Ostati glavni regionalni transfuzijski 
center, ki zagotavlja varno, pravočasno 
in zadostno preskrbo s krvjo za 
prebivalstvo širše celjske regije, ki 
obsega 300.000 prebivalcev in se zdravi v 
SBC. 

 Postati referenčni transfuzijski center za 
izobraževanje strokovnjakov 
transfuzijske medicine na področju JV 
Evrope. 

 Odliv zdravstvenega osebja v druge 
ustanove in nezadostno nadomeščanje. 

 Odliv krvodajalcev v druge centre v 
Sloveniji in v tujino (plazmaferetski 
centri ob mejo z Avstrijo). 

 Demografske spremembe – staranje 
prebivalstva (premalo rednih 
krvodajalcev), prevelike potrebe po 
krvnih pripravkih za polimorbidne, 
geriatrične bolnike. 

 Neracionalna poraba krvnih komponent 
in zdravil iz krvi v SBC in drugje v 
Sloveniji. 

 

 

3.2 URGENTNI CENTER 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Po organizaciji in obravnavi pacientov 

najnaprednejši UC v Sloveniji. 
 Horizontalna obravnava bolnikov. 
 Odlična dostopnost do zdravstvene 

oskrbe različnih specialistov. 
 Vsa potrebna diagnostika na enem 

mestu. 
 V okviru prehospitalnih enot se 

obravnava začne že na terenu, delujemo 
po principu »bolnik k sebi«. 

 Pediatrični urgentni center (PUC). 

 Kadrovska podhranjenost – premalo 
število urgentnih zdravnikov, pediatrov. 

 Pomanjkljiva oprema. 
 Pomanjkljiva povezljivost 

informacijskega sistema z ostalimi 
zdravstvenimi zavodi. 

 Slaba strokovna povezanost z ostalimi 
enotami NMP v regiji. 

 Zdravniki UM se ne vključujejo na vsa 
delovišča UC.  

 Pomanjkanje ustreznega kadra ob 
neugodnih delovnih/strokovnih in 
prostorskih razmerah v UC. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Država omogoči dovolj specializacij in s 

tem pridobitev mladih, usposobljenih 
zdravnikov urgentne medicine in 
delavcev zdravstvene nege. 

 Strokovni napredek za najboljšo oskrbo 
naših  bolnikov v državi. 

 Regija potrebuje osrednjo regijsko 
ustanovo za oskrbo nujnih bolnikov s 

 Blokiranje urgentnih centrov zaradi 
nezmožnosti sprejema bolnikov na 
oddelke – nezadostne zmogljivosti 
bolnišnic. 

 Strokovno nazadovanje UC v državi ob 
nezadostni opremi (UZ, …) in 
izobraževanju/številu osebja. 
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postopnim vključevanjem/koordinacijo 
drugih enot NMP v regiji. 

 Demografske spremembe – več starejših, 
polimorbidnih bolnikov. 

 Izgorelost in odhajanje kadra iz 
urgentnih centrov v državi na druge 
oddelke ali na primarni nivo. 

 

 

3.3 LEKARNA 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Dobro usposobljeno strokovno osebje. 
 Velik ugled in prepoznavnost na področju 

lekarniške dejavnosti. 
 Dobro poznavanje informacijske 

tehnologije. 
 Visoko strokovno znanje s širokega 

področja lekarniške dejavnosti. 
 Prenovljeni prostori lekarne. 
 Dobri odnosi med zaposlenimi. 
 Zagotavljanje sledljivosti izdanih artiklov 

do oddelka. 

 Premalo strokovnega osebja za izvajanje 
vseh nalog in v predvidenem obsegu. 

 Slaba informacijska oziroma programska 
podpora za določene segmente dela. 

 Zaradi premalo sredstev imamo premalo 
strokovnega izpopolnjevanja. 

 Pomanjkanje prostora, prostori v treh 
nivojih. 

 Slaba logistika zaradi neustreznih 
prostorov. 

 Premajhna prepoznavnost lekarniške 
dejavnosti v bolnišnici. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Nova zakonodaja s področja lekarniške 

dejavnosti omogoča tudi bolnišničnim 
lekarnam izvajanje tržne dejavnosti. 

 V slovenskem prostoru ni veliko lekarn, 
ki bi lahko ponudile tako širok nabor 
storitev. 

 Ministrstvo za zdravje dodeljuje dodatna 
sredstva za razvoj. 

 Nova zakonodaja postavlja ostrejše 
zahteve za izvajanje lekarniške 
dejavnosti (GMP); obstaja nevarnost, da 
zahtev ne bi mogli izpolniti. 

 Nekatere druge lekarne v Sloveniji 
vlagajo več v strokovni razvoj in razvoj 
opreme. 

 Zaradi postopkov javnega naročanja 
obstaja nevarnost, da ne bi uspeli 
izkoristiti sredstev ministrstva za 
zdravje. 
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3.4 RADIOLOŠKI ODDELEK 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Izvajanje radioloških storitev s sodobno 

tehnologijo. 
 Odlike: prilagodljivost, predanost stroki, 

širok nabor izvajanja radioloških 
storitev. 

 Dobra tehnična oprema nekaterih 
funkcionalnih področij kot predpogoj za 
visoko strokovno delo. 

 Posebnosti: a) fuzija slikovne diagnostike 
MR in UZ pri diagnostičnih preiskavah 
prostate; b) angiografski aparat CT-ja, ki 
omogoča dostop do težko dostopnih lezij 
→ punkcije/biopsije in endovaskularni 
posegi. 

 Kadrovski deficit radiologov, radioloških 
inženirjev in medicinskih sester pri virih 
ioniziranih sevanj 

 Premalo časa za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo. 

 Dolge čakalne dobe na nekaterih 
funkcionalnih področjih (UZ mehkih tkiv, 
CT angiografije). 

 Slaba izkoriščenost nekaterih 
funkcionalnih delovišč (interventna 
radiologija, ultrazvok dojk in mehkih 
tkiv). 

 Slaba informacijsko-logistična podpora 
delovnim procesom. 

 Ni formiranega stalnega tima za 
upravljanje korespondence, povezane z 
naročanjem. 

Izguba terminov → neizkoriščenost 
medicinskih diagnostičnih aparatur → odliv 
storitev k drugim izvajalcem radioloških 
zdravstvenih storitev. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 V državi je v vzponu dnevni hospital 

(vezano na izvajanje interventnih 
posegov v okviru specialistične 
ambulantne dejavnosti). 

 Povečevanje števila interventnih posegov 
v okviru specialistične ambulantne 
dejavnosti →  pričakovan večji finančni 
učinek na poseg. 

 Še vedno je izrazito naraščanje števila  
napotitev na magnetnoresonančne 
preiskave. 

 V medicini je vidno uvajanje novih 
interventnih posegov s povečano 
finančno dodano vrednostjo. 

 Pacienti so pripravljeni na  
samoplačniške storitve na vseh področjih 
radiološke diagnostike. 

 Razvoj interventne radiologije je v 
vzponu. 

 Logistika naročanja radioloških preiskav 
se izboljšuje in na trgu ponuja nove 
rešitve. 

 Odliv izobraženega strokovnega kadra v 
ostale ustanove, delne zaposlitve 
radiologov zaradi boljših delovnih razmer 
v samostojni dejavnosti. 
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 Regionalni učni/referenčni center za 
določene funkcionalne diagnostike 
(interventna radiologija, magnetna 
resonanca, …) je potreben. 

 

 

3.5 ODDELEK ZA LABORATORIJSKO MEDICINO  
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Centralizacija laboratorijske dejavnosti 

na enem mestu. 
 Nudenje širokega nabora raznovrstnih 

preiskav in storitev. 
 Dobra organizacija dela. 
 Zaupanja vredni laboratorijski izvidi, kar 

je razvidno s pridobivanjem certifikatov 
v mednarodnih zunanjih ocenah 
kakovosti.  

 Usmerjenost v nenehno izboljševanje 
procesov in postopkov. 

 Visoko strokovno znanje in tehnologija. 
 Visoko zavedanje odgovornosti vseh 

zaposlenih pri opravljanju svojih nalog. 
 Učinkovito obvladovanje stroškov. 

 Neprimerne razmere obravnave 
pacientov v Enoti za odvzem krvi pri 
izvajanju obremenitvenih, stimulacijskih 
in supresijskih testov. 

 Neurejen sistem čakajočih pred Enoto za 
odvzem krvi. 

 Premalo prostora za izvajanje vseh 
aktivnosti v laboratoriju. 

 Dotrajanost nekaterih aparatur. 
 Premalo licenc za program Microsoft 

Office. 
 Ni nadzora v celotnem delu predanalizne 

faze (zapis časa odvzema krvi, kodiranje 
primarnih epruvet). 

 Manj prepoznaven proces izvajanja 
laboratorijske dejavnosti v bolnišnici. 

 Premalo raziskovalnega dela. 
 Nevarnost odpovedi dotrajanih aparatur. 
 Motnje pri vzdrževanju laboratorijskega 

informacijskega sistema. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Uvajanje novih preiskav in novih metod 

dela na trgu. 
 V državi uvajajo laboratorijske izvide v 

e-obliki z elektronskim podpisom. 
 Nove programske možnosti na trgu, ki bi 

omogočile nadgradnjo ali zamenjavo 
laboratorijskega informacijskega sistema 
- LIS (enovito spremljanje notranje 
kontrole kakovosti, spremljanje zalog 
reagentov), vzpostavitev sistema za 

 Odhodi zaposlenih v okolja z manj 
obremenjenim delovnim časom. 

 Premalo kadra na trgu dela. 
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elektronsko spremljanje izvajanja POCT 
(Point-of care testing)  na oddelkih/v 
ambulantah. 

 Oglaševanje samoplačniških 
laboratorijskih storitev je v porastu. 

 Pridobitev akreditacijskega standarda za 
medicinske laboratorije po SIST EN ISO 
15189:2013. 

 Brezpapirno poslovanje z laboratorijsko 
dokumentacijo. 

 Elektronska izdelava kataloga 
laboratorijskih preiskav z vsemi 
pomembnimi informacijami za 
naročnika. 

 Izdelava laboratorijskega vodnika za 
paciente v obliki knjižice. 

 

 
3.6 ODDELEK ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Redno zaposleni dve zdravnici 

specialistki fizikalne in rehabilitacijske 
medicine 

 Tri zdravnice specializantke  
 Fizioterapevtov imamo 28– 11 s 

specialnimi znanji iz nevrofizioterapije 
za odrasle, sedem jih ima opravljen 
tečaj iz ortopedske medicine po Cyriaxu, 
ena tečaj ročne limfne drenaže (dve ga 
bosta zaključili v letu 2019). 

 Delovne terapevtke so štiri (tri za 
nedoločen in ena za določen čas) – ena 
ima specialna znanja iz nevrološke 
delovne terapije za odrasle.  

 Logopedinja – delo na nevrološkem (80 
%) in ORL oddelku (20 %) ter ambulantna 
obravnava nevroloških bolnikov. 

 Ena glavna mentorica za specializacijo iz 
fizikalne in rehabilitacijske medicine. 

 Imamo 26 usposobljenih mentorjev za 
izvajanje kliničnega usposabljanja 

 Pomanjkanje kabinetov na bolnišničnih 
oddelkih, predvsem ortopedija, 
travmatologija  in nevrologija (vso 
terapijo opravljamo ob posteljah ali na 
hodnikih). 

 Premalo osebja za izvajanje specialnih 
obravnav. 

 Pomanjkanje sodobnih aparatov za 
rehabilitacijo najzahtevnejših pacientov 
– predvsem robotskih naprav. 

 Nepokritost (fizioterapevtska) oddelkov 
za žilno kirurgijo ter infekcijske bolezni 
in internih oddelkov. 

 Problem ortogeriatrije. 
 Nedopustne čakalne dobe za 

fizioterapijo. 
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študentov fizioterapije in pripravništva iz 
fizioterapije. 

 Tri usposobljene mentorice za izvajanje 
pripravništva iz delovne terapije. 

 Dobro sodelovanje in redna prisotnost na 
glavnih vizitah na: ortopedskem, 
travmatološkem, nevrološkem oddelku 
ter oddelku za intenzivno medicino 
operativnih strok in oddelku za žilno 
kirurgijo (na ostalih na osnovi 
konziliarnih napotnic). 

 Dobro sodelovanje z vsemi oddelki URI 
Soča. 

 Dobro sodelovanje s konzilijem kirurgov 
plastikov v UKC Ljubljana – konzilij za 
brahialni pletež. 

 Edini izvajalci zgodnje protetične 
rehabilitacije s pomočjo pnevmatskega 
pripomočka za hojo. 

 Kazalniki kakovosti – kljub temu, da jih v 
katalogu MZ za rehabilitacijsko dejavnost 
sploh ni! 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Potreben je regionalni center za 

nevrorehabilitacijo in ortogeriatrijo na 
sekundarnem nivoju. 

 Možnost predpisovanja vsaj enostavnih 
počivalnikov. 

 Regija potrebuje šolo proti bolečini v 
križu, šolo za otroke z ogroženo 
hrbtenico. 

 Razvoj funkcionalnih znanj – mišično-
skeletni UZ, infiltracije, akupunktura, 
manualna medicina omogočajo novo 
uporabo znanj. 

 V regiji manjka ustanov, ki omogočajo 
vadbo za bolnike s PAOB (Periferna 
arterijska okluzivna bolezen). 

 Ambulantna respiratorna priprava 
ogroženih bolnikov na posege. 

 Pomanjkanje kadra na slovenskem trgu 
dela. 

 Odhodi usposobljenega kadra v bližnje 
države. 

 Nezmožnost slediti novim trendom 
sodobnih rehabilitacijskih aparatur. 
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3.7 ODDELEK ZA PATOLOGIJO IN CITOPATOLOGIJO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Dobro usposobljeno strokovno osebje. 
 Prenovljeni prostori oddelka za 

patologijo. 
 Dobri odnosi med zaposlenimi. 
 Visoko strokovno znanje s širokega 

področja patološke dejavnosti. 
 Zagotavljanje sledljivosti. 

 Kadrovski deficit. 
 Nimamo subspecializacij. 
 Premalo strokovnega izpopolnjevanja 

zaradi kadrovskega deficita. 
 Stare in dotrajane aparature. 
 Premalo aparatur zaradi povečanega 

obsega dela. 

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Decentralizacija patologije v državi (en 

center v Ljubljani). 
 Možnost pridobivanja novih strokovnih 

sodelavcev s pogodbami, ki so 
zavezujoče za redno zaposlitev. 

 Specializiranje bolnišnic po vrsti 
patologije v RS. 

 Vedno večja centralizacija patologije v 
državi. 

 Premalo strokovnega osebja in 
strokovnega izpopolnjevanja s področja 
patologije. 

 Odliv specialistov na področje sodne 
medicine. 

 Kadrovski deficit v RS in nezmožnost 
povečanega obsega dela za oddelke 
lastne bolnišnice. 

 

 

3.8 ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO 
PSPN ANALIZA 

NOTRANJE OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Pripravljenost osebja za uvedbo novosti. 
 Zelo kakovostno in sposobno osebje. 
 Povpraševanje po naših storitvah s 

širšega področja kot zgolj Savinjske 
regije in SB Celje. 

 Dobro ime. 
 Znanje in izkušnje 
 Kakovost storitev. 

 Neustrezna oprema. 
 Neustrezni prostori. 
 Premajhno število zaposlenih radiologov 

in zato preobremenjenost osebja ter 
dražje storitve (zunanji izvajalci). 

 Pomanjkanje dodatnih znanj za hibridno 
diagnostiko. 

 Premajhen obseg dela – predolge čakalne 
dobe. 
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 Dobro sodelovanje ambulante za bolezni 
ščitnice z ORL.  

ZUNANJE OKOLJE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Povpraševanje po nuklearno medicinskih 

preiskavah in pregledih ščitnice je še 
vedno v porastu. 

 Relativna nemotiviranost nekaterih 
drugih oddelkov za nuklearno medicino. 

 Ostali oddelki za nuklearno medicino v 
Sloveniji se neprestano izpopolnjujejo v 
medicinski opremi. 

 Odhod zaposlenih h konkurenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


