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 III 

POVZETEK 

Namen naloge je pripraviti izčrpen pregled literature s področja osnovne zdravstvene 

dejavnosti v Sloveniji, Veliki Britaniji, Nemčiji, na Češkem, Švedskem in Danskem ter s 

pomočjo empirične raziskave primerjati sistem osnovnega zdravstva v državah Evropske 

unije. V empiričnem delu so s pomočjo kvalitativne in kvantitativne raziskovalne 

metodologije zbrani podatki. Za obdelavo kvantitativnih podatkov je uporabljena združena 

(angl. združene ) regresija, za kvalitativne podatke pa deskriptivna metoda. Rezultati kažejo, 

da so v Evropi uvedeni različni sistemi organizacije in financiranja osnovne zdravstvene 

dejavnosti ter da se države med seboj razlikujejo po številu preskrbljenih prebivalcev s 

splošnimi zdravniki in po številu stikov na prebivalca. Osnovno zdravstvo predstavlja vstopno 

točko bolnika v celoten zdravstveni sistem. 

Ključne besede: Osnovna zdravstvena dejavnost, javni zavod, zasebni zavod, splošni – 

družinski zdravniki, preskrbljenost prebivalcev s splošnim zdravnikom, število stikov na 

prebivalca. 

SUMMARY 

Purpose of the thesis is to prepare a comprehensive literature review in the field of basic 

healthcare services in Slovenia, Great Britain, Germany, the Czech Republic, Sweden and 

Denmark. In the empirical part of the thesis there are collected data for qualitative and 

quantitative research in order to compare the system of primary healthcare in the countries of 

the European Union. We used the združene  regression as methodology for processing 

quantitative data and descriptive method for qualitative data. The results show that in Europe 

there are different systems of basic healthcare services organization, diverse financing of 

those services, different number of disposable medical doctors and different number of 

medical contacts per capita. Basic health care represents the entry point of the patient into 

national healthcare system. 

Key words: basic healthcare organization, public institution, private institution, the general-

family physicians (doctors), number of disposable general - family physicians, number of 

medical contacts per capita.    

UDK: 614.2 (043.2) 
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1 UVOD   

Osnovna zdravstvena dejavnost naj bi predstavljala temelj vseh kakovostnih zdravstvenih 

sistemov v svetu. Če je dobro organizirana, omogoča večjo kakovost, večjo enakost in večje 

zadovoljstvo z zdravstvenim varstvom ter seveda manjše stroške.  

Spremembe oziroma reforme zdravstvenega sistema so velikokrat usmerjene v nepravo smer. 

V marsikateri državi kljub zavedanju, da so te usmeritve škodljive za zdravje ljudi, v ospredje 

prihaja interes komercializacije, potrošništva in želja po zaslužku. Svetovna gospodarska 

kriza je vse te težave samo še poslabšala in zdravstveni sistemi postajajo vse manj pravični do 

ljudi. Zdravstveni sistemi so vse bolj ogroženi, saj se osredotočajo na kratkoročne cilje in na 

ozka področja, specialistična zdravstvena oskrba se poudarja na račun osnovne zdravstvene 

dejavnosti, glavne strateške odločitve pa so vse bolj prepuščene času in komercializaciji. Na 

račun modernih smernic je zato osnovno zdravstvo postavljeno pred velike izzive: prenos dela 

s sekundarne ravni na osnovno zdravstvo, veča se število kroničnih bolnikov na račun 

demografskih sprememb, bolniki so vse bolj izobraženi in zato zahtevnejši, hitrejši razvoj 

strokovnih smernic v zdravstvu zahteva od zdravnikov poglobljeno znanje  v osnovno 

zdravstvo, posledično pa se povišuje število glavarine na zdravnika.  

1.1 Opredelitev problema preučevanja  

V svetu obstajajo različni sistemi zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva. Vsak 

zdravstveni sistem je zaznamovan s kulturo, tradicijo in političnimi posebnostmi. V 

magistrski nalogi se bomo osredotočili na osnovno zdravstveno dejavnost, saj je vse bolj pod 

drobnogledom posameznih držav in predstavlja vstopno točko v zdravstvenem sistemu ter 

pomembno vpliva na učinkovito delovanje celotnega zdravstvenega sistema. 

 Pomen in obseg osnovnega zdravstva je zelo narasel v zadnjih desetletjih. Sam proces 

organizacijskih sprememb je bil zelo zahteven, vpeljal pa je nova razmerja med bolnišničnim 

in osnovnim zdravstvom ter med zdravniki specialisti in splošnimi zdravniki. Stroški za 

zdravstvo v evropskih državah nenehno naraščajo, istočasno pa se povečujejo potrebe 

posameznih skupin ljudi, ostarelih in kronično bolnih po zdravstvenih storitvah. Narašča tudi 

življenjska doba ljudi, kar vpliva na večji obseg dela splošnih zdravnikov. Povečujejo se tudi 

potrebe po kakovostnejših zdravstvenih storitvah in po krajših čakalnih dobah. Kljub vsemu 

vloga osnovnega zdravstva še ni popolnoma opredeljena, saj bi moralo imeti močnejšo, 

vodilno vlogo v zdravstvenem sistemu. Žal pa je ta velikokrat omejena in se izkazuje kot 

slaba rešitev med slabo povezanimi in koordiniranimi sistemi. Osnovno zdravstvo predstavlja 

vstopno točko v zdravstvenem sistemu (Saltman, Rico in Boerma 2006,  3–5).    

Težavo osnovnega zdravstva predstavlja tudi financiranje zdravstvenih storitev, razlike med 

javnim in zasebnim zdravstvom, preobremenjenost splošnih zdravnikov ter dostopnost do 
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zdravstvenih storitev. Procesi financiranja osnovnega zdravstva tako vključujejo zbiranje in 

distribucijo virov za osnovno raven, načine plačevanja izvajalcem, bodisi javnim ali 

zasebnim, in postopke organiziranja storitev, ki se zagotavljajo na osnovni ravni. Evropa je po 

letu 1990 dobila tri širše zdravstvene sisteme z vidika zbiranja virov: model socialnega 

zavarovanja, sovjetski model in model financiranja z davki. Velja poudariti, da nobeden 

evropski zdravstveni sistem ni natančna kopija enega izmed omenjenih modelov, saj ima 

vsaka država svoje posebnosti in prilagoditve. Za načine plačevanja osnovnega zdravstva se 

večinoma uporabljajo mešani sistemi, ki vključujejo plačilo glavarine in plačilo opravljenih 

storitev (Saltman, Rico in Boerma 2006,  190–191). 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 

Namen magistrske naloge je prikazati dosedanji sistem organiziranosti in financiranja 

osnovne zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji ter primerjati osnovno zdravstvo z 

izbranimi evropskimi državami: Veliko Britanijo, Nemčijo, Češko, Švedsko in Dansko. 

Namen bomo dosegli skozi preučevanje teoretičnih izhodišč in z raziskavo, opravljeno na 

podlagi sekundarnih razpoložljivih podatkov, s katero bomo poskušali ugotoviti, ali so moje 

predpostavke pravilne. 

Magistrsko nalogo bo sestavljal analitični in empirični del. Naloga bo sestavljena iz več 

sklopov. Prvi del predstavlja uvod, cilje in predpostavke ter opredelitev raziskovalnih metod. 

V drugem delu bomo s poudarkom na osnovni zdravstveni dejavnosti predstavili zdravstveno 

dejavnost. Kako je ta organizirana v Sloveniji, bomo prikazali v tretjem delu. Ta izhodišča 

bomo kasneje uporabili za primerjalno analizo v šestem delu. V četrtem delu se bomo 

osredotočili na ureditev in financiranje osnovnega zdravstva v izbranih državah Evropske 

unije (v nadaljevanju EU). V petem delu bomo opisali metodološka izhodišča, metode analize 

podatkov in kako smo oblikovali hipoteze. Šesti del pa bo namenjen sami raziskavi in 

preverjanju hipotez, kjer bomo poskušali ugotoviti, ali so hipoteze in dane predpostavke 

pravilne. V sklepnem delu bomo predstavili ugotovitve in oblikovali priporočila. 

Cilji, ki jih bomo poskušali zasledovati v magistrski nalogi, so sledeči: 

 V analitičnem delu preučiti literaturo s področja zdravstvene dejavnosti, javnega zdravja, s 

poudarkom na osnovni zdravstveni dejavnosti; 

 preučiti literaturo in zakonske akte o ureditvi osnovne zdravstvene dejavnosti v Republiki 

Sloveniji pred letom 1992 in po njem, ugotoviti vlogo in položaj splošnega – družinskega 

zdravnika v Sloveniji, prikazati razliko med javnimi in zasebnimi zavodi;  

 prikazati organiziranost in sistem financiranja zdravstva na osnovni ravni v Sloveniji; 

 prikazati organiziranost in financiranje zdravstva na osnovni ravni v izbranih državah EU; 

 z empirično analizo podatkov primerjati sistem osnovnega zdravstva v Republiki Sloveniji 

z izbranimi državami EU; 

 predlagati smernice na politiko in implikacije na tem področju. 
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Glede na teoretična izhodišča, na namen in cilje raziskave bomo predstavili temeljno tezo, ki 

se glasi: Osnovni zdravstveni sistem predstavlja vstopno točko bolnika v celotni zdravstveni 

sistem, zato ustreza temeljnim smernicam zdravstvenega varstva – pravičnosti, dostopnosti, 

učinkovitosti in racionalnosti. 

Na podlagi preučene literature, ugotovitev drugih avtorjev in temeljne teze našega dela bi 

lahko postavili sledeči hipotezi, ki ju bomo testirali v raziskavi: 

- H1: Število prebivalcev negativno vpliva na gostoto zdravnikov (tj. št. zdravnikov na 1.000 

prebivalcev). 

- H2: Število prebivalcev pozitivno vpliva na število stikov z zdravniki na prebivalca. 

Poleg navedenih hipotez bomo v delu preučili tudi sisteme financiranja dela splošnih – 

družinskih zdravnikov, za katere predvidevamo, da so med izbranimi državami EU različni in 

prilagojeni glede na organizacijo osnovnega zdravstva – javnega ali zasebnega. Zato smo 

oblikovali naslednje raziskovalne vprašanje: 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali so sistemi financiranja dela splošnih – družinskih zdravnikov 

med izbranimi državami EU različni in prilagojeni glede na organizacijo osnovnega zdravstva 

–  javnega ali zasebnega? 

1.3 Uporabljene raziskovalne metode   

Pri podajanju teoretičnih izhodišč oziroma spoznanj o zdravstveni dejavnosti, s poudarkom na 

osnovni zdravstveni dejavnosti, bo uporabljena metoda kompilacije, kjer navajamo in 

povzemamo ugotovitve domačih in tujih strokovnjakov s področja zdravstva. 

V poglavju s predstavitvijo ureditve osnovne zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji 

pred letom 1992 in po njem ter za prikaz sistema financiranja zdravstva na osnovni ravni v 

Republiki Sloveniji in izbranih državah EU bo tudi uporabljena metoda kompilacije, saj bomo 

prav tako navajali spoznanja in ugotovitve različnih strokovnjakov. Pri tem bo na področju 
predstavitve organizacije osnovnega zdravstva uporabljena še deskriptivna metoda. 

Pri primerjavi predstavljene ureditve osnovnega zdravstva in empiričnih podatkov, na osnovi 

katerih bomo sklepali in podali ugotovitve o značilnostih ureditve osnovnega zdravstva, bo na 

podlagi sekundarnih podatkov uporabljena komparativna metoda. Za testiranje hipoteze 1 in 

hipoteze 2 bomo uporabili reprezentativni vzorec posamezne države. Uporabili bomo 

sekundarne podatke OECD Health Data 2011 in World Health Organization (HFA-DB) 2012 

od leta 2000 do leta 2009. S pomočjo regresijske analize (združene  regresion) na vzorcu 27 

EU držav (EU27) bomo za hipotezo 1 ugotovili odvisnost med spremenljivkama 

»preskrbljenost prebivalcev s splošnim – družinskim zdravnikom na 1.000 prebivalcev« in 

»številom prebivalcev« ter za hipotezo 2 ugotovili odvisnost med spremenljivkama 

»povprečno število posvetov oziroma stikov na prebivalca na splošnega – družinskega 
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zdravnika« in med »številom prebivalcev«. V primeru, da za posamezno državo ne bomo 

imeli podatkov, jih bomo izločili iz analize in uporabili npr. vzorec EU24. Rezultate bomo 

med seboj primerjali in zapisali glavne ugotovitve ter zavrgli ali potrdili hipotezi. Poleg tega 

jih bomo primerjali tudi z določenimi kontrolnimi spremenljivkami: z BDP na prebivalca in s 

celotnimi izdatki za zdravstvo na prebivalca. Pri ugotovitvah na osnovi empiričnih podatkov 

bomo uporabili metodo indukcije, kjer bomo na podlagi spoznanj poizkušali izpeljati nove in 

samostojne sklepe. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave  

Predpostavljamo, da ne bomo imeli težave pri zbiranju literature in samih podatkov. Pri 

preučevanju zdravstva v Republiki Sloveniji bomo lahko uporabili predvsem domače vire in 

literaturo. Pri preučevanju zdravstva v izbranih evropskih državah in v primerjalni analizi 

Republike Slovenije z izbranimi državami EU (Velika Britanija, Nemčija, Češka, Švedska, 

Danska) bomo uporabili predvsem tujo literaturo in vire. 

Predpostavke, ki jih bomo v magistrskem delu zasledovali, so: 

- Osnovno zdravstvo predstavlja prvi stik med zdravnikom in pacientom ter je vse bolj 

obremenjeno.  

- Empirični podatki o organizaciji in financiranju osnovnega zdravstva, zbrani in obdelani, 

bodo omogočili primerjavo podatkov in podajanje ugotovitev. 
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2 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST S POUDARKOM NA OSNOVNI ZDRAVSTVENI 

DEJAVNOSTI 

Skrb za zdravje državljanov je prioritetna naloga vsake države in njene politike, ki oblikuje 

načine izvajanja zdravstvene oskrbe, je pa tudi naloga in dolžnost vsakega posameznika, saj je 

odgovornost ljudi za lastno zdravje vse pomembnejša. Vrednote glede zdravja, življenjskih 

navad in prioritet se oblikujejo že v matični družini in jih otroci prevzemajo od svojih staršev. 

Pomembno je osnovno znanje o zdravih in škodljivih vzorcih vedenja, ki ga posredujejo 

različne akcije javno-zdravstvene službe, osebni zdravniki, šole, mnogo podatkov pa v 

današnji dobi informatizacije ljudje pridobijo s samoučenjem preko medijev in elektronskih 

baz. Zdravstvena služba je organizirana na več nivojih. Pod primarno zdravstvo (prvi nivo) 

spada osnovna zdravstvena dejavnost, ki predstavlja osebne, izbrane zdravnike za odrasle 

prebivalce, za otroke, šolarje in izbrane ginekologe. Če pogledamo po Evropi, imajo različne 

države različno močan sistem osnovnega zdravstvenega varstva. Kaj so kriteriji močnega 

osnovnega zdravstva, ki ga imamo tudi v Sloveniji? Najprej dejstvo, da imajo ljudje svojega 

osebnega, izbranega zdravnika. To pomeni, da se ne odločajo prosto in sproti za vsako 

zdravstveno težavo, h kateremu zdravniku bodo šli. Ta sistem ima veliko strokovnih, 

organizacijskih in finančnih prednosti. Izbrani zdravniki imajo seznam opredeljenih bolnikov, 

ki jim omogočajo celostno zdravstveno oskrbo. Zdravniki družinske medicine in ostali, ki 

delujejo na primarnem nivoju, predstavljajo »vratarje« za vstop na sekundarni–specialistični 

nivo. To pomeni, da so pacienti k specialistu napoteni v skladu z zdravstvenim stanjem in 

dogovorom z osebnim zdravnikom po pregledu pri njem. Ob dolgotrajnem odnosu z osebnim 

zdravnikom je boljša urejenost zdravstvene dokumentacije in možnost sledenja dejavnikov 

tveganja za različne bolezni. Ostali kriteriji močnega sistema osnovnega zdravstvenega 

varstva so tudi urejen in centraliziran zavarovalniški sistem in vsaj delno plačilo po glavarini 

–  to je po številu opredeljenih bolnikov (Petek 2010).     

2.1 Izvajanje zdravstvene dejavnosti 

Zdravstveno dejavnost oziroma zagotavljanje zdravstvenih storitev se opravlja na treh ravneh. 

Prva raven je opredeljena kot zdravstvena dejavnost na primarni ravni, na kateri se opravi 

največja količina zdravstvenih storitev in ji je zato namenjenih tudi največ zdravstvenih 

ustanov. Obsega osnovno zdravstveno dejavnost, ki jo opravljajo zdravstveni domovi, 

zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci. Zdravstvene storitve na primarni ravni po 

sestavi in količini najbolje ustrezajo lokalnim potrebam prebivalstva, osebni zdravnik pa za 

prebivalstvo predstavlja prvi stik z javno zdravstveno službo. Druga raven zdravstvene 

dejavnosti je opredeljena kot zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni, ki opravlja manjše 

število zdravstvenih storitev kot primarna raven ter obsega specialistično ambulanto in 

bolnišnično dejavnost, ki jo opravljajo bolnišnice, zdravilišča ali zasebni zdravniki, specialisti 

posameznih strok. Tretja raven zdravstvene dejavnosti je opredeljena kot zdravstvena 

dejavnost na terciarni ravni, kjer se opravlja najmanjše število zdravstvenih storitev in obsega 
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zdravstveno-raziskovalno in vzgojno-izobraževalno delo za medicinsko fakulteto in druge 

visoke in višje šole ter opravljanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev na ambulantni ali 

bolnišnični način, ki jih zaradi strokovne, kadrovske, tehnološke ali organizacijske 

zahtevnosti ni možno učinkovito in smotrno opravljati na nižjih ravneh (Zadravec Vrbančič 

2009, 14). 

2.2 Pojem javnega zdravja 

Zdravje je vrednota, ki ga ljudje postavljamo na prvo mesto in katerega Svetovna zdravstvena 

organizacija razglaša kot sleherno politiko vseh držav. Ni tržno blago, temveč je javna 

dobrina. Zdravstvo je področje, ki je in bo vselej deležno velikega zanimanja, tako s strani 

družbe kot posameznika. Interes vsake države je zagotavljanje ustrezne zdravstvene in 

socialne varnosti prebivalcev. Dostop do ustreznega zdravstvenega varstva je pravica vsakega 

državljana, ki je zagotovljena vsem, ki so vključeni v javni sistem, ne glede na njihovo 

socialno, zdravstveno in ekonomsko stanje (IVZ 2010).  

Vsi ljudje so v svojem življenju izpostavljeni skoraj neomejenemu obsegu nevarnosti, ki 

ogrožajo njihovo zdravje. Nevarnosti se lahko pojavijo v obliki nalezljivih ali nenalezljivih 

bolezni, poškodb, potrošnih izdelkov, nasilja ali naravnih nesreč. Nevarnosti se ne pojavljajo 

samostojno, veliko jih je vzročno pogojenih s kompleksnim razvojem dogodkov, ki se 

razprostirajo skozi daljša časovna obdobja. Bistvo javnega zdravja predstavlja ustvarjanje 

pogojev za obstoj zdrave družbe. Javno zdravje lahko definiramo kot objektivno in merjeno 

zdravje prebivalstva, pričakovano življenjsko dobo posameznikov in v kolikšni meri so 

izpostavljeni boleznim. Cepiva in izboljšana sistematika pregledov sta vplivala na javno 

zdravje, toda razvoj politike na področjih izboljšanih stanovanjskih pogojev, sanitarnih 

sistemov, zdrave prehrane in izobraževanja je imel še večji vpliv (Skar 2007). 

Ne glede na omenjeno lahko rečemo, da je javno zdravje zelo širok pojem, ki nima enotne 

mednarodne definicije. Nekateri avtorji pod tem izrazom razumejo vse funkcije države, ki jih 

mora zagotavljati, da ustvari pogoje za zdravo življenje posameznikov, medtem ko drugi pod 

tem pojmom razumejo le dejavnosti posameznih institucij, ustanovljenih z namenom 

izvajanja javnozdravstvenih dejavnosti. Izraz ima lahko torej različen pomen, npr. dejavnost, 

specialnost, gibanje ali celo filozofija. Pri vseh teh različnih pomenih pa je vedno izražen 

javni interes in poudarjen populacijski pristop. Zdravnika javnega zdravja torej zanima 

zdravje populacije, pa naj si gre za obvladovanje nalezljivih bolezni ali usklajevanje 

medsektorskih politik za izboljšanje zdravja (Seljak 2005, 78). 

2.3 Opredelitev osnovne zdravstvene dejavnosti 

Splošna medicina je veda, ki dolgoročno in na celostni način obravnava z zdravjem povezane 

težave pri posamezniku ne glede na spol, starost ali zdravstveni problem. Ob koncu 
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dvajsetega stoletja se je pojavil nov termin »družinska medicina«, ki se je hitro uveljavil v 

večini evropskih držav, prav tako tudi v Sloveniji. Splošni ali družinski zdravnik pomenita 

enako, oba sta osebna izbrana zdravnika, zato bomo v nalogi omenjali oba, skupaj ali ločeno. 

Osnovna zdravstvena dejavnost je tako prvi segment sistema zdravstvenga varstva, s katerim 

pride bolnik v neposredni stik. Zdravnik v osnovni zdravstevni dejavnosti je usposobljen, da 

velik del zdravstvenih težav rešuje samostojno in v sodelovanju z ostalimi člani tima v 

osnovnem zdravstvu ter k specialistom na sekundarno raven napoti le del bolnikov. Na ta 

način zdravnik družinske oziroma splošne medicine omejuje pritisk na klinične specialistične 

dejavnosti in s tem opravlja vlogo t. i. vratarja do sekundarne in terciarne ravni zdravstvenega 

varstva (Iljaž, Kerstnik in Turk 2006, 21). Številne naloge družinskega zdravnika so enake ali 

zelo podobne drugim medicinskim strokam, le da se morajo v družinski medicini prepletati 

tako, da bolnikom v sodelovanju z razširjenim timom lahko nudijo celostno oskrbo. Z 

usposabljanjem na področju sporazumevanja, vodenja kroničnih bolnikov, uporabe podatkov 

in obvladovanja novosti lahko znatno prispevajo k boljšemu počutju pacientov (Kersnik 

2006). 

Razlage osnovne zdravstvena dejavnost se v državah EU razlikujejo, vendar jih nekatere 

funkcije še vedno povezujejo. Najpomembnejša je funkcija zagotavljanja prvega stika med 

bolnikom in zdravnikom. V tem primeru prva faza pomeni postavitev diagnoze in zbiranje 

podatkov o preteklih težavah. V kolikor je v zdravljenje vključenih več zdravstvenih 

delavcev, je med njimi potrebno usklajevanje. S funkcijami zdravljenja je močno povezana 

preventiva v osnovnem zdravstvu, ki se začne z zbiranjem podatkov o pacientu in njegovem 

življenjskem položaju. Opravljanje preventive pri izbranem osebnem zdravniku je zelo 

pomembno, saj lahko prav preventiva prepreči razvoj mnogih bolezni. Zato mora osnovno 

zdravstvo ponujati dostopne zdravstvene storitve, ki jih zagotovijo izbrani zdravniki, ti pa 

morajo navezovati stik s pacientom in z njegovimi družinskimi člani ter širšo skupnostjo. 

Osnovno zdravstvo je lahko glede na njim značilne osnovne storitve dostopno in organizirano 

v ambulantah znotraj skupnosti, s poudarkom na posamezniku in njegovem zdravstvenem 

stanju. Osnovna zdravstvena dejavnost sama po sebi ni posebna stroka, zagotavljajo jo 

posebej usposobljeni zaposleni, ki izvajajo tako preventivno kot kurativno dejavnost 

(Saltman, Rico in Boerma 2006, 6–7). Osnovno zdravstvo se danes na področju razvoja 

enekomerno kosa z bogatejšimi, kar zadeva mednarodne projekte, sodeluje ali vodi številne 

pomembne mednarodne študije, organizira raziskave in tako vztrajno gradi stroko (Poplas 

Susič 2009, 3–4).  

2.3.1 Področja znotraj osnovne zdravstvene dejavnosti  

Osnovna zdravstvena dejavnost se je razvila na območjih, kjer so delovali splošni zdravniki in 

kjer specialistična nega ni bila dostopna. V drugi polovici 20. stoletja so se iz splošne 

dejavnosti začele razvijati nekatere usmerjene dejavnosti, ki še danes predstavljajo osnovno 

oskrbo. V nekaterih dobro razvitih evropskih državah se naloge in značilnosti osnovne 
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zdravstvene dejavnosti prekrivajo z dejavnostmi splošnih zdravnikov, kar je zelo zaželena 

praksa. Zdravnikom je na ta način olajšano nekatero delo, saj ga namesto njega opravljajo 

posebej specializirane osebe, npr. patronažne sestre. V drugih državah pa je možen tudi 

dostop do nekaterih specialistov, ki delujejo v okviru osnovnega zdravstvenga varstva, to so: 

pediatri, ginekologi, specialisti interne medicine in kardiologi (Saltman, Rico in Boerma 

2006, 7–9). 

V osnovnem zdravstvu je zelo pomembna delitev nalog med zdravnikom in medicinsko 

sestro, bodisi s srednjo izobrazbo ali diplomirano. Velja poudariti, da vse storitve osnovnega 

zdravstva niso enako dostopne. Pri dostopnosti igrajo pomembno vlogo medicinske sestre. 

Najbolj znane so patronažne medicinske sestre, ki na domu skrbijo za najmlajše, kronično 

bolne in ostarele ljudi. Tovrstno zdravljenje vključuje umivanje pacientov, oskrbo ran, oskrbo 

z zdravili in pomoč po prihodu domov iz bolnišnične oskrbe. Medicinske sestre v ambulanti 

pa skrbijo za promocijo zdravja, za preventivo, novorojenčke, razna cepljenja in za kronično 

bolne paciente. Poleg tega medicinske sestre po nalogu zdravnika opravljajo še nekatere 

diagnostične preiskave, vodijo potrebo po zdravilih pri posameznih pacientih in skrbijo za 

posebne skupine bolnikov, kot so bolniki s sladkorno boleznijo, z astmo in s koronarnimi 

boleznimi srca. Znotraj osnovne zdravstvene dejavnosti  so vključeni tudi farmacevti, njihova 

osnovna naloga je priprava in distribucija zdravil. Delo farmacevtov se v različnih evropskih 

državah zelo razlikuje med seboj. V številnih državah, zlasti tistih, kjer so bolniki običajno 

registrirani pri lekarnah, farmacevti obveščajo zdravnike in bolnike s podatki o zdravilih. 

Pomembna točka je tudi fizioterapija, za katero lahko rečemo, da  je hitro rastoča stroka v 

nekaterih državah, zlasti v severozahodni Evropi. Fizioterapevti zdravijo bolnike s težavami 

kosti in mišic. Poleg fizioterapevtov so zelo pomembnen člen v osnovni zdravstveni 

dejavnosti babice, ki običajno delujejo v kliničnem okolju. V nekaterih državah delujejo tudi 

v lokalnih skupnostih, njihova naloga pa je skrb za nosečnice in porode. Poleg omenjenih 

področij obstajajo tudi druga področja, ki jih izvajajo drugi delavci. Najpomembnejši so 

prostovoljci, ki v sodelovanju s patronažnimi sestrami nudijo oskrbo na domu (Saltman, Rico 

in Boerma 2006, 9–10). 

2.3.2 Organizacija osnovne zdravstvene dejavnosti  

Osnovna zdravstvena dejavnost je lahko organizirana kot javna ali zasebna služba. Poznamo 

štiri skupine izvajalcev osnovne zdravstvene dejavnosti, in sicer: javni izvajalci, ki jih 

upravlja vlada ali lokalne skupnosti, javni izvajalci, ki imajo podobno organizacijsko 

strukturo kot zasebniki, neprofitne organizacije (dobrodelne) in zasebni izvajalci s koncesijo 

(Saltman, Rico in Boerma 2006, 130). Javni in zasebni sistem zdravstvenega varstva nista 

izključujoča, temveč dopolnjujoča se načina zagotavljanja zdravstvenega varstva, zato sta se v 

večini razvitih držav uveljavila oba, le njihova zastopanost na posameznih ravneh je od 

države do države različna (Poredoš 2005, 455).  
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Prenos opravljanja javnih služb iz javnega v zasebni sektor pa lahko povzroča razpršitev 

dejavnosti, kar državi oteži izvajanje nadzora. Prav dobro nadzorovani odnosi med zasebnimi 

izvajalci in javnimi plačniki pa so pomemben dejavnik obvladovanja stroškov javnih 

socialnih programov. Javni sektor namreč želi vsem ljudem zagotoviti dogovorjeni obseg in 

ustrezno kakovost javnih storitev, zasebnega izvajalca pa skrbi predvsem poslovni uspeh, 

neodvisnost in hiter razvoj. Cilji zasebnega dela v zdravstvu so spodbujanje tekmovalnosti 

med javnim in zasebnim, večja možnost izbire in dostopnosti, boljša organiziranost in 

koordiniranost, manjši monopol javnih zdravstvenih ustanov, ohranitev preskrbljenosti 

prebivalcev in dosežkov zdravstvenega sistema brez krnitev. Velja omeniti, da je delež 

zasebnih zdravnikov v posameznih evropskih državah precej različen. Izoblikovala sta se 

nekako dva koncepta glede na to, ali je poudarjena bolj zasebna pobuda izvajalcev ali pa 

socialna naravnanost države. Predstavniki prvega koncepta so zahodnoevropske države (npr. 

Avstrija, Nemčija, Belgija, Francija, Irska, Italija, Švica, Luksemburg) in nekatere države EU 

(npr. Madžarska, Poljska, Slovaška, Češka ...). Predstavniki drugega koncepta pa so predvsem 

skandinavske države, ki poudarjajo pomen javnega zdravstva (Bručan 2005, 456). 

2.3.3 Financiranje storitev osnovne zdravstvene dejavnosti 

Način financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev je ena od posebnosti sistemov 

zdravstvenega varstva posameznih držav. Ureditev financiranja izvajalcev ima neposreden 

vpliv na višino sredstev za uresničevanje programov zdravstvenih storitev. Način plačevanja 

dela izvajalcev je v posameznih državah posledica tradicij, idejnih osnov in značilnosti 

sistema, stopnje privatizacije zmogljivosti in prisotnosti trga, uveljavljenih načel zdravstvene 

ekonomike in razumevanja vloge osnovne zdravstvene službe kot dejavnosti posebnega 

javnega pomena (Toth 2003, 352–353). Sistem financiranja zdravstvenga varstva je za 

učinkovito izvajanje zdravstvenih programov, kakovostne storitve in dostopnosti 

zavarovancev do pravic, dogovorjenih v državni zakonodaji, izjemnega pomena za 

funkcioniranje zdravstva v kateri koli državi (Košir 2005, 460).  

Prevladujoči model plačevanja osnovne zdravstvene dejavnosti v svetu predstavlja glavarinski 

model. Njegov temeljni namen je pravična alokacija, posledično pa učinkovita uporaba 

sredstev. Glavarina je opredeljena kot količina sredstev, ki preko izvajalca zdravstvene 

dejavnosti pripada posamezniku z določenimi lastnostmi (spol, starost) za vse zdravstvene 

usluge, ki jih potrebuje v določenem časovnem obdobju – ob upoštevanju omejitve, določene 

s celotnim obsegom sredstev za ta namen. Učinek tega modela je plačevanje zdravstvenega 

varstva na določeni ravni po osebi in ne po storitvah. Z glavarino posamezni zdravnik ali 

zdravstvena ustanova za zagotavljanje določenega obsega zdravstvenih uslug prejme fiksno 

vsoto sredstev za vsakega zavarovanca, ki se je opredelil za določenega zdravnika oziroma 

določeno ustanovo. Glavarina se plačuje vnaprej za določeno časovno obdobje (en mesec, 

trije meseci, leto). Količina denarja ni odvisna od števila in vrste usluge, ki jih zavarovanec v 

tem časovnem obdobju prejme, saj temelji na predvidenem povprečnem številu opravljenih 
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storitev na zavarovanca. Glavarino je treba prilagoditi strukturi zavarovancev, ki najbolj 

vpliva na njihove zdravstvene potrebe (v vseh državah se v ta namen uporabljata starost in 

spol, v nekaterih pa tudi dodatni dejavniki: zdravstveno stanje, število diagnoz, število 

prejšnjih hospitalizacij itd.). To glavarino imenujemo »glavarina, prilagojena tveganju«. 

Dobra stran tega modela je ta, da omogoča pravičnejšo dostopnost vseh uporabnikov do 

zdravstvenih storitev, spodbuja racionalizacijo diagnostike in zdravljenja, spodbuja racionalno 

organizacijo dela, omogoča večjo fleksibilnost v izvajanju dejavnosti in s pomočjo dodatnih 

kriterijev financiranja omogoča selektivno usmerjanje na ključne probleme zdravstvene 

dejavnosti. Slaba stran glavarinskega modela pa lahko privede do tega, da sistem napeljuje k 

zmanjševanju potrebnih storitev in k preusmerjanju bolnikov na sekundarno raven, nagrajuje 

usmerjanje na manj bolne zavarovance, zmanjšuje dostopnost za uporabnike in omogoča 

prenašanje stroškov na druge izvajalce (Keber et al. 2010, 4–5). 

Plačilo opravljenih storitev ali plačilo po ceni storitve je druga metoda financiranja osnovnega 

zdravstva. Vse storitev so ovrednotene z relativnimi vrednostmi oziroma točkami. Točkovno 

ovrednotenje storitev je izračunano na podlagi sestave tima, ki sodeluje pri storitvi, njeni 

kvalifikacijski strukturi in času, potrebnem za izvršitev storitve. Izvajalec in plačnik ob 

sklepanju pogodbe določita plan (letno količino) točk oziroma storitev ter njihovo vrednost. 

Prednosti plačevanja po opravljenih storitvah se izkazujejo v spodbudi izvajalcev za 

povečanje učinkovitosti, v pravičnosti in pregledni porazdelitvi sredstev med izvajalci, v 

deležnem finančnem tveganju med plačnikom in izvajalcem, v povečani stroškovni zavesti 

izvajalcev in uporabnikov. Slabost takega plačevanja pa je lahko vidna v slabši kakovosti 

storitev, lahko vzpodbudi pretirano varčevanje s storitvami in omogoča prenašanje stroškov 

na druge izvajalce (Keber et al. 2010, 6–11).  

2.4 Način primerjave zdravstvene dejavnosti 

Ureditev, financiranje in organiziranje osnovne zdravstvene dejavnosti se lahko primerja med 

državami glede na preskrbljenost prebivalcev s splošnimi zdravniki, glede na organizacijo 

prvega stika med bolnikom in zdravnikom ter na možnosti in oblike plačila opravljenega dela. 

Koliko ima posamezna država splošnih zdravnikov na prebivalca, se primerja v številu 

splošnih zdravnikov na 1.000 ali 100.000 prebivalcev. Kljub povečanju v zadnjih letih je v 

Sloveniji število zdravnikov še vedno nizko. Po ocenah na osnovi potreb, ki so jih v letu 2010 

javni zdravstveni zavodi sporočili Zdravniški zbornici Slovenije, v Sloveniji primanjkuje 

okoli 500 zdravnikov. V letu 2009 se je število zaposlenih zdravnikov povečalo za 45 in 

doseglo 4.915; na 100.000 prebivalcev pa jih je bilo 240,7. V povprečju je bilo v EU v letu 

2008 zaposlenih 323,7 zdravnikov na 100.000 prebivalcev, Slovenija pa se še naprej uvršča 

skoraj na rep držav EU (manj zdravnikov imata le Poljska in Romunija). V obdobju 2000–

2008 smo zaostanek za povprečjem EU celo nekoliko povečali (Kmet Zupančič et al. 2011, 
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174). V empiričnem delu bomo primerjali število prebivalcev na splošnega – družinskega 

zdravnika na 1.000 prebivalcev. 

Zdravstveni sistem močno opredeljuje in zrcali tako potrebe kot pričakovanja bolnikov in 

zdravstvenega osebja. Pomembna elementa pri tem sta opredelitev glede delovnega časa in 

dostopnost do zdravstvenih storitev, ki se deloma razlikujeta med državami. Posebej lahko 

razločimo med dvema sistemoma, in sicer med vratarskim sistemom in sistemom prostega ali 

nizkopražnega dostopa do specialista. Vratarski sistem poznajo v več evropskih državah (npr. 

Anglija, Irska, Nizozemska, Portugalska, Slovenija) in pomeni zagotavljanje neprekinjenosti 

obravnave s pomočjo umestitve v primarno obravnavo pri družinskem oziroma osebnem 

zdravniku. V takem sistemu se velik del (več kot 50 %) stikov odvija v osnovnem 

zdravstvenem varstvu, manjši del pa v specialistični dejavnosti. Posledično je treba 

zagotavljati zadostne zmogljivosti za delo na tej ravni. V drugem primeru pa se bolnik sam 

odloča, kdaj in katere specialnosti bo obiskal oziroma sam pogosto lahko presoja tudi o 

uporabi diagnostičnih storitev. Tipična primera tovrstnega sistema sta Nemčija in Švica. V 

takšnem sistemu so večje zmogljivosti zagotovljene na specialistični in bolnišnični ravni, saj 

je pritisk na ta del zdravstvene dejavnosti bistveno večji. Pogosto ta raven opravlja tudi 

triažno funkcijo (Albreht 2007, 845–847). Vratarski sistem oziroma koliko prvih stikov 

opravi osebni izbrani zdravnik, bo drugi pokazatelj organizacije osnovne zdravstvene 

dejavnosti. 

Osnovno zdravstveno dejavnost bomo primerjali tudi po načinu financiranja dela splošnih 

zdravnikov. V državah EU poznamo različne sisteme financiranja zdravstvenih storitev. V 

uporabi so storitveni sistem, glavarina in kombinirani sistemi plačevanja dela splošnih 

zdravnikov. Ker z različnimi sistemi plačevanja dela izvajalcev lahko dosegamo različne cilje, 

si vsaka država določi svojo ureditev tudi na tem področju. Način financiranja lahko vpliva na 

storilnost zdravstvenih delavcev in s tem na dostopnost do storitev, preglednosti njihovega 

dela, poenostavitev administrativnih opravil v zvezi z evidentiranjem dela izvajalcev, na 

stroške poslovanja izvajalcev, zadrževanja obsega storitev in izdatkov za zdravstveno varstvo 

v naprej zastavljenih okvirih, spodbujanje izvajalcev k določenim programom in podobno 

(Svenšek in Wahl 2007, 14).  
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3 UREDITEV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

Poglavje o ureditvi osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji bo zajemalo pregled osnovne 

zdravstvene dejavnosti pred reformo leta 1992 in po njej, možne oblike organizacije osnovne 

zdravstvene dejavnosti v državi, prednosti in slabosti le teh ter financiranje in položaj 

zdravnikov na osnovni ravni.  

3.1 Ureditev osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji pred reformo leta 1992 

Začetki zdravstvenega varstva segajo v leto 1854, ko se je z rudarskim zakonom v Avstro-

Ogrski prvič uveljavil princip solidarnosti. Ustanovljene so bile bratovske skladnice, ki so 

pomenile začetek obveznega zdravstvenega zavarovanja za rudarje in topilniške delavce. 

Tovrstno zavarovanje so leta 1858 za primer bolezni dobili tudi železničarji (Keber et al. 

2003, 63). Po nemškem vzoru je Avstro-Ogrska leta 1888 sprejela Zakon o obveznem 

bolniškem zavarovanju, pri katerem so delodajalci prispevali eno tretjino zdravstvenega 

zavarovanja, delavci pa dve tretjine. To je bil začetek obveznega zdravstvenega zavarovanja 

na Slovenskem (Toth 2003, 146). Do prve svetovne vojne je bila zdravstvena služba zasebna 

in so jo opravljali zdravniki, ki so od občin prejemali minimalno odškodnino. Zdravniki so 

prejemali denar iz bolniških blagajn, s katerimi so sklepali individualne pogodbe. Pogodbe 

med zdravniki so se razlikovale, zato je proti koncu 19. stoletja Zdravniška zbornica uvedla 

enotna merila in načela plačevanja zdravnikov (Toth 2003, 434). Leta 1920 je bil vpeljan nov 

pristop k zdravljenju. To se je kazalo v decentralizirani osnovni negi na podeželju, ki je bila 

organizirana v obliki dispanzerja in je skrbela za zdravljenje takrat tipičnih bolezni (Švab, 

Markota in Albreht 2000, 792). Med leti 1918 ter 1945, v času Kraljevine Jugoslavije, se je 

sistem solidarnosti z uvedbo bolniškega in nezgodnega zavarovanja delavcev okrepil. 

Zavarovanje zoper bolezni in nezgode je bilo uvedeno po vsej državi, članstvo v njem pa je 

bilo obvezno. Ugoden položaj je pripomogel k hitremu razvoju sistema osnovnega varstva. 

Uvedeni so bili splošni zdravniki (Keber et al. 2003, 63).  

Po drugi svetovni vojni se je zdravstveno varstvo financiralo iz enotnega socialnega 

zavarovanja, ki je bilo enako za vse zaposlene, upokojence in družinske člane. Leta 1950 so 

se v sistem vključili še državni uslužbenci. Leta 1962 je bil sprejet Zakon o zdravstvenem 

zavarovanju, ki je v sistem vključil še kmete in njihove družinske člane. Leta 1965 je zvezni 

zakon opredelil zdravstveno službo kot družbeno službo. Zdravstveni domovi so tako postali 

samoupravne in samostojne delovne organizacije (Toth 2003, 448). Po drugi svetovni vojni je 

bilo poleg novosti omenjenega zavarovanja ukinjeno tudi zasebno delo zdravnikov. Ukinjena 

zdravniška zbornica in zdravniki so tako postali državni uslužbenci. Nekateri zasebni delavci 

so se umaknili na Hrvaško, kjer zasebno delo ni bilo nikoli ukinjeno. Predpisana je bila tudi 

struktura zdravstvenih centrov, ki so morali zagotavljati osnovne medicinske in 

zobozdravstvene storitve, imeti ambulanto za splošno medicino, otroški, šolski in ginekološki 



 

13 

 

dispanzer ter medicino dela. V tedanji Jugoslaviji je bila Slovenija edina država, ki si je lahko 

privoščila tako drago reformo osnovnega zdravstva. Ta je povzročila upad splošne medicine, 

saj so imeli zdravniki v specialističnih ambulantah višjo izobrazbo od splošnih zdravnikov in 

zato večji ugled. Leta 1974 pa je prišlo do nove delitve. Vsako območje je dobilo svoj 

regijsko zasnovani zdravstveni center, kjer so pokrivali tako preventivne kot kurativne 

dejavnosti. Zaradi decentraliziranosti so se začele pojavljati težave. Slabo plačani zdravniki 

niso imeli možnosti neposredno vplivati na razvoj zdravstva in vodenje ustanov, povečal se je 

obseg administrativnih del, zmanjšal se je nadzor nad porabo stroškov, zdravstvena politika je 

postala nepregledna. Dobro razvit sistem osnovnega zdravstva je pomenil preskrbljenost 

prebivalcev s splošnim zdravnikom, zadosten obseg zdravnikov in lahek dostop do številnih 

storitev. Kmalu je postalo jasno, da na eni strani omejeno financiranje in na drugi strani 

neomejen in naraščajoč dostop do zdravstvenih storitev ni mogel zdržati finančnega bremena, 

zato je sistem konec leta 1990 skoraj propadel. Potrebe po zdravstveni reformi so bile velike 

(Švab, Markota in Albreht 2000, 792–794).  

3.2 Ureditev osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji po letu 1992 

V Sloveniji je bila zaradi težav prejšnjega sistema nujno potrebna zdravstvena reforma, ki se 

je zgodila leta 1992. Z njo sta postavila temelje za sedanji sistem obveznega in dodatnega 

zdravstvenega zavarovanja novi Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem 

zavarovanju. Najpomembnejša novost reforme je bila ustanovitev Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in uvedba osebnega zdravnika (Švab, Markota 

in Albreht 2000, 795). Velja poudariti, da so bili v letih pred letom 1992 zdravniki v 

osnovnem zdravstvu v Sloveniji veliko bolj obremenjeni, imeli so nizke plače in se niso mogli 

primerjati s kolegi iz drugih evropskih državah. Praktično brezplačne zdravstvene storitve pa 

so vedno ljudi pripeljale do nekritičnega koriščenja zdravstvenih storitev in do njihovega 

razvrednotenja. Zato je zdravništvo leta 1992 z velikim pričakovanjem sprejelo novo 

zdravstveno zakonodajo, ki je ustvarila pogoje za ustanovitev zdravniške zbornice in 

zdravnikom omogočila izvajanje zasebne prakse. S tem je bila centralizirana in monopolna 

organiziranost zdravstvenih domov ogrožena, uvedeno je bilo financiranje preko glavarine in 

uvedba osebnega zdravnika (Židanik 2005, 461). Z reformo je bil uveden osebni zdravnik, kar 

pa je povzročilo težave na osnovni ravni predvsem v medicini dela in pri negi otrok. V 

prejšnjem zdravstvenem sistemu so bili otroci samodejno dodeljeni v najbližji zdravstveni 

dom tam zaposlenemu pediatru, sedaj pa so starši lahko izbirali med tam zaposlenimi 

zdravniki pediatri. Uvedba novega zakona je odgovornost za zdravje preložila na 

posameznika, prav tako pa so delodajalci postali odgovorni za zagotavljanje zdravega 

delovnega okolja. Vsak prebivalec si je tako lahko sam izbral svojega osebnega zdravnika 

(Švab, Markota in Albreht 2000, 795). 

Osnovno podlago za izvajanje zdravstvene dejavnosti najdemo po reformi v Sloveniji v 

Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki v 2. členu navaja, da se lahko zdravstvena 
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dejavnost opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni ter da lahko storitve s področja 

osnovne zdravstvene dejavnosti opravlja osebni zdravnik s svojimi sodelavci. Ta lahko napoti 

bolnika tudi k drugim zdravnikom in usklajuje njihove nasvete ter vodi tudi bolnikovo 

zdravstveno dokumentacijo. Osnovna zdravstvena dejavnost spada pod primarno zdravstveno 

dejavnost. Zakon v 7. členu opisuje, da osnovna zdravstvena dejavnost obsega: 

 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, 

krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo 

bolnikov in poškodovancev; 

 preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s 

programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami; 

 zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja; 

 zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju; 

 patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter 

oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih; 

 nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici; 

 zdravstvene preglede športnikov; 

 zdravstvene preglede nabornikov; 

 ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo ter 

 diagnostične in terapevtske storitve. 

 

Dejavnosti osnovnega zdravstva so sledeče (ZZZS 2007): 

 splošne ambulante, otroški in šolski dispanzerji, 

 dispanzerji za žene, 

 zobozdravstvo, 

 laboratorij in rentgen, 

 dežurna služba in nujna medicinska pomoč, 

 reševalna služba in 

 druge ožje dejavnosti osnovnega zdravstva. 

3.3 Možne oblike organizacije osnovne zdravstvene dejavnosti 

Osnovno zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in 

zasebni zdravstveni delavci na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Tako javni 

kot zasebni zdravstveni sistem sta namenjena zagotavljanju zdravstvenih storitev prebivalstva 

v vsem slovenskem prostoru. Njuno osnovno poslanstvo je istovetno, razlikujeta pa se do 

neke mere v načinu in obsegu izvajanja zdravstvenih storitev, v materialnih pogojih, načinu 

financiranja ter po lastništvu materialnih sredstev, kot so oprema in prostori (Poredoš 2005, 
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455). Zasebništvo v najširšem pomenu predstavlja povsem normalen del lastništva oziroma 

izvajanja dejavnosti v različnih zdravstvenih sisitemih (Albreht 2005a, 463). 

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) opredeljuje, da se lahko zdravniška delovna mesta v mreži 

osnovne zdravstvene dejavnosti razporedijo po območjih in po specialističnih področjih tako, 

da se zagotovi prebivalcem čim bolj enaka dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. 

Zdravniška delovna mesta se v mreži javne zdravstvene službe razporedijo po strokovnih 

področjih (v javnih zavodih, pri drugih pravnih osebah s koncesijo, pri zasebnih zdravnikih s 

koncesijo). Razpored zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstvene službe določi 

minister, pristojen za zdravstvo. Zdravniška zbornica Slovenije v zvezi z razporedom 

zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstvene službe spremlja zasedenost zdravniških 

delovnih mest, nezaposlenim zdravnikom posreduje podatke o prostih zdravniških delovnih 

mestih, daje mnenja k podeljevanju koncesij zasebnim zdravnikom ter v skladu s potrebami in 

starostno strukturo zdravnikov posameznih strok načrtuje in odobrava specializacije. 

3.3.1 Javni zdravstveni zavod 

Javni zdravstveni zavod na osnovni ravni se lahko ustanovi, spremeni ali razširi dejavnost in 

preneha delovati le s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, in po predhodnem mnenju 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Strokovne in tehnične pogoje, ki jih mora 

izpolnjevati zdravstveni zavod, ter postopke njihove verifikacije in preverjanja predpiše 

minister, pristojen za zdravje, ekološke pogoje pa v sodelovanju z ministrom, pristojnim za 

varstvo okolja. Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda mora zagotoviti ustrezne 

materialne pogoje za delo zavoda in za razširitev zmogljivosti. Zdravstveni zavod upravlja 

svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev zavoda in zavarovancev 

oziroma drugih uporabnikov. Predstavnike uporabnikov imenuje ZZZS, če zdravstveni zavod 

opravlja zdravstvene storitve na njegov račun (ZZDej). 

Velja poudariti, da Zakon o zdravstveni dejavnosti navaja, da je zdravstveni dom zdravstveni 

zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, 

nujno medicinsko pomoč, spošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, 

patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni 

dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, 

medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno. Zdravstveni 

dom zagotavlja tudi reševalno službo, če ta služba ni organizirana v bolnišnici. Izvaja tudi 

specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v 

skladu z mrežo javne zdravstvene službe. Ustanovi se za območje občine, več občin ali mesta, 

ob upoštevanju zbolevnosti prebivalstva, naseljenosti in prometnih povezav. V zdravstveni 

postaji, ki je organizirana tudi kot javni zdravstveni zavod, se izvaja najmanj nujna 

medicinska pomoč, splošna medicina ter zdravstveno varstvo otrok in mladine oziroma 

družinska medicina ter osnovne diagnostične preiskave. Če v občini ali mestu ni 
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zdravstvenega doma, mora občina oziroma mesto v sodelovanju z ZZZS zagotoviti izvajanje 

preventivnih in drugih programov v osnovnem zdravstvenem varstvu s pogodbo z drugim 

zdravstvenim domom, zdravstveno postajo ali z zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki 

opravljajo zdravstveno službo na podlagi koncesije (ZZDej). 

3.3.2 Zasebna zdravstvena dejavnost 

Slovenija je ena od številnih postsocialističnih držav, ki so začele svojo preusmeritev 

zdravstvenega sistema v začetku leta 1990. Eden od vidikov reforme je bila uvedba 

samostojne prakse, ki se lahko opravlja kot izključno zasebna praksa na podlagi plačila 

storitev ali prek pogodbe z ZZZS. Možna je tudi kombinacija obojega. V letih 1992 in 1993 

so na tak način začeli delati prvi zdravniki. To so bili zobozdravniki, splošni zdravniki in 

zdravniki specialisti (Švab, Vatovec Progar in Vegnuti 2001, 407–412). 

Privatizacija kot tipični tranzicijski proces v slovenskem zdravstvu ni bila skrbno načrtovana. 

Zasebni izvajalci so večinoma prisotni na osnovni ravni (Tajnikar in Došenović 2005a, 16). 

Velja poudariti, da moramo, ko govorimo o zasebništvu, razlikovati zasebnike, ki imajo 

koncesijo in so sestavni del javnega zdravstva, od tistih, ki prodajajo zdravstvene storitve in 

jim jih bolniki plačujejo neposredno. Slednjih v slovenskem zdravstvu praktično ni, z izjemo 

zobozdravstva, kjer pa pravi zasebniki predstavljajo le majhen delaž (Poredoš 2005, 455). 

Zasebni zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec lahko opravlja zasebno 

zdravstveno dejavnost, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, torej da ima zahtevano 

izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo, da ni v 

delovnem razmerju, da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje 

zdravstvene službe, da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre ter da pridobi 

mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja. Zdravstveni delavec, ki izpolnjuje te 

pogoje, lahko prične opravljati zasebno zdravstveno dejavnost z dnem izdaje odločbe o vpisu 

v register zasebnih zdravstvenih delavcev. Strokovne, tehnične in druge pogoje za opravljanje 

zasebne zdravstvene dejavnosti in vodenje registra zasebnih zdravstvenih delavcev predpiše 

minister, pristojen za zdravje. Zasebni zdravnik mora poleg drugih zdravstvenih storitev 

svojim pacientom v skladu z dejavnostjo zagotoviti stalno dostopno nujno medicinsko pomoč, 

reševalni prevoz, laboratorijske in druge diagnostične ter terapevtske postopke. V ta namen se 

povezuje in sodeluje z najbližjim zdravstvenim domom, drugimi zdravstvenimi zavodi ali z 

drugimi zasebnimi zdravstvenimi delavci. Koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni 

zdravstveni dejavnosti podeli z odločbo občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za 

zdravstvo, s soglasjem ministra za zdravje ter s pozitivnim mnenjem ZZZS in pristojne 

zbornice ali strokovnega združenja. Pogodba med koncedentom in koncesionarjem ureja 

razmerje v zvezi z opravljanjem javne službe in pogoje, pod katerimi mora koncesionar 

delovati. S pogodbo se podrobneje določi vrsta zdravstvene storitve, obseg izvajanja javne 

službe, začetek izvajanja koncesije, rok za odpoved koncesije in sredstva, ki jih za opravljanje 

javne službe zagotavlja koncedent. Zasebnega zdravstvenega delavca pa se lahko tudi izbriše 
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iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev, če ne začne opravljati dejavnost v enem letu po 

vpisu v register, če odjavi opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, če umre, v kolikor mu 

je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti, če opravlja dejavnost v 

nasprotju z vpisom v register in če se ugotovi, da več ne izpolnjuje predpisanih pogojev za 

opravljanje dejavnosti (ZZDej). 

Zasebni zdravniki osnovnega zdravstva so z odhodom v zasebništvo uspeli znižati stroške in 

doseči večje zadovoljstvo bolnikov. To bi moralo tudi javne zavode spodbuditi h 

komercializaciji. Izvajalci osnovnega zdravstva lahko pritegnejo bolnike k povpraševanju po 

novih storitvah tudi tedaj, ko delujejo na področju promocije zdravja in izobraževanja 

(Tajnikar in Došenovič 2005b, 151–165). 

3.3.3 Prednosti in pomanjkljivosti javnih in zasebnih izvajalcev osnovne zdravstvene 

dejavnosti 

Ena najbolj očitnih zmot je enačenje javnega zdravstva z javnopravnimi izvajalci, torej 

javnimi zavodi. Poudariti je treba, da javno službo na področju zdravstva opravljajo tako javni 

zavodi kot zasebnopravni izvajalci s koncesijo in skupaj sestavljajo javni zdravstveni sistem. 

Pri tem je treba ugotoviti, da ima vsaka oblika izvajalcev svoje prednosti in pomanjkljivosti, 

kar velja za vse vrste javnih služb in tudi za zdravstvo. Prednost javnih zavodov je res v bolj 

enostavnem financiranju in lažjem finančnem nadzorovanju, vendar imajo tudi številne 

pomanjkljivosti (Pirnat 2007, 72): 

 Nestimulativen sistem plačevanja zaposlenih kot javnih uslužbencev, 

 togost pri uporabi človeških virov, 

 management, ki ni stimuliran za učinkovito vodenje, 

 zastarela organizacija, 

 neracionalna izraba materialnih virov (pogosto tudi v postopku oddaje javnega naročila), 

 neučinkovito vodenje investicij in 

 pomanjkanje sredstev za investicije. 

Prednosti javnopravnih izvajalcev osnovnega zdravstva (Poredoš 2005, 455): 

 Preseganje programa je pravilo, 

 preživetje kljub izgubi zagotovi država, 

 glede na način financiranja imajo zaposleni več možnosti za stalno podiplomsko 

izpopolnjevanje kot zaposleni v zasebni zdravstveni delavci. 

Med prednosti zasebne zdravstvene dejavnosti štejemo (Poredoš 2005, 455): 

 Preglednejše financiranje, 

 natančno opredeljena količina storitev, ki jih lahko opravi z razpoložljivimi sredstvi, 
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 omejena in natančno določena količina razpoložljivih finančnih sredstev zasebnika sili v 

racionalizacijo, 

 povečala se je konkurenčnost med izvajalci, 

 z njeno uvedbo se je povečalo zadovoljstvo uporabnikov, 

 dobra organizacija, krajše čakalne dobe in 

 boljša dostopnost do določenih zdravstvenih storitev. 

Med pomanjkljivosti zasebne zdravstvene dejavnosti štejemo (Poredoš 2005, 455): 

 Povečanje obsega dela in preseganje programa ni možno, ker bi to ogrozilo njegovo 

preživetje, 

 omejena in natančno določena količina razpoložljivih finančnih sredstev zasebnika ovira za 

izvajanje dragih zdravstvenih storitev, 

 ne pokrivajo večji del urgence, ki je organizacijsko zelo zahtevna in terja izdatnejšo 

materialno podporo od vsakdanje nenujne klinične osnovne dejavnosti, 

 omejena in natančno določena količina razpoložljivih finančnih sredstev zasebnika 

omejuje pri uvajanju novih, praviloma dragih načinov zdravljenja, 

 zasebniki v osnovni zdravstveni dejavnosti imajo manj možnosti za stalno podiplomsko 

izpopolnjevanje kot zaposleni v javnih zavodih. 

 

Očitno je, da se slabosti javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev medsebojno kompenzirajo 

in da so javnopravni izvajalci primerni za določene dejavnosti, zasebnopravni pa za druge. 

Tako so javnopravni izvajalci osnovnega zdravstva primernejši za preventivno dejavnost, 

preprečevanje nalezljivih bolezni, nujno medicinsko pomoč, programe javnega zdravja in 

podobno. Vendar za večino drugih dejavnosti prednosti javnopravnih izvajalcev osnovnega 

zdravstva ne odtehtajo njihovih pomanjkljivosti. Javni zdravstveni sistem mora zato biti 

ustrezen splet javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev, pri čemer v našem sistemu javnega 

zdravstva zaradi socialistične preteklosti prevladujejo javnopravni izvajalci osnovnega 

zdravstva. Javni pozivi za ohranitev javnega zdravstva tako pozivajo k ohranitvi sedanjega 

obsega in položaja javnopravnih izvajalcev osnovnega zdravstva, kar je v luči liberalizacije 

zdravstvenih storitev povsem nesmiselno (Pirnat 2007, 72). 

3.4 Financiranje zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti 

Načini evidentiranja, obračunavanja in financiranja zdravstvenih storitev se v Sloveniji 

urejajo s partnerskim dogovarjanjem. Partnerji so določeni z Zakonom o zdravstvenem 

varstvu, njihov osnovni dokument, s katerim urejajo medsebojne odnose, pa je Splošni 

dogovor. Partnerska dogovarjanja potekajo med Ministrstvom za zdravje, ki zastopa državo, 

med predstavniki izvajalcev (Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije) in med ZZZS. 

Partnerji se med procesom dogovarjanja soglasno odločijo o zdravstvenih programih in o 

razdelitvi razpoložljivih javnih sredstev (Markuš 2011, 51).  
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V osnovni zdravstveni dejavnosti se za načrtovanje, beleženje in obračunavanje dela 

uporablja kombinirani sistem glavarine in storitev. Vsaka storitev je ovrednotena s številom 

količnika, ti pa se povečajo pri značilnih populacijskih skupinah pri obiskih oziroma 

pregledih. Glavarina predstavlja približno polovico prihodka. Na podlagi števila opredeljenih 

zavarovanih oseb se izračunajo količniki za glavarino tako, da se število opredeljenih 

zavarovanih oseb posameznega izvajalca množi s številom količnikov, ki so različni glede na 

starost zavarovane osebe. Število količnikov iz glavarine v otroških, šolskih dispanzerjih in v 

splošni ambulanti prikazuje preglednica 1, število količnikov v dispanzerju za žene pa 

preglednica 3. Druga polovica prihodka izvajalcev je odvisna od opravljenih storitev. Vsaka 

storitev prinese določeno število količnikov. V primeru zahtevnejše obravnave je treba 

količniku za posamezen pregled prišteti količnik za zahtevnost obravnave, ki je odvisen od 

starosti in invalidnosti zavarovane osebe. Količniki za zahtevnost obravnave po ambulantah 

so razvidni iz preglednic 2 in 4 (ZZZS 2007). 

Preglednica 1: Število količnikov iz glavarine glede na starostno strukturo 

opredeljenih zavarovanih oseb v otroških in šolskih dispanzerjih ter v 

splošni medicini 

Starost (v letih) Števil količnikov 

pod 1 3,00 K 

1–6 1,90 K 

7–18 0,88 K 

19–49 0,84 K 

50–64  1,40 K 

65–74 2,20 K 

75 let in več 3,00 K 

Vir: ZZZS 2007.  

Preglednica 2: Dodatni količniki glede na zahtevnost obravnave pri pregledu 

zavarovanih oseb v otroških in šolskih dispanzerjih ter v splošni 

medicini 

Populacijske skupine Dodatni količniki 

pod 1 leto 1,00 K 

1–3 let 0,75 K 

4–18 let 0,50 K 

65–74 let 1,00 K 

75 let in več 2,00 K 

invalidi z 70 % in večjo prizadetostjo 2,00 K 

Vir: ZZZS 2007. 
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Preglednica 3: Število količnikov iz glavarine glede na starostno strukturo 

opredeljenih zavarovanih žensk v ginekoloških dispanzerjih 

Starost (v letih) Števil količnikov 

13–19 0,20 K 

20–39 0,55 K 

40–64 0,26 K 

65 in več 0,17 K 

Dodatni količniki za nosečnice 2,20 K 

Vir: ZZZS 2007. 

Preglednica 4: Dodatni količniki glede na zahtevnost obravnave pri pregledu 

zavarovanih žensk v ginekoloških dispanzerjih 

Populacijske skupine Dodatni količniki 

od 13 do 19 let 0,40 K 

nad 65 let 0,40 K 

Vir: ZZZS 2007. 

V osnovni zdravstveni dejavnosti je Ministrstvo za zdravje že pred več kot desetletjem uvedlo 

izvajanje preventivnih programov. Zdravniki s tem programom dobijo povrnjene vse stroške 

samo v primerih, ko v celoti izvedejo plan preventivnega programa, ne presežejo povprečja 

napotitev na sekundarni nivo in nimajo dolgih čakalnih dob oziroma jih imajo v skladu s 

pogodbo. Ta merila Ministrstva za zdravje omejujejo nepotrebne napotitve na specialistični 

oziroma sekundarni nivo in zagotavljajo določeno raven vratarstva v sistemu. Cilj 

preventivnih programov je zmanjšanje kurative, povečevanje preventive, omejevanje storitev 

in omejevanje prelaganja stroškov na specialistične ambulante (Albreht et al. 2002, 64). 

Programi preventive vzpodbujajo zdrav način življenja, opuščanje škodljivih navad, izvajanje 

telesnih dejavnosti in spodbujajo starejše generacije k vključevanju v vse te programe 

(Albreht et al. 2009, 125). 

V ostalih ožjih dejavnostih osnovnega zdravstva, kot so patronaža in nega na domu, določene 

specialistične ambulante, razvojna ambulanta itd., so izvajalci osnovnega zdravstva 

financirani na podlagi opravljenih storitev, opredeljenih v Navodilu o beleženju in 

obračunavanju zdravstvenih storitev, ovrednotenimi s številom točk. Število točk za 

posamezno storitev je opredeljeno v Zeleni knjigi v t. i. Enotnem seznamu zdravstvenih 

storitev. Vrednost točke posamezne storitve se izračuna iz finančnih sredstev, določenih z 

vsakoletnim splošnim dogovorom. Storitve iz Zelene knjige lahko obračunavajo samo 

izvajalci, ki so določeni v kadrovskem normativu storitve. Vrednost točke vsebuje strošek 

dela, strošek materiala in strošek amortizacije (ZZZS 2007). 
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Pri vrednotenju programov in oblikovanju cen zdravstvenih storitev na osnovni ravni se 

upoštevajo elementi iz Slike 1 in sicer plače, materialni stroški, amortizacija, drugi prejemki 

zaposlenih po kolektivni pogodbi in zakonsko predpisane obveznosti izvajalcev programov 

(ZZZS 2012). 

 

101 001 SPLOŠNA AMBULANTA

DELAVCI IZ UR PLAČNI RAZRED BRUTO PLAČA K IZ OBISKOV

ZDRAVNIK SPECIALIST 1,00 53 43.492,66 27.488

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 1,10 25 15.954,30 NORMATIV iz 41. ČL.

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI 0,35 24 4.881,13 DOGOVORA 

13.000 *

K IZ GLAVARINE

28.999

SKUPAJ 2,45 64.328,08 56.487

NOSILCI LABORATORIJSKE MEDICINE 0,33 25 4.786,29

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI 0,06 24 836,76 TOČKE

SKUPAJ LABORATORIJ 0,39 5.623,05 4.200

VSE SKUPAJ 2,84 69.951,13

FINANČNI NAČRT PROGRAM LABORATORIJ SKUPAJ CENE

BRUTO OD 64.328,08 5.623,05 69.951,13

OBVEZNOSTI 10.356,82 905,31 11.262,13

SKUPNA PORABA 2.387,29 380,02 2.767,31

PREMIJA ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 930,42 148,11 1.078,53

MATERIALNI STROŠKI* 19.678,13 7.580,36 27.258,49 VISOKA

AMORTIZACIJA 3.199,89 372,55 3.572,44 4,24

DODATNA SREDSTVA ZA INFORMATIZACIJO 782,59 782,59 NIZKA

SKUPAJ - EUR 101.663,22 15.009,40 116.672,63 2,07  

Slika 1: Kalkulacija za planiranje in financiranje programa zdravstvenih storitev – 

osnovna zdravstvena dejavnost 

Vir: ZZZS 2012. 
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4 UREDITEV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V IZBRANIH 

DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 

Spoznati sistem zdravstvenega varstva posamezne države pomeni poznati in razumeti 

posebnosti te države. V naslednjih poglavjih sledi opis osnovne zdravstvene dejavnosti v 

Veliki Britaniji, Nemčiji, na Češkem, Švedskem in Danskem. Vsaka država ima svojevrsten 

sistem organizacije in financiranja osnovnega zdravstva, vsem pa je skupno to, da 

predstavljajo vstopno točko v zdravstvenem sistemu ter da želijo svojim uporabnikom nuditi 

kakovostne in dostopne zdravstvene storitve. Za izbor omenjenih držav smo se odločili na 

podlagi pridobljenih podatkov o številu prebivalcev, BDP/prebivalca in na podlagi 

zdravstvenih izdatkov/prebivalca. Izbrane države se v omenjenih podatkih razlikujejo.  

4.1 Ureditev osnovne zdravstvene dejavnosti v Veliki Britaniji 

Ko govorimo o Veliki Britaniji, govorimo o državi, ki je po svojem sistemu osnovnega 

zdravstvenega varstva zelo zanimiva in posebna država. Gre za povsem voden in upravljan 

sistem, v katerem ima osrednjo vlogo Ministrstvo za zdravje in njegov zelo razvejan 

administrativni aparat Nacionalne zdravstvene službe, na katerega je država prenesla naloge 

plačevanja in izvajanja zdravstvenega varstva v državi (Toth 2003, 154). Velika Britanija ima 

zelo dobro razvit sistem osnovne zdravstvene dejavnosti, ki se financira iz sredstev proračuna 

oziroma iz davkov (Robinson in Dixon 1999, 53). Davki se obračunajo glede na višino 

dohodka posameznika po treh različnih stopnjah, in sicer po 10 %, 22 % ali po 40 %, 

prispevno stopnjo pa vsako leto določi vlada (Busse et al. 2002, 105). 

Nacionalna zdravstvena služba zagotavlja brezplačno zdravstveno oskrbo vsem rezidentom v 

Veliki Britaniji, pri čemer je večina stroškov (z izjemo pregledov vida, zobozdravstvenih 

storitev, receptov in več storitev s področja osebne nege) brezplačnih (Dragovič 2009a).   

Splošni zdravniki so v pogodbenem odnosu z Nacionalno zdravstveno službo. Ljudje si jih 

lahko prosto izbirajo, vendar le znotraj regije, v kateri živijo. Splošni zdravniki imajo vlogo 

vratarja, ki nadzorujejo vstop ljudi v sistem in še zlasti njihovo usmerjanje na sekundarno 

raven. Brez njihove napotitve ne more nihče priti k specialistu, razen če gre za nujno 

medicinsko pomoč. Del specialistov dela občasno še v zasebni službi, vsekakor pa imajo višje 

zaslužke kot splošni zdravniki. Nasploh je sodelovanje med splošnimi zdravniki in specialisti 

slabo in redki so primeri, da bi splošni zdravnik zdravil svojega bolnika v bolnišnici ali pri 

tem sodeloval s specialisti (Toth 2003, 150–151). 

V Nacionalni zdravstveni službi so že pred letom 2005 začeli s sistemom direktnega 

zdravljenja, obliko telefonskega zdravstvenega svetovanja in triažiranja. Upravljajo ga 

medicinske sestre, ki usmerjajo klicočega. Zasebni zdravniki splošne medicine so pred nekaj 

leti uvedli sistem 24-7, v katerem ključne osebe predstavljajo zdravniki splošne oziroma 
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družinske medicine. Sistem je dostopen, kot pove ime, neprekinjeno, tudi preko spleta, vendar 

pa je plačljiv (Albreht 2005a, 464).  

4.1.1 Možne oblike organizacije osnovne zdravstvene dejavnosti 

Splošni zdravniki v Veliki Briatniji so neodvisni in v pogodbenem odnosu z Nacionalno 

zdravstveno službo (Boyle 2011, 225). Splošni zdravniki so dejansko zaposleni v Nacionalni 

zdravstveni službi in za svoje delo prejemajo plačo (Albreht 2005a, 464). Zasebno 

financiranje splošne medicine je zelo majhno, saj so prebivalci z Nacionalno zdravstveno 

službo zelo zadovoljni (Boyle 2011, 226).  

Da bi se zdravniki lahko zaposlili na osnovni ravni, morajo prej opraviti  posebno dodatno 

triletno izpopolnjevanje in pridobiti soglasje posebnega zdravstvenega organa, ki je v sestavi 

lokalne zdravstvene oblasti. Ta oceni potrebo po aktiviranju nove prakse, če npr. področje po 

oskrbljenosti zaostaja za stanjem v regiji ali če se kateri od prisotnih zdravnikov upokoji 

oziroma preneha z delom (Toth 2003, 153).  

Leta 2003 je bila po letih pogajanj podpisana nova pogodba v osnovnem zdravstvu za 

»zdravstvene svetovalce». Svetovalci so posebej plačani za delo ob večerih in vikendih. Če 

želijo delati tudi v zasebnem sektorju, nimajo omejitev, razen te, da morajo preden delajo 

zasebno, delati dodatne štiri ure na teden za Nacionalno zdravstveno službo. Vzpostavitev 

neposredne 24-urne telefonske linije, ki ponuja zdravstvene nasvete in podatke, je pripomogla 

k zmanjševanju povpraševanja in zapravljanja časa splošnih zdravnikov. Poleg tega je vlada 

vpeljala tudi koncept »pacient izbira«, kar pomeni, da se pacient lahko odloči za izvedbo 

posega v drugem okrožju Nacionalne zdravstvene službe, da bi tako prišel na vrsto prej. Če pa 

je čakalna doba res dolga, je pacient lahko upravičen do zasebnega zdravnika v Veliki 

Britaniji ali tujini brez doplačila (Dragovič 2009a). V Veliki Britaniji ni samozaposlenih 

specialistov, zdravniki pa lahko kot zdravniki svetovalci delajo v javnih in zasebnih 

bolnišnicah ali pa so splošni zdravniki, ki imajo v glavnem zasebne ordinacije. Zdravnik 

svetovalec lahko dela na mestu rednega zdravnika, ko je ta odsoten. Predvsem so to mlajši 

zdravniki, njihovo delo pa kljub prehodnosti zaposlitve urejajo regulativni organi (Dragovič 

2009b). 

4.1.2 Financiranje zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti 

Ministrstvo proračun za osnovno zdravstveno dejavnost določi na podlagi formule, ki 

upošteva značilnosti prebivalstva in lokalne potrebe. Določila zahtevajo, da so skladi na 

koncu fiskalnega leta "na ničli", kar pomeni, da nimajo primanjkljaja. V zadnjih letih je to 

zaradi pritiska stroškov in povpraševanja, vsaj za nekatere sklade, postalo skoraj nemogoče. 

Vladna politika teži k razširitvi storitev osnovne oskrbe, s katerimi bi razbremenili dražjo 

sekundarno oskrbo, kot so bolnišnične in specialistične storitve (Dragovič 2009a).  
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Veliko svetovalcev dodaten vir zaslužka predstavlja zasebno delo. Svetovalci skladno z novo 

ureditvijo dobijo plačane tudi dodatne ure dela. Ne glede na način zaposlitve splošni zdravniki 

večino svojega dohodka prejmejo od Nacionalne zdravstvene službe. Glavni zdravniki ali 

partnerji v zasebnih splošnih ordinacijah so samozaposleni, imajo pa sklenjene pogodbe z 

Nacionalno zdravstveno službo, zaradi česar so njihovi prihodki precej predvidljivi. Po 

zadnjih reformah je bila spremenjena tudi pogodba za splošne zdravnike, po kateri ti ne delajo 

več ob neobičajnih urah, deloma pa so plačani v skladu z opravljenim obsegom dela glede na 

glavarino, tipe zdravljenja in zdravstveno stanje na njihovem območju (Dragovič 2009b). 

Zdravniki so plačani glede na število opredeljenih oseb, poleg tega prejmejo še dodatna 

sredstva za zdravljenje na domu, za nekatera cepljenja in preventivne storitve, male kirurške 

posege itd. Dodatna finančna sredstva dobijo zdravniki, ki promovirajo javno zdravje pri 

svojih državljanih (Toth 2003, 150–151). 

4.2 Ureditev osnovne zdravstvene dejavnosti v Nemčiji 

Osnovno ambulantno zdravstveno varstvo v Nemčiji zagotavljajo zasebni profitni ponudniki, 

kar vključuje zdravnike, zobozdravnike in farmacevte. Akutno in dolgoročno zdravstveno 

varstvo zagotavljajo bodisi neprofitni ali profitni ponudniki (Bugarič et al. 2010, 18). Pacienti 

imajo svobodno izbiro glede zdravnika, zobozdravnika, fizioterapevta, farmacevta in osebja v 

zdravstveni negi. Bolniki lahko izberejo tudi druge zdravstvene delavce, vendar povračilo 

stroškov dobijo samo v primeru, če jih napoti zdravnik. Splošni zdravniki (takih je približno 

polovica vseh, ki delujejo v ambulantah) nimajo vloge vratarja. Pacienti imajo prosto izbiro 

med zdravniki, ki imajo sklenjene pogodbe z bolniškimi blagajnami, te pa financirajo 

izvajalce zdravstvene dejavnosti. Pacienti lahko zamenjajo svojega zdravnika na vsake štiri 

mesece, kar preprečuje mehanizem vratarja, pacienti pa si na ta račun pogosteje izberejo 

zdravnika specialista. Vlada si v Nemčji želi izboljšati status splošnega zdravnika, a se je 

kljub njenemu trudu v preteklosti hitreje povečevalo število zdravnikov specialistov kot pa 

družinskih zdravnikov. Zaradi nizkega deleža splošnih zdravnikov so nekateri specialisti 

internisti in zdravniki pediatri prevzeli še vlogo družinskega zdravnika (Busse in Riesberg 

2004, 96–98).  

Bolniške blagajne so od leta 1993 dalje v Nemčiji spodbujale pilotske projekte za vratarski 

zdravstveni sistem in svojim zavarovancem ponujale nagrade. Projekti so bili uvedeni, vendar 

se jih je zelo malo obdržalo zaradi pravnih ovir, odpora regijskih zdravniških združenj in 

dodatnih stroškov. Vsi zavarovanci pa imajo od leta 2004 možnost vpisa v model 

zdravstvenega varstva zdravnika družinske medicine. Zavarovanci imajo možnost prejema 

bonusa, to je 50-odstotnega popusta pri plačilu obiska zdravnika ter krajše čakalne dobe za 

obisk splošnega zdravnika in drugih zdravnikov specialistov, v kolikor upoštevajo pravila 

vratarskega sistema. Družinski zdravniki skupaj z drugimi zdravniki specialisti opravljajo kot 

redno delo tudi hišne obiske in zagotavljajo nujno medicinsko pomoč (Busse in Riesberg 

2004, 99). Namen vratarskega sistema je pomenilo zmanjšanje števila obiskov in prihranek 
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denarja zdravstvene zavarovalnice. Reforma leta 2004 pomeni uvedbo paketov, kjer naj bi 

zavarovanci pristali na začetni posvet pri splošnem zdravniku in s tem prispevali k 

nepotrebnim obiskom. Poleg tega naj bi s splošnim zdravnikom, ki je v neuradni vlogi 

vratarja, dosegli tudi zmanjšanje predpisovanja zdravil in napotitev na specialistični nivo 

(Orellana 2004, 630).  

4.2.1 Možne oblike organizacije osnovne zdravstvene dejavnosti 

Nemčija je zvezna država, znotraj katere imajo posamezne dežele pri urejanju in organizaciji 

zdravstvene dejavnosti precejšnjo avtonomijo, zaradi česar se med njimi pojavljajo tudi 

razlike. Ne glede na to pa so bistvena vprašanja in rešitve enaka ali močno podobna na 

celotnem območju zvezne države. Podobno kot v večini evropskih držav ima tudi Nemčija 

mešani javno-zasebni sistem zdravstvene dejavnosti (Ministrstvo za zdravje 2012). 

V Nemčiji na osnovni ravni delajo zasebni zdravniki in zobozdravniki, pa tudi nekateri drugi 

profili zdravstvenih delavcev (medicinske sestre, fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi). 

Večina jih dela sama v lastnih ordinacijah, nekaj pa je povezanih v oblike skupinske prakse. 

Ti lahko opravljajo storitve na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, če se včlanijo v 

združenje zdravnikov bolniških blagajn oziroma imajo sklenjeno pogodbo z eno od bolniških 

blagajn. Zdravniki na osnovni ravni, ki so člani združenj zdravnikov bolniških blagajn, ne 

potrebujejo koncesije. Le v nekaterih predelih vzhodne Nemčije delujejo določeni lokalni 

zdravstveni centri kot ostanki nekdanjih zdravstvenih domov. Na osnovni ravni ne delujejo 

samo družinski zdravniki, ampak tudi nekateri specialsiti. Ti se ob včlanitvi v združenje 

zdravnikov bolniških blagajn sami odločajo, ali bodo opravljali dejavnost kot družinski 

zdravniki ali kot specialisti, saj je od tega odvisno tudi plačilo za opravljene storitve. 

Združenja zdravnikov bolniških blagajn imajo dokaj velika pooblastila, saj se v imenu 

članstva pogajajo z združenji bolniških blagajn o cenah zdravstvenih storitev ter o drugih 

pravicah in obveznostih v zvezi s sklepanjem pogodb z njimi. Združenja nadzorujejo delo 

svojih članov in obračunavajo njihovo delo bolniškim blagajnam. Od bolniških blagajn tudi 

prejemajo sredstva za opravljanje storitve članov in jih razdeljuje med njimi glede na 

opravljen obseg storitev. Zdravniki, ki niso člani teh združenj, ne morejo opravljati storitev na 

račun javnih sredstev oziroma bolniških blagajn, ampak lahko opravljajo le zasebno 

zdravstveno dejavnost (Ministrstvo za zdravje 2012).  

4.2.2 Financiranje zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti 

V Nemčiji zdravniki s pogodbo z obveznim zdravstvenim zavarovanjem prejmejo svoje 

dohodke od bolniških blagajn, tisti zdravniki, ki imajo pogodbe z zasebnimi zavarovalnicami, 

pa večinoma prejmejo plačilo na podlagi opravljenih storitev (Busse in Riesberg 2004, 177). 

Torej so zdravniki in drugi zasebni zdravstevni delavci na osnovni ravni plačani iz bolniške 



 

26 

 

blagajne po sistemu storitev, ki so opredeljene v posebnem katalogu storitev. Pri tem so 

sredstva za financiranje dela zasebnikov s pogodbo za celo leto vnaprej določena. Cena 

storitve (točke) se določa v odvisnosti od evidentiranih oziroma opravljenih storitev s strani 

zdravnikov. Ker je znesek denarja plansko vnaprej določen in fiksen, pomeni večje število 

opravljenih storitev njihovo nižjo ceno in obratno. Takšen pristop je tudi razlog, da združenja 

zdravnikov zelo nadzorujejo nove zaposlitve oziroma gibanje števila članov (Ministrstvo za 

zdravje 2012).  

4.3 Ureditev osnovne zdravstvene dejavnosti na Češkem 

Spodbujanje konkurence in prostega trga v devetdesetih letih so predstavljali eno najbolj 

agresivnih reform na Češkem. V letih 1990 in 1991 je prišlo do liberalizacije zdravstvenega 

sistema. Načelo svobodne izbire zdravstvene ustanove, uvedba zakona o obveznem 

zdravstvenem zavarovanju in financiranje izvajalcev na podlagi pogodb z zavarovalnicami so 

bile ključne novosti reforme (Holcik in Koupilova 2000). Zdravstveni delavci so bili nad 

reformo razočarani, saj so od nje pričakovali večje prihodke. Želeli so tudi zmanjšati razlike 

na področju financiranja zdravstvenih storitev in to dosegli v osnovni zdravstveni dejavnosti z 

metodo plačevanja storitev, kombinirano z glavarino (Rokosova in Hava 2005, 13–14). 

Sistematična in celovita analiza razvoja osnovnega zdravstva je bila do leta 1997 izvedena v 

okviru projekta Phare, ki je zajemala skupino čeških in tujih strokovnjakov (Holcik in 

Koupilova 2000). Celotna paleta osnovnih zdravstvenih storitev je po reformi pričela 

vključevati splošno zdravstveno oskrbo, zdravje mater in otrok, ginekologijo na osnovni 

ravni, zobozdravstvo, nego na domu, nujno medicinsko pomoč in številne preventivne 

storitve, kot je npr. cepljenje otrok. Obstaja tudi odprt dostop do nekaterih specialistov, npr. 

psihiatra, dermatologa itd. Splošni zdravnik lahko napoti pacienta k specialistu brez ovir 

(Holcik in Koupilova 2000). 

Ambulantno oskrbo zagotavljajo zdravniki na osnovni ravni. Pacienti si ponavadi izberejo 

osebnega zdravnika, ki je blizu njihovega doma. To je lahko splošni zdravnik za odrasle, 

splošni zdravnik za otroke in mladino, zobozdravnik in ginekolog. Pacienti si za svojega 

zdravnika lahko izberejo samo tistega, ki ima sklenjeno pogodbo z zavarovalnico. Zdravnik 

lahko zavrne bolnika samo v nenujnem primeru, če je preobremenjen in bi bila zaradi tega 

kakovost njegovih storitev slabša (Ministry of health of the Czech Republic 2010). Pacienti si 

lahko prosto izberejo osebnega zdravnika in ga lahko zamenjajo na tri leta brez omejitev. Če 

osebni zdravnik pacientu ne more nuditi ustrezne zdravstvene oskrbe, ga napoti k ustreznemu 

specialistu, ki ima pogodbo s pacientovim zavarovalnim skladom. Ena izmed posebnosti 

zdravstvenega sistema na Češkem je ta, da bolniki ne potrebujejo napotnice za specialistični 

nivo, ampak le priporočilo osebnega zdravnika. Osnovno zdravstvo na Češkem še danes nima 

pravega pravnega okvirja in se razlikuje po pokrajinah v državi. V zakonodaji Češke ne 

obstaja prava opredelitev osnovnega zdravstva (Bryndova et al. 2009, 80–81). 
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4.3.1 Možne oblike organizacije osnovne zdravstvene dejavnosti 

Na Češkem okoli 95 odstotkov osnovnih zdravstvenih storitev opravijo zasebniki. Njihovo 

delo nadzoruje Ministrstvo za zdravje, ustrezna dovoljenja pa jim izdajajo regionalne oblasti. 

Večina zasebnih zdravnikov zaposluje še medicinsko sestro, ki opravlja tudi administrativne 

naloge in nego na domu. Zdravniki lahko delajo sami, lahko pa delujejo skupaj v zdravstvenih 

domovih in na poliklinikah. Zdravniki, ki delajo v poliklinikah, morajo poleg specialistične 

oskrbe nuditi tudi osnovno zdravstveno varstvo. Zdravstveni domovi so običajno v lasti 

občine. Zasebni zdravniki, ki delajo v zdravstvenih domovih, morajo plačevati najemnine za 

uporabo prostorov. Zdravstveni centri in poliklinike so ponavadi dobro opremljeni, večina jih 

ima ultrazvok, rentgen in diagnostični laboratorij ter zaposlujejo tudi medicinsko sestro in 

fizioterapevta. Zasebni zdravniki, ki delajo v svojih ambulantah, pa imajo ambulante 

opremljene z veliko manj diagnostične opreme. To pomeni, da nudijo ožji nabor storitev od 

tistih zdravnikov, ki imajo prostor v zdravstvenih domovih. Poleg tega pa so delovni pogoji 

odvisni tudi od lokalnega okolja in ali se nahajajo v mestih ali na podeželju (Bryndova et al. 

2009, 80–81). 

4.3.2 Financiranje zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti 

Do leta 1997 so bili zdravniki zasebniki plačani po posameznih storitvah. Glede na omejen 

proračun so zdravniki (tisti, ki jih je zaposlovala država) dobili manjše plačilo na storitev v 

primeru, če so jih opravili več od predvidenih. Slednje je pripomoglo k povečanju javnih 

izdatkov. Za rešitev tega problema je ministrstvo uvedlo plačilo glavarine in paciente 

razvrstilo v 18 skupin glede na starost in ne glede na spol. Število pacientov na zdravnika je 

omejeno. Če zdravnik preseže to mejo, se mu zmanjša plačilo glavarine na pacienta. Poleg 

tega pa morajo pacienti nekatere storitve še vedno plačevati (preventivni pregledi in hišni 

obiski). Te plačljive storitve predstavljajo približno 30 % prihodkov zdravnikov v letu 2008. 

Od leta 2001 pa se v specialističnih ambulantah uporablja sistem plačevanja posameznih 

storitev. Storitve so ovrednotene s ceno točke in količinsko omejene. Če zdravnik specialist 

preseže planirano količino storitev, dobi presežek storitev, plačanih po nižji vrednosti točke 

(Bryndova et al. 2009, 80–81).   

4.4 Ureditev osnovne zdravstvene dejavnosti na Švedskem 

Švedski zdravstveni sistem se lahko pohvali z visoko kakovostjo zdravstvene oskrbe in veliko 

dostopnostjo ne glede na socialno-ekonomski status. Temelj švedskega zdravstvenega sistema 

je primarna zdravstvena dejavnost, ki zagotavlja zdravljenje, svetovanje in preventivno 

dejavnost. Osnovna dejavnost spada v pristojnost pokrajinskega sveta in je večinoma javna. 

Izvaja se v zdravstvenih domovih, v ambulantah družinskih zdravnikov, pri zdravnikih 

pogodbenikih, pogodbenih fizioterapevtih, pri okrajnih medicinskih sestrah, klinikah za 
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matere in otroke in v okviru nujne medicinske pomoči (Ministrstvo za zdravje 2012). 

Zdravniki, praviloma splošni, včasih tudi specialisti, so odgovorni za medicinsko oskrbo, 

svetovanje in preventivno varstvo na svojem področju. Pacineti lahko izbirajo svojega 

zdravnika, ki je splošni zdravnik, in lahko obiskujejo specialiste brez napotitve splošnega 

zdravnika. To pomeni, da splošni zdravnik nima uradne vloge vratarja. Okrog 25 odstotkov 

zdravstvenih centrov je privatno upravljanih s strani podjetij, ki so jih izbrali pokrajinski sveti 

(Bugarič et al. 2010, 19). 

Osnovno zdravstveno varstvo vključuje tudi programe cepljenja otrok, preglede nosečnic, 

zdravstvene preglede in posvete, pa tudi nekatere vrste zdravljenja. Družinski zdravniki prav 

tako poskrbijo še za starejše bolnike z manjšimi psihičnimi in fizičnimi težavami. Pacienti z 

resnejšimi duševnimi težavami gredo direktno do specialista psihiatra. V mnogih primerih 

ima družinski zdravnik tudi prvi stik z najmlajšimi bolniki, čeprav si to funkcijo deli z 

zdravniki pediatri. Za noseče ženske skrbijo zdravniki ginekologi, porodničarji in babice. 

Patronažne sestre imajo v osnovnem zdravstvu posebno oziroma pomembno vlogo, saj imajo 

velikokrat prvi stik s pacientom in jih one napotijo k družinskemu zdravniku ali k specialistu. 

Poleg te funkcije skrbijo tudi za nego pacientov in redno opravljajo domače obiske 

(Glenngard et al. 2005, 78–79). 

4.4.1 Možne oblike organizacije osnovne zdravstvene dejavnosti 

V osnovni dejavnosti v zdravstvu večino potreb zadovoljijo javni zdravstveni domovi. O 

dodelitvi koncesije se pokrajine odločajo samostojno, od primera do primera, pri čemer pa 

vedno upoštevajo javni interes in ne le interes zasebnika. Pokrajinski svet ureja vzpostavitev 

novih privatnih praks, določa število pacinetov, ki jih koncesionar lahko sprejme v enem letu, 

in potrjuje plačila za posameznega koncesionarja. Koncesionar je lahko zdravnik z licenco, ne 

sme biti starejši od 70 let, delati mora polni delovni čas v privatni praksi in ni v delovnem 

razmerju v javnem sektorju. Obstajajo tudi zasebni zdravniki, ki jih plača pacient. Vsak 

zasebni zdravnik mora svojo dejavnost prijaviti Nacionalnemu odboru za zdravstvo, ki je 

pristojen za nadzor kakovosti izvajanja njegove dejavnosti. Privatizacija je na Švedskem 

vseeno precej omejena, večina dejavnosti se financira iz javnega denarja. Medicinskim 

sestram je bilo dovoljeno, da ustanovijo svoje podjetje in da v okviru podjetniške dejavnosti 

izvajajo storitve za javne in zasebne zdravnike. Večina zdravstvenih objektov kljub 

privatizaciji ostaja v javni lasti, vendar se možnosti privatizacije povečujejo (Ministrstvo za 

zdravje 2012). 

4.4.2 Financiranje zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti 

Za zdravje je na Švedskem pristojno Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve. V njegovi 

pristojnosti je priprava zakonodaje in strateških izhodišč, razporeja pa tudi finančna sredstva 
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za zdravstvo in lahko omeji zdravstvene prispevke v pokrajinah in lokalnih skupnostih. 

Sistemi plačevanja izvajalcev se po pokrajinah razlikujejo. Največkrat gre za kombinacije 

enkratnih plačil, plačil za storitve in glavarino. Pred dvema letoma se je izvedla ponovna 

reforma, ki naj bi še bolj sprostila privatizacijo in predvsem zagotovila možnost svobodne 

izbire državljana, za katerega izvajalca zdravstvene dejavnosti se odloči. Izvajalci zdravstvene 

dejavnosti naj bi bili enakovredni – tako javni zavodi kot zasebni izvajalci, ki bi si konkurirali 

za paciente in tako še bolj izboljšali kakovost svojih storitev. Njihova dejavnost je odvisna od 

števila pridobljenih pacientov. Pokrajinski svet ne more zavrniti kandidata za izvajanje 

dejavnosti za javni denar – koliko denarja bo lahko dobil izvajalec iz javnih sredstev, bo 

odvisno predvsem od tega, koliko pacientov bo imel (Ministrstvo za zdravje 2012). 

Zdravstveni sistem na Švedskem se večino financira iz davkov. Pokrajinski svet in lokalne 

skupnosti imajo pravico proporcionalno obdavčiti prihodke svojih prebivalcev. Glede na to, 

da so izvajalci osnovnega zdravstvenega sistema večinoma zaposleni v javnem sektorju, 

prejemajo plačo, ki je sestavljena iz glavarine in plačila storitev. Povračilo finančnih sredstev 

jim izplačuje švedska socialna zavarovalnica. Plačila, ne glede na vrsto opravljene storitve, 

pokrijejo celotne stroške. Pokrajinski odbori so finančno odgovorni za vso ambulantno 

dejavnost, opravljeno v javni upravi ali zasebni lasti, do tistih izvajalcev, ki imajo s 

pokrajinskimi odbori sklenjeno pogodbo. Zasebni izvajalci imajo pravico pacientom 

zaračunati plačilo za opravljeno storitev po predpisih pokrajinskih odborov, plačilo 

zasebnikov pa je lahko urejeno tudi z drugimi pogodbami (Glenngard et al. 2005, 51–52). 

4.5 Ureditev osnovne zdravstvene dejavnosti na Danskem 

Danska ima precej dobro razvito zdravstveno dejavnost, ki temelji na mešanem javno-

zasebnem modelu izvajanja dejavnosti in lastnine (Ministrstvo za zdravje 2012). Leta 2004 je 

danski parlament sprejel pomembno strukturno reformo upravnega sistema, ki je bila 

izvedena v letu 2007. Okraje in lokalne skupnosti so nadomestile regije, ki so postale 

primarno odgovorne za organizacijo javnih zdravstvenih služb, vključno z nekaterimi 

zdravstvenimi službami, kot so na primer nega na domu, preventiva, promocija javnega 

zdravja, rehabilitacija izven bolnišnic, šolska medicina in otroško zobozdravstvo (Olejaz et al. 

2012, 117). Regije so postale odgovorne za financiranje pogodbenih splošnih zdravnikov, za 

zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, ki jo prilagajajo specifičnim potrebam 

prebivalstva in razpoložljivim zmogljivostim na svojem območju. Država tudi koordinira in 

usmerja zagotavljanje zdravstvenega varstva ter delovanje zdravstvenih služb na regionalni in 

lokalni ravni. Ključni organ na nacionalni ravni je Nacionalna zdravstvena uprava pri 

Ministrstvu za zdravje in preventivo (Ministrstvo za zdravje 2012). 

Na Danskem bolnišnice opravljajo 24-urno urgentno službo, vendar v mnogih bolnišnicah 

urgentne oddelke ukinjajo in paciente z manj zahtevnimi nujnimi stanji preusmerjajo v 

dežurno službo, ki jo zagotavljajo zdravniki v osnovni zdravstveni dejavnosti. Za pregled pri 
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specialistu je, razen za okulista in otorinolaringologa, potrebna napotnica splošnega zdravnika 

(Ministrstvo za zdravje 2012). Splošni zdravniki imajo ključno vlogo kot prva kontaktna 

točka za bolnike in jih napotujejo v bolnišnico, k specialistom, fizioterapevtov in drugim. Po 

vsej državi so zdravniki enakomerno razporejeni, kar pomeni, da imajo vsi bolniki relativno 

kratke razdalje potovanja do svojega osebnega zdravnika (Olejaz et al. 2012, 113).  

4.5.1 Možne oblike organizacije osnovne zdravstvene dejavnosti 

Danski sistem osnovne zdravstvene dejavnosti je organiziran v dve skupini izvajalcev, in sicer 

kot zasebni oziroma samozaposleni zdravstveni delavci, ki jih plačujejo regije na podlagi 

glavarine in ali po posameznih storitvah, ter kot lokalne zdravstvene službe, ki jih financirajo 

lokalne skupnosti. Splošni zdravniki imajo ključno vlogo v zdravstvenem sistemu, saj so 

odgovorni za prvi stik s pacientom. To pomeni, da imajo splošni zdravniki vlogo vratarja in 

odločajo o napotitvi pacienta k specialistu, v bolnišnico ali k fizioterapevtom, če ocenijo, da 

je to potrebno. Praviloma so zasebniki, tretjina jih je samostojnih, vedno več pa se jih odloča 

za skupinsko prakso (Ministrstvo za zdravje 2012) . Ministrstvo za zdravje spodbuja ta trend, 

saj omogoča boljše timsko delo, izmenjavo znanja in izboljšuje kakovost obravnave na 

osnovni ravni zdravstvenega varstva. Sodelovanje med splošnimi zdravniki olajšuje tudi 

zagotavljanje 24-urne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Ambulantna dejavnost na 

Danskem se je tako kot posledica pobud za povečanje učinkovitosti bolnikov pri bivanju v 

bolnišnicah v zadnjih desetletjih močno povečala. Povprečna doba bivanja je sedaj na račun 

boljše ambulantne oskrbe krajša kot v zadnjih desetletjih (Olejaz et al. 2012, 114–115). 

4.5.2 Financiranje zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti 

Splošni zdravniki na Danskem so za svoje delo plačani na podlagi pogodbe z regijo, ki lahko 

njihovo število zaradi obvladovanja stroškov tudi omeji. O številu pogodbenih splošnih 

zdravnikov se regije pogajajo z organizacijo splošnih zdravnikov. S tem načinom zagotavljajo 

enakomerno obremenitev splošnih zdravnikov, po drugi strani pa tudi relativno enakomerno 

krajevno dostopnost. Tudi specialisti zasebniki, ki delajo na osnovni ravni, so za opravljanje 

storitev plačani na podlagi pogodb, sklenjenih z regijo. Specialisti lahko delajo na podlagi 

pogodbe polni delovni čas, lahko tudi skrajšani delovni čas, le majhno število specialistov pa 

dela samo kot zasebniki. V teh primerih pacienti v celoti plačajo samo zdravstvene storitve 

(Ministrstvo za zdravje 2012). Regije so tudi odgovorne in plačujejo določen delež storitev 

fizioterapije, zasebnih zobozdravnikov, psihologov in kiropraktikov, razliko do polne cene pa 

plačajo pacienti sami. Lokalne skupnosti so zadolžene za financiranje opravljenih storitev 

nege na domu in patronažne službe, sistematičnih pregledov šoloobveznih otrok in mladine, 

pomoči na domu in obravnave zasvojenih z alkoholom in drogami. Občinski zobozdravniki 

zagotavljajo brezplačno preventivo in kurativo zobozdravstvenih storitev za otroke in 

mladostnike, mlajše od 18 let, pa tudi za ljudi s posebnimi duševnimi potrebami. Ti 
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zdravstveni delavci prejemajo fiksno plačo. Zdravniki in drugi zdravstveni delavci imajo tako 

status zaposlenih javnih uslužbencev in zanje velja plačni sistem javnih služb. Zdravniki torej 

dosegajo dohodek iz regije glede na cenik, ki ga dosežejo na pogajanjih. Odgovorni so za 

stroške svojega ravnanja, vključno z najemnino prostorov in plačilo svojih medicinskih sester. 

Vsi ti stroški so vključeni v ceno storitve. Glavarina jim predstavlja približno eno tretjino 

prihodkov (Olejaz et al. 2012, 114–115).  
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5 PRIMERJAVA OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA SLOVENIJE Z 

IZBRANIMI DRŽAVAMI 

5.1 Metodološka izhodišča 

Metodologijo raziskave smo opisali z vidika ciljev, ki smo si jih v raziskavi zadali, načina, 

kako smo prišli do podatkov, in metod, ki smo jih uporabili za analizo podatkov. Raziskava je 

razdeljena na pripravo, rezultate in zaključek raziskave. V pripravi smo pregledali domačo in 

tujo strokovno literaturo, na podlagi katere smo oblikovali raziskovalne cilje in temeljne 

domneve. Na podlagi preučene literature in glede na obstoječe sekundarne podatke OECD 

Health Data 2011 in World Health Organization (HFA–DB) 2012 od leta 2000 do leta 2009 

smo postavili spremenljivke (podrobnejši prikaz podatkov – deskriptivna statistika in opisna 

statistika so prikazane v prilogah 1, 2 in 3). V zaključnem delu raziskave smo povzeli 

bistvene ugotovitve in podali priporočila. 

Panelni podatki (longitudinalni podatki) predstavljajo niz podatkov, kjer opazujemo  

obnašanje entitet skozi čas – v našem primeru so te entitete države. Panelni podatki nam 

omogočajo, da kontroliramo spremenljivke, ki jih ne moremo opazovati (kulturni dejavniki), 

ali spremenljivke, ki se spreminjajo v času ne pa med enotami (zakonske regulative). V 

splošnem so znani naslednji pristopi k regresijski analizi panelnih podatkov (Torres Reyna 

2012, 3–4 ): 

- Združena (združene ) regresija, metoda OLS (angl. ordinary least squares method), 

- Model fiksnih vplivov (angl. fixed effect model), 

- Model slučajnih vplivov angl. (random effects model). 

Podatke bomo najprej predstavili s pomočjo deskriptivne ali opisne statistike, pri obdelavi si 

bomo pomagali s programom MS Excel in s statističnim programom STATA 11, ki je 

namenjen predvsem statistični analizi ekonomskih in drugih podatkov.  

V raziskavi se bomo omejili na kvantitativno paradigmo raziskovanja, natančneje bomo 

izvedli kvantitativno analizo sekundarnih podatkov. Našo statistično množico bodo 

predstavljale opazovane države, med katerimi se bodo ugotavljale razlike po posameznih letih 

opazovanja. Izbrane statistične spremenljivke so določene tako, da zadoščajo opredeljenim 

hipotezam.  

V primeru, da ne ločujemo med prečnimi podatki in časovnimi vrstami, torej vse podatke 

uporabimo skupaj, lahko kot metodo analize uporabimo preprosto združeno (združene ) 

regresijo z metodo najmanjših kvadratov. Omenjen pristop se uporablja, ko so skupine (v 

našem primeru države), ki se združujejo, sorazmerno podobne ali homogene. Nivojske razlike 

se lahko odstrani s pomočjo centriranja povprečja pri podatkih po skupinah (odštejemo 

povprečje vsake skupine iz opazovanja za to skupino). Model se neposredno požene preko 
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običajne metode najmanjših kvadratov na združenih skupinah. Če model prinaša velike 

standardne napake (majhne T-statistike), to lahko pomeni opozorilo, da skupine niso vse 

homogene, torej je bolje na tovrstnih podatkih uporabiti naprednejši pristop slučajnih vplivov 

(random effects models) (Torres Reyna 2012, 5–10). 

Za testiranje hipoteze 1 in 2 smo uporabili reprezentativni vzorec posamezne države. 

Uporabili smo sekundarne podatke OECD Health Data 2011 in World Health Organization 

(HFA-DB) 2012 od leta 2000 do leta 2009. Veljavnost hipoteze 1 in 2 empirično preverjamo 

z regresijsko analizo. Najprej smo ocenili model združenih (združene ) podatkov, ki smo ga 

ocenjevali z metodo OLS. Nato smo model postopoma izboljševali z ocenjevanjem modela 

fiksnih vplivov, s pomočjo katerih je mogoče ocenjevati tudi specifične vplive posamezne 

enote opazovanja (v našem primeru države) in časa, ter z modelom slučajnih vplivov. V 

poglavju Rezultati nadaljujemo z združeno regresijo in predstavimo njene rezultate. V 

poglavju 5.3.1 Preskrbljenost prebivalstva s splošnimi zdravniki ocenjujemo vpliv števila 

prebivalcev v državi na število splošnih zdravnikov na 1.000 prebivalcev in predstavimo 

rezultate. V poglavju 5.3.2 Pogost obiskov pri splošnih zdravnikih ocenjujemo vpliv števila 

prebivalcev v državi na število stikov s splošnim zdravnikom in predstavimo rezultate. 

Vprašanje 1 smo preučili na podlagi primerjav preučene domače in tuje literature osnovne 

zdravstvene dejavnosti v izbranih državah. Uporabili smo deskriptivno metodo, s katero smo 

preučevali na nivoju opisovanja stanja oziroma iskanja odgovorov na vprašanje brez 

vzročnega razlaganja. 

Model fiksnih vplivov uporabimo, ko nas zanima analiza vpliva spremenljivk, ki se skozi čas 

spreminjajo. Ta model ugotavlja povezave med napovedno in odvisno spremenljivko znotraj 

posamezne entitete (države). Vsaka entiteta ima svoje lastne značilnosti, ki lahko ali ne 

vplivajo na odvisno spremenljivko. Ko uporabimo ta model, predpostavljamo, da dejavniki 

znotraj lastnih značilnosti posamezne entitete vplivajo na odvisno spremenljivko in moramo 

ta vpliv kontrolirati. To naredimo na način, da opazujemo korelacijo med napako in 

napovedno spremenljivko. Model fiksnih vplivov odstrani vpliv značilnosti, ki se skozi čas ne 

spreminjajo iz napovednih spremenljiv, da lahko na ta način opazujemo čiste vplive (Torres 

Reyna 2012, 8–11).  

Druga predpostavka modela fiksnih vplivov pravi, da so značilnosti, ki se skozi čas ne 

spreminjajo, značilne samo za posamezne enote, torej med seboj ne smejo korelirati. Vsaka 

entiteta je drugačna, zato napaka entitet in konstanta (ki zajema individualne značilnosti) ne 

sme korelirati z ostalimi. Če je napaka korelirana z modelom fiksnih vplivov, je bolje 

uporabiti analizo slučajnih vplivov. Opisano korelacijo preverjamo s Hausmanovim testom 

(Torres Reyna 2012, 8–11) .  

Regresijski model, kjer kontroliramo fiksne vplive, ima sledečo obliko (Torres Reyna 2012, 

10): 
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itiitit uXY uiX1 ,              (1) 

kjer veljajo sledeče oznake: 

itY  - odvisna spremenljivka; i = entiteta (država), t = čas 

     - konstanta   

itX
- 

ena neodvisna spremenljivka; i = entiteta (država), t = čas 

uit  - napaka  

Omenjena metoda ni primerna v primerih (Torres Reyna 2012, 10): 

- če je variacija znotraj skupin minimalna, 

- če so spremembe v času zelo počasne. 

Druga možnost analize je model fiksnih vplivov, kjer uporabimo binarne spremenljivke 

(Torres Reyna 2012, 11):
         

  

itnnitkkitit uEYEYXXY uYY ...... 22,,110 kX10 ,         (2) 

kjer je En n-ta entiteta (država). Ker jih spremenimo v slepe spremenljivke, imamo v modelu 

n-1 spremenljivk.  

V model lahko dodamo časovni vpliv in vpliv entitet z namenom, da opazujemo fiksni 

regresijski model (časovno in glede na vpliv entitet) (Torres Reyna 2012, 12): 

itttnnitkkitit uTTEYEYXXY uYY tTkX ......... 2222,,110 ,       (3) 

Če Tt vrednosti spremenimo v slepe spremenljivke, imamo v modelu t-1 časovnih period. 

Časa kontroliramo v primeru, da je nepričakovana variabilnost v podatkih, ali da posebni 

dogodki vplivajo na odvisno spremenljivko (Širec in Rebernik 2008, 49–50). 

Preko analze fiksnih vplivov ugotavljamo ali med državami obstajajo značilne razlike v 

vrednosti odvisne spremenljivke, ki jih ne moremo pojasniti s pojasnjevalnimi 

spremenljivkami. Če te razlike obstajajo, govorimo o heterogenosti držav glede na odvisno 

spremenljivko. 

Teorija modelov slučajnih vplivov temelji na predpostavki, da je variiranje med enotami 

(državami) slučajno in ni povezano z napovednimi ali odvisnimi spremenljivkami. Model 

slučajnih vplivov lahko zapišemo v sledeči obliki (Torres Reyna 2012, 25): 

itittit euXY iteituX1
,             (4) 

pri čemer veljajo naslednje oznake: 

- u napaka med entitetami, 

- e napaka znotraj entitet. 

i
    

i
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Če teorija narekuje, da imajo razlike med entitetami vpliv na odvisno spremenljivko, potem je 

omenjena metoda prava izbira. V model lahko vključimo tudi spremenljivke, ki so v času 

nespremenljive. 

Model predvideva, da napaka ni povezana z napovednimi spremenljivkami, kar omogoča 

časovno nespremenljivim komponentam modela, da pridobijo na napovedni moči (Torres 

Reyna 2012, 25–26).  

5.2 Oblikovanje hipotez 

V raziskavi sledimo temeljni tezi, ki se glasi: Osnovni zdravstveni sistem predstavlja vstopno 

točko bolnika v celotni zdravstveni sistem, zato ustreza temeljnim smernicam zdravstvenega 

varstva – pravičnosti, dostopnosti, učinkovitosti in racionalnosti. Na podlagi temeljne teze 

smo oblikovali dve hipotezi in eno raziskovalno vprašanje ter testirali, ali je osnovno 

zdravstvo Slovenije primerljivo z ostalimi državami EU. Rezultati testiranja hipotez in 

odgovor na raziskovalno vprašanje so prikazani v poglavju 5.4, kjer so povzete ključne 

ugotovitve naloge. 

V svetu obstajajo različni sistemi osnovnega zdravstvenega varstva. Zdravnikov ponekod 

primanjkuje in so preobremenjeni, v nekaterih državah pa je osnovno zdravstvo organizirano 

tako, da bi bilo lahko zgled ostalim državam. Povprečno število opredeljenih pacientov na 

splošnega zdravnika se v zadnjih letih v Sloveniji zmanjšuje, kar je pokazatelj boljše 

preskrbljenosti prebivalstva. Z regresijsko analizo želimo ugotoviti ali število prebivalcev v 

državi vpliva na število splošnih zdravnikov na 1.000 prebivalcev, pri tem pa kontroliramo po 

BDP/prebivalca in izdatkih za zdravstvo/prebivalca. Število prebivalcev v državi bo 

uporabljena kot neodvisna spremenljivka, število splošnih zdravnikov na 1.000 prebivalcev tj. 

gostota zdravnikov pa kot odvisna spremenljivka.  

Na podlagi preučene literature in ugotovitev drugih avtorjev postavljamo hipotezo H1, ki se 

glasi: 

H1: Število prebivalcev negativno vpliva na gostoto zdravnikov (tj. št. zdravnikov na 1.000 

prebivalcev). 

Običajno je stik s splošnim zdravnikom prvi zdravstveni stik v okviru sistema zdravstvenega 

varstva. Treba je izhajati iz dejstva, da svojim uporabnikom nudi odprt in neomejen dostop in 

se ukvarja z vsemi vrstami zdravstvenih težav ne glede na spol, starost in druge značilnosti 

osebe. Zdravstveni sistemi na osnovni ravni so umestili splošnega zdravnika z veliko 

odgovornostjo do svojih pacientov kot vratarja v sistem zdravstvenega varstva. Splošni 

zdravniki imajo glede na vse večje potrebe pacinetov vedno več dela in so tako vedno bolj 

obremenjeni. Z regresijsko analizo želimo ugotoviti, ali število prebivalcev v državi vpliva na 

število stikov oziroma posvetov na prebivalca, pri tem pa kontroliramo po BDP/prebivalca in 

izdatki za zdravstvo/prebivalca. Število prebivalcev v državi bo uporabljeno kot neodvisna 
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spremenljivka, število stikov oziroma posvetov na prebivalca pa kot odvisna spremenljivka. 

Predpostavljamo, da je povprečno število stikov oziroma posvetov na prebivalca značilno 

tam, kjer je tudi večje število prebivalcev.  

Na podlagi preučene literature in ugotovitev drugih avtorjev postavljamo hipotezo H2, ki se 

glasi: 

H2: Število prebivalcev pozitivno vpliva na število stikov z zdravniki na prebivalca.  

Splošna medicina ima v vseh sistemih zdravstvnega varstva osrednjo vlogo, saj nudi 

pacientom osnovno in celostno obravnavo. Kljub enakim izhodiščem glede položaja 

splošnega zdravnika v svetu v sistemu zdravstvenega varstva pa je organizacija zdravstvene 

službe zelo različna. V nekaterih državah, npr, v Veliki Britaniji, bolniki nimajo prostega 

dostopa do specialistov niti v okviru zagotovljenega zdravstvenega varstva niti kot 

samoplačniki. O napotitvah h konzultantom odloča zdravnik splošne medicine. Njegov 

položaj vratarja, ki odloča o tem, kateri od njegovih bolnikov bo deležen specialistične oskrbe 

in kateri ne, pomembno opredeljuje njegovo delo. V nekaterih drugih državah EU pa je stanje 

drugačno, saj imajo bolniki prost dostop do vseh zdravstvenih služb. V večini primerov gre za 

neposredni dostop do specialistov, ki imajo zasebne ordinacije (Tušek Bunc 2005, 23). V 

magistrskem delu glavno izhodišče predstavlja preučitev ureditve osnovne zdravstvene 

dejavnosti v Sloveniji in v izbranih evropskih državah.  

Poleg navedenih hipotez smo v delu preučili tudi sisteme financiranja dela splošnih – 

družinskih zdravnikov, za katere predvidevamo, da so med izbranimi državami EU različni in 

so prilagojeni glede na organizacijo osnovnega zdravstva – javnega ali zasebnega. Zato smo 

oblikovali naslednje raziskovalno vprašanje: 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali so sistemi financiranja dela splošnih – družinskih zdravnikov 

med izbranimi državami EU različni in prilagojeni glede na organizacijo osnovnega 

zdravstva – javnega ali zasebnega? 

Raziskovalno vprašanje 1 smo preučili na podlagi primerjav preučene domače in tuje 

literature osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, Veliki Britaniji, Nemčiji, na Češkem, 

Švedskem in Danskem. Uporabili smo deskriptivno metodo, s katero smo preučevali na 

nivoju opisovanja stanja oziroma iskanja odgovorov na vprašanje brez vzročnega razlaganja. 

5.3 Rezultati 

5.3.1 Preskrbljenost prebivalstva s splošnimi – družinskimi zdravniki 

Na podlagi preučene literature in ugotovitve drugih avtorjev smo testirali hipotezo 1, ki se 

glasi: Število prebivalcev negativno vpliva na gostoto zdravnikov (tj. št. zdravnikov na 1.000 
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prebivalcev). V nadaljevanju sledi statistična analiza, na osnovi katere ugotovitev ali hipotezo 

sprejmemo ali zavrnemo. 

Združena (angl. pooled) regresija   

Vpliv števila prebivalcev na preskrbljenost prebivalcev s splošnimi – družinskimi zdravniki 

analiziramo najprej za združene podatke vseh držav in 10 let opazovanja z regresijskim 

modelom (1), ki smo ga ocenili z OLS  metodo (Širec in Rebernik 2008, 49–50): 

St_ zdravnikovit t = a + bSt_prebit + eit ,              (5) 

i = 1, 2, …, 72, t = 1, 2, …, 6 

kjer odvisna spremenljivka označuje število zdravnikov na 1.000 prebivalcev, a je stalni člen 

(konstanta), b je regresijski koeficient, St_preb  je absolutno število prebivalcev, eit je slučajni 

vpliv , i je število opazovanj (27 držav), t so leta (2000–2009) (Širec in Rebernik 2008, 49–

50). Slika 2 prikazuje razmerje med dvema vključenima spremenljivkama v modelu, ki ga 

ocenjujemo.   
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Slika 2: Odvisnost števila zdravnikov na 1.000 prebivalcev od števila prebivalcev  

Preglednica 5: Rezultati združene regresijske analize odvisnosti števila zdravnikov na 

1.000 prebivalcev od števila prebivalcev 

Št. zdravnikov/1.000 

prebivalcev 

Regresijski 

koeficient 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

Št. prebivalcev 1,06e-09       0,93   0,354 

Konstanta 0,7843082 21,29    0,000 

       Determinacijski koeficient     =  0,0043 
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Podrobnejši rezultati iz preglednice 5 so prikazani v prilogi 4. 

Iz preglednice 5 je razvidno, da s pomočjo števila prebivalcev v državi pojasnimo le 0,4 % 

variabilnosti odvisne spremenljivke, torej števila zdravnikov na 1.000 prebivalcev. Na osnovi 

ocene modela na združenih podatkih bi lahko zajlkučili, da  število prebivalcev v državi nima 

statistično značilnega vpliva na pojasnjevanje variiranja števila splošnih zdravniko na 1.000 

prebivalcev. Vendar pa je lahko sklep tvegan iz vsaj dveh razlogov: (i) izpustive katere od 

pomembnih spremenljivk, ki vplivajo na gostoto zdravnikov; ii) neupoštevanja specifik 

posameznih držav, kar bi lahko rešili z vključitvijo fiksnih učinkov (sledi v nadaljevanju). 
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Slika 3: Povezanost med številom zdravnikov na 1.000 prebivalcev in številom 

prebivalcev 

Slika 3 prikazuje linearno odvisnost števila zdravnikov na 1.000 prebivalcev od števila 

prebivalcev. Povezanost med številom splošnih zdravnikov in številom prebivalstva je 

neznatna, šibka (smer je negativna).  

V naslednjem koraku (preglednica 6) v model vključimo obe kontrolni spremenljivki (BDP na 

prebivalca, ki ga merimo v EUR na prebivalca, in izdatke za zdravstvo na prebivalca, ki jih 

merimo v EUR na prebivalca). 
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Preglednica 6: Rezultati združene regresijske analize z dodanimi kontrolnimi 

spremenljivkami za H1 

Št. zdravnikov/1.000 preb. 
Regresijski 

koeficient 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

BDP/preb. -0,0000191        -4,70   0,000     

Izd. za zdrav./preb. 0,0003089       6,24   0,000     

Št. preb. -1,84e-09       -1,59    0,114     

Konstanta 0,6650585        9,89    0,000     

      Prilagojen determinacijski koeficient =  0,1751 

Podrobnejši rezultati iz preglednice 6 so prikazani v prilogi 5. 

S pomočjo treh neodvisnih spremenljivk pojasnimo 17,5 % variabilnost odvisne 

spremenljivke. Ko dodamo kontrolni spremenljivki, se izkaže, da obe statistično značilno 

vplivata na pojasnjevanje odvisne spremenljivke, medtem ko spremenljivka število 

prebivalcev izgubi na moči.  

Korelacijska matrika s kontrolnimi spremenljivkami je prikazana v tabeli 7. 

Preglednica 7: Korelacijska matrika s kontrolnimi spremenljivkami za H1 

 
Št. 

prebivalcev 

BDP/preb. Izd. za 

zdrav./preb. 

Št. zdrav./1.000 

preb. 

Št. prebivalcev 1,0000          

BDP/preb. -0,0285    1,0000         

Izd. za zdrav./preb. 0,1816 0,8552 1,0000        

Št. zdrav./1.000 preb. 0,0620 0,1031 0,2998 1,0000    

Število zdravnikov na 1.000 prebivalcev je nekoliko povezano le s spremenljivko izdatki za 

zdravstvo na prebivalca (0,2998). Med neodvisnimi spremenljivkami obstaja močna 

povezanost med BDP na prebivalca in višino izdatkov za zdravstvo na prebivalca (0,8552). 

Število prebivalcev je rahlo povezano z višino izdatkov na prebivalca (0,1816).  

Poglejmo si še parcialne korelacije v preglednici 8, da nam bo bolj jasno, kaj se s podatki 

dogaja. 
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Preglednica 8: Parcialne korelacije za H1 

Št. zdravnikov/1.000 preb. 
Parcialni korelacijski 

koeficient 

Natančna stopnja 

značilnosti 

Št. prebivalcev -0,1170 0,1138 

BDP/preb. -0,3292       0,0000 

Izd. za zdrav./preb. 0,4199      0,0000 

Parcialna korelacija obstaja med odvisno spremenljivko (število zdravnikov na 1.000 

prebivalcev) in BDP na prebivalca ter izdatki za zdravstvo na prebivalca. Prva povezanost je 

šibka, negativna, a statistično značilna. Druga povezanost pa je sredne močna in pozitivna.  

Parcialne korelacije se poslužujemo, ko povezanost med dvema spremenljivkama ni “čista,” 

ampak nanjo vpliva t. i. tretja spremenljivka. V primeru, da imata dve opazovani spremnljivki  

skupne vzroke, nas zanima, kaj se zgodi s korelacijo, če kontroliramo (ohranjamo konstantno) 

vrednost tretje spremenljivke. 

Preglednica 9:  Parcialna korelacijska matrika za H1 

Št. prebivalcev 
Parcialni korelacijski 

koeficient 

Natančna stopnja 

značilnosti 

BDP/preb. -0,3395             0,0000 

Izd. za zdrav./preb. 0,4021              0,0000 

Parcialna korelacijska matrika, ki je prikazana v preglednici 9, nam pove, ali sta dve 

spremenljivki povezani, čeprav pri povezavi med njima kontroliramo vrednost tretje 

spremenljivke. Zanima nas, na primer, ali so izdatki za zdravstvo na prebivalca in število 

prebivalcev povezani, čeprav kontroliramo BDP na prebivalca. Parcialna korelacija med 

številom prebivalcev in BDP na prebivalca je negativna, statistično značilna, a šibka. 

Parcialna korelacija med številom prebivalcev ter izdatki za zdravstvo na prebivalca  pa je 

srednje močna in pozitivna ter statistično značilna. S sliko 4 ponazarjamo povezanost med 

spremenljivkami.  
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Slika 4: Odvisnost števila zdravnikov na 1.000 prebivalcev od števila prebivalcev in 

kontrolnih spremenljivk 

Model fiksnih vplivov:  LSDV regresija   

Bolj od združene regresije so za analizo panelnih podatkov primerni LSDV (angl. least square 

dummy variable) modeli, ki se imenujejo tudi modeli fiksnih vplivov/učinkov. Ti modeli 

posebej upoštevajo naravo panelnih podatkov, kjer so za posamezno enoto opazovanja (v 

našem primeru države, ki jih je 27) na voljo podatki za več časovnih obdobij (v našem 

primeru za 10 let) (Širec in Rebernik 2008, 50–51). 

S LSDV modelom oziroma modelom fiksnih vplivov bomo ocenili vpliv števila prebivalcev 

na število zdravnikov na 1.000 prebivalcev tako, da bomo v model, ki ga prikazuje enačba 

(6), dodali slepe spremenljivke za posamezne države (Širec in Rebernik 2008, 50–51). 

Dobimo: 

St.zdravnikovit = a + b* st.preb. it + c *drzavait + eit,             (6) 

kjer je ci diferenčni koeficient stalnega člena a, ki upošteva vpliv i-te države na število 

zdravnikov na 1.000 prebivalcev.  

 

V prilogi 6 so prikazani rezultati ocene bivariatnega regresijskega modela fiksnih vplivov, v 

prilogi 7 pa so na voljo rezultati za regresijski model fiksnih vplivov z dodanimi kontrolnimi 

spremenljivkami. LSDV model z eksplicitnim zapisom fiksnih učikov omogoča dober način 

za razumevanje fiksnih učinkov. Vpliv spremenljivke število prebivalcev na odvisno 

spremenljivko je razložen ob upoštevanju razlik med državami. Za vsako državo ustvarimo 

slepo spremenljivko, da lahko ocenimo čisti učinek vpliva števila prebivalcev na število 

zdravnikov na 1.000 prebivalcev (pri tem nadzorujemo neopazovano heterogenost med 

državami). Vsaka slepa spremenljivka vsebuje nepojasnjene vplive, značilne za posamezno 

državo. Fiksni učinki razlagajo tisti del vrednosti odvisne spremenljivke, ki ga ne moremo 
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pojasniti ali povezati z nobeno od pojasnjevalnih spremenljivk v modelu in je specifičen za 

vsako od vključenih držav.  

Preglednica 10: Rezultati ocene regresijskega modela fiksnih učinkov za H1 

Št. zdravnikov/1.000 preb. 
Regresijski 

koeficient 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

Št. preb. 7,26e-09        0,61    0,541     

Konstanta 1,402489        14,07    0,000     

      Prilagojen determinacijski koeficient =  0,9673 

Podrobnejši rezultati iz preglednice 10 so prikazani v prilogi 8. 

Iz pregeldnice 10 je razvidno, da z absolutnim številom prebivalcev ne moremo pojasniti 

števila splošnih zdravnikov na 1.000 prebivalcev. Ocena popravljenega determinacijskega 

koeficienta je enka 0,9673, kar pomeni, da 96,7 odstotka variance števila splošnih zdravnikov 

na 1.000 prebivalcev pojasnimo z odvisnostjo od absolutnega števila prebivalcev. 

V model fiksnih vplivov smo dodali še kontrolni spremenljivki BDP na prebivalca in izdatki 

za zdravstvo na prebivalca. Iz priloge 7 je razvidno, da kontrolna spremenljivka BDP na 

prebivalca statistično značilno in pozitivno vpliva na število zdravnikov na 1.000 prebivalcev, 

izdatki za zdravstvo na prebivalca pa ne vplivajo. 

Preglednica 11: Rezultati ocene regresijskega modela fiksnih učinkov z dodanimi 

kontrolnimi spremenljivkami za H1 

Št. zdravnikov/1.000 preb. 
Regresijski 

koeficient 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

Št. preb. -2,30e-08 -1,73 0,086 

BDP/preb. 5,76e-06 2,71 0,008 

Izd. za zdrav./preb. 0,0000118 0,47 0,636 

Konstanta 1,414744 14,43 0,000 

      Prilagojen determinacijski koeficient =  0,9729 

Podrobnejši rezultati iz preglednice 11 so prikazani v prilogi 9. 

Ko v model dodamo kontrolni spremenljivki se zgodi to, da število prebivalcev pridobi na 

vplivu, toda še vedno ni statistično značilen pri 5% stopnji tveganja. Kontorolna 

spremenljivka BDP na prebivalca statistično značilno pojasnjuje število splošnih zdravnikov 

na 1.000 prebivalcev. Ob vključitvi kontrolnih spremenljvk v model ocena popravljenega 

determinacijskega koeficienta znaša 0,973, kar pomeni, da 97,3 odstotka variance števila 
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splošnih zdravnikov na 1.000 prebivalcev pojasnimo z odvisnostjo od absolutnega števila 

prebivalcev, višine BDP na prebivalca in z višino izdatkov za zdravstvo na 1.000 prebivalcev.  

Model fiksnih vplivov je namenjen opazovanju vzrokov sprememb znotraj držav. Nadzira vse 

časovno nespremenljive razlike med državami, torej ocene koeficientov niso pristranske, saj 

smo značilnosti, ki so v času nespremenljive, izpustili iz opazovanja. Rezultatom modela 

fiksnih vplivov zato zaupamo bolj kakor predstavljenim rezultatom združene regresije. 

Model slučajnih vplivov (random effects model) 

Rezultati ocene regresijskega modela slučajnih vplivov so prikazani v preglednici 12.  

Preglednica 12: Rezultati ocene bivariatnega regresijskega modela slučajnih vplivov za 

H1 

Št. zdravnikov/1.000 preb. 
Regresijski 

koeficient. 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

Št. preb. -2,61e-09    0,90    0,370     

Konstanta 0,6991603     8,91    0,000     

 

rho |   0,96545452*  

corr(u_i, X) = 0 (assumed)** 

Opomba:  

* v modelu s fiksnimi vplivi predstavljajo ui napake, ki so korelirane z regresorji 

** interklasna korelacija     

                             

Podrobnejši rezultati iz preglednice 12 so prikazani v prilogi 10. Korelacija med napako in 

regresijskimi koeficienti je privzeta (0). Parameter rho nakazuje, da je 96,5 % variance 

pojasnjene z razlikami med državami. Velikost t vrednosti pod 2 narekuje, da število 

prebivalcev nima statistično značilnega vpliva na pojasnjevanje variabilnosti odvisne 

spremenljivke.  

Preglednica 13: Rezultati ocene multivariatnega regresijskega modela slučajnih vplivov 

za H1 

Št. zdravnikov/1.000 preb. 
Regresijski 

koeficient 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

Št. preb. 6,90e-10 0,24 0,809 

BDP/preb. 5,98e-06 2,29 0,022 

Izd. za zdrav./preb. -1,88e-07 -0,01 0,994 

Konstanta 0,5723052 6,62 0,000 

 

rho |   0,969  

corr(u_i, X) = 0 (assumed) 
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Podrobnejši rezultati iz preglednice 13 so prikazani v prilogi 11. 

Korelacija med napako in regresijskimi koeficienti je privzeta (0). Parameter rho nakazuje, da 

je 96,9% variance pojasnjene z razlikami med državami. Velikost z vrednosti pod 2 narekuje, 

da število prebivalcev nima statistično značilnega vpliva na pojasnjevanje variabilnosti 

odvisne spremenljivke, enako velja za izdatke za zdravstvo na 1.000 prebivalcev.  

Za določitev optimalnega modela, ki ga bomo upoštevali, opravimo še Hausmanov test, ki 

testira, ali so specifične napake korelirane s pojasnjevalnimi spremenljivkami. Hausmanov 

test, ki to preverja, je podobneje prikazan v prilogi 12. Na osnovi statistično značilnega Hi 

kvadrat testa se odločimo za uporabo rezultatov modela fiksnih vplivov, saj se izkaže, da 

specifične napake niso korelirane s pojasnjevalnimi spremenljivkami. Model slučajnih 

vplivov zato opustimo.  

Na podlagi opravljene analize sklepamo, da preskrbljenost prebivalcev s splošnimi – 

družinskimi zdravniki na 1.000 prebivalcev, torej gostota zdravnikov in število prebivalcev 

nista statistično povezani spremenljivki. Analiza potrdi, da na preskrbljenost prebivalcev s 

splošnimi – družinskimi zdravniki na 1.000 prebivalcev pozitivno vpliva BDP na prebivalca. 

Na podlagi zapisanega prvo hipotezo zavrnemo. Povezava se po našem mnenju ni pokazala, 

saj preskrbljenost prebivalcev s splošnimi – družinskimi zdravniki na 1.000 prebivalcev ni 

odvisna od števila prebivalcev (mortalitete in natalitete), ampak je odvisna od posamezne 

države, koliko finančnih sredstev nameni za zdravstvo in posledično za financiranje 

specializacij splošnih zdravnikov. 

5.3.2 Pogostost obiskov pri splošnih zdravnikih 

V tem poglavju statistično testiramo hipotezo 2, ki se glasi: Število prebivalcev pozitivno 

vpliva na število stikov z zdravniki na prebivalca.  

Združena (angl. pooled ) regresija   

Vpliv števila prebivalcev na število stikov oziroma posvetov na prebivalca s splošnimi – 

družinskimi zdravniki analiziramo najprej za združene podatke vseh držav za 10 let z 

regresijskim modelom, ki smo ga ocenili z OLS (združeno regresijo) (Širec in Rebernik 2008, 

49–50): 

St_ stikovit = a + bSt_prebit + eit ,                       (7) 

i = 1, 2, …, 72, t = 1, 2, …, 6 

kjer je število stikov oziroma posvetov na prebivalca odvisna spremenljivka, a je stalni člen 

(konstanta), b regresijski koeficient, število prebivalecv je neodvisna spremenljivka, e 
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označuje slučajne vplive, i je število opazovanj (27 držav), t pa so leta (2000–2009) (Širec in 

Rebernik 2008, 49–50). Preverjamo torej vpliv števila prebivalcev na število stikov oziroma 

obiskov pri splošnem zdravniku na prebivalca (slika 5). 
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Slika 5: Odvisnost števila stikov z zdravnikom na prebivalca od števila prebivalcev  

Rezultati združene regresije glede odvisnosti števila stikov z zdravnikom na prebivalca od 

števila prebivalcev, so prikazani v preglednici 14. 

Preglednica 14: Rezultati združene regresijske analize glede odvisnosti števila stikov z 

zdravnikom na prebivalca od števila prebivalcev 

Povprečno število 

stikov na prebivalca 

Regresijski 

koeficient. 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

Število prebivalcev 1,17e-08    1,29    0,198      

Konstanta 6,197551 24,14    0,000     

 

      Determinacijski koeficient  =  0,0072 

Podrobnejši rezultati iz preglednice 14 so prikazani v prilogi 13. 

S pomočjo števila prebivalcev v državi pojasnimo le 0,7 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke, torej število stikov z osebnim zdravnikom na prebivalca. Število prebivalcev 

nima statistično značilnega vpliva na variiranje števila stikov z osebnim zdravnikom med 

državami in skozi preučevana leta. 
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Slika 6: Linearna odvisnost števila stikov z zdravnikom na prebivalca od števila 

prebivalcev 

V naslednjem koraku v model vključimo obe kontrolni spremenljivki (BDP na prebivalca in 

izdatke za zdravstvo na prebivalca). Rezultate regresijske analize prikazuje preglednica 15. 

Preglednica 15: Rezultati združene regresijske analize odvisnosti števila stikov z 

zdravnikom na prebivalca od števila prebivalcev z dodanimi 

kontrolnimi spremenljivkami 

Povp. št. stikov na 

prebivalca 

Regresijski 

koeficient. 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

BDP/preb. 0,0000187 0,55 0,582 

Izd. za zdrav./preb. -0,0008249 -2,03 0,044 

Št. preb. 2,15e-08 2,13 0,034 

Konstanta 7,348428 15,36 0,000 

 

Prilagojen determinacijski koeficient=  0,0433 

Podrobnejši rezultati iz preglednice 15 so prikazani v prilogi 14. S pomočjo treh neodvisnih 

spremenljivk pojasnimo 4,3 % variabilnosti odvisne spremenljivke. Ko dodamo kontrolni 

spremenljivki se izkaže, da na število stikov na prebivalca statistično značilno vplivajo izdatki 

za zdravstvo na prebivalca ter tudi število prebivalcev. Vendar pa je lahko sklep o pozitivnem 

vplivu števila prebivalcev na gostoto zdravnikov tvegan iz vsaj dveh razlogov: (i) izpustive 

katere od pomembnih spremenljivk, ki  (poleg upoštevanih kontrolnih spremenljivk) vplivajo 
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na število stikov z zdravniki na prebivalca; ii) neupoštevanja specifik posameznih držav, kar 

bi lahko rešili z vključitvijo fiksnih učinkov (sledi v nadaljevanju). 

Poglejmo si še parcialne korelacije v preglednici 16. 

Preglednica 16:  Parcialne korelacije za H2 

Povp. št. stikov na 

prebivalca 

Parcialni korelacijski 

koeficient 

Natančna stopnja 

značilnosti 

Št. prebivalcev  0,1423 0,0345 

BDP/preb. 0,0372 0,5823 

Izd. za zdrav./preb. -0,1358 0,0437 

 

Če pogledamo rezultate korelacijske analize v preglednici 16, opazimo, da je je število stikov 

na prebivalca pozitivno in statistično značilno povezano s številom prebivalcev in negativno 

ter statistično značilno povezano z izdatki za zdravstvo na prebivalca. Obe korelaciji sta zelo 

šibki. 

Model fiksnih vplivov:  LSDV regresija   

Z modelom fiksnih vplivov bomo ocenili vpliv števila prebivalcev na število stikov z 

zdravnikom na prebivalca tako, da bomo dodali slepo spremenljivko za vsako državo razen 

ene (Širec in Rebernik 2008, 50–51): 

St. stikovit = a + b st. preb. it + ci drzaveit + eit,           (8) 

kjer je ci diferenčni koeficient stalnega člena a, ki upošteva vpliv i-te države na število stikov 

z zdravniki na prebivalca.  

V prilogi 15 je prikazana ocena regresijskega modela fiksnih vplivov. Ta model dovoljuje, da 

je število stikov z zdravniki na prebivalca med državami različen in to iz drugih razlogov, kot 

jih opisujejo vključene neodvisne spremenljivke. Za vsako državo ustvarimo slepo 

spremenljivko in jo vključimo v model. To nam omogoča, da nadzorujemo neopazovano 

heterogenost med državami in lahko bolj zanesljivo ocenimo čisti učinek vpliva števila 

prebivalcev na število stikov z zdravniki na prebivalca. Fiksni učinki razlagajo tisti del 

vrednosti odvisne spremenljivke, ki ga ne moremo pojasniti ali povezati z nobeno od 

pojasnjevalnih spremenljivk v modelu in je specifičen za vsako od vključenih držav.  

Preglednica 17 kaže rezultate ocene regresijskega modela fiksnih vplivov. Prilagojen 

determinacijski koeficient (97,7 %, glej prilogo 15) nam pove, kolikšen delež variiranja 

odvisne spremenljivke smo uspeli pojasniti z variiranjem neodvisnih spremenljivk. 
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Preglednica 17: Rezultati ocene regresijskega modela fiksnih vplivov za H2 

Pov. št. stikov na 

prebivalca 

Regresijski 

koeficient. 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

Št. preb. -1,71e-07 -2,22 0,028 

Konstanta 9,352339 7,02 0,000 

          

rho |  0,99216749    

corr(u_i, Xb)  = -0,8001                         

Podrobnejši rezultati iz preglednice 17 so prikazani v prilogi 16. 

Velikost t statistike za regresijski koeficient števila prebivalcev (nad 2) narekuje, da ima 

število prebivalcev negativen in statistično značilni vpliv na število stikov z zdraviki na 

prebivalca. Parameter rho nakazuje, da je 99,2 % variance pojasnjene z razlikami med 

državami.  

V model dodamo še kontrolni spremenljivki in ga ocenimo. Rezultate prikazuje preglednica 

18. 

Preglednica 18: Rezultati ocene regresijskega modela fiksnih vplivov z dodanimi 

kontrolnimi spremenljivkami za H2 

Pov. št. stikov na 

prebivalca 

Regresijski 

koeficient. 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

BDP/preb. -5,60e-06 -0,38 0,707 

Izd. za zdrav./preb. 0,0001725 0,99 0,321 

Št. preb. -1,74e-07 -1,67 0,097 

Konstanta 9,192643 5,30 0,000 

     

rho |  0,99233891      

corr(u_i, Xb)  = -0,8019                         

Podrobnejši rezultati iz preglednice 18 so prikazani v prilogi 17. 

Regresijski koeficient in pripadajoča vrednost t-testa za število prebivalcev narekujeta, da ima 

število prebivalcev negativen, a statistično neznačilen ali zelo šibko značilen vpliv na število 

stikov z zdraviki na prebivalca. Parameter rho nakazuje, da je 99,2 % variance pojasnjene z 

razlikami med državami.  

Model fiksnih vplivov nadzira vse časovno nespremenljive razlike med državami. Ocene 

koeficientov torej niso pristranske, saj smo značilnosti, ki so v času nespremenljive, 

upoštevali z vključitvijo slepih ali nepravih (angl. dummy) spremenljivk. Model fiksnih 

vplivov je namenjen opazovanju vzrokom sprememb znotraj držav.  
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Model slučajnih vplivov (random effects model) 

Rezultati ocene regresijskega modela slučajnih vplivov so razvidni iz priloge 18. Iz rezultatov 

analize je razbrati, da število prebivalcev nima statistično značilnega vpliva na variabilnosti 

števila stika z zdravniki na prebivalca  

Preglednica 19: Rezultati ocene multivariatnega regresijskega modela slučajnih vplivov 

za H2 

Pov. št. stikov na 

prebivalca 

Regresijski 

koeficient. 

t-statistika Natančna stopnja 

značilnosti 

Št. preb. 4,45e-09 0,36 0,719 

BDP/preb. -6,74e-07 -0,06 0,952 

Izd. za zdrav./preb. 0,0000504 0,25 0,802 

Konstanta 6,169806 6,20 0,000 

     

rho |  0,97786613       

corr(u_i, Xb)  = 0 (assumed)                 

Podrobnejši rezultati iz preglednice 19 so prikazani v prilogi 19. 

Korelacija med napako in regresijskimi koeficienti je privzeta (0). Parameter rho nakazuje, da 

je 97,8% variance pojasnjene z razlikami med državami. Velikost t vrednosti pod 2 narekuje, 

da število prebivalcev nima statistično značilnega vpliva na pojasnjevanje variabilnosti 

odvisne spremenljivke, enako velja za kontrolni spremenljivki.  

Za določitev optimalnega modela, ki ga bomo upoštevali, opravimo še Hausmanov test, ki 

testira, ali so specifične napake korelirane s pojasnjevalnimi spremenljivkami. Hausmanov 

test, ki to preverja, je podobneje prikazan v prilogi 20. Na osnovi statistično značilnega Hi 

kvadrata se odločimo za uporabo rezultatov modela fiksnih vplivov, saj se izkaže, da 

specifične napake niso korelirane s pojasnjevalnimi spremenljivkami. Model slučajnih 

vplivov zato opustimo.  

Na podlagi opravljene analize lahko zaključimo, da število prebivalcev sicer negativno, a 

statistično zelo šibko značilno vpliva na število stikov z zdravnikom na prebivalca. Po 

velikosti pa je ta vpliv majhen. Na podlagi preučenega drugo hipotezo zavrnemo. 
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5.3.3 Sistemi financiranja dela splošnih zdravnikov 

Na podlagi preučene literature in ugotovitve drugih avtorjev smo preučili sisteme financiranja 

dela splošnih – družinskih zdravnikov, za katere predvidevamo, da so med izbranimi 

državami EU različni in so prilagojeni glede na organizacijo osnovnega zdravstva – javnega 

ali zasebnega. Zato smo oblikovali naslednje raziskovalne vprašanje: 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali so sistemi financiranja dela splošnih – družinskih zdravnikov 

med izbranimi državami EU različni in prilagojeni glede na organizacijo osnovnega zdravstva 

– javnega ali zasebnega? 

Dostopnost zdravstvene službe na osnovni ravni in njeno poslanstvo močno vplivata na obliko 

in strukturo ambulantne dejavnosti. Osnovna raven določa dinamiko in vsebino obravnave 

tudi na višjih ravneh obravnave. Vratarski sistem po eni strani omogoča boljše triažiranje 

bolnikov, po drugi strani pa tudi bolje obvladuje povpraševanje po specialističnih storitvah 

(Albreht 2005b). V državah EU poznamo različne sisteme financiranja osnovnih zdravstvenih 

storitev, in sicer storitveni sistem, glavarina ali kombinirano financiranje. Katerega od 

načinov plačevanja zdravstvenih storitev posamezna država izbere in uveljavi, je odvisno 

predvsem od tega, kakšne cilje si na področju osnovne zdravstvene dejavnosti zastavlja in kaj 

želi spodbujati ali upočasnjevati. V državah, kjer je v ospredju zahteva po omejitvi ali celo 

zmanjšanju sredstev za zdravstveno varstvo, uporabljajo sistem plačila za glavarino. Takšen 

način plačevanja je najbolj uveljavljen v državah z nacionalnim zdravstvenim varstvom, kar 

pomeni, da je sistem pod pritiskom splošnih, zunanjih, ekonomskih, demografskih in 

socialnih sprememb, pa tudi novih medicinskih metod in postopkov. Države z 

zavarovalniškim sistemom se nagibajo k storitvenemu sistemu. V tržno naravnanih sistemih 

uporabljajo samo storitveni sitem. V nekaterih primerih se glavarina kombinira tudi s 

plačilom nekaterih storitev (Svenšek in Wahl 2007, 5–20).  

Preglednica 20 prikazuje povzetek sistema plačevanja osnovnega zdravstva v Sloveniji, 

Veliki Britaniji, Nemčiji, na Češkem, Švedskem in Danskem. Sistemi so podrobneje opisani 

že v poglavjih 3 in 4.  
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Preglednica 20: Sistemi financiranja dela splošnih – družinskih zdravnikov v Sloveniji, 

Veliki Britaniji, Nemčiji, na Češkem, Švedskem in Danskem 

Seznam 

držav 

Sistemi financiranja dela 

splošnega – družinskega 

zdravnika 

Značilnosti sistema 

Slovenija 
Mešani sistem financiranja na 

ravni zdravstvenega sistema 

Glavarina in plačilo po storitvah pri 

zasebnikih s koncesijo, pri zasebnikih brez 

koncesije pa plačilo storitev. V javnem 

sektorju plača. 

Velika 

Britanija 

Mešani sistem financiranja na 

ravni pacienta 

Glavarina in plačilo storitev, dodatki pri 

plačilu na promocijo zdravja pri 

državljanih. 

Nemčija Plačilo storitev 
Plačilo storitev, ki so opredeljene v 

točkah. 

Češka 
Mešani sistem financiranja na 

ravni pacienta 

Glavarina in plačilo storitev samo za 

nekatere vrste storitev. 

Švedska 
Mešani sistem financiranja na 

ravni zdravstvenega sistema 

V zdravstvenih centrih dobijo plačo za 

opravljeno delo, pri zasebnikih pa 

glavarino in plačilo storitev. 

Danska 
Mešani sistem financiranja na 

ravni pacienta 

Glavarina in plačilo posameznih storitev, 

za nekatere storitve so uvedena doplačila 

pacientov. 

Iz preglednice 20 je razvidno, da imajo vse države, razen Nemčije, v uporabi mešane sisteme 

financiranja dela splošnih – družinskih zdravnikov, ki vključujejo plačilo glavarine in storitev, 

na Švedskem pa plačo. Plačilo po storitvah se uporablja v državah, kjer splošni zdravnik nima 

vloge vratarja, pacienti pa si lahko prosto izbirajo izvajalca osnovne zdravstvene dejavnosti. 

V sistemih, kjer prevladuje glavarina, pa imajo splošni zdravniki vlogo vratarja. Vloga 

vratarja poudarja ključno vlogo splošnega zdravnika pri zagotavljanju racionalne in 

kakovostne zdravstvene oskrbe v obstoječem zdravstvenem sistemu. Izvajalci, ki so plačani 

po storitvah, že vnaprej vedo, za kaj in kako bodo plačani, zagotovljena jim je preglednost, 

analiza in kontrola nad delom. Slabost sistema se kaže v tem, da lahko povečuje stroške dela 

in izvajalce lahko spodbuja k nepotrebnim preiskavam. Glavarinski sistem omogoča 

enostavnost pri evidentiranju storitev, enostavnost pri uskladitvi stroškov z razpoložljivimi 

finančnimi sredstvi in ne sili zdravnika k pretiranemu opravljanju storitev. Slabost tega 

sistema pa je v tem, da vodi v premajhno preskrbljenost in zanemarjanje bolnikov ter 

onemogoča analizo dela. Zdravstveni sistemi s fiksno plačo omogočajo veliko enostavnost v 

evidentiranju in enostavnost pri uskladitvi stroškov z razpoložljivimi sredstvi. V tem sistemu 

pa zavarovanec nima vpliva na delo izvajalca in vodi v premajhno skrb za bolnika ter 

skromno obravnavo.  



 

52 

 

Na podlagi preučene literature in ugotovitve drugih avtorjev lahko sklepamo, da so sistemi 

financiranja dela splošnih – družinskih zdravnikov med izbranimi državami EU različni in 

prilagojeni glede na organizacijo osnovnega zdravstva – javnega ali zasebnega.  
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6 SKLEP 

V zadnjih desetletjih je močno narasel pomen in obseg osnovnega zdravstva ter vpeljal nova 

razmerja med bolnišničnim in osnovnim zdravstvom ter med zdravniki specialisti in 

splošnimi zdravniki. Glavni namen magistrske naloge je bil prikazati dosedanji sistem 

organiziranosti in financiranja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji in v izbranih 

državah EU ter prikazati pomen osnovnega zdravstva kot vstopne točke bolnika v celotni 

zdravstveni sistem, ki pomembno vpliva na učinkovito delovanje celotnega zdravstvenega 

sistema. V svetu tako obstajajo različni sistemi organiziranosti osnovnega zdravstva, ki se 

med seboj razlikujejo po vlogah splošnih zdravnikov. Običajno je stik s splošnim zdravnikom 

prvi zdravstveni stik v okviru sistema zdravstvenega varstva. Treba je izhajati iz dejstva, da 

svojim uporabnikom nudi odprt in neomejen dostop ter se ukvarja z vsemi vrstami 

zdravstvenih težav ne glede na spol, starost in druge značilnosti osebe. S pravočasnimi 

preventivnimi pregledi in uspešnim zdravljenjem na osnovni ravni lahko splošni zdravniki in 

ostalo osebje izboljšajo zdravje prebivalcev ter posledično znižajo stroške morebitnega 

zdravljenja v prihodnje.  

V magistrski nalogi smo opazovali vlogo splošnega zdravnika kot nosilca dejavnosti, 

prikazali razlike med javnim in zasebnim sektorjem ter opisali načine financiranja dela 

zdravnikov. Večina držav uporablja mešane sisteme plačil z glavarino in plačilo storitev, 

ponekod pa še vedno prevladujejo zaposleni zdravniki s plačo. Trenutno veljajo za cenejše in 

učinkovitejše sistemi s splošnimi zdravniki, ki imajo vlogo vratarja. Vendar je vsak sistem 

zaznamovan s kulturo, tradicijo in političnimi posebnostmi, zaradi česar je težko najti enoten 

in maksimalno učinkovit model. Iskanje najboljšega se bo v prihodnje zagotovo nadaljeval z 

novimi reformami, ki jih je trenutno nemogoče napovedati. 

6.1 Glavne ugotovitve 

Raziskava, opisana v tej nalogi, je pokazala, da preskrbljenost prebivalcev s splošnimi – 

družinskimi zdravniki na 1.000 prebivalcev, torej gostota zdravnikov in število prebivalcev 

nista statistično povezani spremenljivki. Med opazovanjem kontrolnih spremenljivko smo 

ugotovili, da kontrolna spremenljivka BDP na prebivalca statistično značilno in pozitivno 

vpliva na število zdravnikov na 1.000 prebivalcev, izdatki za zdravstvo na prebivalca pa ne 

vplivajo. 

Na podlagi opravljene raziskave tudi sklepamo, da število prebivalcev ne vpliva na povprečno 

število stikov oziroma posvetov z zdravikom na prebivalcev oziroma je ta vpliv negativen a 

majhen. 
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Z analizo smo tudi ugotovili, da so sistemi financiranja dela splošnih zdravnikov med 

izbranimi državami EU različni in prilagojeni glede na organizacijo osnovnega zdravstva – 

javnega ali zasebnega.  

6.2 Predlagane rešitve in implikacije 

Potrebe po osnovnem zdravstvu se povečujejo, zato bi bilo smiselno razmišljati o povečanju 

nabora storitev in o širitvah programov ter posledično o novih oblikah in možnostih 

financiranja. Za ustreznejšo prerazporeditev finančnih sredstev med izvajalce osnovnega 

zdravstva predlagamo vzpostavitev sistema nadzora nad njihovo realizacijo, uspešnostjo in 

kakovostjo dela javnega zavoda ali zasebnega izvajalca. Na osnovni ravni bi bilo treba na 

novo določiti obseg storitev in standarde glavarinskih dejavnosti, tako da bi bili primerljivi 

znotraj držav EU, na ta način pa bi bili tudi zdravniki enako obremenjeni. Previsoka glavarina 

lahko vpliva na slabšo kakovost dela in na višje stroške dolgotrajnejšega zdravljenja.  

Pri razporejanju finančnih sredstev bi bilo treba dobro preučiti potrebe posameznih regij po 

posameznih državah in jih razporediti glede na njihove dejanske potrebe. Delo kadra na 

osnovni ravni bi bilo treba reorganizirati in vzpodbujati racionalnost in učinkovitost njihovega 

dela ter vzpostaviti sistem nagrajevanja. Sistem financiranja naj tudi v prihodnje ostane 

solidaren in naj temelji na pravičnosti, dostopnosti in enakosti do vseh prebivalcev. Za 

finančno vzdržnost takega sistema predlagamo nove oblike financiranja osnovne zdravstvene 

dejavnosti in preusmeritev na preventivne programe (npr. prerazporejanje finančnih sredstev 

iz nedoseganje programov v nove programe). S kakovostnim in rednim izvajanjem 

preventivnih programov lahko preprečimo in zgodaj odkrijemo marsikatero bolezen in s tem 

prihranimo morebitne stroške bodočega zdravljenja. Predlagamo tudi, da je osnovno 

zdravstvo, ki je del primarnega zdravstvenega varstva, organizirano lokalno in pod nadzorom 

države. Podeljevanje koncesij mora biti obvezno pod državnih nadzorom in v sodelovanju z 

lokalnimi oblastmi, ki pozna potrebe svojih prebivalcev. Zdravstveni dom mora še naprej 

ostati nosilec primarne zdravstvene dejavnosti in se v čim večji meri usmeriti v preventivne 

programe. 
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Priloga 1 

Deskriptivna statistika 

Število prebivalcev po državah 

Št. prebivalcev N Povprečje Min Max 

Avstrija 10 8.191.744.0 8.011.566 8.363.040 

Belgija 10 10.500.000.0 10.300.000 10.800.000 

Bolgarija 10 7.786.430.0 7.585.131 8.170.172 

Češka 10 10.300.000.0 10.200.000 10.500.000 

Ciper 10 752.871.3 693.789 841.353 

Danska 10 5.417.146.0 5.337.344 5.5194.41 

Estonija 10 1.350.737.0 1.340.271 1.369.515 

Finska 10 5.245.935.0 5.176.203 5.338.874 

Francija 10 60.900.000.0 59.100.000 62.600.000 

Grčija 10 11.100.000.0 10.900.000 11.300.000 

Irska 10 4.117.300.0 3.789.500 4.459.300 

Italija 10 58.400.000.0 56.900.000 60.200.000 

Latvija 10 2.309.027.0 2.254.834 2.372.984 

Litva 10 3.422.127.0 3.339.455 3.499.536 

Luksemburg 10 462.879.9 436.303 493.500 

Madžarska 10 10.100.000.0 10.000.000 10.200.000 

Malta 10 401.970.0 385.809 413.991 

Nemcija 10 82.300.000.0 81.900.000 82.500.000 

Nizozemska 10 16.300.000.0 15.900.000 16.500.000 

Poljska 10 38.200.000.0 38.100.000 38.300.000 

Portugalska 10 10.500.000.0 10.200.000 10.600.000 

Romunija 10 21.800.000.0 21.500.000 22.400.000 

Slovaška 10 5.392.237.0 5.378.809 5.418.374 

Slovenija 10 2.000.853.0 1.985.406 2.020.123 

Španija 10 43.100.000.0 40.300.000 45.900.000 

Švedska 10 9.042.197.0 8.872.112 9.299.000 

Velika britanija 10 59.700.000.0 58.900.000 60.900.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 1 

BDP na prebivalca po državah EUR na prebivalca 

BDP/prebivalca N Povprečje Min Max 

Avstrija 10 33.749.6 28.769 39.847 

Belgija 10 32.249.8 27.608 36.877 

Bolgarija 10 9.896.5 6.308 14.034 

Češka 10 20.399.1 14.991 25.858 

Ciper 10 24.818.3 19.434 31.353 

Danska 10 33.579.3 28.825 39.405 

Estonija 10 15.868.2 9.880 21.760 

Finska 10 31.010.9 25.650 37.795 

Francija 10 29.835.8 25.325 34.211 

Grčija 10 24.656.9 18.410 30.359 

Irska 10 37.312.4 28.635 45.472 

Italija 10 29.003.8 25.591 33.270 

Latvija 10 12.911.7 8.040 18.324 

Litva 10 13.913.6 8.612 19.676 

Luksemburg 10 69.536.4 53.645 88.972 

Madžarska 10 16.770.9 12.264 20.596 

Malta 10 21.106.9 17.937 24.905 

Nemcija 10 31.303.5 25.942 37.175 

Nizozemska 10 35.420.7 29.399 42.848 

Poljska 10 14.055.3 10.512 18.905 

Portugalska 10 21.263.9 17.748 24.947 

Romunija 10 9.770.4 5.660 14.756 

Slovaška 10 16.589.7 10.995 23.312 

Slovenija 10 23.061.2 17.472 29.117 

Španija 10 27.395.7 21.320 33.212 

Švedska 10 33.227.0 27.957 39.591 

Velika britanija 10 31.937.5 26.068 36.883 

 

Najnižji BDP na prebivalca je imela v povprečju Romunija, najvišji pa Luksemburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 1 

Izdatki za zdravstvo na prebivalca po državah v EUR na prebivalca 

Izdatki za zdravstvo/prebivalca N Povprečje Min Max 

Avstrija 10 3.472.4 2.862 4.289 

Belgija 10 3.095.6 2.245 3.946 

Bolgarija 0       

Češka 10 1.462.1 981 2.108 

Ciper 9 1.490.0 1.127 1.943 

Danska 10 3.307.2 2.508 4.348 

Estonija 10 868.1 521 1.393 

Finska 10 2.532.3 1.853 3.226 

Francija 10 3.258.8 2.553 3.978 

Grčija 8 2.121.8 1.451 2.724 

Irska 10 2.872.6 1.768 3.784 

Italija 10 2.537.3 2.064 3.137 

Latvija 9 760.6 385 1.209 

Litva 10 868.9 516 1.310 

Luksemburg 10 4.045.4 3.182 4.808 

Madžarska 10 1.286.1 853 1.511 

Malta 10 1.689.1 1.304 2.106 

Nemcija 10 3.350.1 2.669 4.218 

Nizozemska 9 3.264.7 2.340 4.241 

Poljska 9 849.7 583 1.265 

Portugalska 9 2.053.3 1.654 2.508 

Romunija 9 372.9 220 708 

Slovaška 9 1.090.3 604 1.859 

Slovenija 9 1.891.9 1.453 2.451 

Španija 9 2.175.8 1.537 2.971 

Švedska 9 2.945.2 2.286 3.644 

Velika britanija 9 2.548.7 1.828 3.281 

 

Glede na izdatke za zdravstvo na prebivalca je imela v povprečju najmanj izdatkov Romunija, 

največ pa Luksemburg, za Bolgarijo podatkov ni.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 1 

Število splošnih zdravnikov na 1.000 prebivalcev po državah 

Št. zdravnikov/1.000 prebivalcev N Povprečje Min Max 

Avstrija 10 1.46 1.37 1.55 

Belgija 10 1.18 1.14 1.20 

Bolgarija 8 0.66 0.63 0.69 

Češka 6 0.72 0.70 0.73 

Ciper 1 0.42 0.42 0.42 

Danska 9 0.67 0.65 0.70 

Estonija 10 0.90 0.81 0.99 

Finska 5 1.02 1.01 1.03 

Francija 10 1.63 1.61 1.65 

Grčija 5 0.27 0.25 0.31 

Irska 10 0.52 0.48 0.55 

Italija 10 0.81 0.78 0.83 

Latvija 10 0.51 0.41 0.58 

Litva 10 0.64 0.52 0.69 

Luksemburg 10 0.73 0.64 0.82 

Madžarska 1 0.35 0.35 0.35 

Malta 2 0.70 0.69 0.72 

Nemcija 10 0.66 0.65 0.67 

Nizozemska 9 0.66 0.61 0.72 

Poljska 10 0.14 0.08 0.22 

Portugalska 10 1.68 1.54 1.90 

Romunija 7 0.87 0.56 1.27 

Slovaška 1 0.41 0.41 0.41 

Slovenija 5 0.49 0.48 0.50 

Španija 5 0.72 0.70 0.74 

Švedska 9 0.58 0.53 0.62 

Velika britanija 10 0.71 0.64 0.81 

 

Najmanj zdravnikov na 1.000 prebivalcev je bilo v povprečju na Poljskem, največ pa na 

Portugalskem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 1 

Število stikov na leto s splošnim zdravnikom na prebivalca po državah 

Št. stikov/prebivalca N Povprečje Min Max 

Avstrija 10 6.75 6.70 6.90 

Belgija 10 7.15 6.90 7.45 

Bolgarija 0       

Češka 10 14.57 13.00 15.20 

Ciper 9 1.96 1.79 2.10 

Danska 10 3.99 3.36 4.60 

Estonija 10 6.91 6.44 7.40 

Finska 10 4.26 4.20 4.30 

Francija 10 7.10 6.85 7.50 

Grčija 7 4.09 3.90 4.30 

Irska 1 3.30 3.30 3.30 

Italija 2 6.55 6.10 7.00 

Latvija 10 5.21 4.60 6.00 

Litva 10 6.66 6.40 7.01 

Luksemburg 10 6.16 6.00 6.30 

Madžarska 10 11.90 10.80 12.90 

Malta 10 2.59 2.33 3.60 

Nemcija 10 7.46 7.00 8.20 

Nizozemska 10 5.64 5.30 5.90 

Poljska 10 6.21 5.40 6.80 

Portugalska 10 3.86 3.50 4.30 

Romunija 10 5.48 4.70 5.90 

Slovaška 9 13.43 11.07 16.26 

Slovenija 10 6.76 6.39 7.23 

Španija 4 8.45 7.50 9.50 

Švedska 10 2.85 2.80 3.00 

Velika britanija 10 5.26 5.00 5.90 

 

Najmanj stikov z zdravnikom na prebivalca je bilo v povprečju na Cipru, največ pa na 

Češkem, za Bolgarijo ni podatka.  

 

Vira: Http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT 

         Http://data.euro.who.int/hfadb/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 2 

 

Število splošnih zdravnikov na 1.000 prebivalcev od leta 2000 do leta 2009 

 

 

Države/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Avstrija 1,37 1,40 1,40 1,42 1,44 1,47 1,51 1,53 1,53 1,55 

2 Belgija 1,20 1,20 1,19 1,19 1,19 1,18 1,18 1,16 1,15 1,14 

3 Bolgarija      0,67 0,68 0,69 0,68 0,67 0,65 0,63 0,65 

4 Ciper 0,42                   

5 Ceska 0,73         0,73 0,72 0,71 0,70 0,70 

6 Danska 0,65 0,66 0,66 0,65 0,70 0,69 0,69 0,69 0,67   

7 Estonija 0,99 0,96 0,96 0,97 0,98 0,81 0,82 0,85 0,86 0,82 

8 Finska           1,01 1,02 1,01 1,03 1,02 

9 Francija 1,62 1,63 1,64 1,65 1,65 1,65 1,64 1,63 1,63 1,61 

10 Nemčija  0,66 0,66 0,67 0,66 0,66 0,67 0,66 0,66 0,65 0,65 

11 Grčija           0,26 0,25 0,31 0,27 0,28 

12 Madžarska                   0,35 

13 Irska 0,48 0,49 0,52 0,51 0,52 0,51 0,51 0,53 0,53 0,55 

14 Italija 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81 0,80 0,79 0,79 0,79 0,78 

15 Latvija  0,41 0,41 0,44 0,45 0,53 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 

16 Litvija 0,52 0,56 0,61 0,64 0,65 0,65 0,67 0,69 0,68 0,69 

17 Luksemburg 0,64 0,65 0,67 0,67 0,69 0,78 0,77 0,82 0,82 0,80 

18 Malta                 0,72 0,69 

19 Nizozemska 0,61 0,63 0,63 0,65 0,65 0,67 0,69 0,70 0,72   

20 Poljska 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,22 0,21 

21 Portugalska 1,54 1,57 1,59 1,61 1,63 1,68 1,71 1,77 1,84 1,90 

22 Romunija     0,69   0,56 0,67 0,82 1,23 1,28 0,83 

23 Slovaška               0,41     

24 Slovenija           0,48 0,48 0,50 0,50 0,50 

25 Španija           0,72 0,73 0,70 0,73 0,74 

26 Švedska 0,53 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 0,62   

27 Velika Britanija 0,64 0,65 0,66 0,68 0,70 0,73 0,74 0,75 0,77 0,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 3 

Povprečno število stikov s splošnim zdravnikom na prebivalca na leto od leta 2000 do leta 

2009 

 

 

Države/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Avstrija 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9 

2 Belgija 7,45 7,4 7,3 7,3 7,1 7 7 7 6,9 7 

3 Bolgarija 

          4 Ciper 1,99 1,79 1,83 1,91 2,01 2,03 1,98 2,03 2,1 

 5 Ceska 14,8 14,8 14,8 15 15,2 15,2 15 14,6 13,3 13 

6 Danska 3,37 3,36 3,7 3,91 4,04 4,08 4,1 4,15 4,6 4,6 

7 Estonija 6,7 6,5 6,44 6,6 6,8 6,9 7,1 7,4 7,4 7,3 

8 Finska 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 

9 Francija 6,9 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7 7 6,9 6,9 

10 Nemčija  7,2 7,4 7,5 7,5 7 7,4 7,3 7,4 7,7 8,2 

11 Grčija 4,3 4 4 4,2 4,2 3,9 4 

   12 Madžarska 11,1 11,3 11,9 12,2 12,6 12,9 12,9 10,8 11,3 12 

13 Irska 

       

3,3 

  14 Italija 6,1 

    

7 

    15 Latvija 4,8 4,8 4,6 4,8 5 5,2 5,5 5,8 6 5,6 

16 Litvija 6,4 6,6 6,4 6,5 6,6 6,77 6,58 6,85 7,01 6,85 

17 Luksemburg 6,1 6,2 6,2 6,3 6,1 6,1 6 6,1 6,2 6,3 

18 Malta 2,49 2,54 2,54 2,33 2,4 2,6 3,6 2,55 2,39 2,46 

19 Nizozemska 5,9 5,8 5,6 5,5 5,3 5,4 5,6 5,7 5,9 5,7 

20 Poljska 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,6 6,8 6,8 6,8 

21 Portugalska 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 4,1 4,3 4,1 

22 Romunija 5,1 5,4 5,7 5,6 5,8 5,9 5,6 5,6 5,4 4,7 

23 Slovaška 16,26 14,61 14,48 12,96 13 12,45 11,07 12,45 13,56 13,03 

24 Slovenija 6,83 6,68 6,39 6,86 6,98 7,23 6,59 6,71 6,72 6,62 

25 Španija 

 

8,7 

 

9,5 

  

8,1 

  

7,5 

26 Švedska 2,8 2,9 3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 

27 Velika Britanija 5,3 5,1 5,7 5,2 5,3 5 5,1 5 5,9 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 4 

Rezultati združene regresijske analize odvisnosti števila zdravnikov na 1.000 prebivalcev od 

število prebivalcev 

 

                                                                              
       _cons     .7843082   .0368448    21.29   0.000     .7116564    .8569601
     st_preb     1.06e-09   1.14e-09     0.93   0.354    -1.19e-09    3.31e-09
                                                                              
zdr_1000preb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    31.7729867   202  .157292013           Root MSE      =  .39673
                                                       Adj R-squared = -0.0007
    Residual    31.6371095   201  .157398555           R-squared     =  0.0043
       Model    .135877134     1  .135877134           Prob > F      =  0.3539
                                                       F(  1,   201) =    0.86
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 5 

Rezultati združene regresijske analize z dodanimi kontrolnimi spremenljivkami za H1 

 

       _cons     .6650585    .067259     9.89   0.000     .5323508    .7977662
     st_preb    -1.84e-09   1.16e-09    -1.59   0.114    -4.13e-09    4.47e-10
izdatki_preb     .0003089   .0000495     6.24   0.000     .0002112    .0004066
    bdp_preb    -.0000191   4.06e-06    -4.70   0.000    -.0000271   -.0000111
                                                                              
zdr_1000preb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    29.3150829   185  .158459907           Root MSE      =  .36155
                                                       Adj R-squared =  0.1751
    Residual    23.7906133   182  .130717656           R-squared     =  0.1885
       Model    5.52446955     3  1.84148985           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,   182) =   14.09
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 6 

Rezultati ocene regresijskega modela LSDV za H1 

 

                                                                              
       _cons     1.402489   .0996607    14.07   0.000     1.205798    1.599181
    _Idrz_27    -1.123517   .6115889    -1.84   0.068    -2.330557    .0835224
    _Idrz_26    -.8868599   .0343483   -25.82   0.000    -.9546501   -.8190697
    _Idrz_25     -1.00375   .4351501    -2.31   0.022    -1.862568   -.1449325
    _Idrz_24    -.9250941   .0830938   -11.13   0.000    -1.089089   -.7610993
    _Idrz_23    -1.031702   .0821523   -12.56   0.000    -1.193839   -.8695658
    _Idrz_22    -.6922524   .1627102    -4.25   0.000    -1.013379   -.3711255
    _Idrz_21     .2053573   .0420057     4.89   0.000     .1224542    .2882603
    _Idrz_20    -1.540852   .3567081    -4.32   0.000    -2.244855   -.8368483
    _Idrz_19    -.8593258   .1008288    -8.52   0.000    -1.058323   -.6603289
    _Idrz_18     -1.34054   .8788157    -1.53   0.129    -3.074982    .3939012
    _Idrz_17    -.7004895   .1075929    -6.51   0.000    -.9128361   -.4881428
    _Idrz_16    -1.125301    .078255   -14.38   0.000    -1.279746   -.9708559
    _Idrz_15    -.6748519   .0970149    -6.96   0.000    -.8663217    -.483382
    _Idrz_14      -.79135   .0649677   -12.18   0.000     -.919571    -.663129
    _Idrz_13    -.9072636   .0767136   -11.83   0.000    -1.058667   -.7558607
    _Idrz_12    -1.020608   .5954529    -1.71   0.088    -2.195802    .1545848
    _Idrz_11    -.9174002   .0579473   -15.83   0.000    -1.031766   -.8030347
    _Idrz_10    -1.209804   .0529724   -22.84   0.000    -1.314351   -1.105256
     _Idrz_9    -.2120243   .6254434    -0.34   0.735    -1.446407    1.022359
     _Idrz_8    -.4229245    .052183    -8.10   0.000    -.5259135   -.3199355
     _Idrz_7    -.5103019   .0871567    -5.85   0.000    -.6823155   -.3382883
     _Idrz_6    -.7684274   .0466299   -16.48   0.000    -.8604567    -.676398
     _Idrz_5    -.9875293   .1163782    -8.49   0.000    -1.217215   -.7578439
     _Idrz_4    -.7625788   .0448992   -16.98   0.000    -.8511925   -.6739651
     _Idrz_3    -.7935918   .0344566   -23.03   0.000    -.8615959   -.7255878
     _Idrz_2    -.3006429   .0420059    -7.16   0.000    -.3835463   -.2177395
     st_preb     7.26e-09   1.18e-08     0.61   0.541    -1.61e-08    3.06e-08
                                                                              
zdr_1000preb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    31.7716887   202  .157285587           Root MSE      =  .07169
                                                       Adj R-squared =  0.9673
    Residual    .899398074   175  .005139418           R-squared     =  0.9717
       Model    30.8722906    27  1.14341817           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 27,   175) =  222.48
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     203

i.drz             _Idrz_1-27          (naturally coded; _Idrz_1 omitted)
. xi: regress zdr_1000preb st_preb i.drz

 

 

Legenda za slepe spremenljivke Idrz_i (ponasnilo oznake »i«): 

1. Avstrija 

2. Belgija 

3. Bolgarija 

4. Češk 

5. Ciper 

6. Danska 

7. Estonija 

8. Finska 

9. Francija 

10. Grčija 

11. Irska 

12. Italija 

13. Latvija 

14. Litva 

15. Luksemburg 

16. Madžarska 

17. Malta 

18. Nemčija 

19. Nizozemska 

20. Poljska 

21. Portugalska 

22. Romunija 

23. Slovaška 

24. Slovenija 

25. Španija 

26. Švedska 

27. Velika Britanija



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 7 

Rezultati ocene regresijskega modela LSDV (s slepimi spremenljivkami za države) z 

vključenimi kotrolnimi spremenljivkami za H1 

 

                                                                              
       _cons     1.414744   .0980654    14.43   0.000     1.221047    1.608442
    _Idrz_27     .4454835    .694085     0.64   0.522    -.9254657    1.816433
    _Idrz_26    -.8500941   .0356611   -23.84   0.000    -.9205314   -.7796567
    _Idrz_25     .1192016   .4924109     0.24   0.809     -.853403    1.091806
    _Idrz_24    -1.055875   .0833468   -12.67   0.000    -1.220501   -.8912493
    _Idrz_23    -1.020313   .0761293   -13.40   0.000    -1.170683   -.8699431
    _Idrz_22    -.1107212   .2070757    -0.53   0.594    -.5197349    .2982926
    _Idrz_21     .3413364   .0524456     6.51   0.000     .2377464    .4449264
    _Idrz_20    -.4940015   .4203841    -1.18   0.242     -1.32434    .3363367
    _Idrz_19    -.6198182   .1140373    -5.44   0.000    -.8450634    -.394573
    _Idrz_18     .9173223   .9870399     0.93   0.354    -1.032268    2.866913
    _Idrz_17    -.8672967   .1066916    -8.13   0.000    -1.078033   -.6565607
    _Idrz_16    -.9692882   .0829937   -11.68   0.000    -1.133216     -.80536
    _Idrz_15    -1.121604    .116067    -9.66   0.000    -1.350858   -.8923497
    _Idrz_14    -.7905358   .0617918   -12.79   0.000    -.9125863   -.6684852
    _Idrz_13    -.9382248   .0734354   -12.78   0.000    -1.083274   -.7931759
    _Idrz_12     .5359184   .6765309     0.79   0.429    -.8003581    1.872195
    _Idrz_11    -1.054077   .0582159   -18.11   0.000    -1.169064   -.9390892
    _Idrz_10    -1.068737   .0639293   -16.72   0.000    -1.195009   -.9424641
     _Idrz_9     1.407852   .7026914     2.00   0.047     .0199037      2.7958
     _Idrz_8    -.5091388   .0502245   -10.14   0.000    -.6083417    -.409936
     _Idrz_7    -.5833957    .083586    -6.98   0.000    -.7484938   -.4182975
     _Idrz_6    -.8457434   .0459573   -18.40   0.000    -.9365177   -.7549691
     _Idrz_5    -1.104102   .1107042    -9.97   0.000    -1.322764   -.8854403
     _Idrz_4    -.6095247   .0604171   -10.09   0.000    -.7288599   -.4901895
     _Idrz_3    (omitted)
     _Idrz_2     -.218248   .0451931    -4.83   0.000    -.3075129    -.128983
izdatki_preb     .0000118   .0000249     0.47   0.636    -.0000374    .0000611
    bdp_preb     5.76e-06   2.13e-06     2.71   0.008     1.56e-06    9.96e-06
     st_preb    -2.30e-08   1.33e-08    -1.73   0.086    -4.93e-08    3.30e-09
                                                                              
zdr_1000preb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    29.3131849   185  .158449648           Root MSE      =  .06554
                                                       Adj R-squared =  0.9729
    Residual    .674391247   157  .004295486           R-squared     =  0.9770
       Model    28.6387937    28  1.02281406           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 28,   157) =  238.11
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     186

note: _Idrz_3 omitted because of collinearity
i.drz             _Idrz_1-27          (naturally coded; _Idrz_1 omitted)
. xi: regress zdr_1000preb st_preb bdp_preb izdatki_preb i.drz

 

 

Legenda: 

1. Avstrija 

2. Belgija 

3. Bolgarija 

4. Češk 

5. Ciper 

6. Danska 

7. Estonija 

8. Finska 

9. Francija 

10. Grčija 

11. Irska 

12. Italija 

13. Latvija 

14. Litva 

15. Luksemburg 

16. Madžarska 

17. Malta 

18. Nemčija 

19. Nizozemska 

20. Poljska 

21. Portugalska 

22. Romunija 

23. Slovaška 

24. Slovenija 

25. Španija 

26. Švedska 

27. Velika Britanija



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 8 

Rezultati ocene regresijskega modela fiksnih učinkov za H1 

     st_preb     7.26e-09   1.18e-08     0.61   0.541    -1.61e-08    3.06e-08
                                                                              
zdr_1000preb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    31.7716887   202  .157285587           Root MSE      =  .07169
                                                       Adj R-squared =  0.9673
    Residual    .899398074   175  .005139418           R-squared     =  0.9717
       Model    30.8722906    27  1.14341817           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 27,   175) =  222.48
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     203

i.drz             _Idrz_1-27          (naturally coded; _Idrz_1 omitted)
. xi: regress zdr_1000preb st_preb i.drz

                                                                              
       _cons     1.402489   .0996607    14.07   0.000     1.205798    1.599181
    _Idrz_27    -1.123517   .6115889    -1.84   0.068    -2.330557    .0835224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 9 

Rezultati ocene regresijskega modela fiksnih učinkov z dodanimi kontrolnimi 

spremenljivkami za H1 

 

izdatki_preb     .0000118   .0000249     0.47   0.636    -.0000374    .0000611
    bdp_preb     5.76e-06   2.13e-06     2.71   0.008     1.56e-06    9.96e-06
     st_preb    -2.30e-08   1.33e-08    -1.73   0.086    -4.93e-08    3.30e-09
                                                                              
zdr_1000preb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    29.3131849   185  .158449648           Root MSE      =  .06554
                                                       Adj R-squared =  0.9729
    Residual    .674391247   157  .004295486           R-squared     =  0.9770
       Model    28.6387937    28  1.02281406           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 28,   157) =  238.11
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     186

note: _Idrz_3 omitted because of collinearity
i.drz             _Idrz_1-27          (naturally coded; _Idrz_1 omitted)
. xi: regress zdr_1000preb st_preb bdp_preb izdatki_preb i.drz

                                                                              
       _cons     1.414744   .0980654    14.43   0.000     1.221047    1.608442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 10 

Rezultati ocene bivariatnega regresijskega modela slučajnih vplivov za H1 

 

                                                                              
         rho    .96545452   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07168973
     sigma_u    .37898955
                                                                              
       _cons     .6991603    .078479     8.91   0.000     .5453443    .8529764
     st_preb     2.61e-09   2.91e-09     0.90   0.370    -3.10e-09    8.32e-09
                                                                              
zdr_1000preb        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                   (Std. Err. adjusted for 27 clusters in drz)

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.3699
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(1)       =      0.80

       overall = 0.0043                                        max =        10
       between = 0.0193                                        avg =       7.5
R-sq:  within  = 0.0021                         Obs per group: min =         1

Group variable: drz                             Number of groups   =        27
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       203

. xtreg zdr_1000preb st_preb, re robust

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 11 

Rezultati ocene multivariatnega regresijskega modela slučajnih vplivov za H1 

 

 

. xtreg v7 v3 v4 v5, re robust 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       186 
Group variable: drz                             Number of groups   =        26 
 
R-sq:  within  = 0.1639                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.0332                                        avg =       7.2 
       overall = 0.0130                                        max =        10 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =     13.42 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0038 
 
                                   (Std. Err. adjusted for 26 clusters in drz) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
Št. Zdravnikov 
/1.000 preb.|      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Št. preb.    |   6.90e-10   2.85e-09     0.24   0.809    -4.90e-09    6.28e-09 
BDP/preb     |   5.98e-06   2.61e-06     2.29   0.022     8.67e-07    .0000111 
Izdatki/preb |  -1.88e-07   .0000252    -0.01   0.994    -.0000497    .0000493 
Konstanta    |   .5723052   .0864081     6.62   0.000     .4029485    .7416618 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .36352502 
     sigma_e |  .06553995 
         rho |  .96851877   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 12 

Hausmanov test za H1 

 

. hausman fixed random 
 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |     fixed        random       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          v3 |    7.26e-09     2.61e-09        4.65e-09        1.14e-08 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
 
                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =        0.17 
                Prob>chi2 =      0.04838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Priloga 13 

Rezultati združene regresijske analize glede odvisnosti števila stikov z zdravnikom na 

prebivalca od števila prebivalcev 

 

       _cons     6.197551   .2567146    24.14   0.000     5.691738    6.703364
     st_preb     1.17e-08   9.11e-09     1.29   0.198    -6.20e-09    2.97e-08
                                                                              
  stiki_preb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    2211.33807   231  9.57289207           Root MSE      =  3.0896
                                                       Adj R-squared =  0.0029
    Residual    2195.45423   230  9.54545316           R-squared     =  0.0072
       Model    15.8838427     1  15.8838427           Prob > F      =  0.1984
                                                       F(  1,   230) =    1.66
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 14 

Rezultati združene regresijske analize odvisnosti števila stikov z zdravnikom na prebivalca od 

števila prebivalcev z dodanimi kontrolnimi spremenljivkami 

 

       _cons     7.348428   .4784297    15.36   0.000     6.405512    8.291344
     st_preb     2.15e-08   1.01e-08     2.13   0.034     1.58e-09    4.14e-08
izdatki_preb    -.0008249   .0004065    -2.03   0.044    -.0016261   -.0000237
    bdp_preb     .0000187    .000034     0.55   0.582    -.0000483    .0000857
                                                                              
  stiki_preb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    2186.05234   222  9.84708263           Root MSE      =  3.0694
                                                       Adj R-squared =  0.0433
    Residual    2063.23821   219  9.42117903           R-squared     =  0.0562
       Model    122.814135     3  40.9380451           Prob > F      =  0.0054
                                                       F(  3,   219) =    4.35
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     223

. regress stiki_preb bdp_preb izdatki_preb st_preb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 15 

Rezultati ocene regresijskega modela LSDV (s slepimi spremenljivkami za države)  za H2 

 

 

 

Legenda: 

1. Avstrija 

2. Belgija 

3. Bolgarija 

4. Češk 

5. Ciper 

6. Danska 

7. Estonija 

8. Finska 

9. Francija 

10. Grčija 

11. Irska 

12. Italija 

13. Latvija 

14. Litva 

15. Luksemburg 

16. Madžarska 

17. Malta 

18. Nemčija 

19. Nizozemska 

20. Poljska 

21. Portugalska 

22. Romunija 

23. Slovaška 

24. Slovenija 

25. Španija 

26. Švedska 

27. Velika Britanija

Stiki_preb 
 

Št. preb 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F test that all u_i=0:     F(25, 205) =   389.87             Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .99216749   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .47009693
     sigma_u    5.2909002
                                                                              
       _cons     9.352339   1.331899     7.02   0.000     6.726362    11.97832
          v3    -1.71e-07   7.71e-08    -2.22   0.028    -3.23e-07   -1.88e-08
                                                                              
          v9        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.8001                        Prob > F           =    0.0278
                                                F(1,205)           =      4.91

       overall = 0.0072                                        max =        10
       between = 0.0145                                        avg =       8.9
R-sq:  within  = 0.0234                         Obs per group: min =         1

Group variable: drz                             Number of groups   =        26
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       232

. xtreg v9 v3, fe

Priloga 16 

Rezultati ocene regresijskega modela fiksnih učinkov za H2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiki_preb 
 
Št. preb 

 

 

 

 

 

Opomba: Rezultati glede vpliva števila prebivalcev na število stikov z zdraviki na prebivalca 

so skoraj identični kot pri oceni regresijskega modela LSDV (s slepimi spremenljivkami za 

države), saj gre za drugačno realizacijo iste metode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F test that all u_i=0:     F(25, 194) =   364.93             Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .99233891   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .47101536
     sigma_u    5.3606786
                                                                              
       _cons     9.192643   1.735712     5.30   0.000     5.769355    12.61593
          v3    -1.74e-07   1.05e-07    -1.67   0.097    -3.81e-07    3.19e-08
          v5     .0001725   .0001734     0.99   0.321    -.0001695    .0005145
          v4    -5.60e-06   .0000149    -0.38   0.707    -.0000349    .0000237
                                                                              
          v9        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.8019                        Prob > F           =    0.3463
                                                F(3,194)           =      1.11

       overall = 0.0085                                        max =        10
       between = 0.0174                                        avg =       8.6
R-sq:  within  = 0.0169                         Obs per group: min =         1

Group variable: drz                             Number of groups   =        26
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       223

. xtreg v9 v4 v5 v3, fe

Priloga 17 

Rezultati ocene regresijskega modela fiksnih učinkov z dodanimi kontrolnimi 

spremenljivkami za H2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDP/preb. 
Izdat/preb. 
Št. preb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiki_preb. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Priloga 18 

Rezultati ocene regresijskega modela slučajnih vplivov po državah za H2 

 

                                                                              
         rho            0   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .47091173
     sigma_u            0
                                                                              
       _cons     8.129589   .6496033    12.51   0.000      6.85639    9.402789
              
         27      7.192112   3.984823     1.80   0.071     -.617997    15.00222
         26     -3.756773   .2205919   -17.03   0.000    -4.189126   -3.324421
         25      7.592607   2.715077     2.80   0.005     2.271154    12.91406
         24     -1.031621   .5222108    -1.98   0.048    -2.055136   -.0081071
         23      6.204707    .305952    20.28   0.000     5.605052    6.804361
         22      1.017846   1.069523     0.95   0.341     -1.07838    3.114072
         21     -2.504185   .2749914    -9.11   0.000    -3.043159   -1.965212
         20      4.510275   2.324243     1.94   0.052    -.0451565    9.065707
         19      .2496572   .6577924     0.38   0.704    -1.039592    1.538907
         18      13.19452   5.725879     2.30   0.021     1.972007    24.41704
         17     -5.471893   .6370915    -8.59   0.000    -6.720569   -4.223216
         16       5.47244   .2572771    21.27   0.000     4.968187    5.976694
         15     -1.891635   .6326562    -2.99   0.003    -3.131618   -.6516514
         14     -.8972616   .4241359    -2.12   0.034    -1.728553   -.0659705
         13     -2.530721   .5005355    -5.06   0.000    -3.511753    -1.54969
         12      8.150353   3.844543     2.12   0.034     .6151875    15.68552
         11     -4.098849    .576517    -7.11   0.000    -5.228801   -2.968896
         10     -2.186705   .3190105    -6.85   0.000    -2.811954   -1.561456
          9      9.224526   4.075088     2.26   0.024     1.237499    17.21155
          8     -2.987151   .3099254    -9.64   0.000    -3.594594   -2.379709
          7     -.9881089   .5684906    -1.74   0.082     -2.10233    .1261123
          6     -3.226276   .3003639   -10.74   0.000    -3.814979   -2.637574
          5     -6.040404   .6140089    -9.84   0.000     -7.24384   -4.836969
          4      8.172541   .2654419    30.79   0.000     7.652284    8.692797
          2      .7808184   .2749925     2.84   0.005      .241843    1.319794
      drzava  
              
        preb    -1.68e-07   7.72e-08    -2.18   0.029    -3.20e-07   -1.71e-08
                                                                              
stiki_1000~b        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(26)      =   9766.86

       overall = 0.9794                                        max =        10
       between = 1.0000                                        avg =       8.9
R-sq:  within  = 0.0227                         Obs per group: min =         1

Group variable: drzava                          Number of groups   =        26
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       232

. xtreg  stiki_1000preb preb i. drzava, re

Stiki_preb. 

Št._preb. 

 

 
   

 

Legenda: 

1. Avstrija 

2. Belgija 

3. Bolgarija 

4. Češk 

5. Ciper 

6. Danska 

7. Estonija 

8. Finska 

9. Francija 

10. Grčija 

11. Irska 

12. Italija 

13. Latvija 

14. Litva 

15. Luksemburg 

16. Madžarska 

17. Malta 

18. Nemčija 

19. Nizozemska 

20. Poljska 

21. Portugalska 

22. Romunija 

23. Slovaška 

24. Slovenija 

25. Španija 

26. Švedska 

27. Velika Britanija



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Priloga 19 

Rezultati ocene multivariatnega regresijskega modela slučajnih vplivov za H2 

 
. xtreg v9 v3 v4 v5, re robust 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       223 

Group variable: drz                             Number of groups   =        26 

 

R-sq:  within  = 0.0019                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0002                                        avg =       8.6 

       overall = 0.0000                                        max =        10 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =      0.20 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.9777 

 

                                   (Std. Err. adjusted for 26 clusters in drz) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

Pov. št.  

stikov na  

prebivalca   |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    St. preb.|   4.45e-09   1.24e-08     0.36   0.719    -1.98e-08    2.87e-08 

    BDP/preb |  -6.74e-07   .0000112    -0.06   0.952    -.0000226    .0000213 

Izd. za zdrav. 

       /preb.|   .0000504   .0002013     0.25   0.802    -.0003442     .000445 

       _cons |   6.169806   .9949765     6.20   0.000     4.219688    8.119924 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  3.1307332 

     sigma_e |  .47101536 

         rho |  .97786613   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 20 

Hausmanov test za H2 

 

                Prob>chi2 =      0.0221
                          =        5.24
                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
          v3     -1.71e-07    -4.39e-09       -1.66e-07        7.27e-08
                                                                              
                   fixed        random       Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


