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POVZETEK 

V nalogi je obravnavano področje obiska dežurne ambulante in predpisovanje zdravil na 

zeleni recept. Raziskati smo vzroke za obisk dežurne ambulante in koliko pacientov gre po 

končani obravnavi v dežurni ambulanti takoj po zdravila v lekarno. Empirična analiza temelji 

na vzorcu 260 pacientov, ki so obiskali dežurno ambulanto. V analizi so podani dejavniki, ki 

kažejo razloge za obisk dežurne ambulante in vzroke, zakaj se ne odločajo za takojšen 

prevzem zdravil v lekarnah. Z beleženja izdanih receptov v dežurni ambulanti in kasnejšem 

dvigu zdravil v lekarni bomo ugotovili, kolikšen odstotek pacientov prevzame zdravila takoj 

po končanem pregledu. Ugotovitve raziskave so namenjene pogledu, koliko pacientov 

upravičeno obišče dežurno ambulanto in koliko jih gre po zdravila takoj po končanem 

pregledu. 

Ključne besede: ambulanta nujne medicinske pomoči, zeleni recept, zdravila, zdravstveno 

stanje, zdravnik, lekarna, raziskava. 

SUMMARY 

In the diploma is dealt with area of visiting emergency clinic and with prescribing 

medications on the green prescription. The reasons for visiting the emergency clinicare 

explored as well as how many patients go to the pharmacy immediately after the end of 

treatment in emergency clinic.  The empirical analysis is based on a sample of 260 patients 

who visited the emergency clinic. In the analysis the factors that indicate the reasons for 

visiting emergency clinic and the causes why not opt for the immediate taking of medicines in 

pharmacies are given. By logging of issued prescriptions in emergency clinic will be 

determined what percentage of patients take the medicine immediately after the completion of 

check-up. The findings of the research are intended to show how many patients visit the 

emergency clinic reasonably and how many of them collect the medicine immediately after 

the completion of check-up. 

Keywords: emergency clinic, green prescription,  medication, health condition, doctor, 

pharmacy,  research. 
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1. UVOD 

Tako kot drugod je tudi pri nas zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo, ki je  

dostopno tako domačim, kot tudi tujim državljanom. Dežurna ambulanta je del zdravstvene 

ustanove, katere namen je pomagati ljudem, kadar je njihovo zdravstveno stanje življenjsko 

ogroženo. V sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami delujejo lekarne, katere oskrbujejo 

prebivalce z zdravili in ostalimi zdravstvenimi pripomočki. Tako kot dežurne ambulante, so 

tudi lekarne organizirane tako, da omogočajo storitve 24 ur na dan. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Vsak zdravstveno zavarovan državljan Republike Slovenije ima pravico do izbire osebnega 

zdravnika, na katerega se lahko obrne, kadar ga potrebuje zaradi motenega zdravstvenega 

stanja. Osebni zdravnik dela po vnaprej določenem delovnem času, na pregled pa se je 

potrebno predhodno naročiti. Ob naročilu dobi pacient datum in uro pregleda. Kljub temu so 

pri osebnih zdravnikih čakalne vrste še vedno predolge, kar priznavajo tudi sami zdravniki. 

Razlogov za čakalne vrste je več. Če vprašaš izvajalce zdravstvenih storitev, povedo, da so 

težave predvsem kadrovske, prostorske in organizacijske narave. Prepričani so, da se čakalne 

vrste daljšajo tudi zaradi nepojasnjenih izostankov že naročenih pacientov. Eden od razlogov 

za dolge čakalne vrste pa je tudi dejstvo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

omejuje oziroma krči programe. Pacienti pa vidijo razloge za dolge čakalne vrste drugje: v 

slabšem izkoristku delovnega časa, v vrivanju znancev in sorodnikov zaposlenih v čakalne 

vrste, motijo jih pogoste odsotnosti zdravnikov, nespoštovanje ordinacijskih časov, 

'telegrafsko' komuniciranje z bolniki, hitenje... Starejši pacienti poudarjajo, da nimajo dovolj 

računalniškega znanja in spretnosti, da bi po spletu poizvedovali, kje so najkrajše čakalne 

vrste. Pacienti zelo pogrešajo njim razumljiva in jasnejša navodila že v ambulanti, od koder 

jih pošiljajo na višjo raven zdravstvene storitve (Kotnik 2011). Zaradi izogiba teh težav se 

pacienti poslužujejo obiska ambulante nujne medicinske pomoči oziroma dežurne ambulante. 

Kot je zapisano v 3. členu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 

106/2008), je to posebna oblika dela v zdravstvenem zavodu, v kateri se ob delavnikih od 20. 

00 do 7. 00 naslednjega dne in od petka od 20. 00 do ponedeljka do 7. 00 in ob vikendih ter 

praznikih 24 ur na dan zagotavlja zdravstveno varstvo. V njem delujeta zdravnik in 

medicinska sestra ali diplomirana medicinska sestra. Namenjeno je vsem, ki so življenjsko 

ogroženi oziroma zaradi zdravstvenega stanja ne morejo obiskati svojega osebnega zdravnika 

v času delovanja njegove ambulante. Glede na potrebe oziroma zdravstveno stanje lahko dobi 

pacient po končani obravnavi recept za zdravila, ki jih prevzame v dežurni lekarni, ki je v 

drugem kraju, kajti krajevne lekarne obratujejo samo do 19. 00 oziroma 20. 00 ure. Čeprav so 

prišli na pregled v dežurno ambulanto in je njihovo zdravstveno stanje obravnavano kot nujno 

in so tudi dobili zdravila, za katera je zdravnik smatral, da jih nujno potrebujejo, jih vseeno ne 

gredo iskat v dežurno lekarno, ampak jih vzamejo šele naslednji dan v svoji krajevni lekarni.  
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Stroški zdravstva naraščajo, kar nas vodi do želje po preoblikovanju strategije na način, ki 

omogoča zmanjševanje stroškov. Neustrezno predpisovanje zdravil namreč zmanjšuje 

kakovost zdravstvene oskrbe in vodi do zapravljanja virov (Cushing in Metcalfe 2007). 

Stroški se v zdravstvu lahko zmanjšajo tudi s pregledom delovanja dežurnih ambulant, 

razlogov za obisk le-teh ter nujnosti obiska. Zmanjševanje le-teh omogočimo tudi z uvedbo 

samoplačniških zelenih receptov, izdanih v dežurnih ambulantah, in to, ko ne gre za nujen 

obisk dežurnega zdravnika, ter s predlogi osebnemu zdravniku pri organiziranju njegovega 

dela.  

1.2 Namen in cilji naloge ter temeljne teze 

Namen magistrske naloge je, proučiti, koliko pacientov, ki so obiskali dežurno ambulanto 

med tednom od 20. 00 do 7. 00 in ob nedeljah ter praznikih, dejansko gre po zdravila še v 

istem dnevu, ko prejmejo zeleni recept zanje, ter ugotoviti vzroke, zakaj se pacienti odločajo 

za obisk dežurne ambulante. 

Cilij magistrske naloge so: 

- s pomočjo domače in tuje strokovne in znanstvene literature preučiti področje 

zdravstvene in lekarniške dejavnosti; 

- opredeliti pojme zdravstvo, lekarništvo, zdravstveno zavarovanje, dežurna ambulanta 

in dežurna lekarna; 

- opraviti ankete med pacienti in s tem pridobiti ključne podatke za raziskavo; 

- na osnovi zbranih podatkov iz ankete ugotoviti vzroke za obisk dežurne ambulante; 

- opraviti beleženje pacientov v tabele, katerim so bili izdani zeleni recepti v dežurni 

ambulanti; 

- opraviti beleženje pacientov v tabele, kateri so prevzeli zdravila v lekarni še isti dan po 

končanem obisku v dežurni ambulanti;  

- na osnovi zbranih podatkov iz tabel ugotoviti koliko pacientov se je odločilo za 

prevzem zdravil v lekarni še isti dan; 

- na podlagi teoretičnih izhodišč, ter podatkov iz ankete in tabel oblikovati ugotovitve in 

zaključna spoznanja.   

Hipoteze raziskave 

Glede na namen in cilje raziskave smo oblikovali tri hipoteze, ki so predstavljene v 

nadaljevanju. 

Hipoteza 1: Razlogi obiska dežurne ambulante se statistično značilno razlikujejo glede na 

spol in starost. 

Predvidevamo, da se za obisk dežurne ambulante pogosteje odločajo pacienti, ki so v starostni 

skupini od 26 do 40 let. Glede na spol številčno prevladujejo ženske. 
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Hipoteza 2: Najpogostejši razlog za obisk dežurne ambulante je po mnenju pacientov, da je 

njihovo zdravstveno stanje tako slabo, da ne morejo počakati do obiska osebnega zdravnika. 

Ta razlog se statistično značilno pomembno razlikuje od drugih razlogov za obisk dežurne 

ambulante (ker so mnenja, da je njihovo zdravstveno stanje življenjsko ogroženo, ker časovno 

niso uspeli obiskati svojega osebnega zdravnika, ker so čakalne dobe pri osebnem zdravniku 

predolge, ker niso dobil prostega termina pri osebnem zdravniku). 

Predvidevamo, da je večina pacientov mnenja, da je njihovo zdravstveno stanje tako slabo, da 

ne morejo počakati do naslednjega dne, da bi obiskali osebnega zdravnika, ampak glede na to, 

da se v večini primerov takoj po končanem pregledu vseeno ne odločijo za dvig zdravil v 

dežurni lekarni, smatramo, da so ti podatki irelevantni.   

Hipoteza 3: Večina pacientov, ki so obiskali dežurno ambulanto, ne dvigne predpisanih 

zdravil v lekarni še isti dan. 

Zaradi oddaljenosti dežurne lekarne se večina pacientov odloči, da bo prevzela zdravila 

naslednji dan v krajevni lekarni. S tem se potrdi, da večina pacientov obišče dežurno 

ambulanto, čeprav njihovo zdravstveno stanje ni tako nujno, da ne bi mogli počakati do 

naslednjega dne, da bi obiskali svojega osebnega zdravnika. 

1.3 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

V teoretičnem delu uporabimo deskriptivno oziroma opisno metodo s študijem domače in tuje 

literature ter spletnih elektronskih virov s področja zdravstvenih in lekarniških dejavnosti. 

Večina literature je v slovenske in angleškem jeziku, prav tako smo vključili tudi lastno 

znanje in izkušnje, ki jih imamo na tem področju. 

V raziskovalnem delu magistrske naloge izvedemo anketiranje s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki obsega deset vprašanj in so ga pacienti izpolnjevali ob obisku dežurne 

ambulante. Anketni vprašalnik je primerna metoda, kadar želimo dobiti čim bolj realne 

rezultate, saj je popolnoma anonimen in anketirancu je zagotovljena diskretnost pri 

izpolnjevanju. V celoti je anketo izpolnilo 260 anketirancev. 

V drugem delu raziskave smo s pomočjo tabel beležili paciente, katerim so bili izdani zeleni 

recepti pri pregledu v dežurni ambulanti. Prav tako so v lekarni beležili paciente, ki so prišli 

po zdravila isti dan, ko so zanje prejeli zeleni recept v dežurni ambulanti. Na ta način smo 

dobili primerjavo med vsemi pacienti, ki so prejeli zelene recepte v dežurni ambulanti in 

pacienti, ki so takoj po končani obravnavi v dežurni ambulanti odšli iskat zdravila v lekarno. 
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Za obdelavo podatkov so uporabljene naslednje statistične metode: 

- statistična analiza podatkov s pomočjo programa SPSS Statistic 17.0, rezultati so 

predstavljeni v obliki preglednic in slik, le-te so tudi tekstovno argumentirane in 

opisane; 

- preverjanje hipotez s pomočjo t-testa, analizo variance in Scheffejev post hoc 

preizkusa. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da se večina pacientov ne bo odločila za dvig predpisanih zdravil še isti dan 

v dežurni lekarni, ampak bodo raje to opravili naslednji dan v krajevni lekarni. Razlog je v 

tem, da je dežurna lekarna oddaljena približno 25 km od dežurne ambulante, zato se pacienti 

odločajo raje za obisk krajevne lekarne. Glede na to predpostavko lahko prav tako 

predpostavljamo, da se večina pacientov neupravičeno odloča za obisk dežurne ambulante, 

kajti smatramo, da če se po pregledu sami odločijo, da ne bodo šli iskat predpisanih zdravil, 

svojega zdravstvenega stanja vseeno ne obravnavajo kot zelo kritično.  

Zaradi časovne omejitve, bodo zajeti le pacienti, ki bodo v tem času obiskali dežurno 

ambulanto, prav tako bo krajevno omejena le na Mozirje, Laško in Šmarje pri Jelšah. V 

besedilu bo uporabljena najnovejša literatura domačih in tujih avtorjev. Nekateri pacienti, ki 

so obiskali dežurno ambulanto niso želeli odgovoriti na anketni vprašalnik, kljub temu smo 

pridobili vzorec 260 izpolnjenih anket. 

Glede na predpostavke in omejitve menimo, da bomo lahko predstavljeni problem dovolj 

nazorno predstavili in raziskali, ter s primerno stopnjo tveganja zavrgli ali potrdili hipoteze. 
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2 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI  

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni 

ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali 

imamo kakšne druge zdravstvene potrebe. Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da 

so pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v 

zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka (v obveznem zdravstvenem zavarovanju) ali 

premije (v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju). Zdravstveno zavarovanje delimo na  

obvezno in prostovoljno. Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, prostovoljno pa izvajajo druge zdravstvene zavarovalnice. Tuje osebe, 

ki niso vključene v zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imajo pravico do nujnih 

oz. potrebnih zdravstvenih storitev, za katera se plačilo zagotovi v skladu z evropskim 

pravnim redom, mednarodnimi sporazumi ali iz državnega proračuna, ki ga zagotavlja 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

2009a). S sprejetjem zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju leta 1992 

morajo biti vsi, ki imajo stalno prebivališče v državi oziroma državljanstvo ali opravljajo 

pridobitno dejavnost na njenem območju, zdravstveno zavarovani (Toth, Petrič in Kramberger 

1999, 148).  

Slovenija ima urejeno zdravstveno varstvo po Bismarckovem sistemu. Tega je leta 1889 

ustanovil nemški kancler Otto von Bismarck. Model temelji na načelih obveznega, z zakonom 

predpisanega javnega zavarovanja, ki ga avtonomno upravljajo predstavniki delodajalcev in 

zavarovanih oseb. Vsi, ki imajo dohodek, morajo plačevati prispevke v ustreznem deležu tega 

dohodka ustanovi, ki je nosilka zdravstvenega zavarovanja in ni profitna. Osebe, ki nimajo 

dohodkov (otroci, študenti in nezaposleni), so prav tako po principu solidarnosti upravičeni do 

osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Država ima v tem modelu nalogo sprejemati zakone in 

predpise, prav tako vpliva na oblikovanje cen le posredno (s sprejemanjem zakonov) 

(Wikipedia 2013). 

2.1 Zgodovina zdravstvenega zavarovanja  

Prva izvedba zdravstvenega zavarovanja pri Slovencih je sprejem rudarskega zakona leta 

1854. Leta 1869 so dobili nezgodno zavarovanje tudi železničarji. Obvezno nezgodno 

zavarovanje za tovarniške delavce v avstrijski provinci habsburške monarhije je predpisal 

zakon leta 1887, naslednje leto pa je bil sprejet še zakon za bolniško zavarovanje. V 

Prekmurju je ogrska zakonodaja enake predpise uvedla leta 1891 (Zupanič Slavec 2005, 66). 

Prva okrajna bolniška blagajna po vzoru Bismarckovega modela socialnega zavarovanja je 

bila ustanovljena leta 1889 v Ljubljani, kmalu zatem so bile tudi na Kranjskem in Spodnjem 

Štajerskem ustanovljene še druge bolniške blagajne. Sodelovale so z delavskimi 

zavarovalnicami in so pokrivale delovne nezgode. Te so z določenimi organizacijskimi in 

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/7F079796008EE60EC1256D3A00460146
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/52D9D035D538D7A1C1256D34002A6FBD
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/875E847A07B8589AC1256D34002A1360
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/1B62FBBF75037ADAC1256E8900255690
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/1B62FBBF75037ADAC1256E8900255690
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/52D9D035D538D7A1C1256D34002A6FBD
http://www.mz.gov.si/
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vsebinskimi spremembami delovale vse do druge svetovne vojne. V letu 1962 in 1971 so bili 

sprejeti še Zvezni zakon, Republiški zakon o zdravstvenem zavarovanju in Zakon o obveznih 

oblikah zdravstvenega varstva. Tega je leta 1974 zamenjal Zakon o zdravstvenem varstvu, le-

ta je enotno uredil zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in delovanje zdravstvene 

službe (Strban 2005, 22-29). Leta 1992 je bil sprejet Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); z njim je bilo ponovno vpeljano obvezno zdravstveno 

zavarovanje, katerega nosilec je bila javna ustanova Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije. 

2.2 Financiranje zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji 

Vire za financiranje zdravstvenega varstva predstavljajo: 

- javna sredstva: proračunska sredstva države in proračunska sredstva občin ter 

prispevki za obvezna zdravstvena zavarovanja (OZZ) oziroma sredstva zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS); 

- zasebna sredstva: sredstva prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (PZZ), neposredna 

plačila prebivalcev, sredstva dobrodelnih organizacij in donatorjev, del sredstev 

nezgodnih zavarovalnic (Toth 2003, 475). 

Največji delež finančnih virov zdravstvenega varstva (med 86% in 91%) prispevajo sredstva 

iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, nato so sredstva iz prostovoljnih zdravstvenih 

zavarovanj (med 8 in 13%), v le nekaj več kot enem odstotku pa predstavljajo proračunska 

sredstva. Višino stopnje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje določa državni zbor 

na podlagi skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje, medtem ko pavšalne prispevke 

določa Zavod za zdravstveno zavarovanje sam. Prispevki se plačujejo v odstotnem deležu od 

bruto plače, ki ga plačuje aktivni zavarovanec sam, delodajalec prav tako plača za njih enak 

prispevek. Osnovni prispevki kmetov se določajo glede na njihov katastrski dohodek. Za vse 

druge kategorije so določeni prispevki, ki se gibljejo približno v višini prispevne stopnje 

delojemalca, če bi ta prejemal zajamčeno minimalno plačo (Toth 2003, 475-476). 

2.3 Nadgradnja zdravstvenega sistema v Sloveniji do leta 2020 

Temeljna načela nadgradnje zdravstvenega sistema so: 

1. zagotavljanje geografske dostopnosti do zdravstvenih storitev preko decentralizacije in 

krepitve regionalizacije ob istočasnem zagotavljanju razvoja strokovnosti ter 

prenašanju in povezovanju znanja med ravnmi; 

2. zagotavljanje kakovostne dostopnosti preko zagotavljanja kakovostnih in varnih 

zdravstvenih storitev; 

3. zagotavljanje finančne dostopnosti s strateškim zagotavljanjem storitev posameznim 

kategorijam prebivalstva preko definiranja košarice zdravstvenih storitev v skladu z 
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načeli klinične in stroškovne učinkovitosti ter sprememb sistema zdravstvenega 

zavarovanja (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 2013). 

Sistem zdravstva mora zmanjševati neenakosti v zdravju, hkrati pa mora postati konkurenčen 

in razvojno naravnan tudi zaradi izzivov, ki jih predenj postavlja skorajšnji prosti pretok 

pacientov znotraj Evropske unije (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 2013). 

Ključni izzivi za doseganje in sledenje osnovnim načelom nadgradnje zdravstvenega sistema: 

- preventiva in promocija zdravja; 

- finančna vzdržnost zagotavljanja zdravstvenega varstva; 

- učinkovito upravljanje z javnimi sredstvi ter ločitev javnega in zasebnega; 

- s potrebami državljanov usklajeno vlaganje v človeške vire in zdravstvene tehnologije; 

- optimizacija pretoka podatkov in informacij ter analiz (Ministrstvo za zdravje 

Republike Slovenije 2013). 

2.4 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  

Z uveljavitvijo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je bil 1. marca 

1992 ustanovljen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Deluje kot javni zavod, ki ga 

upravlja skupščina. Organiziran mora biti tako, da je služba dostopna zainteresiranim osebam 

na posameznih območjih, zato oblikujejo organizacijske enote za posamezna področja 

dejavnosti in za posamezna območja (Cvetko 1992, 29). 

Zavod ima 10 Območnih enot in 45 izpostav na območju Slovenije. Poleg tega ima še 

področno enoto Informacijski center in Direkcijo. Ob koncu leta 2010 je bilo na Zavodu 

zaposlenih 884 delavcev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2009b). 

 

Slika 1: Organizacija ZZZS 

Vir: Jelisavčič idr. 1998, 26. 
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Osnovna funkcija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je izvajanje obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, zagotavljanje učinkovitega zbiranja in razdeljevanja javnih 

sredstev za kakovostno uresničevanje pravic iz tega naslova. Pravice iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, za katerega se namenja sredstva, zbrana z obveznim plačevanjem 

prispevkov, zagotavljajo zavarovanim osebam dve skupini pravic: pravice do zdravstvenih 

storitev na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, zdravila in 

medicinsko-tehnične pripomočke ter pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo 

od dela, pogrebnine, posmrtnine in povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem 

zdravstvenih storitev, pravice do zdravstvenih storitev in nekaterih denarnih nadomestil 

(»boleznine«, potne stroške, pogrebnine in posmrtnine) (Zdravstvena info 2009). 

2.4.1 Pomen zavoda pri predpisovanju zdravil 

Zdravila, potrebna za zdravljenje, so razvrščena na liste zdravil, zdravnik jih lahko predpiše 

na zeleni recept z zaščitenim (lastniškim) imenom. Račun zanje krije deloma ali v celoti 

obvezno zdravstveno zavarovanje. Če je sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, krije 

le-to razliko do polne cene zdravila. Zdravnik ob predpisu vsakega zdravila seznani bolnika s 

pravilnim jemanjem in z morebitnimi težavami, ki se lahko pojavijo ob pričetku jemanja. 

Zlasti če predpiše več zdravil, napiše tudi natančen seznam vseh zdravil in navodilo, kako jih 

je potrebno jemati (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2011).  

Po zgledu številnih drugih držav se je tudi Slovenija lotila priprave kazalnikov kakovosti. Ker 

razpolaga z dovolj zanesljivimi podatki o zdravilih, je bila logična prva izbira. Projekt se 

uvaja na področju osnovnega zdravstvenega varstva za zdravnike splošne/družinske medicine, 

ki obravnavajo predvsem odrasle osebe. Tako je zagotovljena velika skupina zdravnikov s 

primerljivo populacijo zavarovanih oseb. Tako imenovana draga zdravila so izločena, saj jih 

zdravniki osnovnega zdravstvenega varstva ne indicirajo, medtem ko imajo na predpisovanje 

ostalih velik vpliv. Sistem zdravstvenega varstva določa izbranemu osebnemu zdravniku zelo 

pomembno vlogo. Celovito obravnava svojega pacienta ga napotuje na preiskave in preglede 

drugim specialistom in ga zdravi v skladu z njihovimi ugotovitvami in s predlogi. To 

zahtevno delo vključuje tudi zdravljenje z zdravili, za katera mora upoštevati načela 

odgovornega predpisovanja. Odgovorno predpisovanje bi lahko definirali kot zdravljenje z 

zdravili, s katerimi skušamo doseči maksimalno učinkovitost in varnost z minimalnimi stroški 

ob pogoju zagotovitve dobrega sodelovanja pacienta. Nabor kazalnikov kakovosti 

predpisovanja vsebuje tiste, ki so bili ocenjeni kot najpomembnejši s strokovnega ali 

stroškovnega vidika. Dva sta naravnana na polifarmacijo oziroma polipragmazijo, ki postaja 

eden največjih izzivov na področju predpisovanja. S tem bi želeli zdravnike vzpodbuditi k 

odgovornemu predpisovanju, saj poraba zdravil nezadržno raste, saj s predpisovanjem 

zdravnik tudi razporeja javna sredstva in pomembno je, da se te svoje vloge zaveda in 

predpisuje tudi stroškovno učinkovito, saj s tem sprosti sredstva za druga zdravila in 
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zdravstvene programe. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije redno spremlja kazalnike 

kakovosti predpisovanja zdravil (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2009c). 

2.4.2 Prostovoljno zdravstveno zavarovanje 

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje se je v svetu pojavilo kot posledica tržnih sil v 

zasebnem sektorju. Pomembnost prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja se predvsem kaže 

z različno višino dohodkov v državah in zasnovo zdravstvenega sistema (Sekhri in Savedoff 

2004, 5). 

Zakon je zavezal Zavod za zdravstveno zavarovanje, da uvede zavarovanje, ki bo omogočalo 

kritje storitev za del, ki ga ne zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje. S tem je Zavodu 

omogočena uvedba tudi drugih zavarovanj za storitve, kot so višji standard storitev, storitve, 

ki niso opravljene po predpisanem postopku (Jelisavčič idr. 1998, 33). Tako je 1. 1. 1993 

stopilo v veljavo prostovoljno zdravstveno zavarovanje, katerega namen je kritje razlike med 

vrednostjo zdravstvenih storitev in delom, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Za 

del, ki ni krit z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, imajo prebivalci možnost izbire 

prostovoljnega zavarovanja. Kdor se ne odloči za takšno zavarovanje, mora pri uveljavljanju 

storitev v zdravstvenih zavodih ali pri zasebnih zdravstvenih delavcih sam plačati razliko med 

vrednostjo, ki šteje v obvezno zdravstveno zavarovanje, in njeno polno vrednostjo (Žagar 

1992, 45-46). Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju omogoča tudi 

kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja posebnim skupinam zavarovancev. Ista zakona 

določata tudi skupino ljudi, katerim je krita razlika do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 

proračuna Republike Slovenije. 

Pri prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih nastane zavarovalno razmerje povsem 

prostovoljno, torej po prosti volji in svobodni odločitvi povpraševalca in zavarovalnice s 

sklenitvijo zavarovalne pogodbe (Žnidarič 2004, 130).  

Že prvo leto po uveljavitvi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja se je za doplačilo 

zavarovalo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje več kot 1,1 mio zavarovancev. 

Zavarovanja za doplačilo k polni vrednosti zdravstvenih storitev, ki so sicer pravica iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, je poleg Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

v letu 1993 ponudila tudi zavarovalna družba Adriatic, d. d. Skupno se je tako za doplačilo 

zavarovalo okoli 1,3 do 1,4 mio zavarovancev. To število se je z leti še povečevalo, tako da se 

je pri obeh zavarovalnicah za doplačilo zavarovalo skoraj vse prebivalstvo (Toth, Petrič in 

Kramberger 1999, 149). Zaradi nezmožnosti sočasnega izvajanja obveznega in prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja, je moral Zavod leta 1998 iz svoje dejavnosti izločiti izvajanje 

prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Tako je 1. novembra leta 1999 nastala Vzajemna, 

d. v. z., in ne tudi največja zavarovalnica, ki je specializirana za prostovoljna zdravstvena 

zavarovanja v Sloveniji. Leta 1998 je poleg Adriatic Slovenica, d. d. in Vzajemne, d. v. z. 
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pričela nuditi storitve prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja tudi zavarovalnica Triglav, 

d. d. Sicer je s 19,5 odstotnim, tržnim deležem, kar predstavlja 91,2 milijonov evrov letno na 

tretjem mestu izmed vseh treh zavarovalnic.       

Uvajanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji ima dva smiselna in razvojna 

utemeljena cilja: 

- razbremeniti javni finančni sektor pri zagotavljanju doseženega zdravstvenega 

standarda ljudi, ki smo ga vseskozi financirali skoraj izključno na javni račun; 

- demokratizirati zdravstveno varstvo tudi tako, da ponudimo ljudem možnosti izbire pri 

skrbi za lastno zdravje nad ravnjo zdravstvenega varstva, ki jo zagotavlja obvezno 

zdravstveno zavarovanje. Te značilnosti so: zakon omogoča prostovoljno zdravstveno 

zavarovanje, vendar ga ne ureja, zavarovalni temelj je vzajemnost, vir financiranja so 

premije, v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju se ne smejo ocenjevati 

zdravstvena tveganja, država se ne vmešava v poslovanje, na zavarovalnem trgu ga 

zavarovalnice tržijo kot dobičkonosno dejavnost, ni vključeno v celovito socialno 

varnost državljanov (Česen 1998, 66-67). 
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Slika 2: Gibanje višine zavarovalne premije med letoma 2010 in 2012 (v mio EUR) 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 2013, 17. 

Prostovoljna zavarovanja po splošnih pogojih obsegajo naslednje zavarovalne vrste: 

- zavarovanja za storitve, materiale, zdravila in pripomočke, ki so zajeti v obveznem 

zavarovanju, a jih zavarovanec uveljavlja v višjem standardu, večjem obsegu ali po 

drugačnem postopku, kot to določajo predpisi iz obveznega zavarovanja; 

- zavarovanja za storitve, materiale, zdravila, pripomočke in denarne odškodnine, ki 

niso sestavni del pravic iz obveznega zavarovanja; 

- zavarovanja za storitve, materiale, zdravila in pripomočke, ki so pravica iz obveznega 

zavarovanja (vključitev v obvezno zavarovanje za tiste osebe, ki ne morejo pridobiti 

lastnosti zavarovane osebe v obveznem zavarovanju) (Vzajemna 1999). 
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Preglednica 1: Število zavarovancev leta 2011 

Zavarovalnica Število zavarovancev 

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d. d. 379.482 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d. 273.189 

Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 859.566 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 2013, 19. 

Preglednica 2: Tržni delež zavarovalnic 

Zavarovalnica Tržni delež (mio EUR) Tržni delež ( % ) 

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d. d. 107,5 23 % 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d. 91,2 19,5 % 

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 269,5 57,5 % 

SKUPAJ 468,4 100 % 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 2013, 22. 

2.4.3 Obvezno zdravstveno zavarovanje 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je s 1. marcem leta 1992 pričel z izvajanjem 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju. Obvezno zdravstveno zavarovanje se izvaja med bogatimi, 

revnimi, starimi, mladimi, zdravimi in bolnimi po načelu solidarnosti in pravičnosti. Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije je edini izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanje in 

je v Republiki Sloveniji obvezen za vse, ki izpolnjujejo z Zakonom o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju predpisane pogoje (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

2009d).  

Obvezno zdravstveno zavarovanje zajema: 

- zavarovanje za primer bolezni in poklicne bolezni; 

- zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poškodbe izven dela (Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije 2009e). 

Zavarovance obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko na podlagi Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju razdelimo v štiri skupine:  

- aktivni zavarovanci so osebe ki so v delovnem razmerju, samozaposlene osebe 

(katerih posebna skupina so kmetje), vrhunski športniki in nekateri tujci; 

- prejemniki socialnih dajatev so brezposelni, prejemniki pokojnin našega ali tujega 

nosilca zavarovanja, prejemniki nadomestil in invalidskega zavarovanja, upravičenci 
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do pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, vojni invalidi, vojni veterani ter še 

nekateri drugi; 

- druge osebe z dohodkom; 

- državljani Slovenije s stalnim prebivališčem pri nas (Bubnov Škoberne in Strban 2010,  

277-278).   

Preglednica 3: Značilnosti obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 

Obvezno zdravstveno 

Zavarovanje 

Prostovoljno zdravstveno zavarovaje 

1. Podpisano in urejeno z zakonom. Zakon ga omogoča, ureja se z individualnimi 

pogodbami. 

2. Zavarovalni temelj: solidarnost. Del socialne varnosti državljanov. 

3. Ni dovoljeno izračunavanje 

rentabilnosti zavarovanja. 

Dovoljeno je izračunavanje rentabilnosti 

zavarovanja. 

4. Močan vpliv in nadzor države. Država se ne vmešava v poslovaje. 

5. Vir financiranja: prispevki (javni 

sklad). 

Vir financiranja: premije (zasebna sredstva). 

6. Izvajajo ga nevladne ustanove kot 

nedobičkonosno dejavnost. 

Izvajajo ga gospodarski subjekti kot 

dobičkonosno dejavnost. 

7. Del socialne varnosti državljanov. Ni vključeno v celovito socialno varnost 

državljanov. 

Vir: Česen 1998, 64. 

2.5 Financiranje zdravil, ki se izdajo na zeleni recept 

Področje cen zdravil v Republiki Sloveniji ureja Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 

31/2006) in je v pristojnosti Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske 

pripomočke, njihovo financiranje iz javnih sredstev pa z Zakonom o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju in je v pristojnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Oba zakona sta bila skupaj s podzakonskimi predpisi dopolnjena v letu 2008 in zagotovljena 

je bila skladnost predpisov z EU Direktivo 98/105/EGS. Le-ta ureja le bistvene postopkovne 

parametre, izbira cenovnega modela in oblikovanje cenovne politike pa je v pristojnosti 

Republike Slovenije. Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske 

pripomočke je nacionalni organ, pristojen za določanje cen zdravil, ki se na trgu Republike 

Slovenije financirajo iz javnih sredstev. Postopki določanja cen potekajo na podlagi 

zakonskih določb in določb aktualnega Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v 

humani medicini (Uradni list RS, št. 97/2008). Predpisi zelo natančno podajajo merila, način 

in postopke za določanje, spreminjanje in objavo reguliranih cen zdravil. Vsebina 

nacionalnega modela, ki določa cene in financiranje iz javnih sredstev, je v pristojnosti držav 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_sl.pdf
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članic. V Sloveniji so v skladu s priporočili Evropske unije regulirane cene le tistih zdravil, ki 

se financirajo iz javnih sredstev. Tako kot večina drugih držav imamo za določanje cen 

zdravil uveden primerjalni model, ki v našem primeru upošteva cene zdravil v Nemčiji, 

Avstriji in Franciji. Tako regulirane cene pa predstavljajo le najvišje cene, dovoljene v 

prometu z zdravili na debelo. Zakon dobaviteljem zdravil, plačnikom ter kupcem zdravil 

omogoča, da se dogovarjajo o cenah, ki so nižje od reguliranih (Javna agencija Republike 

Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 2012). 

 

Slika 3: Izdatki za zdravila od leta 2001 do 2012 

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2013 
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3 PRIMERJAVA MED SISTEMOM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V 

SLOVENIJI IN V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE 

V Sloveniji se pretežni del sredstev za zdravstveno zavarovanje črpa iz javnih virov. Vendar 

si vseeno morajo neki del zdravstvenih storitev kriti prebivalci sami. Torej so stroški za 

zdravstvene storitve kriti v veliki meri iz javnih sredstev, preostanek predstavljajo zasebna 

sredstva, ki prav tako predstavljajo pomemben delež izdatkov za zdravstveno varstvo. Vsi 

prebivalci so vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, vsak posameznik ima 

tudi možnost rentnega plačevanja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V Združenih 

državah Amerike imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovaje samo osebe, ki so starejše od 

65. leta in so vključeni v program Medicare, socialno šibki, ki so vključeni v program 

Medicaid. Ameriško ministrstvo za zdravje in človeške vire ima ustanovljen otroški program 

zdravstvenega zavarovanja (Childrens Health Insurance Program) in sestavni del ministrstva 

za upokojence je Zdravstvena administracija upokojencev (Veterans Health Administration). 

Največji privilegij ameriškega zdravstvenega varstva so vojaki in vojni veterani, ki imajo krite 

storitve iz proračuna države. Vsi ostali prebivalci si morajo sami kriti zdravstvene storitve. 

Združene države Amerike so ena redkih držav z najmanjšo vlogo financiranja zdravstva.  

 

Slika 4: Delež izdatkov (primerjava med Slovenijo in ZDA) 

Vir: Organisation for Economic Co-operation and development 2011. 
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3.1 Sistem zdravstvenega zavarovanja v Združenih državah Amerike 

Združene države Amerike so med gospodarsko razvitimi državami edine, ki imajo 

podjetniško oziroma tržno naravnan sistem zdravstvenega varstva. V njihovi ureditvi sta 

solidarnost in socialni vidik pomoči ljudem v bolezni ali drugih stiskah zelo malo zastopana. 

Zdravstvene storitve in dejavnosti se odvijajo po načelih ponudbe in povpraševanja, pri čemer 

denar ureja večino odnosov. Na voljo so le nekateri programi, ki se na področju obnašajo po 

zakonitosti trga. Poleg tega je za ureditev v ZDA značilna decentralizacija, pri čemer imajo 

posamezne države veliko pristojnosti, ki sežejo velikokrat tudi še na nižje ravni, kot so 

pokrajine ali mesta. Ob vsem tem gospodarska moč omogoča, da se okrog zdravstvene in z 

njo povezanih dejavnosti vrti izredno veliko denarja, ki pa manj služi zdravju prebivalstva in 

več zaslužkom izvajalcev, zavarovalnic in raznim drugim podjetjem ter zasebnikom. Zaradi 

razpršenosti pristojnosti je ameriški sistem zelo raznovrsten z veliko različnimi rešitvami in 

ureditvami za posamezne skupine ljudi ali območja države. Zato v ZDA ni enotnega sistema 

nacionalnega zdravstvenega varstva in tudi ne zavarovanja. Skrb za zdravje in zdravljenje je v 

veliki meri prepuščena posamezniku in njegovim zmožnostim plačati zdravljenje ali premijo 

za enega od prostovoljnih zavarovanj (Toth 2003, 213-214).  

 V Združenih državah Amerike zagotavlja zdravstveno varstvo veliko različnih organizacij. V 

veliki meri so zdravstvene ustanove v lasti zasebnih podjetij. 62% bolnišnic je neprofitnih, 

20% jih je v državni lasti in 18% zasebni. Od 60% do 65% porabe za zagotavljanje 

zdravstvenega varstva prihaja iz programov, kot so Medicare, Medicaid in Tricare. Za osebe, 

ki so zaposlene v javnem sektorju, se zagotavlja zdravstveno zavarovanje iz proračuna države, 

medtem ko si mora večina ostalih pod 65. letom starosti sama plačevati zdravstveno 

zavarovanje. (Rosenthal 2013). Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so 

Združene države Amerike porabile za zdravstvo na prebivalca 8.608 USD. Bloomberg je v 

letu 2013 naredil seznam držav z najbolj učinkovitim zdravstvenim sistemom, kamor je 

uvrstil ZDA na 46. mesto od 48 držav, ki so bile vključene v raziskavo. Čeprav porabijo za 

zdravstvene storitve daleč največji delež BDP (17,2% BDP), ter največ plačujejo zanje na 

prebivalca. Zato so težko ZDA komurkoli primer učinkovitega zdravstvenega sistema, saj s 

tako visokimi stroški “ustvarijo” prekratko življenjsko pričakovanje. Ali po ameriški logiki: 

donos na vložek je mizeren (Bloomberg 2013). Slovenija je po isti metodologiji in izračunu 

indeksa učinkovitosti v mednarodni primerjavi na 28. mestu, ne glede na notranja prerekanja, 

dolge čakalne vrste in pregovorno neučinkovitost zdravstva. Je na sredini lestvice, pred 

Nemčijo, Belgijo in Dansko (Damijan 2013). V letu 2010 je bilo 49.900.000 prebivalcev 

nezavarovanih. To je 16.3% vsega prebivalstva. V primerjavi z letom 2009 se je delež povečal 

za 0,2%. ZDA so ene redkih industrializiranih držav na svetu, ki ne zagotavljajo dostopa do 

zdravstvenega varstva za svoje prebivalstvo. Zaradi pomanjkanja zdravstvenega zavarovanja 

vsako leto po nepotrebnem umre med 45.000 in 48.000 Američanov. Leta 2013 je približno 

25% vseh starejših državljanov zaradi zdravstvenih stroškov razglasilo stečaj (Cecere 2009). 
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Slika 5: Skupni vložki ZDA v zdravstvo 

Vir: Klein 2013. 

3.1.1 Prednosti in slabosti ameriškega zdravstvenega sistema 

Prednosti zdravstvenega sistema: 

- visokokakovostne storitve ljudem z dobrim zdravstvenim zavarovanjem; 

- ZDA so ena vodilnih držav na področju zdravstvenih raziskav; 

- veliko število specialistov; 

- inovativen kader na področju medicine (Donohue, 2007). 

Slabosti zdravstvenega sistema: 

- veliki stroški - Američani imajo največje stroške zdravstvenih storitev; 

-  zdravniške napake - vsako leto zaradi zdravniških napak umre okoli 98.000 

Američanov - po podatkih Inštituta za medicino je vsako leto najmanj 1,5 milijona 

prebivalcev deležnih zdravniških napak; 

- zdravniška odgovornost; 

- informacijski sistem - večina nima informacijskega sistema, s katerim bi lahko 

izmenjavali podatke o bolnikovem stanju in oskrbi z drugimi ustanovami; 

- velik delež nezavarovanega prebivalstva (Donohue 2007).  

3.1.2 Ureditev zdravstvenega zavarovanja v ZDA 

Teoretično bi lahko ameriško zdravstveno varstvo označili kot splet različnih ureditev, ki 

vključujejo posamezne skupine prebivalcev, pri čemer so tudi pogoji in pravila uveljavljanja 

zahtev po zdravstvenih storitvah zelo različni. V bistvu gre za štiri različne sisteme, to so 

zdravstveno varstvo za revne, za vojake, za nekdanje pripadnike vojske in za srednji razred. 
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Za revne skrbi program Medicaid, ki naj bi jim omogočil vsaj določene zdravstvene varnosti. 

Težave se pojavijo pri srednjem razredu oziroma pri skupini prebivalstva, ki je tik nad 

dohodkovno mejo za pridobitev socialnih dajatev in s tem ni vključena v Medicaid. Ta 

skupina ljudi ponavadi tudi nima sredstev za zasebna zavarovanja in niso zavarovani, razen če 

so zaposleni in za njih plačuje premijo delodajalec. Medicare tudi ne plača celotnih stroškov 

zdravljenja. Pri zdravljenju pri zdravnikih mora posameznik doplačati 20 % cene, prav tako 

pri fizioterapiji. Zdravil in zobozdravstvenih storitev ta program ne zagotavlja. Pri 

bolnišničnem zdravljenju je določeno doplačilo z odbito franšizo, ki je različna za prvih 60 

dni in nad tem rokom. Poleg tega izvajalci pri obeh socialnih programih ponavadi zahtevajo 

doplačilo uporabnikov, kar za ta del populacije predstavlja dodatno obremenitev. Zato sta 

približno dve tretjini oseb, ki so v oskrbi Medicara, še dodatno zavarovani za doplačilo nad 

določeno odbitno franšizo. Ti namreč neradi sprejemajo v zdravljenje osebe, za katere naj bi 

račun poravnal Medicare. Kljub temu jih vodi dejstvo, da so cene storitev v teh programih 

nižje, hkrati morajo storitve obračunavati in nekaj časa počakati na plačilo računa. Zato je 

raven oskrbe za revnejše dokaj nizka (Toth 2003, 216-217). 

3.1.3 Program Medicare 

Medicare je program zdravstvenega zavarovanja za ljudi, starih nad 65 let in starejših. Stroške 

zavarovanja, ki znašajo 2,9% dohodka, krije deloma delodajalec (1,45%) in drugi del si plača 

zaposleni sam (1,45%). Če je oseba samozaposlena, si mora celoten znesek pokriti sama 

(Asare 2013). Če gre za osebo, ki je vključena v program Medicare, ima vsak zdravnik 

možnost, da ji neposredno zaračunava storitve po svojem ceniku ali jo sprejme v zdravljenje 

pod pogoji, ki jih predpisuje program. V slednjem primeru dobi sicer nižje plačilo, ima pa 

zagotovljeno delo in plačilo, ki ga določa Medicare (Toth 2003, 217). 

3.1.4 Program Medicaid 

Medicaid zajema prebivalce z nizkimi dohodki in socialno ogrožene ljudi, vključno s tistimi, 

ki so stari nad 65 let. Zagotavlja pokritost celovitega bolnišničnega in ambulantnega 

zdravstvenega varstva. Ne zajema zdravil na recept, diagnostične in preventivne nege in očal. 

Znesek kritja se razlikuje od države do države (Nolo 2014). Medicaid ne plačuje storitev, 

ampak deluje v programu, v katere pošilja nalog plačil izvajalcem zdravstvenih storitev. 

Država poskrbi za plačila, ki temeljijo na sporazumu z organizacijami (MNT 2003).      
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4 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST V SLOVENIJI 

Kot je zapisano v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992), obsega 

zdravstvena dejavnost ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi 

medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pri varovanju 

zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev. Opravlja se na 

primarni, sekundarni in terciarni ravni. Na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno in 

lekarniško dejavnost, na sekundarni obsega specialistično ambulantno in bolnišnično 

dejavnost in na terciarni opravljanje dejavnosti klinike in inštitutov ter drugih pooblaščenih 

zdravstvenih zavodov. Na podlagi dovoljenja ministrstva za zdravstvo lahko domače ali tuje 

pravne in fizične osebe prav tako opravljajo zdravstveno dejavnost pod enakimi pogoji kot 

javni zdravstveni zavodi, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. 

4.1 Nujna medicinska pomoč 

Nujna medicinska pomoč je posebnost, ki temelji na znanju in spretnosti, ki sta potrebna za 

preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje bolezenskih in poškodbenih nujnih stanj, ki 

vplivajo na življenje ljudi vseh starostnih skupin in je časovno omejena. Zajema 

predbolnišnično in končno bolnišnično oskrbo. Predbolnišnična oskrba se nanaša na 

zagotavljanje zdravstvene oskrbe na mestu dogodka, kjer se nudijo nujni postopki in posegi, s 

katerimi se omogoči, da bo pacient varno in življenjsko stabilen transportiran v bolnišnico. 

Transport se izvede z vozilom, ki je opremljeno za prevoz življenjsko ogroženih pacientov. 

(World Health Organization, 2008, 16-17). 

4.1.1 Ambulanta nujne medicinske pomoči 

Kot je zapisano v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradi list RS, št. 106/2008), 

se nujna medicinska pomoč se na primarni ravni zdravstvene dejavnosti organizira tako, da je 

zagotovljeno neprekinjeno delovanje, in sicer v času dežurne službe ali ob redni ambulantni 

dejavnosti ali kot posebna enota v skladu z merili in mrežo. Služba nujne medicinske pomoči 

se usposobi, opremi in organizira tako, da v primeru potrebe tvori bistveni del zdravstvene 

službe za zagotavljanje zdravstvenega varstva tudi v posebnih pogojih (obramba države, 

vojne razmere) oziroma zagotavlja nujno medicinsko pomoč pri reševanju v primeru naravnih 

in drugih nesreč. Nujna medicinska pomoč vključuje tudi prevoz z nujnimi reševalnimi vozili 

za prevoz bolnikov v enotah B in B-ok in prevoz z reanimobili, ki se uporablja v enoti C in 

PHE. Ekipo sestavljajo zdravnik in drugi zdravstveni delavci, ki so strokovno usposobljeni za 

izvajanje nujne medicinske pomoči. Ambulanta nujne medicinske pomoči je sestavni člen 

nujne medicinske pomoči in je organizirana tako, da pokriva posamezna enota določeno 

področje. Deluje v okviru javnih zdravstvenih zavodov ali bolnišnic in je formirana v ekipo 

glede na področje in število prebivalcev, ki jo pokriva.  

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2008106#%21/Uradni-list-RS-st-106-2008-z-dne-11-11-2008
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4.1.2 Zakonodaja o izvajanju službe nujne medicinske pomoči 

Mreža enot nujne medicinske pomoči se oblikuje na podlagi strokovno utemeljenih meril in 

razvoja dejavnosti nujne medicinske pomoči tako, da je v običajnih razmerah omogočena 

dosegljivost večine prebivalcev v čim krajšem oziroma vsaj še sprejemljivem odzivnem času. 

Glede na kompleksnost medicinske oskrbe se organizira za območje države, pri čemer se za 

predbolnišnični del upošteva število prebivalcev, delež oseb, starejših od 65 let, geografske 

razmere in teritorialna oddaljenost, stopnja ogroženosti zaradi nesreč, prometa in podobno, 

razvitost prometnih povezav, oddaljenost od bolnišnic, odzivnost ekip za izvajanje nujne 

medicinske pomoči, pogostnost dogodkov na posameznem območju in drugi pogoji, ki jih na 

podlagi okoliščin in razvoja dejavnosti nujne medicinske pomoči določi stroka na podlagi 

mesečnega zbiranja podatkov iz 22. Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list 

RS, št. 106/2008). V tem členu so navedeni obrazci, ki jih ekipe nujne medicinske pomoči 

uporabljajo pri svojem delu. To so: obrazec za sprejem nujnih intervencij, protokol nujne 

intervencije, protokol predbolnišničnega oživljanja in karton poškodovanca.       

Na podlagi zgoraj navedenih obrazcev, morajo enote nujne medicinske pomoči enkrat 

mesečno poslati na Ministrstvo za zdravje podatke o delu, s tem se izvaja nadzor nad delom in 

organiziranostjo služb nujne medicinske pomoči, o izobraževanju članov ekip in porabi 

finančnih sredstev. Tričlansko komisijo za nadzor sestavi minister. 

4.1.3 Financiranje nujne medicinske pomoči  

Nujna medicinska pomoč je v Sloveniji financirana s strani Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, ki je plačnik storitev. Plačuje se mesečni pavšalni znesek glede na 

strukturo mreže nujne medicinske pomoči v Sloveniji, ki jo določa Ministrstvo za zdravje. 

Tako so posamezne ekipe kategorizirane glede na velikost območja in število obravnavanih 

primerov v  A, A2, B, okrepljeno B, C, PHE, H1 in H2 enoto. Na podlagi te kategorizacije je 

določena višina pavšalnega zneska.    

4.2 Sestava in kategorizacija ekipe 

Kot je določeno v 10. členu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 

106/2008), sestavljajo ekipe za izvajanje nujne medicinske pomoči zdravniki in drugi 

zdravstveni delavci, usposobljeni za izvajanje nujne medicinske pomoč, in sicer:  

1. v enotah A in A2:  

–  zdravnik,  

– zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma 

diplomirana medicinska sestra ali zdravstveni reševalec;  

2. v enoti B:  

– zdravnik,  

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2008106#%21/Uradni-list-RS-st-106-2008-z-dne-11-11-2008
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2008106#%21/Uradni-list-RS-st-106-2008-z-dne-11-11-2008
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2008106#%21/Uradni-list-RS-st-106-2008-z-dne-11-11-2008
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2008106#%21/Uradni-list-RS-st-106-2008-z-dne-11-11-2008
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– zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma 

diplomirana medicinska sestra ali zdravstveni reševalec,  

– zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila;  

3. v enoti B-ok:  

– dva zdravnika,  

– dva zdravstvena tehnika ali dva zdravstvena reševalca ali en zdravstveni tehnik ali 

zdravstveni reševalec in višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma 

diplomirana medicinska sestra,  

– zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila;  

4. v PHE in enoti C:  

– en zdravnik z najmanj enim letom samostojnega dela s pacienti, usposobljen v skladu z 

določbami tega pravilnika,  

– en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec ali višji zdravstveni tehnik ali diplomirani 

zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra,  

– en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik reanimobila;  

5. v tipu H1 in tipu H2:  

– ekipo za izvajanje nujne medicinske pomoči bolnišnične urgentne službe določi minister na 

predlog strokovne skupine, zadolžene za organizacijo bolnišničnih enot nujne medicinske 

pomoči. 

4.3 Nujna medicinska pomoč v Ameriki 

V nasprotju z evropskim modelom ameriški model temelji na filozofiji »naloži in pelji« ali 

»load and go«. Cilj modela je, da se bolnike hitro transportira v bolnišnico z manj pred-

bolnišničnih posegov. Pacienti so prepeljani na oddelke za nujne primere namesto v 

bolnišnice, kot je značilno za evropski sistem. V Ameriki so usposobljene za nudenje nujne 

medicinske pomoči vse javne varnostne enote, kot so policisti in gasilci. Osebje, ki je 

strokovno usposobljeno izključno za delo v nujni medicinski pomoč, se imenuje paramediki 

ali urgentni zdravstveni tehniki (EMT). Ampak vseeno imata oba sistema isto glavno 

poslanstvo, to je nudenje nujne pomoči poškodovanim in bolezensko ogroženim ljudem. Prav 

tako je tudi enotna shema oskrbe življenjsko ogroženega, ki si sledi v točno določenem 

zaporedju: 1) zgodnje prepoznavanje znakov, 2) takojšne aktiviranje ekipe nujne medicinske 

pomoči, 3) pričetek temeljnega postopka oživljanja 4) intubacija, defibrilacija in dajanje 

zdravil 5) transport v bolnišnico oziroma oddelek za nujne primere (Al-Shaqsi 2010, 320-

322).     



    

21 

 

5 LEKARNE 

Lekarne so nepogrešljiv del sodobne zdravstvene dejavnosti, saj s svojim delovanjem 

pripomorejo k daljši življenjski dobi ljudi, lažjemu življenju s kroničnimi in s starostjo 

povezanimi bolezni. Farmacevti so strokovnjaki, ki s svojim znanjem o zdravilih svetujejo in 

pomagajo bolnikom. Njihove naloge so izdajanje zdravil, zagotavljanje ustreznosti, varnosti 

in znanje o sestavi zdravil, katera dobijo bolniki predpisana. S sodelovanjem z zdravniki, 

medicinskimi sestrami in drugimi člani zdravstvenega varstva, zagotavljajo strokovno znanje 

o odločanju zdravil za izboljšanje rezultatov zdravljenja (U.M. College of Pharmacy 2014). 

Kot je zapisano v Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/2004) je lekarniška 

dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in na podlagi koncesije zasebniki. 

Lekarniška dejavnost se opravlja v lekarnah in njihovih podružnicah. Podružnica lekarne 

opravlja lekarniško dejavnost najmanj v obsegu, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva z 

gotovimi zdravili.  

Leta 1992 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o lekarniški dejavnosti, dopolnjujejo ga še Pravilnik 

o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, sprejet je bil leta 1992, Pravilnik o strokovnem 

nadzoru s svetovanjem, ki je bil sprejet leta 1993, in Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in 

izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini, ki je v veljavi od leta 2003. Poleg vseh teh 

predpisov urejajo področje lekarniške dejavnosti v Sloveniji še kup drugih pravilnikov in 

zakonov. 

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 (Uradni list RS, št. 

72/2008) je zapisano, da je število lekarn v Sloveniji je razmeroma manjše kot v drugih 

primerljivih državah članicah Evropske unije. Delež sredstev za lekarniško dejavnost v 

odhodkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije znaša v Republiki Sloveniji 1,4 

odstotka, v drugih državah, v katerih imajo maržni sistem financiranja, pa je ta višji. 

5.1 Lekarniška dejavnost 

V Sloveniji jo opravljajo lekarne in podružnice lekarn. Na podlagi koncesije lahko upravljajo 

lekarne zasebniki. Koncesijo pridobijo s soglasjem upravnega organa občine ali mesta, kjer bo 

lekarna delovala, predhodno morata podati pozitivno mnenje pristojnemu organu Lekarniška 

zbornica in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s podelitvijo koncesije se mora 

strinjati tudi Ministrstvo za zdravje. Če so lekarne javne ustanove, jih upravljajo javni zavodi, 

v organizacijskih enotah so razdeljene na lekarne in podružnice lekarn. Lekarne, ki spadajo 

pod javni zavod, upravlja Svet Zavoda, ki ga sestavljajo ustanovitelj, delavci Zavoda in 

uporabniki, sestava in število članov je določena z aktom o ustanovi Zavoda.    
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5.1.1 Financiranje lekarniške dejavnosti 

Lekarne pridobivajo finančne dohodke iz javnih sredstev in s trženjem storitev in izdelkov na 

trgu. Z izdajo zdravil na zeleni recept pridobivajo prihodke od Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in od prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic (Adriatic Slovenica d. d., 

Triglav d. d. in Vzajemna d. v. z.) in od potrošnikov z izdajanjem zdravil na predpisani beli 

recept. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije jim pri izdajanju zdravil na zeleni recept 

plača zdravilo po nabavni ceni in storitve vročitve zdravila in obdelavo recepta. Lekarne same 

nimajo vpliva na ceno zdravil, ki se izdajajo na recept. Pogoji poslovanja so isti za javne in 

zasebne lekarne. 

5.1.2 Obseg in vsebina dela lekarn 

Kot je zapisano v 1. členu Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/2004), je 

lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter 

zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Zakon o zdravilih po načinu izdajanja 

razvršča zdravila na: 

- zdravila, ki se izdajajo samo na recept; za njihovo izdajanje je pristojna lekarna; 

- zdravila, ki se lahko izdajajo brez recepta; za njihovo izdajanje so prav tako pristojne 

lekarne in tudi nekatere specializirane trgovine. 

V lekarnah je poleg zdravil možno dobiti tudi: 

-  pomožna zdravilna sredstva, ortopedske pripomočke, medicinsko-tehnične 

pripomočke, sredstva za nego in druga sredstva za varovanje zdravja; 

- veterinarska zdravila; 

- izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;  

- svetovanje glede uporabe in predpisovanja zdravil in drugih storitev, ki jih tržijo 

lekarne. 

5.2 Delovanje lekarn 

V Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/2004), je določen poslovni čas lekarn, 

ki se določi glede na krajevne potrebe po preskrbi z zdravili, tako da ne sme biti krajši od 40 

ur na teden. Poslovni čas javnih zavodov določi ustanovitelj, poslovni čas zasebnih lekarn 

potrdi pristojni mestni oziroma občinski upravni organ. V času, ko so lekarne zaprte, morajo 

na širšem območju zagotoviti neprekinjeno preskrbo z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno 

pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih. 
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5.3 Dežurne lekarne 

Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/2004) določa, da na območju, kjer je več 

lekarn, se lekarne medsebojno dogovorijo o opravljanju dežurne službe ter določijo vrstni red 

nočnega, nedeljskega in prazničnega dežurstva. Če se lekarne ne dogovorijo, določi vrstni red 

lekarniška zbornica glede na število zaposlenih diplomiranih inženirjev farmacije v 

posamezni lekarni. 

5.4 Predpisovanje zdravil 

Zdravila so nepogrešljiva pri zdravljenju številnih bolezni. Izboljšujejo preživetje in 

zmanjšujejo pogostost resnih zapletov pri kroničnih boleznih, omogočajo zdravljenje hudih 

okužb in drugih nujnih stanj, izboljšujejo kakovost življenja in omogočajo hitrejšo vrnitev v 

delovno okolje (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2014, 50). Zaradi staranja 

prebivalstva in posledično tudi vse večjih zdravstvenih težav se je v Sloveniji skozi desetletja 

povečevala vrednost predpisanih zdravil. Veliko je k temu pripomoglo tudi porast rakavih in 

kroničnih bolezni,  predvsem srčno-žilnih obolenj. 

 

Slika 6: Vrednost izdanih zdravil v Sloveniji 

Vir: Pečar-Čad in Hribovšek 2012, 9. 

5.4.1 Kritje receptov 

Ko zdravilo dobi dovoljenje za promet, še ni določeno, kako bodo kriti stroški zanj. V 

kolikšni meri bodo kriti stroški iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je odvisno od 

razvrstitve zdravila na eno od list. Pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije deluje 

strokovna komisija, ki opravlja razvrščanje na listo po merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o 
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razvrščanju zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na listo (Uradni list RS, št. 

126/2008). Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 

9/1992) določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. S tem zakonom so 

določene tudi pravice zavarovanih oseb do zdravil. Če je zdravilo uvrščeno na pozitivno listo, 

zanj obvezno zdravstveno zavarovanje krije 75 odstotkov  cene. Če je zdravilo uvrščeno na 

vmesno listo, bo kritih 25 odstotkov  cene. Nerazvrščena zdravila, torej tista, ki niso uvrščena 

na omenjeni listi, se običajno označujejo kot zdravila na negativni listi in je treba zanje plačati 

polno ceno (Flis 2011). 

5.4.2 Zdravniški recept 

Zdravniški recept je javna listina, ki jo na uradno veljavnem receptnem obrazcu izda 

strokovnjak, ki je usposobljen in pooblaščen za predpisovanje zdravil. Uradno veljavni 

receptni obrazec izda pooblaščena institucija v Republiki Sloveniji. V primeru »zelenega« 

recepta je to Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, »bele« (tudi t.i. samoplačniške) 

recepte pa izdaja Inštitut za varovanje zdravja. Recept je sestavljen iz administrativnega in 

strokovnega dela. Da lahko v lekarni izdajo zdravila, predpisana na zdravniški recept, morata 

biti oba dela pravilno izpolnjena (Gorenjske lekarne 2014). Od leta 2010 se je rast uporabe 

zdravil na recept nekoliko umirila. Zdravniki so jih leta 2012 predpisali skoraj milijon in pol 

Slovencem (72,2 odstotka prebivalstva). Po finančnih podatkih, ki zajemajo plačila Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije lekarnam v letu 2012, so znašali odhodki obveznega 

zdravstvenega zavarovanja za zdravila 282 milijonov evrov oziroma 12,1 odstotka vseh 

odhodkov zavoda. Izdatki za zdravila so se glede na leto prej znižali za 8,3 odstotka. Skrb 

vzbujajoč je tudi podatek iz istega vira, da se poraba bioloških, tarčnih in drugih dragih 

zdravil precej povečuje, saj jih potrebuje čedalje več bolnikov. Če jih opredelimo po strošku 

zdravljenja, ki za eno osebo presega 2000 evrov na leto, je njihov delež leta 2012 znašal 21,4 

odstotka. Ta zdravila je prejelo 16.079 zavarovanih oseb (Peternel Pečauer 2013). 

Preglednica 4: Število in vrednost receptov v Sloveniji leta 2011 

Vir: Pečar-Čad in Hribovšek 2012, 7. 

SKUPINA ŠT. 

RECEPTOV 

INDEKS 

2011/2010 

ŠT. 

RECEPTOV 

NA PREB. 

VREDNOST 

RECEPTOV 

(v EUR) 

INDEKS 

2010/2011 

VREDNOST 

NA 

RECEPT (v 

EUR) 

Lastniška 

zdravila 

16.403.638 103 7,99 463.209.797 99 28,24 

Ostalo 332.182 110 0,16 6.834.561 109 20,57 

SKUPAJ 16.735.820 103 8,15 470.044.358 99 28,09 
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Vsako leto se število izdanih receptov v Sloveniji enakomerno rahlo povečuje. Velik razlog je 

v staranju prebivalstva in porast kroničnih srčno žilnih obolenj. Spodnji grafikon prikazuje 

povečevanje števila predpisanih receptov v zadnjem desetletju. 

 

Slika 7: Število izdanih receptov v Sloveniji od leta 2001 do 2011 

Vir: Pečar-Čad in Hribovšek 2012, 9. 

5.4.3 Beli recept 

Za zdravila, predpisana na beli recept, bolnik ne more uveljavljati povračila stroškov iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. To je mogoče le izjemoma, kadar gre za zdravila za 

zdravljenje tistih bolezni, ki jih ni mogoče dobiti v Sloveniji in nimajo primerne zamenjave. 

Osebni zdravnik ne more predpisati zdravila z belega recepta na zeleni recept. Za tveganje 

plačil za zdravila na bele recepte je mogoče skleniti nadstandardno zdravstveno zavarovanje. 

Zdravila, predpisana na beli recept, lahko bolnik dvigne najkasneje v enem mesecu od 

predpisa recepta. Beli, samoplačniški recept, se uporablja v primerih: 

- če bolnik obišče samoplačniško ambulanto, ki nima koncesije za delo v okviru javne 

zdravstvene službe, 

- če zdravnik predpiše zdravilo, ki ni razvrščeno na listo zdravil, 

- če zdravnik predpiše zdravilo, razvrščeno na listo, vendar niso izpolnjeni pogoji 

omejitve predpisovanja, 

- če bolnik recepte ali zdravila izgubi ali jih je pozabil doma ob odhodu na dopust, 

- če bolnik obišče službo za nujno medicinsko pomoč, vendar ni šlo za nujno stanje, 

- če mora bolnik po zdravilo v tujino (Gorenjske lekarne 2014).  

Po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/2000) 

morajo lekarne in podružnice lekarn pošiljati na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

podatke o zdravilih izdanih na bel recept. Vsebino podatkov določajo veljavna navodila 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštituta za varovanje zdravja.  



    

26 

 

5.4.4 Zeleni recept 

Zeleni recept lahko izda le izbrani osebni zdravnik ali specialist, ki ga je osebni zdravnik 

pooblastil z napotnico. Izjemoma lahko zdravila na zeleni recept izda tudi zdravnik, ki 

nadomešča izbranega osebnega zdravnika, in zdravnik v okviru nujne medicinske pomoči, 

kadar gre za obravnavo nujnega zdravniškega stanja. Zdravnik lahko predpiše zdravilo na 

zeleni recept z zaščitenim, lastniškim imenom zdravila. To pomeni, da je na trgu s tovrstno 

zdravilno sestavino samo eno zdravilo. Račun zanje krije deloma ali v celoti obvezno 

zdravstveno zavarovanje. Če ima pacient sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, to 

krije razliko do polne cene zdravila. Najvišja priznana vrednost zdravila pomeni, da krije 

obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje le zdravila, ki so v okviru vrednosti, ki jo 

določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za druga pa je treba doplačati razliko v 

ceni. Če vam zdravnik želi predpisati zdravilo, ki ga je treba doplačati, morate vi s tem 

soglašati, če pa ne soglašate, ga lahko takoj zavrnete in zahtevate zdravilo z enakimi 

učinkovinami brez doplačila. In vendar to ni mogoče v vseh primerih, temveč le, kadar gre za 

zdravilo, ki je priznano kot medsebojno zamenljivo. O tem se lahko pogovorite z zdravnikom 

(Anja 2009). 

5.5 Pot od dežurne ambulante do lekarne 

Ambulante in lekarne zagotavljajo 24-urne neprekinjene storitve prebivalcem. V ta namen 

delujejo na področju javnega zdravstva dežurne ambulante za nujne primere in dežurne 

lekarne. Ko pacient pride v dežurno ambulanto, ga zdravnik pregleda, da oceni njegovo 

zdravstveno stanje in na podlagi anamneze in pregleda poda diagnozo. Če oceni, da za 

izboljšanje njegovega zdravja potrebuje zdravila, mu predpiše zanje zeleni oziroma beli 

recept. Ker gre za oskrbo v nujno medicinsko pomoč, pacientu ni potrebno plačati storitve, 

četudi nima prostovoljnega ali obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za prevzem zdravil 

mora obiskati dežurno lekarno, ki obratuje najbližje dežurni ambulanti, kjer je bil obravnavan. 

V lekarni dobi zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik, farmacevt mu pojasni vse podrobnosti 

glede zdravila in časa jemanja, ki ga določa proizvajalec. Če bolnik nima urejenega 

obveznega ali prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, mora kriti strošek zdravila sam, 

glede na odstotek, ki ga zavarovanje pokriva. Ambulanta nujne medicinske pomoči in tudi 

dežurna lekarna sta namenjeni izključno bolnikom, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo 

obiskati zdravstvene ambulante ali lekarne v rednem delovnem času. Da bi preprečili oziroma 

zmanjšali izkoriščanje namena dežurnih služb, so uvedli možnosti doplačil za storitve. Pravila 

obveznega zdravstvenega zavarovanja določajo, da lahko izvajalec zdravstvenih storitev 

zahteva doplačilo, če so storitve opravljene v nočnem času (med 22.00 in 6.00) ter ob 

nedeljah in praznikih. To pravilo pa velja le za zdravila na recept. Cene zdravil, ki se ne 

financirajo iz javnih sredstev, se torej oblikujejo prosto po pogojih trga, zato je dodatek na 

izdajo takega zdravila v času dežurstva dopusten. Lekarne pa morajo obvezno vidno označit i, 

da se tak dodatek zaračunava (Zveza potrošnikov Slovenije 2007). Za dežurne ambulante je v 
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104. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni lista RS, št. 30/2003) 

zapisano, če storitve, opravljene v dežurni službi, niso nujne, so po Pravilih obveznega 

zdravstvenega zavarovanja samoplačniške. Preden pacient obišče dežurno ambulanto, mora 

presoditi, ali je stanje nujno ali je bolje počakati izbranega zdravnika, ki pozna njegove 

težave. Po pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imate pravico do pregleda v 

urgentni ambulanti le v nujnih stanjih. V urgentni ambulanti in dežurni službi se ne more 

dobiti napotnic za naročene preglede in receptov za zdravila, ki jih pacient redno jemlje, in 

zdravniških potrdil (Zdravstveni dom Logatec 2014). 

Šifra Naziv Št. točk Cena (v €) 

K0001 Kratek obisk 1,50 6,44 

K0002 Prvi kurativni pregled 3,60 15,44 

K0020 Mali poseg 2,00 8,58 

K0021 Srednji poseg 4,00 17,16 

K0022 Veliki poseg 7,00 30,03 

K0023 Obsežno delo 18,00 77,22 

K0040 Hišni obisk 16,00 68,64 

M0016 Razna potrdila (zavar.) 
 

14,61 

 
Prevoz Logatec - Ljubljana - Logatec (km) 60,00 45,00 

Slika 8: Cenik storitev za nenujne primere 

Vir: Zdravstveni dom Logatec 2014. 
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6 RAZISKAVA ANALIZE OBISKA DEŽURNIH AMBULANT IN KORIŠČENJA 

IZDANIH ZELENIH RECEPTOV 

Glavni namen magistrske naloge je, ugotoviti razloge za obisk dežurne ambulante in koliko 

pacientov, ki so v dežurni ambulanti prejeli zeleni recept za predpisana zdravila, gre po 

končanem pregledu po zdravila v dežurno lekarno. Za pomoč pri raziskavi smo uporabili 

anketni vprašalnik in tabele, ki so jih izpolnjevali zdravniki v dežurni ambulanti in lekarnarji 

v dežurni lekarni. 

6.1 Metodologija 

Izvedli smo anketo, ki je potekala od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014. Izvedli smo neposredno 

anketiranje. Anketirani so bili pacienti, ki so v tem času prišli na pregled v dežurno ambulanto 

Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma v Mozirju, Zdravstvenega doma Laško in 

Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Vprašalnik je bil sestavljen iz desetih vprašanj. Dve 

vprašanji sta se nanašali na socialno-demografske dejavnike, preostalih osem vprašanj je bilo 

namenjenih preučevanju razlogov za obisk dežurnih ambulant. Anketni vprašalnik ni zahteval 

beleženja osebnih podatkov, anketiranci pa so oddajali izpolnjene ankete v zapečaten 

zabojnik, tako je bila zagotovljena diskretnost in popolna anonimnost.  

V drugem delu raziskave smo raziskovali koliko zelenih receptov je bilo izdanih v dežurnih 

ambulantah in koliko od teh zelenih receptov je bilo unovčenih v dežurnih lekarnah takoj po 

končanem pregledu v dežurnih ambulantah, prav tako v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014. 

Raziskava je potekala s pomočjo priložene tabele (priloga 2 in 3) v dveh delih. Tabela je 

vsebovala poglavja: datum prihoda, starost, spol in zdravilo, ki ga je pacient prejel. Beleženje 

je potekalo anonimno, podatki niso razkrivali osebnih podatkov pacientov. V raziskavo so bili 

zajeti zdravstveni domovi Mozirje, Šmarje pri Jelšah in Laško. Vsi pričnejo z obratovanjem 

dežurne ambulante med tednom od 20. 00 do 7. 00 in sobote, nedelje ter praznike 24 ur na 

dan. Ker je v času obratovanja dežurne ambulante, v istem kraju lekarna zaprta, se morajo 

pacienti, peljati po zdravila v dežurno lekarno, ki pokriva širše območje. Za paciente, ki so 

obiskali dežurno ambulanto v Mozirju, je najbljižja obratujoča dežurna lekarna v Velenju 

oddaljena približno 17 kilometrov. Za paciente iz zdravtsvenih domov Šmarje pri Jelšah in 

Laško je pristojna dežurna ambulanta v Celju, ki je od Šmarja pri Jelšah oddaljena približno 

22 kilometrov in od Laškega približno 16 kilometrov. V prvem delu smo razdelili priloženo 

tabelo v dežurne ambulante zdravstvenih domov v Mozirju, Laškem in Šmarju pri Jelšah. 

Zdravniki so po končani obravnavi pacienta v primeru izdanega zelenega recepta, izpolnili 

ustrezne podatke v tabeli. S tem smo pridobili podatke o številu pacientov, katerim so bili v 

raziskovalnem obdobju izdani zeleni recepti. V drugem delu smo priloženo tabelo razdelili v 

dežurni lekarni v Velenju in Celju. Lekarnarji so v tabeli beležili realizacijo zelenih receptov, 

ki so bili  izdani v dežurnih ambulantah istega dne. Tudi dežurne lekarne obratujejo  med 

tednom od 20. 00 do 7. 00 in sobote, nedelje ter praznike 24 ur na dan. Z združitvijo podatkov 
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pridobljenih iz izpolnjenih tabel v dežurnih ambulantah in izpolnjenih tabel v dežurnih 

lekarnah smo pridobili podatek o razmerju med številom izdanih in končno realiziranih 

zelenih receptov v istem dnevu. 

Podatke smo analizirali in obdelali s pomočjo spletne strani 1ka. Po zaključnem anketiranju in 

beleženju prihodov pacientov v dežurne ambulante in koriščenja izdanih zelenih receptov  v 

dežurni lekarni, smo podatke obdelali s pomočjo programskega paketa SPSS Statistic 17.0. Za 

preverjanje hipotez smo uporabili t-test, Scheffejev post hoc preizkus in analizo varianc 

(enosmerno ANOVA). 

6.2 Cilji raziskave 

Cilj raziskave je, ugotoviti, kolikšno število pacientov gre po zdravila v lekarno še isti dan, ko 

prejmejo zanje zeleni recept v dežurni ambulanti, in ugotoviti vzroke za obisk dežurne 

ambulante. Na podlagi rezultatov in ugotovitev bomo oblikovali predloge za izboljšave na 

obravnavanem področju. 

6.3 Opis vzorca 

S pomočjo spletne strani 1ka smo obdelali podatke, ki smo jih pridobili z anketnim 

vprašalnikom. Ankete so bile razdeljene pacientom ob obisku dežurne ambulante, vprašanja 

so bila odprtega tipa in zaprtega tipa z vnaprej določenimi odgovori, med katerimi so 

anketiranci izbrali ustrezen odgovor z obkroževanjem. V uvodu smo na kratko opisali namen 

anketiranja, tako da smo anketirance seznanili z raziskavo. Da bi bila vprašanja čim bolj 

razumljiva, so bila k vsakemu vprašanju dodana navodila, tako da ni prišlo do nejasnosti. 

Pridobili smo 260 pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

6.4 Omejitve raziskave 

Tako kot pri ostalih raziskovalnih delih se so se tudi pri našem pojavile pričakovane in 

nepričakovane omejitve. Največja ovira je bila neizkušenost glede pisanja zaključnih nalog. 

Težave so se pojavile pri sestavljanju anketnega vprašalnika, saj je moral biti razumljiv za 

populacijo vseh starostnih skupin in vsebovati vprašanja za potrditev oziroma zavrnitev 

postavljenih hipotez. Ker smo bili časovno omejeni, smo se bali, da ne bomo imeli dovolj 

velikega vzorca rešenih anket. Omejeni smo bili tudi krajevno na dežurno ambulanto v 

Mozirju, Laškem in Šmarju pri Jelšah. 

Ugotovitve raziskave, ne moremo posploševati na celotno Slovenijo. 
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7 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

Za raziskavo o analizi obiska dežurnih ambulant in koriščenja izdanih zelenih receptov smo 

izdelali anketni vprašalnik (priloga 1) in tabele, v katere so zdravniki in lekarnarji vnašali 

podatke (prilogo 2 in 3). Rezultate smo statistično obdelali, vse končne izračune smo naredili 

s pomočjo statističnih orodij, ki jih ponujata spletna stran 1ka in program SPSS 17.0.  

 

V prvem delu analize podatkov smo obdelali socialno-demografske podatke, nato še tabele in 

vsebinska vprašanja. 

Po osnovni opisni statistiki in opisu vzorca smo analizirali še zastavljene hipoteze. Za 

preverjanje hipotez smo uporabili t-test in analizo varianc (test ANOVA), ter Scheffejev post 

hoc preizkus. 

7.1 Interpretacija in prikaz rezultatov 

Socialno-demografski podatki opisujejo paciente, ki so obiskali dežurno ambulanto in so bili 

vključeni v vzorec. Med seboj se razlikujejo glede na spol in starost. V končno analizo je bilo 

vključenih 260 pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. V preglednici 5 je prikazano 

število pacientov glede na spol, anketo je izpolnilo 44 odstotkov (115) moških in 56 

odstotkov (145) žensk.  

Preglednica 5: Obisk dežurnih ambulant glede na spol 

SPOL ŠTEVILO ODSTODKI 

MOŠKI 115 44% 

ŽENSKE 145 56% 

Vir: Lastni. 
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Iz preglednice 6 je razvidna starostna skupina pacientov, ki je obiskala dežurne ambulante. 

Vzorec je glede na starost razdeljen na pet razredov. Največ pacientov, ki so obiskali dežurne 

ambulantne, je v starostni skupini od 26 do 40 let (158 oseb oz. 61 odstotkov), nato sledi 

starostna skupina od 41 do 60 let, ki predstavlja 68 oseb (26 odstotkov), nato še starostna z 61 

leti in več (19 oseb oz. 7 odstotkov) in v najmanjšem številu sta starostni skupini od 16 do 25 

let (10 oseb oz. 4 odstotki) ter do 15 let (5 oseb oz. 2 odstotka). Na podlagi vzorca je moč 

sklepati, da se najpogosteje odločajo za obisk dežurne ambulante osebe,v starostni skupini od 

26 do 40 let. 

Preglednica 6: Obisk dežurnih ambulant glede na starost  

STAROSTNA SKUPINA ŠTEVILO PACIENTOV ODSTODKI 

DO 15 LET 5 2% 

16 – 25 LET 10 4% 

26 – 40 LET 158 61% 

41 – 60 LET 68 26% 

61 LET IN VEČ 19 7% 

Vir: Lastni. 
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Glede na to, da se paciente, ki so obravnavani v dežurni ambulanti, smatra kot življenjsko 

ogrožene in se jim glede na njihovo zdravstveno stanje predpiše tudi zdravila, smo jih v anketi 

vprašali, če bodo odšli iskati zdravila v dežurno lekarno. V sliki 11 je prikazano, da je 97 

odstotkov oziroma 253 oseb odgovorilo, da bodo odšli, 3 odstotki oziroma 7 oseb pa je 

zanikalo trditev. 

DA
97%

NE
3%

 

Slika 9: Obisk lekarne po končani obravnavi v dežurni ambulanti 

Za vse, ki so odgovorili, da ne bodo odšli še isti dan v dežurno lekarno po predpisana 

zdravila, smo vprašali, kaj je razlog njihove odločitve. Iz slike 12 je razvidno, da je pet oseb 

(71 odstotkov) odgovorilo, da bodo odšli po zdravila naslednji dan v svojo krajevno lekarno, 

dve osebi (29 odstotkov) pa sta navedli, da je razlog v oddaljenosti dežurne lekarne. 

Drugo
0%

Zaradi 
oddaljenosti

29%

Zaradi možnosti 
koriščenja 

recepta 
naslednji dan

71%

Ker sem mnenja 
da predpisanega 

zdravila ne 
potrebujem

0%

 

Slika 10: Razlog za odložitev prevzema zdravil 
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Na podalgi beleženja, izdanih zelenih receptov v dežurnih ambulantah Zgornjesavinjskega 

zdravstvenega doma v Mozirju, Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah in Zdravstvenega 

doma Laško in koriščenju le-teh v dežurnih lekarnah v Velenju in Celju, je iz slike 13 

razvidno, da je bilo v dežurni ambulanti v Mozirju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014, 86 pacientom 

izdan zeleni recept, za takojšen obisk dežurne lekarne v Velenju se je odločilo 27 pacientov 

(31 odstotkov). V dežurni ambulanti v Šmarju pri Jelšah je bil v istem obdobju izdan zeleni 

recept 105 pacientom. Zdravila na predpisani recept je še istega dne v dežurni lekarni v Celju 

prevzelo 24 pacientov (23 odstotkov). V dežurni ambulanti v Laškem je bil izdan zeleni 

recept 93 pacientom. Predpisana zdravila na zeleni recept pa je v dežurni lekarni v Celju še 

istega dne prevzelo 23 pacientov (25 odstotkov). 

 

Slika 11: Izdani in koriščeni zeleni recepti 
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Z zadnjim vprašanjem smo spraševali, če bi se pacienti vseeno odločili za obisk dežurne 

ambulante, čeprav bi bili samoplačniki, če ne bi prevzeli predpisanega zdravila na zeleni 

recept v roku treh ur po prejetju zelenega recepta. 98 odstotkov (256 oseb) je odgovorilo, da 

bi se vseeno odločili za obisk dežurne ambulante, 2 odstotka vprašanih (4 osebe) je 

odgovorilo, da se v tem primeru ne bi odločili za obisk. Rezultate so vidni na sliki 14.   

98%

2%

DA NE

 

Slika 12: Odločitev za obisk dežurne ambulante, čeprav bi bili samoplačniki za 

predpisana zdravila na zeleni recept, če jih ne bi prevzeli v roku treh ur po prejetju 

zelenega recepta 

7.2 Preverjanje hipotez 

Glavni namen magistrske naloge je bil, ugotoviti razloge za obisk dežurnih ambulant in 

koliko pacientov dejansko sploh gre po predpisana zdravila v dežurno lekarno takoj po 

prejetju zelenega recepta v dežurni ambulanti. V ta namen smo v uvodu postavili tri hipoteze. 

Hipoteza 1: Razlogi obiska dežurne ambulante se statistično značilno razlikujejo po 

spolu in starosti. 

H1.1: Razlogi obiska dežurne ambulante se statistično značilno razlikujejo po spolu 

pacientov. 

Kot je prikazano na sliki 15, obstajajo med moškimi in ženskami statistično značilne razlike 

pri razlogih obiska dežurne ambulante, in sicer pri vseh analiziranih razlogih. Razlike smo 

preverjali z uporabo metode t-test neodvisnih vzorcev. Razlike so statistično značilne pri 
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stopnji značilnosti 0,001 v primeru treh razlogov (***). Razlike so statistično značilne pri 

stopnji značilnosti 0,05 v primeru dveh razlogov (*). Moški in ženske pridejo najpogosteje v 

dežurno ambulanto takrat, kadar smatrajo, da zaradi zdravstvenega stanja ne morejo počakati 

do naslednjega dne, a ženske se statistično značilno bolj strinjajo (v povprečju se popolnoma 

strinjajo), da pridejo iz tega razloga kot moški (v povprečju se strinjajo). Pri obojih, pa je na 

drugem mestu razlog obiska dežurne ambulante, ker mislijo, da je njihovo zdravstveno stanje 

življenjsko ogroženo, a moški se statistično značilno bolj strinjajo (v povprečju se strinjajo), 

da pridejo iz tega razloga kot ženske (v povprečju neodločene). Iz ostalih treh analiziranih 

razlogov pa moški in ženske v dežurno ambulanto ne prihajajo, a ženske se s trditvami 

statistično značilno manj strinjajo (v povprečju popolnoma ne strinjajo) kot moški (v 

povprečju se ne strinjajo). Na podlagi analize podatkov se razlogi za obisk dežurne ambulante 

statistično razlikujejo glede na spol, zato lahko hipotezo sprejmemo. 

 

Slika 13: Razlogi za obisk dežurne ambulante glede na spol 
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Preglednica 7: T-test homogenosti varianc 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Obkrožite trditev od 

1 do 5 (: Ker 

mislim, da je moje 

zdravstveno stanje 

življenjsko 

ogroženo 

Equal variances 

assumed 

5,124 ,024 4,353 258 ,000 ,717 ,165 ,393 1,041 

Equal variances not 

assumed 

  

4,265 221,632 ,000 ,717 ,168 ,386 1,048 

Obkrožite trditev od 

1 do 5 (: Ker 

smatram, da zaradi 

zdravstvenega 

stanja ne morem 

počakati do 

naslednjega dne, ko 

ima redno 

ambulanto moj 

osebni zdravnik 

Equal variances 

assumed 

23,403 ,000 -2,666 257 ,008 -,268 ,101 -,467 -,070 

Equal variances not 

assumed 

  

-2,519 174,927 ,013 -,268 ,107 -,479 -,058 

Obkrožite trditev od 

1 do 5 (: Ker 

časovno nisem 

uspel obiskati 

mojega osebnega 

zdravnika 

Equal variances 

assumed 

40,123 ,000 5,298 258 ,000 ,734 ,139 ,461 1,007 

Equal variances not 

assumed 

  

5,084 194,293 ,000 ,734 ,144 ,449 1,019 

Obkrožite trditev od 

1 do 5 (: Ker so 

čakalne dobe pri 

osebnem zdravniku 

predolge 

Equal variances 

assumed 

1,319 ,252 2,123 258 ,035 ,274 ,129 ,020 ,529 

Equal variances not 

assumed 

  

2,060 209,190 ,041 ,274 ,133 ,012 ,537 

Obkrožite trditev od 

1 do 5 (: Ker nisem 

dobil prostega 

termina pri osebnem 

zdravniku 

Equal variances 

assumed 

72,266 ,000 5,816 258 ,000 ,566 ,097 ,374 ,757 

Equal variances not 

assumed 

  

5,345 142,591 ,000 ,566 ,106 ,356 ,775 
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Preglednica 8: Ker mislim, da je moje zdravstveno stanje življenjsko ogroženo 

 

 Spol: Total 

Moški Ženski 

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: 

Ker mislim, da je moje 

zdravstveno stanje življenjsko 

ogroženo 

1 
Count 21 14 35 

% within Spol: 18,3% 9,7% 13,5% 

2 
Count 7 55 62 

% within Spol: 6,1% 37,9% 23,8% 

3 
Count 8 36 44 

% within Spol: 7,0% 24,8% 16,9% 

4 
Count 44 19 63 

% within Spol: 38,3% 13,1% 24,2% 

5 
Count 35 21 56 

% within Spol: 30,4% 14,5% 21,5% 

Total 
Count 115 145 260 

% within Spol: 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 9: Ker smatram, da zaradi zdravstvenega stanja ne morem počakati do 

naslednjega dne, ko ima redno ambulanto moj osebni zdravnik 

 

 Spol: Total 

Moški Ženski 

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: 

Ker smatram, da zaradi 

zdravstvenega stanja ne morem 

počakati do naslednjega dne, 

ko ima redno ambulanto moj 

osebni zdravnik 

2 
Count 13 0 13 

% within Spol: 11,4% 0,0% 5,0% 

3 
Count 8 8 16 

% within Spol: 7,0% 5,5% 6,2% 

4 
Count 33 57 90 

% within Spol: 28,9% 39,3% 34,7% 

5 
Count 60 80 140 

% within Spol: 52,6% 55,2% 54,1% 

Total 
Count 114 145 259 

% within Spol: 100,0% 100,0% 100,0% 
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Preglednica 10: Ker časovno nisem uspel obiskati mojega osebnega zdravnika 

 

 Spol: Total 

Moški Ženski 

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: 

Ker časovno nisem uspel 

obiskati mojega osebnega 

zdravnika 

1 
Count 56 115 171 

% within Spol: 48,7% 79,3% 65,8% 

2 
Count 14 12 26 

% within Spol: 12,2% 8,3% 10,0% 

3 
Count 25 6 31 

% within Spol: 21,7% 4,1% 11,9% 

4 
Count 12 12 24 

% within Spol: 10,4% 8,3% 9,2% 

5 
Count 8 0 8 

% within Spol: 7,0% 0,0% 3,1% 

Total 
Count 115 145 260 

% within Spol: 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 11: Ker so čakalne dobe pri osebnem zdravniku predolge 

 

 Spol: Total 

Moški Ženski 

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: 

Ker so čakalne dobe pri 

osebnem zdravniku predolge 

1 
Count 59 99 158 

% within Spol: 51,3% 68,3% 60,8% 

2 
Count 40 19 59 

% within Spol: 34,8% 13,1% 22,7% 

3 
Count 2 20 22 

% within Spol: 1,7% 13,8% 8,5% 

4 
Count 5 7 12 

% within Spol: 4,3% 4,8% 4,6% 

5 
Count 9 0 9 

% within Spol: 7,8% 0,0% 3,5% 

Total 
Count 115 145 260 

% within Spol: 100,0% 100,0% 100,0% 
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Preglednica 12: Ker nisem dobil prostega termina pri osebnem zdravniku 

 

 Spol: Total 

Moški Ženski 

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: 

Ker nisem dobil prostega 

termina pri osebnem zdravniku 

1 
Count 61 111 172 

% within Spol: 53,0% 76,6% 66,2% 

2 
Count 32 34 66 

% within Spol: 27,8% 23,4% 25,4% 

3 
Count 8 0 8 

% within Spol: 7,0% 0,0% 3,1% 

4 
Count 12 0 12 

% within Spol: 10,4% 0,0% 4,6% 

5 
Count 2 0 2 

% within Spol: 1,7% 0,0% 0,8% 

Total 
Count 115 145 260 

% within Spol: 100,0% 100,0% 100,0% 

H1.2: Razlogi obiska dežurne ambulante se statistično značilno razlikujejo po starosti 

pacientov. 

Med pacienti različnih starostnih skupin obstajajo statistično značilne razlike pri razlogih 

obiska dežurne ambulante, in sicer pri dveh analiziranih razlogih. Razlike smo preverjali z 

uporabo metode enosmerna ANOVA. Razlike so statistično značilne pri stopnji značilnosti 

0,05 (*). Vse starostne skupine najpogosteje pridejo v dežurno ambulanto takrat, kadar 

smatrajo, da zaradi zdravstvenega stanja ne morejo počakati do naslednjega dne, a najmlajši 

in najstarejši se statistično značilno bolj strinjajo (v povprečju se popolnoma strinjajo), da 

pridejo iz tega razloga kot srednja generacija (v povprečju se strinjajo). Post-hoc test kaže, da 

se najstarejša starostna skupina (41 let in več) statistično značilno bolj strinja, da dežurno 

ambulanto obišče iz tega razloga, kot starostna skupina 26 do 40 let, kar lahko trdimo pri 

stopnji značilnosti 0,043. Nobena starostna skupina v dežurno ambulanto ne hodi iz razloga, 

ker časovno ne bi uspela obiskati svojega osebnega zdravnika, a najstarejši se statistično 

značilno v največji meri ne strinjajo s trditvijo. Post-hoc test kaže, da se najmlajša starostna 

skupina (do 25 let) statistično značilno bolj strinja, da dežurno ambulanto obišče iz tega 

razloga, kot najstarejša starostna skupina (41 let in več), kar lahko trdimo pri stopnji 

značilnosti 0,041. Iz ostalih treh analiziranih razlogov v dveh primerih pacienti ne glede na 

starostno skupino v dežurno ambulanto ne prihajajo, v primeru življenjsko ogroženega 

zdravstvenega stanja pa so v povprečju neodločeni. Zato lahko glede na trditve hipotezo 

zavrnemo. 
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Slika 14: Razlogi obiska dežurne ambulante glede na starostno skupino 

Preglednica 13: Preverjanje razlogov obiska dežurne ambulante s preizkusom ANOVA 

ANOVA 

 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: Ker 

mislim, da je moje zdravstveno 

stanje življenjsko ogroženo 

Between Groups 3,266 2 1,633 ,881 ,416 

Within Groups 474,564 256 1,854 

  

Total 477,830 258 

   

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: Ker 

smatram, da zaradi zdravstvenega 

stanja ne morem počakati do 

naslednjega dne, ko ima redno 

ambulanto moj osebni zdravnik 

Between Groups 4,345 2 2,172 3,304 ,038 

Within Groups 167,675 255 ,658 

  

Total 

172,019 257 

   

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: Ker 

časovno nisem uspel obiskati 

mojega osebnega zdravnika 

Between Groups 10,542 2 5,271 3,956 ,020 

Within Groups 341,126 256 1,333 

  

Total 351,668 258 

   

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: Ker so 

čakalne dobe pri osebnem zdravniku 

predolge 

Between Groups 4,336 2 2,168 2,015 ,135 

Within Groups 275,440 256 1,076 

  

Total 279,776 258 

   

Obkrožite trditev od 1 do 5 (: Ker 

nisem dobil prostega termina pri 

osebnem zdravniku 

Between Groups ,517 2 ,259 ,376 ,687 

Within Groups 176,116 256 ,688 

  

Total 176,633 258 
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Preglednica 14: Scheffejev post hoc preizkus za razloge obiska dežurnih ambulant 

 

 

Dependent Variable (I) starost_r (J) starost_r Mean 

Difference (I-

J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Obkrožite trditev od 1 do 

5 (: Ker mislim, da je 

moje zdravstveno stanje 

življenjsko ogroženo 

do 25 let 
26 do 40 let -,488 ,368 ,416 -1,39 ,42 

41 let in več -,441 ,381 ,512 -1,38 ,50 

26 do 40 let 
do 25 let ,488 ,368 ,416 -,42 1,39 

41 let in več ,047 ,182 ,967 -,40 ,50 

41 let in več 
do 25 let ,441 ,381 ,512 -,50 1,38 

26 do 40 let -,047 ,182 ,967 -,50 ,40 

Obkrožite trditev od 1 do 

5 (: Ker smatram, da 

zaradi zdravstvenega 

stanja ne morem 

počakati do naslednjega 

dne, ko ima redno 

ambulanto moj osebni 

zdravnik 

do 25 let 
26 do 40 let ,201 ,219 ,657 -,34 ,74 

41 let in več -,075 ,227 ,948 -,63 ,48 

26 do 40 let 
do 25 let -,201 ,219 ,657 -,74 ,34 

41 let in več -,275* ,109 ,043 -,54 -,01 

41 let in več 

do 25 let ,075 ,227 ,948 -,48 ,63 

26 do 40 let 

,275* ,109 ,043 ,01 ,54 

Obkrožite trditev od 1 do 

5 (: Ker časovno nisem 

uspel obiskati mojega 

osebnega zdravnika 

do 25 let 
26 do 40 let ,523 ,312 ,247 -,24 1,29 

41 let in več ,822* ,323 ,041 ,03 1,62 

26 do 40 let 
do 25 let -,523 ,312 ,247 -1,29 ,24 

41 let in več ,298 ,155 ,157 -,08 ,68 

41 let in več 
do 25 let -,822* ,323 ,041 -1,62 -,03 

26 do 40 let -,298 ,155 ,157 -,68 ,08 

Obkrožite trditev od 1 do 

5 (: Ker so čakalne dobe 

pri osebnem zdravniku 

predolge 

do 25 let 
26 do 40 let ,370 ,280 ,419 -,32 1,06 

41 let in več ,131 ,290 ,903 -,58 ,85 

26 do 40 let 
do 25 let -,370 ,280 ,419 -1,06 ,32 

41 let in več -,239 ,139 ,230 -,58 ,10 

41 let in več 
do 25 let -,131 ,290 ,903 -,85 ,58 

26 do 40 let ,239 ,139 ,230 -,10 ,58 

Obkrožite trditev od 1 do 

5 (: Ker nisem dobil 

prostega termina pri 

osebnem zdravniku 

do 25 let 
26 do 40 let ,090 ,224 ,922 -,46 ,64 

41 let in več -,002 ,232 1,000 -,57 ,57 

26 do 40 let 
do 25 let -,090 ,224 ,922 -,64 ,46 

41 let in več -,092 ,111 ,711 -,37 ,18 

41 let in več 
do 25 let ,002 ,232 1,000 -,57 ,57 

26 do 40 let ,092 ,111 ,711 -,18 ,37 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Hipoteza 2: Najpogostejši razlog za obisk dežurne ambulante je po mnenju pacientov, da 

je njihovo zdravstveno stanje tako slabo, da ne morejo počakati do obiska osebnega 

zdravnika. Ta razlog se statistično značilno pomembno razlikuje od drugih razlogov za 

obisk dežurne ambulante (ker so mnenja, da je njihovo zdravstveno stanje življenjsko 

ogroženo, ker časovno niso uspeli obiskati svojega osebnega zdravnika, ker so čakalne 

dobe pri osebnem zdravniku predolge, ker niso dobil prostega termina pri osebnem 

zdravniku). 

 

Najpogostejši razlog za obisk dežurne ambulante je ta, da zaradi zdravstvenega stanja pacient 

ne more počakati do naslednjega dne, ko ima redno ambulanto njegov osebni zdravnik 

(M=4,4). Aritmetična sredina tega najpogostejšega razloga se statistično značilno razlikuje od 

aritmetičnih sredin drugih razlogov (to smo preverjali z metodo t-test za en vzorec), pri 

stopnji značilnosti 0,000, kar kaže spodnja tabela testiranja vrednosti 4,4 glede na vrednosti 

ostalih aritmetičnih sredin. Ker smo pri analizi razlogov za obisk dežurne ambulante odkrili, 

da se ostali razlogi statistično razlikujejo glede na razlog, ki smo ga navedli v hipotezi, lahko 

drugo hipotezo sprejmemo. 

 

Slika 15: Najpogostejši razlogi za obisk dežurne ambulante 
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Preglednica 15: Preverjanje statistično značilne razlike najpogostejšega razloga obiska 

dežurne ambulante 

 Testna vrednost = 4.4 

t df p) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

95% interval zaupanja razlik 

Spodnji Zgornji 

Ker mislim, da je moje 

zdravstveno stanje 

življenjsko ogroženo 

-14,602 260 0,000 -1,231 -1,40 -1,07 

Ker časovno nisem uspel 

obiskati mojega osebnega 

zdravnika 

-36,954 260 0,000 -2,664 -2,81 -2,52 

Ker so čakalne dobe pri 

osebnem zdravniku 

predolge 

-42,367 260 0,000 -2,730 -2,86 -2,60 

Ker nisem dobil prostega 

termina pri osebnem 

zdravniku 

-57,093 260 0,000 -2,917 -3,02 -2,82 
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Hipoteza 3: Večina pacientov, ki so obiskali dežurno ambulanto, ne dvigne predpisanih 

zdravil v lekarni še isti dan. 

Glede na analizo obiska vseh pacientov, ki so v dežurni ambulanti prejeli zeleni recept za 

zdravila, in pacientov, ki so se odločili, da bodo po končanem pregledu šli po zdravila v 

dežurno lekarno, smo ugotovili, da se večina pacientov (73 odstotkov) odloči, da ne bo odšla 

še isti dan po zdravila v lekarno, zato lahko na podlagi podatkov tretjo hipotezo sprejmemo. 

Preglednica 16: Pacienti, ki so obiskali dežurno ambulanto in tisti ki so prevzeli zdravila 

v lekarni 

DATUM 
Obisk dežurne 
ambulante (št.) 

Dvig zdravil v 

lekarni 

Dvig zdravil NI bil opravljen v istem 

dnevu 

n % N % 

1.1.2014 45 21 47 24 53 

2.1.2014 16 9 56 7 44 

3.1.2014 7 6 86 1 14 

4.1.2014 3 2 67 1 33 

5.1.2014 4 1 25 3 75 

6.1.2014 6 1 17 5 83 

7.1.2014 7 0 0 7 100 

8.1.2014 4 0 0 4 100 

9.1.2014 27 2 7 25 93 

10.1.2014 23 5 22 18 78 

11.1.2014 4 0 0 4 100 

12.1.2014 6 1 17 5 83 

13.1.2014 7 1 14 6 86 

14.1.2014 6 2 33 4 67 

15.1.2014 4 2 50 2 50 

16.1.2014 28 0 0 28 100 

17.1.2014 5 2 40 3 60 

18.1.2014 1 0 0 1 100 

19.1.2014 3 2 67 1 33 

20.1.2014 2 0 0 2 100 

21.1.2014 2 0 0 2 100 

22.1.2014 4 1 25 3 75 

23.1.2014 14 1 7 13 93 

24.1.2014 22 12 55 10 45 

25.1.2014 4 1 25 3 75 

26.1.2014 4 2 50 2 50 

28.1.2014 3 1 33 2 67 

30.1.2014 23 0 0 23 100 

Povprečen % pacientov, ki dviga zdravil  

NISO opravili v istem dnevu = 
73 % 
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8 SKLEP 

Vsak človek je odgovoren zase, kakor tudi za svoje zdravje. Namen zdravstvenih ustanov je, 

da pomagajo ljudem izboljšati in povrniti njihovo zdravstveno stanje do tiste mere, ki 

omogoča normalno in dostojno življenje. Zato obstajajo v okviru zdravstvenih ustanov enote, 

ki so oblikovane v ambulante za nujno medicinsko pomoč. Njihov namen je, da pomagajo 

ljudem, kadar je njihovo zdravstveno stanje življenjsko ogroženo. Del zdravstvene dejavnosti 

predstavljajo lekarne, katerih namen je oskrbovati ljudi z zdravili in ostalimi zdravstvenimi 

pripomočki. 

Namen dežurnih ambulant je pomagati ljudem, katerih zdravstveno stanje je življenjsko 

ogroženo ali zaradi hudih zdravstvenih težav ne morejo počakati in obiskati osebnega 

zdravnika naslednji dan. Obratovanje dežurne ambulante je odvisno glede na enoto, v katero 

zdravstvena  ustanova spada. V magistrski nalogi smo obravnavali dežurne ambulante, ki 

obratujejo od ponedeljka do petka od 20.00 do 7.00 in 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih. 

Velik problem predstavlja obisk pacientov v dežurni ambulanti, katerih zdravstveno stanje ni 

ogroženo do takšne mere, da bi bili upravičeni do urgentnega pregleda v ambulanti. Razlogi 

za obisk so glede na predvidevanja predvsem v tem, da pri obisku ni čakalnih vrst, zato se jim 

ni potrebno predhodno naročiti, tako kot se morajo pri osebnem zdravniku in so obravnavani 

takoj. Po končanem pregledu poda zdravnik diagnozo in glede na njihovo zdravstveno stanje, 

jim če je potrebno, predpiše zdravila. Nato morajo pacienti zdravila prevzeti v lekarni, ki pa v 

času obratovanja dežurne ambulante niso odprte v njihovi bližini, ampak je organizirano 

obratovanje območne dežurne lekarne, ki je oddaljena približno 25 kilometrov od dežurne 

ambulante. 

Na podlagi vzorca anketiranih, ki je zajemalo 260 anketirancev, smo pridobili rezultate o 

analizi obiska dežurne ambulante in prišli do ugotovitve, da večina anketirancev obišče 

dežurno ambulanto, ker je mnenja, da zaradi zdravstvenega stanja ne more počakati do 

naslednjega dne, ko ima redno ambulanto njihov osebni zdravnik, in so v starostni skupini od 

26 do 40 let. 

Namen naloge je bil, ugotoviti razloge za obisk dežurne ambulante in koliko pacientov se 

odloči, da bo prevzelo zdravila v lekarni takoj po končani obravnavi v dežurni ambulanti. 

Tako smo prišli do zaključkov, da se v veliki večini pacienti odločajo za obisk dežurne 

ambulante zaradi mnenja, da zaradi zdravstvenega stanja ne morejo počakati do naslednjega 

dne, ko ima redno ambulanto njihov osebni zdravnik. In večina pacientov (kar 73 odstotkov) 

ne gre iskati predpisanih zdravil v lekarno takoj po končani obravnavi v dežurni ambulanti. 

Tako smo prišli do spoznanja, da večina pacientov obišče dežurno ambulanto iz drugih 

razlogov, kot so jih navedli, kajti če se odločijo, da ne bodo šli po predpisana zdravila, za 

katera je zdravnik smatral, da jih potrebujejo, potem svojega zdravstvenega stanja ne jemljejo 

kot ogroženega. Zato niso upravičeni do obravnave v dežurni ambulanti. 
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Da bi v nadaljnje preprečili oziroma zmanjšali takšne primere, so dobile zdravstvene ustanove 

pravico, da pacientom zaračunavajo stroške obravnave, če le ti niso upravičeni do pregleda v 

dežurni ambulanti. Ampak, ker vsakršna sprememba zdravstvenega stanja lahko privede do 

ogrožanja življenja, se tega skoraj nobena ustanova ne poslužuje.  

Z raziskavo smo potrdili dve hipotezi, eno smo zavrnili. Ugotovili smo, da se razlogi za obisk 

dežurne ambulante razlikujejo glede na spol in starost in da se večina pacientov, ki je prejela 

predpisana zdravila na zeleni recept, odloči, da bo prevzela zdravila naslednji dan v krajevni 

lekarni. 

Da bi zmanjšali obisk pacientov v dežurnih ambulantah oziroma bi poskrbeli, da bi prihajali 

samo pacienti, katerih  zdravstveno stanje je življenjsko ogroženo, predlagamo, da bi morali 

vsi, ki prejmejo zeleni recept za zdravila v dežurni ambulanti, v treh urah prevzeti zdravila v 

dežurni lekarni. V nasprotnem primeru bi bili samoplačniki iz deleža obveznega 

zdravstvenega zavarovanja za predpisana zdravila. Na ta način ni kršena nobena človekova 

pravica. Za vse paciente, ki pridejo na pregled v dežurno ambulanto, mora biti dolžnost, da 

gredo po zdravila. Glede ocene zdravstvenega stanja, kdaj je potrebno obiskati dežurno 

ambulanto in kdaj lahko počakajo na pregled pri osebnem zdravniku, bi morali izdati knjižico 

nujnih stanj, po kateri bi se pacienti lahko orientirali, če morajo zaradi zdravstvenega stanja 

res na pregled v dežurno ambulanto. 

 

Pričujoča raziskava ima za stroko uporaben vidik. Gre namreč za prvo tovrstno raziskavo v 

slovenskem prostoru, ki pa daje koristne informacije o opravičenosti obiska dežurne 

ambulante. Ugotovitve raziskave so namenjene pregledu, koliko pacientov obišče dežurno 

ambulanto in koliko jih gre po zdravila takoj po končanem pregledu. Rezultati kažejo na 

neupravičenost obiska dežurnih lekarn, kar sklepamo po rezultatu raziskave, da večina 

pacientov ne gre iskati predpisanih zdravil v lekarno takoj po končani obravnavi v dežurni 

ambulanti. V bodoče bi bilo smiselno vključiti poleg krajevnih dežurnih ambulant v Mozirju, 

Laškem in Šmarju pri Jelšah, še druge dežurne ambulante po Sloveniji. Tako bi lahko 

rezultate posplošili na celoten slovenski prostor. 
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PRILOGE 

Priloga 1                       Anketni vprašalnik 

Priloga 2                       Tabela vnosa pacientov, katerim so bila izdani zeleni recepti v     

                                      dežurni ambulanti 

Priloga 3                       Tabela vnosa pacientov, katerim so bila izdana zdravila na zeleni 

                                      recept v dežurni lekarni 

 





                                                                                                                                      Priloga 1 

                                                ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Mitja Ločičnik in zaključujem magistrski študijski program na Fakulteti za management. 

Vljudno vas prosim, če lahko izpolnite anketo, saj mi boste s tem zelo pomagali pri raziskavi, 

ki jo moram narediti za dokončanje študija. Anketa je anonimna, v njej ni potrebno pisati  

nobenih vaših osebnih podatkov. Vse podatke, bom uporabil zgolj v namene raziskovalne 

naloge.  

Za pomoč se Vam iskreno zahvaljujem. 

1. Spol: 

M     ali   Ž 

2. Starost: 

a) Do 15 let 

b) Od 16 do 25 let 

c) Od 26 do 40 let 

d) Od 41 do 60 let 

e) 61 let in več 

Obkrožite trditev od 1 do 5 (1-popolnoma se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-niti se ne 

strinjam,  4-se strinjam, 5- popolnoma se strinjam), v koliko se strinjate z naslednjimi 

trditvami: 

Razlog, da sem obiskal/la dežurno ambulanto 

3. Ker mislim, da je moje zdravstveno stanje življenjsko ogroženo 

1             2            3               4             5 

4. Ker smatram, da zaradi zdravstvenega stanja ne morem počakati do naslednjega dne, 

ko ima redno ambulanto moj osebni zdravnik 

1            2             3                4              5 

5. Ker časovno nisem uspel obiskati mojega osebnega zdravnika 

1             2            3                4             5 

 



Priloga 1 

 

 

6. Ker so čakalne dobe pri osebnem zdravniku predolge 

1             2             3                4             5 

7. Ker nisem dobil prostega termina pri osebnem zdravniku 

1              2             3                4            5 

8. Ali boste v primeru, če vam zdravnik predpiše zdravilo na zeleni recept obiskali 

dežurno lekarno (v roku 3 ur) 

DA   ali      NE 

9. Če ste obkrožili z NE, prosim navedite razlog vaše odločitve 

a) Zaradi oddaljenosti lekarne 

b) Zaradi možnosti koriščenja recepta naslednji dan v krajevni lekarni 

c) Ker sem mnenja da predpisanega zdravila ne potrebujem nujno danes 

d) Drugo 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. Ali bi obiskali dežurno ambulanto tudi v primeru, če veste, da boste samoplačnik 

predpisanega zdravila, če ga ne boste prevzeli znotraj treh ur? 

 

DA    ali    NE 

 

 

 

 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 

 



Priloga 2 

 

BELEŽENJE ZELENIH RECEPTOV PACIENTOV 

Sem Mitja Ločičnik in zaključujem magistrski program na Fakulteti za management. Za 

raziskavo sem si izbral analizo realiziranih zelenih receptov, ki so bili izdani pacientom v 

dežurni ambulanti. Analiziral bom zdravstvene zavode, ki nimajo v istem kraju prisotne 

dežurne lekarne. Zato se obračam na vas s prošnjo, če mi lahko pomagate z beleženjem 

prihoda pacientov v lekarno, katerim so bili izdani zeleni recepti v dežurni ambulanti Mozirje, 

Laško in Šmarje pri Jelšah, med tednom  od 20.00 do 7.00 in nedelje, ter prazniki od 7.00 do 

7.00. Beleženje bo potekalo od 1.1.2014 do 31.1.2014. 

 

Za pomoč pri delu se vam iskreno zahvaljujem. 

 

DATUM ČAS PRIHODA STAROST MOŠKI ALI 

ŽENSKA 

ZDRAVILO 
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BELEŽENJE PACIENTOVTOV KATERIM SO BILI IZDANI ZELENI RECEPTI 

Sem Mitja Ločičnik in zaključujem magistrski program na Fakulteti za management. Za 

raziskavo sem si izbral analizo izdanih zelenih receptov, ki so bili napisani pacientom v 

dežurni ambulanti. Zato se obračam na vas s prošnjo, če mi lahko pomagate z beleženjem 

pacientov, katerim so jim bili izdani zeleni recepti v dežurni ambulanti Mozirje, Laško in 

Šmarje pri Jelšah, med tednom  od 20.00 do 7.00 in nedelje, ter prazniki od 7.00 do 7.00. 

Beleženje bo potekalo od 1.11.2013 do 30.11.2013. 

 

Za pomoč pri delu se vam iskreno zahvaljujem. 

 

DATUM ČAS PRIHODA STAROST MOŠKI ALI 

ŽENSKA 

ZDRAVILO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


