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Zdravstveni system v Sloveniji - infrastruktura
V Sloveniji je bilo leta 2016:
- 63 zdravstvenih domov, ki delujejo na 479
lokalcijah
- 10 splošnih bolnišnic,
- 11 posebnih bolnišnic in 6 klinik
- 24 lekarn, ki delujejo na 255 lokacijah in 5
transfuzijskih inštitutov, ki delujejo na 7
lokacijah
- 2 inštituta s področja javnega zdravja, ki
delujeta na 25 lokacijah

- 1 regionalna splošna bolnišnica
- 4 zdravstveni domovi, ki delujejo na 35
lokacijah
- 28 zobnih klinik na primarni ravni in dve na
sekundarni ravni
- 88 privatnih ponudnikov zdravstvenih storitev
- 4 termalna zdravilišča, ki ponujajo
rehabilitacijo
- 6 domov za starejše
- Regionalna enota NIJZ
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Zdravstveni sistem v Sloveniji
Podatki o zaposlovanju
Slovenski zdravstveni sistem zaposluje:
- 48.000 medicinskega in nemedicinskega osebja
- 42% jih ima višjo in visoko izobrazbo (33% v
povprečju v Sloveniji)
- 37% jih ima srednjo izobrazbo (okoli 60% vseh
zaposlenih v Sloveniji)
- 21% jih ima nižjo izobrazbo (manj kot 10% vseh
zaposlenih v Sloveniji)
Vir: SURS, www.stat.si

V Pomurju je
- 3000 oseb delalo neposredno v zdravstvenem
sistemu
- 33% jih ima višjo ali visoko izobrazbo
- 30% jih ima srednjo izobrazbo
- 37% jih ima nizko izobrazbo
- 277 zdravnikov (50% jih dela v bolnišnici), 70
zobozdravnikov, 67 farmacevtov, 318
medicinskih sester, 912 zdravstvenih tehnikov
in 8 babic
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Zdravstveni sistem v Sloveniji - finance
Trenutna poraba sredstev za zdravstveno varstvo v
Sloveniji (2015):
- 3.3 mrd € (približno 8,5% BDP)
- 32% rast v zadnjih 10 letih
- 2.647 USD per capita izdatkov za zdravstveno
varstvo (manj kot EU povprečje)
- Zdravtsvene storitve - kurativa 1,75 mrd €
- Nabava zdravil in medicinskega materiala 0,74 mrd
€
- Dolgotrajna oskrba 0,33 mrd €
- Razmerje med javnim in privatnim financiranjem
je 72,7 % : 27,3 %
Slovenija
Poraba za zdravtsveno varstvo

3.300 mio €

Poraba za zdravstvene storitve - kurativa

740 mio €

Poraba za dolgtorajno oskrbo

330 mio €

Vir: SURS, lastni izračuni
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Dolgotrajna oskrba
- 80% vseh izdatkov za dolgotrajno oskrbo porabimo za institucionalno
oskrbo (58% v domovih za starejše,14,9 v različnih socialnih ustanovah in
14,9 v bolnišnicah)
- 35% ljudi, ki so oskrbovani v institucijah, porabi 80 % vseh virov
- 22,7% izdatkov za dolgotrajno oskrbo smo porabili za oskrbo na domu,
večinoma delo patronažnih sester, pa tudi drugih ponudnikov oskrbe na
domu in družinske pomoči
- Približno 8 % prebivalstva prejema neko obliko dolgotrajne oskrbe (36,7%
v institucijah, 35,4% doma, ostali pa dobijo finančno podporo za plačevaje
storitev dolgotrajne oskrbe) in ta odstotek hitro narašča
- Dve tretjini storitev v dolgotrajni oskrbi je zdravstvenih storitev, ena
tretjina je socialnih storitev
- Deinstitucionalizacija je obenem nuja (demografske spremembe,
obremenitve zdravsenega in socialnega sistema) in priložnost za kreiranje
novih delovnih mest v okviru zagotavljanja dostopne in kvalitetne
dolgotrajne oskrbe
Vir: Analiza zdravstvenega Sistema v Sloveniji, 2016
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Socialni in ekonomski podatki Pomurja
- Najvišja nezaposlenost (15,8%) v začetku leta 2018 (SLO povprečje je
9,3%)
- BDP na prebivalca samo 67,6% slovenskega povprečja
- Povrečni neto dohodek je med najnižjimi v Sloveniji
- Tveganje revščine in socialna izključenost je bila v letu 2017 med
najvišjimi v Sloveniji (18,7%)
- 50% nezaposlenih je dolgotrajno brezposlenih, of all unemployed
are long term unemployed, kar je višje od EU povprečja (44,7 %)
in višje od SLO povprečja (47,5%)

Vir: SURS, www.stat.si
(6)

Primerjava profila zaposlenih v zdravstvenem sistemu in profila
nezaposlenih v Pomurju
Če imamo nizko izobrazbo ali status
invlidne osebe je večja verjetnost, da
postanemo dolgotrajno brezposelni v
Sloveniji

Zdravstveni sector zaposluje več ljudi
z nižjo izobrazbo (21%), kot je
povprečje v Sloveniji (10%)

“Obstaja

Naraščajoče število dolgotrajno
brezposelnih je ključni problem v
EU in Sloveniji, še posebej v
Pomurju

Samo 3,6% vseh dolgotrajno
brezposelnih je bilo na zadnje
zaposleno v zdravstvenem ali
socialnem sektorju

potencial in priložnost za zdravstveni sektor, da zmanjša
neenakosti na trgu dela.”
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Zdravstveni sistem ima
ključno vlogo pri zagotavljanju
visoko kvalitetnega in
univerzalnega zdravstvenega
varstva prebivalstva….

Sekundarni
sektor

Primarni
sektor

Zdravstveni
sistem

…..obenem pa je zelo
pomemben in vpliven
ekonomski deležnik!

Terciarni
sektor
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Merjenje vpliva zdravstvenega sistema na
narodno gospodarstvo
• Metodologija Input – Output table – pogoji:
• na voljo morajo biti podatki ločeno za zdravstveni
sektor
• Na voljo morajo biti kvalitetni podatki o zaposlenosti
in deflatorji za posamezne sektorje
.
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Rezultati izračunov za Slovenijo
Zdravstveni sistem je zgornji tretjini med
49 sektorji glede na prispevek k
narodnemu gospodarstvu, ki smo ga
merili z dohodkom, kododano vrednostjo
in zaposlenostjo

Zaposlitveni multiplikator nam pove, da
vsak 1 mio dodatnega povpraševanja po
zdravstvenih storitvah generira 20 – 30
dodatnih delovnih mest v zdravstvenem
sistemu

Zaposlitveni multiplikator je 0,7
Za vsakih 10 ljudi zaposlenih v
zdravstvenem sektorju je dodatno
zaposlenih 7 ljudi v drugih sektorjih

Skupni multiplikator dodane vrednosti
zdravstvenega sistema je nad povprečjem
drugih sektojev v Sloveniji

Delovanje zdravstvenega sistema v
nekem okolju lahko pripeva ka
zmanjšanju nihanj v produkciji, dohodku
in zaposlenosti ter tako prispeva k
zmnjšanj vpliva konjunktunih ciklov v
narodnem gospodarstvu.
.

“Zdravstveni sistem pomembno prispeva k
narodnemu gospodarstvu Slovenije,
vsi multiplikatorji so nad 1, če upoštevamo
še dodatno potrošnjo gospodinjstev, potem
je skupini multiplikator celo nad 2”
Vir: Jagrič, T.: Economic footprint of health system n Slovenia,
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Projekcija za Pomurje
Slovenija

Zaposleni v zdravstvenem
sektorju
Izdatki za zdravtsveno varstvo
Indirektna in inducirana
zaposlitev – zaposlitveni
multiplicator 0,7
Poraba za zdravstvene storitve kurativa
Poraba za zdravila in medicinski
material
Poraba za dolgtorajno oskrbo

Pomurje (ocena za 6% Pomurje resnični podatki
populacije)
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Vir: SURS, lastni izračuni
(11)

Priporočila za maksimizacijo ekonomskih in socialnih učinkov
zdravstvenega sistema
- Eden izmed nacionalnih razvojnih ciljev je vključujoči trg dela in visoko
kvalitetna delovna mesta. Zdravstveni sistem ima možnost slediti temu cilju, v
prvi vrsti pri svojih zaposlenih in posredno zahtevati enake pogoje dela pri
svojih dobaviteljih
- Zdravstveni sistem ima, glede na pregledane podatke, primerno strukturo
zaposlenih da lahko zagotovi delo ranljivim skupinam na trgu dela v
sodelovanju z ZRSZ in Aktivno politico zaposlovanja (usposabljanja,
motivacijski treningi,…)
- Deinstitucionalizacija na splošno in dolgotrajna oskrba v lokalnih skupnostih
in na domu je velika priložnost za ustvarjanje novih kvalitetnih delovnih mest
za NVO in lokalna podjetja, ki pomagajo ljudem, da živijo čim dlje na svojem
domu, kar zmanjša stroške oskrbe ter povečuje kvaliteto življenja
oskrbovancev
- Nova zakonodaja na področju javnega naročanja omogoča upoštevanje, poleg
ekonomskih meril (cena, kvaliteta), tudi nekatera socialna merila, kar je
zagotovo priložnostza vse javne institucije, da upoštevajo lokalne potrebe in
dajo priložnost lokalni podjetjem in organizacijam, ki promovirajo socialno
vključenost, enakost in trdoživost skupnosti
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