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POVZETEK

Slovenija je v letu 2017 področju zdravstva uvedla enotno informacijsko rešitev, ki jo
predstavljata e-Napotnica in sistem e-Naročanja. Z e-Napotnico bolnikom ni več treba
pošiljati papirnatih zelenih obrazcev, zdravstvenim delavcem v službah za naročanje
pa informacij iz napotne listine ni več potrebno ročno vnašati v bolnišnični
informacijski sistem, saj so vsi pomembni podatki že vključeni vanjo. Za ustrezno
komunikacijo in »posredovanje« e-Napotnice je vzpostavljen še sistem e-Naročanja,
ki pacientom na podlagi seznama izvajalcev zdravstvenih storitev in čakalnih vrst
omogoča enostavno naročilo na zdravstveno storitev zgolj z uporabo številke eNapotnice. Ker sta navedeni storitvi povsem novi, smo želeli uporabo sistema eNaročanja v letu 2017 preveriti v praksi in sicer na področju Pulmološke ambulante
Klinike Golnik. Ugotovili smo, da je bilo v letu 2017 skupno prejetih 8000 naročil, od
tega jih je bilo slabih pet odstotkov izvedenih preko sistema e-Naročanja. V uporabi
sistema e-Naročanja so predvladovali moški. Povprečna starost moškega, ki je
uporabil e-Naročanje, je bila 48 let, ženske pa 44 let. Povezave med dnevi čakanja in
tipom naročila nismo uspeli potrditi. V splošnem se je uporaba e-Naročanja med letom
povečevala, njeno rast pa pričakujemo tudi v prihodnosti. V čakalnici klinike je bila
pacientom razdeljen tudi anketni vprašalnik s pomočjo katerega smo želeli ugotoviti
njihovo percepcijo sistema e-Naročanja. 69 % vprašanih je pritrdilo, da so bili pred
naročilom v ambulanto seznanjeni z e-Naročanjem, največkrat pa jih je s tem seznanil
napotujoči zdravnik.
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ABSTRACT

In 2017, Slovenia introduced a single information solution called e-Reference and the
e-Subscription system. With e-Reference patients no longer need to physically send
green paper forms to hospitals, and healthcare professionals do not need to manually
retype the information from the form to the hospital information system, because all
important information is already included on it. For proper communication and
"forwarding" of e-Reference, the e-Subscription system has been established. This
system enables patients to easily order a health service on the basis of a list of
providers of healthcare services only by using the e-Napotnica number. Since these
services are completely new, we wanted to check the use of the e-Subscription system
in practice. We made the analysis for the Pulmonary clinics in the field of University
Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik. We found that in 2017, 8,000 orders
were received in total, of which less than 5% were made through the e-Subscription
system. The use of the e-Subscription system was dominated by men. The average
age of a man who used e-Subscription was 48 years and for women, 44 years. We
could not confirm links between waiting days and order type. In general, the use of
e-Subscription has increased over the course of the year, and its growth is expected
in the future. In the clinic waiting room, a questionnaire was also distributed to
patients for the purpose of determining their perception of the e-Subscription system.
69% of respondents confirmed that they were acquainted with e-Subscription prior
to ordering in the clinic, and most often they were informed by the referring physician.
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UVOD

1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA
Slovenija kot ena izmed redkih držav na področju zdravstva uvaja enotno
informacijsko rešitev. Novost na področju informatizacije predstavljata vpeljava eNapotnice in sistema e-Naročanja. Prva prinaša številne rešitve na področju naročil,
saj z e-Napotnico bolnikom ni več treba pošiljati papirnatih zelenih obrazcev,
zdravstvenim delavcem v službah za naročanje pa informacij iz napotne listine ni več
treba ročno vnašati v bolnišnični informacijski sistem, saj so vsi pomembni podatki že
vključeni v e-Napotnico. Z namenom vzpostavitve elektronskega naročanja je
vzpostavljen še sistem e-Naročanja, ki pacientom na podlagi seznama izvajalcev
zdravstvenih storitev in čakalnih vrst omogoča enostavno naročilo na zdravstveno
storitev zgolj z uporabo številke e-Napotnice (Ministrstvo za zdravje, 2017). Ker sta
navedeni storitvi precej novi in posledično še ne delujeta v popolnosti, želimo z
raziskavo pridobiti povratne informacije, ki bodo služile za nadaljnji razvoj sistema in
izboljšanje uporabniške izkušnje pacientov kot tudi zdravstvenih delavcev.

1.2. PREDSTAVITEV OKOLJA
V nalogi se bomo osredotočili na okolje, ki ga pokriva Univerzitetna klinika za pljučne
bolezni in alergijo Golnik. Klinika je terciarna ustanova za diagnostiko in zdravljenje
bolnikov s pljučnimi boleznimi in alergijo in je bila ustanovljena leta 1921. Prvotno je
bila namenjena bolnikom s pljučno tuberkulozo in je bila kot Inštitut za pljučne bolezni
in tuberkulozo v nekdanji Jugoslaviji vodilna in vrhunska ustanova za bolezni pljuč.
Med drugo svetovno vojno se je začasno preoblikovala v splošno bolnišnico. Vse do
leta 1973 so se na Kliniki Golnik opravljale tudi vse pljučne operacije. Od leta 1998,
po izločitvi iz Kliničnega centra, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo
Golnik deluje kot samostojni javni zdravstveni zavod in je klinična, raziskovalna in
pedagoška ustanova (Fležar, in drugi, 2018).
Na področju plumologije in alergologije Klinika Golnik uvaja nova temeljna in klinična
spoznanja. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v
Ljubljani in Mariboru, za podiplomsko izobraževanje za zdravnike predvsem temeljnih
specializacij s področja interne medicine, pa tudi za zdravnike različnih drugih
specializacij, še zlasti splošne medicine, anesteziologije in kirurgije. Klinika Golnik je
tudi učna ustanova za farmacevte, medicinske sestre, zdravstvene tehnike in
laboratorijske delavce. Na subspecialnih področjih ponuja podiplomsko izobraževanje
iz celotnega sveta, predvsem pa iz držav Balkanske regije (Fležar, in drugi, 2018).
Poleg diagnostike in zdravljenja bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi na
sekundarnem nivoju izvaja tudi diagnostiko in zdravljenje pri drugih bolnikih z
boleznimi notranjih organov, prvenstveno boleznih srca in zgornjih prebavil. Klinično
dejavnost izvajajo v sedmih oddelkih z več kot 200 posteljami. Ambulantna dejavnost
se izvaja v Pulmološki in Alergološki ambulanti na Golniku in v Ljubljani, v Kardiološki
ambulanti in Internistični ambulanti na Golniku ter v Internistični ambulanti in
Ambulanti za sladkorne bolnike v Kranju (Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in
alergijo Golnik, 2017).
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V sklopu klinike delujejo tudi oddelki, ki izvajajo funkcionalne preiskave (Univerzitetna
Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, 2017):
endoskopski oddelek, ki izvaja bronhoskopijo, gastroskopijo in kolonoskopijo,
oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko in ultrazvočno diagnostiko,
oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko,
laboratorij za motnje dihanja v spanju,
rentgenski oddelek,
v okviru oddelka za intenzivno nego in terapijo pa izvajajo tudi holterjevo
monitorizacijo, intrakardialno elektrokardiografijo ter desnostransko srčno
kateterizacijo.
Poleg navedenega ima klinika tudi popolno laboratorijsko dejavnost (laboratorij za
klinično biokemijo in hematologijo, laboratorij za respiratorno mikrobiologijo,
laboratorij za mikobakterije, laboratorij za citologijo in patologijo, laboratorij za
imunologijo in molekularno biologijo). V kliniki sprejemajo bolnike iz vse Slovenije.
Ker klinika spada med terciarne ustanove na področju pulmologije in alergologije, se
na bolniških oddelkih zdravijo tudi bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi
problemi. Poleg storitev javnega zdravstva opravljajo tudi zdravstvene storitve brez
napotnice v naslednjih dejavnostih: pulmologija, alergologija, endoskopija,
kardiologija, RTG-diagnostika in preventivni pregledi. Ob vsem navedenem pa na
kliniki vodijo in oblikujejo tudi Centralni register za tuberkulozo in Register za trajno
zdravljenje s kisikom na domu za vso Slovenijo (Univerzitetna Klinika za pljučne
bolezni in alergijo Golnik, 2017).
1.2.1. DEJAVNOSTI IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KLINIKE
Klinika je registrirana za naslednje dejavnosti (Fležar, in drugi, 2018):
- Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti,
- dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
- visokošolsko izobraževanje,
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
- raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije,
- raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
- drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
Organizacijsko strukturo klinike sestavljajo vodstveni organi, upravljalni organi, organi
za razvoj ljudi pri delu, strokovni organi kamor spada pedagoška dejavnost, razvojnoraziskovalna dejavnost in zdravstvena dejavnost (Fležar, in drugi, 2018).
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Slika 1: Organigram Klinike Golnik (Fležar, in drugi, 2018)
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1.3. PREDPOSTAVKE
Kljub temu, da se v sklopu projekta eZdravje izvajajo številni projekti, se bomo v
predmetni nalogi osredotočili predvsem na problematiko naročanja na specialistične
ambulantne preglede v Pulmološki ambulanti Klinike Golnik.

1.4. METODE DELA
Naloga je razdeljena na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu je s pomočjo
deskriptivne metode podrobneje opisan projekt e-Naročanja na nacionalni ravni,
raziskovalni del pa se nanaša na problematiko e-Naročanja v Kliniki Golnik. Podatki za
raziskavo so za področje Pulmološke ambulante Klinike Golnik zbrani s pomočjo
kavzalno-neeksperimentalne metode. Obdelava podatkov in tolmačenje rezultatov pa
je izvedena s pomočjo metod opisne statistike.
Osnova za izdelavo predmetne naloge so naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Kakšni so demografski podatki o sprejetih pacientih v letu 2017?
RV2: Kakšno je razmerje med uporabo klasičnega naročanja in e-Naročanja?
RV3: Kakšna je uporaba e-Naročanja v odvisnosti od spola pacientov?
RV4: Ali sta starost in uporaba e-Naročanja medsebojno povezana?
RV5: Ali med spremenljivkama stopnja nujnosti in dnevi čakanja obstaja korelacija?
RV6: Ali med spremenljivkama dnevi čakanja in e-Naročanjem obstaja korelacija?
RV7: Kakšna je bila uporaba sistema e-Naročanja v letu 2017?
RV8: Kakšna je ozaveščenost pacientov z uporabo sistema e-Naročanja?
RV9: Ali se pacienti pred naročilom na pregled pozanimajo o čakalnih vrstah?
RV10: Kateri faktorji vplivajo na odločitev pacientov pri izbiri zdravstvene ustanove?

2.

NAMEN IN CILJ NALOGE

Za kakovostno in uspešno implementacijo informacijskega sistema je treba izvajati
nadzor in analize. S tem namenom so se v kliniki Golnik odločili, da v sodelovanju s
Fakulteto za organizacijske vede v Kranju izdelajo retrospektivno analizo prispelih eNapotnic in papirnih napotnic ter uvrščanje teh v čakalne knjige oziroma sezname. S
tem želimo pridobiti odgovore, ki bodo pomagali za nadaljnje izboljšave sistema.
Cilj naloge je torej podrobneje spoznati proces e-Naročanja tako s strani uporabnika
(pacienta) ter s strani skrbnika (zdravstvenega osebja) ter analizirati uspešnost
njegove uporabe. Prav tako želimo analizirati čakalne dobe Pulmološke ambulante,
omeniti pomen triažiranja napotnic ter kritično ovrednotiti sedaj predpisani sistem
obveščanja bolnikov o uvrstitvi v čakalno vrsto oziroma knjigo.
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ZAKONODAJA IN PRAVILNIKI

Področje naročanja na ambulantne preglede je v Republiki Sloveniji regulirano tudi z
zakonodajo in pravilniki. Za področje naročanja sta pomembna predvsem Zakon o
pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) in Pravilnik o naročanju in
upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list
RS, št. 3/18).

3.1. ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH (ZPACP)
Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) je bil prvotno objavljen dne
11. 2. 2008. Kasneje je bil spremenjen in dopolnjen z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 55/17), ki je bil sprejet
s strani Državnega zbora Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017. Zakon
je v celoti sestavljen iz 92 členov, za področje e-Naročanja pa so najbolj pomembni
členi, ki opredeljujejo spoštovanje pacientovega časa, čakalni čas in uvrščanje na
čakalni seznam, naročanje na zdravstveno storitev in čakalni seznam.
Za spoštovanje pacientovega časa Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št.
15/2008) narekuje, da mora izvajalec zdravstvenih storitev poskrbeti za najkrajši
možni čakalni čas. Prav tako mora pacienta obravanavati skladno z vrstnim redom
čakalnega seznama. Za potrebe obveščanja pa mora na vidnih mestih bolnišnice in
spletni strani objaviti možne oblike naročanja z morebitnimi časovnimi omejitvami,
čakalne dobe v odvisnosti od stopnje nujnosti in podatke o pooblaščenih osebah za
čakalni seznam (Zakon o pacientovih pravicah, 2008).
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (Uradni list
RS, št. 55/2017) sta 14. členu prvotnega Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list
RS, št. 15/08) dodana člena 14.a in 14.b. Prvi obravnava čakalni čas, drugi pa stopnjo
nujnosti in uvrščanje na čakalni seznam. Tako mora glede na člen 14.a izvajalec
zdravstvene dejavnosti zagotoviti, da čakalni čas za naročeno zdravstveno storitev ne
presega 30 minut (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih
pravicah, 2017).
Glede na člen 14.b se v primeru, ko nujna pomoč ni potrebna oziroma zdravstvene
storitve ni mogoče opraviti takoj, pacienta uvrsti na čakalni seznam ob upoštevanju
stopnje nujnosti. Stopnja nujnosti se določi pri pripravi napotnice in jo mora napotni
zdravnik primerno označiti na napotni listini. Mogoče stopnje nujnosti so nujno, zelo
hitro, hitro in redno. Glede na posamezno stopnjo nujnosti je dolžnost pacienta, da
izvajalcu zdravstvene dejavnosti napotno listino s stopnjo nujnosti nujno predloži
najpozneje naslednji dan, s stopnjo nujnosti zelo hitro v petih dneh od izdaje, s
stopnjo nujnosti hitro ali redno pa v 14 dneh po njeni izdaji. Prejete napotne listine
mora izvajalec zdravstvene dejavnosti triažirati v treh dneh po prejemu. V kolikor se
izkaže, da se zahtevana stopnja nujnosti na napotni listini razlikuje od tiste, ki je
ugotovljena na triaži, potem obvelja stopnja nujnosti s triaže. V tem primeru mora
pooblaščena oseba za čakalni seznam obvestiti izdajatelja napotne listine in pacienta.
Izvajalec mora nato pacienta uvrstiti na čakalni seznam v petih dneh od njenega
prejetja oziroma v dveh dnevih po opravljeni triaži. Najdaljšo dopustno čakalno dobo
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za posamezno vrsto zdravstvene storitve v odvisnosti od stopnje nujnosti določi
pristojni minister za zdravje (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pacientovih pravicah, 2017).
Glede na Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008) mora izvajalec
zdravstvene dejavnosti za vse zdravstvene dejavnosti pri katerih obstaja čakalna doba
voditi elektronski čakalni seznam, za njegovo upravljanje pa mora določiti
pooblaščeno osebo. Za zagotavljanje ustrezne učinkovitosti je treba redno spremljati
in analizirati podatke o čakalnih dobah, iskati vzroke zanje, izvajati ukrepe za njihovo
zmanjšanje oziroma odpravo ter preverjati spremembe čakalnega seznama z uporabo
sledljivosti. Posledično mora izvajalec termine načrtovati v skladu z analizami čakalnih
dob v okviru posamezne stopnje nujnosti ter deležem prvih in kontrolnih pregledov
(Zakon o pacientovih pravicah, 2008).

3.2. PRAVILNIK O NAROČANJU IN UPRAVLJANJU ČAKALNIH
SEZNAMOV TER NAJDALJŠIH DOPUSTNIH ČAKALNIH
DOBAH
Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008) je pristojna
ministrica za zdravje, dne 5. januarja 2018 izdala Pravilnik o naročanju in upravljanju
čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št.
3/2018). Pravilnik je stopil v veljavo 21. januarja 2018.
Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih
čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/2018) podrobneje določa zahteve glede določitve
ordinacijskega časa ordinacije, v sklopu katerega mora izvajalec zagotoviti prisotnost
zdravstvenih delavcev. Prav tako mora zagotoviti dostop do informacij o zdravstvenih
delavcih in zdravstvenih sodelavcih. Podrobno so predpisane so tudi oblike naročanja
na zdravstveno storitev, in sicer v naslednjih oblikah:
a) Elektronsko naročanje, bodisi preko sistema e-Naročanja, elektronske pošte
ali spletne strani izvajalca.
b) Telefonsko naročanje, ki mora biti zagotovljeno v okviru delovnega časa
ordinacije.
c) Po klasični pošti.
d) Osebno naročanje, ki mora biti urejeno v delovnem času ordinacije.
S Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih
čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/2018) se določajo tudi najdaljše dopustne čakalne
dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve. Pogojene so s stopnjo nujnosti, in
sicer velja:
- za stopnjo nujnosti nujno je najdaljša dopustna čakalna doba 24 ur od
predložitve napotnice,
- za stopnjo nujnosti zelo hitro je najdaljša dopustna čakalna doba 14 dni od
predložitve napotnice,
- za stopnjo nujnosti hitro najdaljša dopustna čakalna doba znaša tri mesece od
predložitve napotnice,
- za stopnjo nujnosti redno pa je najdaljša dopustna čakalna doba šest mesecev
od predložitve napotnice.
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Poleg navedenega pa mora izvajalec za zagotavljanje obveščanja pred načrtovano
izvedbo zdravstvene storitve s pacientom, ki je uvrščen na čakalni seznam, najmanj
deset dni pred predvidenim terminom vzpostaviti stik (Pravilnik o naročanju in
upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, 2018).

4.

PROJEKT E-ZDRAVJE

Projekt eZdravje je nacionalni projekt, ki na področje zdravstvenih storitev z
učinkovitimi elektronskimi rešitvami prinaša večjo varnost in kakovost izvajanja
zdravstvenih storitev. Sistemska izvedba vseh podprojektov eZdravja se je začela v
letu 2008, leta 2011 pa je bil na Ministrstvu za zdravje ustanovljen tudi sektor
eZdravje, ki je pospešil načrtovanje, izvedbo, pilotne projekte in uvajanje rešitev v
zdravstveni sistem. Informatizacijo slovenskega zdravstvenega sistema sofinancira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, s 15-odstotnim financiranjem pa
sodeluje tudi Republika Slovenija (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018).
V sklopu projekta eZdravja se izvajajo številni projekti, in sicer:
- e-Naročanje – projekt, ki zagotavlja informacijsko podporo pri napotitvi in
naročanju pacientov na zdravstvene storitve s primarne zdravstvene ravni
(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017);
- e-Recept – je storitev, ki omogoča izdelavo elektronskega recepta, ter njegovo
vsebino neposredno pošlje v sistem preko katerega lekarne lahko enostavno
izdajo zdravilo na recept (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017);
- TeleKap – je nacionalna mreža, ki omogoča takojšnjo obravnavo bolnikov tudi
v bolnišnicah, kjer nevrološka služba ni na voljo. TeleKap deluje preko avdiovideokonferenčnega pregleda bolnikov in deluje v 12 bolnišnicah po celi
Sloveniji (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017);
- Teleradiologija – služi za prenos radioloških slik z vsemi pomembnimi podatki
o pacientu (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017);
- e-Triaža – je izdelana informacijska podpora za triažni postopek v zdravstvenih
domovih in bolnišnicah (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017);
- Referenčne ambulante – so projekt centralne informacijske podpore za
spremljanje in vodenje referenčnih ambulant (Nacionalni inštitut za javno
zdravje, 2017);
- e-Komunikacija – je storitev, ki omogoča elektronsko izmenjavo obrazcev med
urgenco in policijsko upravo (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017);
- Upravljanje kliničnega znanja OpenEHR UKZ – nacionalna zbirka kliničnih
modelov podatkov in demografskih modelov podatkov, ki se oziroma se bodo
uporabljali v slovenskem zdravstvenem informacijskem sistemu (Nacionalni
inštitut za javno zdravje, 2017);
- SUVI – sistem za upravljanje z informacijsko varnostjo (Nacionalni inštitut za
javno zdravje, 2017);
- eRCO – elektronski register o opravljenih cepljenjih (Nacionalni inštitut za
javno zdravje, 2017);
- zNet – sodobno zdravstveno omrežje, ki zagotavlja varne in zanesljive
povezave med vsemi izvajalci zdravstvenih dejavnosti (Nacionalni inštitut za
javno zdravje, 2017);
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CRPP – sistem, ki omogoča delovanje vseh storitev eZdravja in vključuje
elektronski zapis zdravstvenih podatkov (Nacionalni inštitut za javno zdravje,
2017).

Prednosti, ki jih prinaša projekt eZdravje, so dolgoročno zmanjšanje administrativnih
stroškov ter učinkovito upravljanje zdravstvenih podatkov in informacij.
Informatizacija med izvajalci zdravstvene dejavnosti omogoča hitro komunikacijo,
varno in sledljivo izmenjavo podatkov ter druge elektronske dokumentacije. V okviru
projekta eZdravje deluje tudi spletni portal zVem (zdravjeVsenaEnemMestu). Ta
uporabnikom (pacientom in zdravstvenem osebju) omogoča varen dostop do storitev
eZdravja, kamor spadata tudi storitvi e-Recept in e-Naročanje. V prihodnosti je cilj
portala zVem uporabnikom omogočiti dostop do vseh storitev s področja eZdravja,
vključno z vsemi razpoložljivimi zdravstvenimi podatki (Nacionalni inštitut za javno
zdravje, 2017).

4.1. PROJEKT E-NAROČANJE
4.1.1. SPLOŠNO
E-Naročanje je storitev, ki omogoča elektronsko napotovanje in naročanje pacientov
na zdravstvene storitve s primarne ravni na sekundarno ter terciarno zdravstveno
raven. Postopek e-Naročanja se izvaja na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo
izda napotujoči zdravnik z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot je to veljalo za
papirnate »zelene« napotnice. Ker e-Naročanje kot storitev zbira čakalne sezname
vseh specialistov, lahko pacient na podlagi najkrajše čakalne vrste izbira ponudnika
dane storitve kjerkoli v Sloveniji. Torej je z e-Naročanjem na nacionalnem nivoju z
enotno listo naročanja vzpostavljena nadzorovana čakalna vrsta (Nacionalni inštitut
za javno zdravje, 2017).
Sam projekt e-Naročanja sestoji iz več sistemov in sicer: model sistema e-Čakalni
seznami, model sistema e-Naročanja, model portala za paciente, model sistema eNapotnica ter model sistema poročanja (Kralj, 2015). Sistemi so podrobneje opisani
v nadaljevanju.

Slika 2: Grafični prikaz sistema e-Naročanja (Kralj, 2015)
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4.1.2. MODEL SISTEMA E-ČAKALNI SEZNAMI
Sistem e-Čakalni seznami deluje kot informacijsko vozlišče samodejnega zbiranja
čakalnih seznamov na področju vseh zdravstvenih ustanov, ki so povezane v sistem.
Sistem deluje tako, da v rednih intervalih od informacijskih sistemov naročanja v
zdravstvenih ustanovah zbira potrebne podatke. Tako je mogoče spremljanje dnevnih
in mesečnih trendov čakalnih seznamov, pacientom pa je na voljo ustrezna
informacija o čakalni vrsti za določeno zdravstveno storitev (Košćina, 2013).
Glavne komponente sistema so (Košćina, 2013):
1. Centralni sistem za iskanje razpoložljivih terminov po bolnišničnih sistemih
naročanja (BSN).
2. Centralni sistem za pridobivanje čakalnih seznamov iz sistemov BSN.
3. Centralni šifrant storitev naročanja.
4. Vmesnik do sistemov, ki uporabljajo zbrane podatke (sistem e-Naročanja, BI
sistem ...).
5. Vmesnik do bolnišničnih sistemov naročanja, preko katerih se pridobivajo
podatki.
6. Posredovanje podatkov o nacionalnih čakalnih seznamih NJIZ (BI).

BI
BSN

6
e-Naročanje

4

BSN
1

5

eSeznami
3
2
BSN

BSN
BSN
2

Slika 3: Komponente sistema e-Čakalni seznami (Košćina, 2013)
3

4.1.3. MODEL SISTEMA E-NAROČANJA
Sistem e-Naročanja je zasnovan kot informacijsko vozlišče, ki zdravstvenemu delavcu
ali pacientu omogoča, da se preko spletnega portala na enostaven način naroči v
želeni zdravstveni ustanovi brez potrebe po interakciji z ljudmi v tej ustanovi, s čimer
se proces naročanja občutno poenostavi in pospeši. Tako ima sistem v tem primeru
samo vlogo informacijskega vozlišča med uporabniki sistema in zdravstvenimi
ustanovami ter shranjuje samo osnovne podatke, ki so potrebni za delo. Z
vzpostavitvijo sistema e-Naročanja se torej bolnišnicam, k obstoječim načinom
naročanja dodaja dodatna možnost, ki proces naročanja poenostavlja (Košćina,
2013).
Nujen pogoj za zagon sistema e-Naročanja je implementacija procesov e-Čakalnega
seznama, kakor tudi povezovanje internih storitev in postopkov zdravstvene ustanove
s storitvami iz centralnega šifranta VZS. V splošnem pa so glavne komponente sistema
e-Naročanja sledeče (Košćina, 2013):
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Centralni sistem za preiskovanje prostih terminov po ciljnih sistemih BSN;
Centralni šifrant storitev naročanja;
Centralni sistem e-Naročanja;
Vmesnik na ravni aplikacije/spletnega servisa, ki omogoča naročanje;
Vmesnik do sistemov naročanja v zdravstvenih ustanovah;
Integracija matičnih podatkov (pacienti, napotnica ...).

Slika 4: Sistem e-Naročanja - glavne komponente (Košćina, 2013)
Po izpolnitvi vseh pogojev se lahko prične proces e-Naročanja, ki v osnovi sestoji iz
treh korakov (Košćina, 2013):
1. Uporabnik (pacient) sistema e-Naročanja najprej izbere zdravstveno ustanovo.
Razvrstitev ustanov se glede na podatke e-Čakalnega seznama v sistemu vrši
v odvisnosti od prvega prostega termina. Tako je uporabniku najprej ponujena
ustanova, ki ima najkrajšo čakalno dobo.
2. V drugem koraku centralni sistem e-Naročanja, od bolnišničnega sistema
naročanja (katero je uporabnik izbral v prvem koraku) pridobi proste termine
v določenem razporedu (urniku) za ciljno storitev. Nato bolnišnični
informacijski sistem začasno rezervira razpoložljive termine ter prepreči
njihovo uporabo nadaljnji dve minuti in pol (pol minute rezerve za povezavo,
dve minuti pa sta na voljo uporabniku, da rezervira svoj termin).
3. V tretjem koraku se izvede potrditev izbranega termina, ki ostane potrjen v
bolnišničnem sistemu naročanja vse do njegove izvršitve ali morebitne
odpovedi.
Slika 5 v nadaljevanju prikazuje še informacijske tokove za potrditev naročila. Najprej
naročevalec spletne aplikacije v centralnih komunikacijskih servisih z izbiro termina
izda zahtevek za rezervacijo termina (povezava »a«). V nadaljevanju se preko
povezave »b« izbrano naročilo potrdi v bolnišničnem sistemu naročanja. Kot povratna
informacija do centralnih komunikacijskih servisov služi povezava »c«, medtem ko se
po povezavi »d« v spletni aplikaciji obvesti naročevalca. Povezava »e« na sliki služi
kot potrdilo o opravljeni rezervaciji za evidenco e-Naročanja (Košćina, 2013).
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Slika 5: Informacijski tokovi za potrditev naročila (Košćina, 2013)
Vsaka zdravstvena ustanova, ki uporablja sistem e-Naročanja, lahko po potrebi
implementira tudi različne omejitve, in sicer (Košćina, 2013):
- Omejevanje dostopnosti terminov glede na napotno diagnozo. Zdravstvena
ustanova lahko na ravni ambulante ali posameznega zdravnika omeji napotne
diagnoze, ki so dovoljene za e-Naročanje.
- Omejitev prostih terminov glede na starost pacientov. Na ravni ambulante
oziroma posameznega zdravnika se lahko definira zgornja in spodnja starostna
meja za e-Naročanje.
- Omejevanje prostih terminov glede na spol pacientov.
- Omejevanje prostih terminov v razmerju med številom prvih pregledov in
številom kontrolnih pregledov v enem dnevu.
- Omejevanje naročanja en dan vnaprej.
Vse navedene omejitve se implementirajo na strani zdravstvenih ustanov. V primeru,
da se zdravstvena ustanova odloči za implementacijo določene omejitve, je v primeru
da naročevalcu pri e-Naročanju ni ponujen noben termin, dolžna podati informacijo o
vzroku omejitve (Košćina, 2013).
4.1.4. MODEL PORTALA ZA PACIENTE
Za uporabo sistema e-Naročanja je izdelan spletni portal, ki uporabnikom (pacientom)
omogoča enostavno naročanje v zdravstveni ustanovi. Tako je uporabnikom
omogočeno samostojno naročanje na zdravstveni pregled za katerega je ustvarjena
e-Napotnica (Košćina, 2013).
Za prijavo v portal ima pacient na voljo dve možnosti (Košćina, 2013):
- prijava z uporabo osebnega certifikata (ki ga izdaja pooblaščeni izdajatelj),
- prijava s kombinacijo številke e-Napotnice in številke ZZZS.
V splošnem so funkcionalnosti, ki jih omogoča portal za paciente, sledeče (Košćina,
2013):
- Pregledovanje e-Napotnic/e.
- Če je prijava izvedena z osebnim certifikatom:
o zgodovina se prikaže pri izbiri ustrezne možnosti;
o pacientom je omogočeno razvrščanje po izbranem stolpcu;
o pacientu je dovoljen tudi vpogled v medicinski del e-Napotnice.
- Če je prijava izvedena s kombinacijo številke e-Napotnice in številke ZZZS:
o omogočen vpogled v tisto e-Napotnico, za katero je izvedena prijava;
o zgodovina ni prikazana;
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o dovoljen je samo vpogled v administrativni del e-Napotnice.
Prikazovanje naročil iz čakalne vrste brez določenega termina.
Možnost odpovedovanja aktivnih naročil.
Možnost odpovedi naročila.

4.1.5. MODEL SISTEMA E-NAPOTNICA
E-napotnica je eden ključnih elementov za izpeljavo e-naročila, poleg tega pa
predstavlja elektronsko različico dokumenta zelene napotnice in omogoča spremljanje
statusa naročila. V nadaljevanju so opisani vsi procesi, ki se izvajajo v sklopu
elektronske napotnice (Košćina, 2013).
Dokument napotnice
e-Napotnica je funkcionalno enakovredna papirnati napotnici oziroma zeleni napotnici.
Dokument napotnice je last ZZZS-ja. Kot lastnik opredeljuje njeno obliko in določa
pogoje uporabe (Košćina, 2013).
Napotnice so klasificirane v dve vrsti (Košćina, 2013):
- enkratna napotnica, ki se lahko uporabi samo za enkratno storitev in nato
njena veljavnost preneha;
- napotnica z omejenim rokom veljavnosti, pri kateri je najdaljše obdobje
veljavnosti določeno s pravilnikom.
Stanja e-Napotnice
Elektronska napotnica služi za povezovanje napotnice in pacientovega naročila,
obenem pa omogoča tudi spremljanje procesa naročila in njegove realizacije. Za
učinkovito spremljanje stanja e-Naročila se oblike stanja e-Napotnice delijo na
(Košćina, 2013):
- IZDANA – stanje, ki ga e-Napotnica dobi v trenutku, ko je ustvarjena oziroma
vnešena v sistem;
- VPISANA – stanje e-Napotnice dobi v trenutku, ko uporabnik prejme termin
oziroma je vpisan v interno čakalno vrsto zdravstvene ustanove, v katero se
naroča;
- V UPORABI – stanje e-Napotnice v trenutku, ko je pacient sprejet v
zdravstveno ustanovo;
- IZKORIŠČENA – status e-Napotnice v trenutku, ko je naročilo realizirano (za
realizacijo se šteje izdelava prvega izvida na ambulanti ali odpustnica na
bolnišničnem oddelku);
- NI IZKORIŠČENA – status e-Napotnica v primeru, če pacient v določenem
obdobju ne opravi nobene storitve na to napotnico;
- PREKLICANA – status e-Napotnice v primeru preklica (razveljavitve).
Vnos in shranjevanje e-Napotnice in njenih prilog
E-Napotnica se kot dokument ustvari v lastnih informacijskih sistemih uporabnika
sistema, nato pa se skupaj z vsemi prilogami prek podatkovnega vmesnika prenaša v
centralno podatkovno bazo. Napotnica se po vnosu in preverjanju pravilnosti
podatkov shrani v centralno odlagališče s stanjem »Izdana«, kjer ostane vse do
arhiviranja. Centralno odlagališče napotnic je prostor, kjer se tekom celotnega cikla
napotnice, hranijo po izvajalcih urejeni vsi glavni podatki o e-Napotnicah. Pri tem se
spreminjajo samo stanja in določeni podatki na e-Napotnice (Košćina, 2013).
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Slika 6 prikazuje informacijske tokove za vnos e-Napotnice, ki se lahko izvede na dva
načina, in sicer (Košćina, 2013):
1. Napotovalec lahko v lastnem informacijskem sistemu preko centralnih
komunikacijskih servisov (povezava a) posreduje napotnico do centralnega
odlagališča napotnic (povezava b).
2. Oseba (npr. pacient) preko portala za e-Naročanje (povezava c) posreduje
napotnico do centralnega odlagališča napotnic (povezava d).

Slika 6: Informacijski tokovi za vnos eNapotnice (Košćina, 2013)
Portal za ustvarjanje e-Napotnice
Ustvarjanje oziroma vnos e-Napotnice se izvede preko posebnega spletnega portala,
ki od zdravstvenih delavcev zahteva ročni vpis ali kopiranje večjih količin podatkov
(Košćina, 2013).
Funkcije portala za ustvarjanje e-Napotnice so sledeče (Košćina, 2013):
- vnos e-Napotnice (administrativni in medicinski del);
- pregledovanje e-Napotnic, ki jih je ustvaril zdravstveni delavec;
- posodabljanje in storniranje e-Napotnice;
- možnost dodajanja manjših prilog.
V trenutku, ko je napotnica ustvarjena se v okviru sistema e-Napotnice evidentirajo
naslednji datumi (Košćina, 2013):
- datum ustvarjene napotnice;
- datum prvega vpisa oziroma ustvarjanja naročila;
- datum zadnjega termina oziroma sprejema;
- datum pričakovanega termina sprejema pacienta v zdravstveno ustanovo;
- datum realizacije (v ambulanti je to datum ustvarjanja izvidov, v bolnišnici pa
datum prve operacije;
- datum izkoriščenosti (v ambulanti je to datum izdaje izvida, v bolnišnici pa
datum odpusta iz ustanove);
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datum veljavnosti, ki velja samo za večkratno napotnico, in sicer samo, če je
obstajal prvi sprejem. Datum veljavnosti je napisan na napotnici in velja od
datuma prvega sprejema. Ob poteku veljavnosti ni mogoče ustvariti novega
naročila in napotnica dobi status »Izkoriščena«.

Proces naročanja
Proces naročanja nastopi v trenutku, ko e-Napotnica dobi status »izdana«. Od tega
trenutka naprej se pacient lahko naroči v zdravstveni ustanovi na enega od sledečih
načinov (Košćina, 2013):
- pacienta naroči zdravnik napotovalec (primarni ali specialist) ali medicinska
sestra;
- pacient se lahko naroči sam z uporabo portala;
- pacient se lahko osebno naroči v zdravstveni ustanovi.
Ne glede na način naročanja se stanje e-Napotnice v trenutku, ko je naročilo
ustvarjeno, spremeni v »vpisana«, s čimer se za isto napotnico prepreči nadaljnje
naročanje. Preklic e-Napotnice pa se lahko izvede samo do trenutka, ko ima ta status
»vpisana«. V trenutku, ko se pacienta sprejme v zdravstveno ustanovo, se proces
naročanja zaključi. E-Napotnica v tem trenutku dobi status »v uporabi« (Košćina,
2013).
Slika 7 prikazuje še informacijske tokove za spremembo stanj e-Napotnice. Stanje eNapotnice se lahko spremeni na tri načine in sicer (Košćina, 2013):
1. Posodobitev stanja e-Napotnice izvede naročevalec preko lastnega
informacijskega sistema (povezava a). V nadaljevanju se napotnica preko
centralnega komunikacijskega servisa shrani v centralno odlagališče
(povezava b).
2. Posodobitev stanja e-Napotnice izvede naročevalec preko portala za eNaročanje (povezava c). V nadaljevanju se napotnica preko centralnega
komunikacijskega servisa shrani v centralno odlagališče (povezava d).
3. Posodobitev stanja e-Napotnice izvede napotovalec preko lastnega sistema
napotovalca (povezava e). V nadaljevanju se napotnica preko centralnega
komunikacijskega servisa shrani v centralno odlagališče (povezava f).

Slika 7: Informacijski tokovi za spremembe stanj e-Napotnice (Košćina, 2013)
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Realizacija napotnice
Pri realizaciji napotnic govorimo o opravljanju storitve, za katero je bil pacient
naročen. Sporočilo o realizaciji se pošlje v trenutku zaključka obravnave pacienta. Pri
tem bolnišnični sistem sproži pošiljanje sporočila s točnim datumom izvedbe storitve
in imenom zdravnika (glavnega operaterja), ki je opravil storitev. Če storitev ni bila
opravljena, se napotnica spremeni v stanje »izkoriščena« brez podatka o realizaciji.
Enkratna napotnica se po realizaciji zapre oziroma se označi za izkoriščeno, medtem
ko napotnice s časovno omejitvijo, t.j. večkratna napotnica, ustvarijo toliko
identifikatorjev, kolikor je pacient prejel storitev, realizacija pa se spremlja na ravni
terminov. V tem primeru se z označitvijo izkoriščenosti zapre vsak posamezni termin,
ko je bila zanj storitev opravljena, napotnica v celoti pa se označi za izkoriščeno šele
po tem, ko se izteče njena veljavnost (Košćina, 2013).
Z vsako realizirano e-Napotnico se beležijo še naslednji podatki (Košćina, 2013):
- regija pacienta;
- regija ordinacije napotovalca;
- regija zdravstvene ustanove, v kateri je bila storitev izvršena.
4.1.6. MODEL SISTEMA POROČANJA
Naloga sistemov e-Čakalni seznami, e-Naročanje in e-Napotnice je poleg osnovne
funkcionalnosti tudi zbiranje in shranjevanje podatkov. Z njihovo uporabo se preko
sistema poročanja izvaja spremljava trendov čakalnih seznamov celotnega
zdravstvenega sistema Republike Slovenije. Podatke za poročanje uporablja NIJZ, ki
posreduje poročila MZ in ZZZS (Košćina, 2013).

5.

ANALIZA
GOLNIK

SISTEMA

NAROČANJA

V

KLINIKI

5.1. SPLOŠNO
Raziskavo smo izvedli na področju Pulmološke ambulante (203), ki deluje v okviru
obravnavane zdravstvene ustanove. Raziskava je zasnovana na raziskovalnih
vprašanjih, ki so podrobneje opredeljena v uvodnem delu predmetne naloge.
Odgovore na raziskovalna vprašanja bomo pridobili na dva načina. Preko
bolnišničnega informacijskega sistema, pri katerem bodo uporabljeni dejanski podatki
za leto 2017 ter s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki so ga v čakalnici
Klinike Golnik reševali pacienti.
Za obdelavo podatkov smo uporabili računalniški orodji Microsoft Excel in IBM SPSS
Statistics.
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5.2. INFORMACIJSKI SISTEM BIRPIS21
Na kliniki uporabljajo informacijski sistem BIRPIS 21, ki ga trži podjetje SRC Infonet
d.o.o. iz Kranja.
BIRIS21 je celovit informacijski sistem za strokovno delo v ordinaciji. Je orodje v
okolju Windows, s katerim se gradi elektronsko zdravstveno kartoteko pacientov,
evidentira opravljeno delo, izmenjuje dokumente z drugimi strokovnjaki in poslovnimi
partnerji (Infonet d.o.o., 2010).
Sistem BIRIS21 omogoča vodenje evidence dela ter ustvarjanja elektronskega zapisa
vseh podatkov o pacientih. Programska oprema BIRIS21 izračunava ceno
opravljenega dela, izdela račune ter dnevna oziroma mesečna poročila. Tako lahko
pacienti takoj prejmejo recept, napotnico, izvid, račun, ipd. Sistem omogoča tudi
računalniško izmenjavo podatkov (RIP) in dokumente z ZZZS z drugim zdravnikom. S
tem se enostavno zadovoljujejo zahteve pacientov, stroke in plačnikov (Infonet d.o.o.,
2010).
Programska oprema BIRIS21 torej pokriva naslednja področja (Infonet d.o.o., 2010):
1.
Delovno okolje
2.
Pacient
3.
Obravnava
4.
Medicinski podatki
5.
Primer (več povezanih obravnav)
6.
Obračun
7.
Šifranti in katalogi
8.
Izpisi in analize
9.
Statistična poročila
10.
Prenos podatkov za fakturiranje
11.
Arhiviranje

5.3. UREDITEV NAROČANJA V KLINIKI GOLNIK
Skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) in
Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih
čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18), Klinika Golnik pacientom omogoča naročanje
na specialistične preglede na naslednje načine:
- e-Naročanje preko spletne strani eZdrav,
- naročanje po elektronski pošti,
- naročanje po navadni pošti,
- naročanje po telefonu,
- osebno naročanje.
Za zadostitev vsem navedenim načinom naročanja imajo v kliniki organizirano službo
za naročanje ter skladno z zakonom določeno osebo, ki skrbi za vodenje čakalnega
seznama.
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5.4. ANALIZA PREJETIH NAPOTNIC V KLINIKI GOLNIK
5.4.1. SPLOŠNO
V nadaljevanju je za področje Pulmološke ambulante prikazana opisna statistika
prispelih napotnic v letu 2017.
V letu 2017 so v Pulmološko ambulanto prejeli 8000 vpisov v čakalno vrsto, od tega
se jih je 381 naročilo preko sistema e-Naročanja, kar predstavlja slabih 5% vseh
vpisov. Prenaročenih pacientov je bilo 1353, kar izraženo v odstotkih znaša 17%.
Povprečna starost pacienta je bila 56 let.
5.4.2. DEMOGRAFSKI PODATKI
Slika 8 na karti Evrope prikazuje kraje bivanja sprejetih pacientov v letu 2017. Najbolj
prevladujejo pacienti iz Slovenije, poleg njih pa so bili evidentirani tudi pacienti iz
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije, Poljske, Avstrije, Slovaške in Rusije.

Slika 8: Prikaz lokacije prebivališča sprejetih pacientov v letu 2017
Ker se s predmetno nalogo osredotočamo predvsem na področje e-Naročanja, ki
deluje na področju Republike Slovenije, so na Slika 9 na karti Slovenije podrobneje
prikazane lokacije sprejetih pacientov za leto 2017. Razvidno je, da največ bolnikov
prihaja iz severno–zahodne in osrednje Slovenije, najmanj pa iz jugo–vzhodnega dela.
Gledano krajevno, je največ naročil prišlo iz Ljubljane, Kranja, Škofje Loke in Tržiča.
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Slika 9: Sprejeti bolniki z območja Republike Slovenije
V letu 2017 so v Pulmološko ambulanto klinike prejeli 4108 napotnic pacientov
ženskega spola ter 3892 napotnic pacientov moškega spola. Pretvorjeno v odstotek,
je v letu 2017 ženski del predstavljal 51% vpisov v čakalno knjigo, moški del pa 49%.
Grafični prikaz porazdelitve je predstavljen na sliki 10.

Sprejeti pacienti v letu 2017 glede na spol

3892; 49%

4108; 51%

Moški

Ženske

Slika 10: Razmerje prejetih napotnic v odvisnosti od spola
V povprečju so bile ženske mlajše od moških. Namreč povprečna starost moškega
pacienta je bila 56,4 leta, povprečna starost ženske pacientke pa 54,2 leti.
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Slika 11: Povprečna starost vpisanega moškega in ženske
Tabela 1 prikazuje opisno statistiko za starostno spremenljivko pacientov, ki so bili v
Pulmološko ambulanto sprejeti v letu 2017. Najstarejši pacient je bil rojen leta 1921,
najmlajši pa leta 2016. Povprečna letnica rojstva pacienta je 1962 let. Mediana starosti
pacientov znaša 1960, kar pomeni, da je bila polovica pacientov rojenih pred 1960
polovica pa po letu 1960. Modus kaže, da je bilo največ pacientov rojenih leta 1951,
in sicer 244, kar predstavlja 3,1 % vseh starosti. V tabeli so letnice rojstva razdeljene
tudi v kvartile. Iz teh razberemo, da je četrtina oziroma 25 % pacientov rojenih pred
letom 1950, polovica oziroma 50 % pred letom 1960, tri četrtine oziroma 75 % pa
pred letom 1973. Preostala četrtina pacientov pa je rojenih po letu 1973.
Letnica rojstva
N

Valid

8000

Missing

0

Mean

1961,723

Median

1960,000

Mode

1951,0

Std. Deviation

16,3394

Skewness

,329

Std. Error of Skewness

,027

Kurtosis

-,588

Std. Error of Kurtosis

,055

Minimum

1921,0

Maximum

2016,0

Percentiles

25

1950,000

50

1960,000

75

1973,000

Tabela 1: Statistika starosti sprejetih pacientov v letu 2017
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Slika 12: Histogram starostne porazdelitve prikazuje histogram starostne porazdelitve.
Koeficient asimetričnosti (Skewness) je enak 0,329 kar pomeni, da je dejanska
porazdelitev glede na standardno porazdelitev raztegnjena proti desni. Koeficient
sploščenosti (Kurtosis) je za naš primer enak -0,588, kar pomeni, da je porazdelitev
nekoliko bolj sploščena od normalne porazdelitve.

Slika 12: Histogram starostne porazdelitve
Za potrebe nadaljnjih statističnih testov bomo v nadaljevanju poizvedeli še ali je
prikazana starostna porazdelitev statistično normalna pri povprečni letnici rojstva
1961 in standardnemu odklonu 16,34. Ker je odločanje o normalni porazdelitvi na
podlagi sploščenosti in asimetričnosti precej zahtevna in subjektivna, smo se za
objektivnejši odgovor poslužili se Kolmogorov-Smirnovega testa. Za razrešitev tega
raziskovalnega vprašanja smo si zastavili naslednji hipotezi:
H0: Porazdelitev spremenljivke letnica rojstva je normalno porazdeljena pri povprečni
vrednosti 1961,723 in standardnemu odklonu 16,34.
H1: Porazdelitev spremenljivke letnica rojstva ni normalni porazdeljena pri povprečni
vrednosti 1961,723 in standardnemu odklonu 16,34.
Rezultat Kolmogorov-Smirnovega testa nam je vrnil p-vrednost, ki je enaka
0,000<0,05, zato ničelno hipotezo zavrnemo pri 5% tveganju. Spremenljivka letnica
rojstva torej ni normalno porazdeljena pri povprečni vrednosti 1961,723 in
standardnemu odklonu 16,34.
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Slika 13: Rezultat Kolmogorov-Smirnovega testa za spremenljivko letnica rojstva
5.4.3. UPORABA KLASIČNEGA NAROČANJA IN E-NAROČANJA
Glede na zbrane podatke iz leta 2017, ugotavljamo, da so e-Naročila v letu 2017
predstavljala zgolj 4,8% vseh naročil. Preostalih 95,2 % vpisov je bilo evidentiranih
preko klasične oblike naročanja, ki predstavlja bodisi naročilo preko pošte, telefona,
e-pošte, oziroma osebno naročilo.

Razmerje klasičnega naročanja in e-Naročanja
381; 4,8%

7619; 95,2%

Običajno naročilo

eNaročilo

Slika 14: Razmerje med klasičnim naročanjem in e-Naročanjem
Slika 15 na karti Slovenije v modri barvi prikazuje kraj bivanja pacientov, ki so v letu
2017 posredovali napotnico na Kliniko Golnik. V rdeči barvi je za vsako lokacijo
prikazan še delež napotnic, ki so bile posredovane z uporabo sistema e-Naročanja.
Kot je razvidno na sliki, so se pacienti na pregled s pomočjo sistema e-Naročanja
največkrat naročili v okolici Kranja, Škofje Loke, Tržiča in Ljubljane. Na preostalih delih
Slovenije uporaba e-Naročanja ni evidentirana, kar pomeni, da so se pacienti na
specialistične ambulantne preglede večinoma naročali preko klasičnih oblik naročanja,
in sicer po telefonu, e-mailu, po pošti in osebno na kliniki.
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Slika 15: Uporaba e-Naročanja glede na kraj bivanja
5.4.4. UPORABA E-NAROČANJA V ODVISNOSTI OD SPOLA PACIENTOV
Kot že omenjeno, je bilo od skupno 8000 prejetih napotnic v letu 2017 preko sistema
e-Naročanja prejetih zgolj 381 napotnic. Slika 16 prikazuje porazdelitev uporabe eNaročanja v odvisnosti od spola. V modri barvi je prikazano število moških, v rdeči pa
število žensk, ki so se poslužili e-Naročanja. Kot je razvidno iz slike so moški v letu
2017 večkrat uporabili sistem naročanja kot ženske, in sicer v razmerju 55:45.

Slika 16: Delež uporabe sistema e-Naročanja v odvisnosti od spola
Slika 17 prikazuje povprečno starost moškega in ženske, ki sta se na pregled naročila
preko sistema e-Naročanja. Povprečna starost moškega, ki je v letu 2017 uporabil
sistem e-Naročanja, je bila 47,7 let, povprečna starost ženske pa 43,4 let.
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Slika 17: Povprečna starost moškega in ženske, ki sta uporabila e-Naročanje
5.4.5. UPORABA E-NAROČANJA IN STAROSTNE SKUPINE
Ker nas zanima, ali določene starostne skupine e-Naročanje uporabljajo bolj kot
druge, želimo v nadaljevanju njegovo uporabo povezati z določenimi starostnimi
skupinami. Starostne skupine bomo izbrali po kvartilih, ki so opredeljeni v tabeli 1.
Tako bomo za vsako skupino dobili približno enako število pacientov, s čimer bo
zagotovljena ustreznost raziskave. Prva skupina predstavlja paciente, ki so rojeni do
vključno leta 1949, druga skupina paciente, ki so rojeni med letom 1950 in do vključno
leta 1959, tretja skupina paciente, ki so rojeni med letom 1960 in vključno do leta
1973, četrta skupina pa zajema paciente, ki so bili rojeni po letu 1974.
Starostne skupine
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1916-1949

1983

24,8

24,8

24,8

1950-1959

1985

24,8

24,8

49,6

1960-1973

2034

25,4

25,4

75,0

1974-2016

1998

25,0

25,0

100,0

8000

100,0

100,0

Total

Tabela 2: Določene starostne skupine
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Slika 18: Histogram porazdelitev starostnih skupin
Tabela 3 prikazuje uporabo sistema e-Naročanja v odvisnosti od starostnih skupin.
Pacienti iz četrte starostne skupine so v letu 2017 predstavljali 47,77 % vseh naročil.
Najmanjkrat pa so se e-Naročili tisti, ki spadajo v prvo starostno skupino.

Starostne skupine in E-Naročanje
E-Naročanje
Starostne skupine

1916-1949

43

1950-1959

59

1960-1973

97

1974-2016

182

Total

381

Tabela 3: Starostne skupine in uporaba e-Naročanja
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Slika 19: Uporaba e-Naročanja v odvisnosti od starostnih skupin
Povezanost uporabe e-Naročanja s starostnimi skupinami lahko potrdimo tudi z
uporabo statističnega testa hi-kvadrat. Pri tem si zastavimo naslednje raziskovalno
vprašanje: Ali sta letnica rojstva in uporaba e-Naročanja medsebojno povezana?
Za ničelno hipotezo zapišemo (H0): Spremenljivki starost in uporaba e-Naročanja
nista povezani.
Za alternativno hipotezo pa zapišemo (H1): Spremenljivki starost in uporaba eNaročanja sta povezani.
Potrditev oziroma zavrnitev hipoteze bomo zagotavljali s 95% verjetnostjo oziroma s
5% tveganjem. Rezultat hi-kvadrat testa je prikazan v Tabela 4. Rezultat je p-vrednost
testa, ki je enaka 0,000 in je < 0,05. Posledično to pomeni, da ničelno hipotezo pri
5% tveganju zavrnemo in s tem potrdimo povezanost spremenljivk starosti in uporabe
e-Naročanja.
Chi-Square Tests – letnica rojstva – e-Naročanje
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

126,671a

3

,000

Likelihood Ratio

119,102

3

,000

Linear-by-Linear Association

112,290

1

,000

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

8000

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 94,44.

Tabela 4: Tabela za hi-kvadrat test med spremenljivkama starost in e-Naročanje
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5.4.6. KORELACIJA MED DNEVI ČAKANJA IN STOPNJO NUJNOSTI
Slika 20 prikazuje povprečne dneve čakanja za posamezno stopnjo nujnosti. V letu
2017 so pacienti s stopnjo nujnosti 1 na sprejem povprečno čakali 71 dni, pacienti s
stopnjo nujnosti 2 so na storitev čakali 125 dni, pacienti s stopnjo nujnosti 3 pa
približno 230 dni.

Povprečni dnevi čakanja za posamezno stopnjo nujnosti

Stopnje nujnosti

3

229,6

2

125,2

1

71,3
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Dnevi čakanja

Slika 20: Povprečni dnevi čakanja za posamezno stopnjo nujnosti
Grafikon na sliki 20 nakazuje na to, da sta spremenljivki stopnja nujnosti in dnevi
čakanja povezani. Dokaz o povezanosti bomo utemeljili še z bivariantno korelacijo, pri
čemer bomo upoštevali Pearsonov koeficient korelacije. Test pomembnosti bomo
izvajali dvostransko.
Kot raziskovalno vprašanje zapišemo: Ali med spremenljivkama dnevi čakanja in
stopnja nujnosti obstaja povezava. Za ničelno hipotezo H0 si predpostavimo sledeče:
Spremenljivki dnevi čakanja in stopnja nujnosti nista povezani. Za alternativno
hipotezo H1 pa predpostavimo: Spremenljivki čas čakanja in stopnja nujnosti sta
povezani.
Tabela 5 v nadaljevanju prikazuje izračunane korelacijske koeficiente. P-vrednost je
0,000 < 0,01, kar pomeni, da je korelacija znatna pri 1% tveganju. Posledično to
pomeni, da ničelne domneve ne moremo potrditi. Izračunani Pearsonov koeficient
korelacije je 0,390, kar pomeni, da je linearna povezanost pozitivna, a razmeroma
šibka.
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Korelacija – dnevi čakanja in stopnja nujnosti

Dnevi_cakanja

Dnevi_cakanja

Stopnja nujnosti

1

,390**

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Stopnja nujnosti

,000

N

3704

3704

Pearson Correlation

,390**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

3704

8000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela 5: Korelacija med dnevi čakanja in stopnjo nujnosti

Ker smo dokazali, da med dnevi čakanja in stopnjo nujnosti obstaja korelacija, nas
zanima še, ali lahko dneve čakanja povežemo s tipom naročila. Pri tem torej želimo
ugotoviti, ali so pacienti, ki so uporabili sistem e-Naročanja, na pregled od oddaje
naročila čakali manj časa kot tisti, ki so se na pregled naročili preko klasičnih
informacijskih sredstev.
Zastavimo si naslednje raziskovalno vprašanje: Ali med dnevi čakanja in eNaročanjem obstaja povezava?
Za ničelno hipotezo H0 predpostavimo: Spremenljivki dnevi čakanja in e-Naročanje
nista povezani.
Za alternativno hipotezo H1 predpostavimo: Spremenljivki dnevi čakanja in eNaročanje sta povezani.
Tabela 6 prikazuje izračunane korelacijske koeficiente. P-vrednost je 0,400 > 0,01,
kar pomeni, da je korelacija pri 1% tveganju ni znatna. Torej ničelne domneve ne
moremo zavrniti, zatorej lahko trdimo, da spremenljivki e-Naročanje in dnevi čakanja
nista povezani. Izračunani Pearsonov koeficient korelacije je -0,014, kar pomeni, da
linearna povezanost med spremenljivkama praktično ne obstaja.
Korelacije – dnevi čakanja in e-Naročanje
Dnevi_cakanja
Dnevi_cakanja

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

eNarocanje

eNarocanje
-,014
,400

N

3704

3704

Pearson Correlation

-,014

1

Sig. (2-tailed)

,400

N

3704

8000

Tabela 6: Korelacijska tabela za spremenjivki dnevi čakanja in e-Naročanje
Test korelacije med spremenljivkama dnevi čakanja in e-Naročanja je bil pričakovan.
Namreč smiselno je, da sama izbira komunikacijskega oziroma informacijskega
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sredstva za oddajo naročila ne vpliva na čas pridobitve termina oziroma čas čakanja
do opravljanja zdravstvene storitve.
5.4.7. UPORABA SISTEMA E-NAROČANJA V LETU 2017
Slika 21 za potrebe prikaza uporabe sistema e-Naročanja za vsak mesec v letu 2017
prikazuje delež njegove uporabe v odvisnosti od vseh sprejetih naročil. Za prikaz rasti
uporabe je grafikonu dodana tudi trendna črta. Rezultat kaže, da je bilo največ
napotnic preko sistema e-Naročanja prejetih oktobra (7,1% vseh naročil), najmanj pa
januarja in februarja (manj kot 1,0% vseh naročil). V splošnem se je uporaba eNaročanja skozi leto 2017 povečevala. Trend naraščanja lahko najbolje opišemo s
premico y = 0,0055x + 0,0065.

Napotnice prejete preko sistema e-Naročanja po
mesecih v 2017
8,00%

7,09%

6,15%

7,00%

5,80%

5,27%

6,00%

6,32%

5,81%

5,00%

5,50%

4,00%

4,41%

3,00%
2,00%
1,00%

2,71%

0,32%
0,00%
1,05%

0,00%

Slika 21: Prejete napotnice preko sistema e-Naročanja po mesecih v 2017

5.5. PACIENTI O UPORABI E-NAROČANJA
V aprilu 2018 smo v čakalnici klinike razdelili tudi anketni vprašalnik o uporabi sistema
e-Naročanja. Namen vprašalnika je bil spoznati razmišljanje in seznanjenost pacientov
o uporabi sistema e-Naročanja. Za pridobitev odgovorov je bilo izdelanih 100 anketnih
vprašalnikov, od tega jih je bilo 77 rešenih pravilno v tolikšni meri, da smo z njihovo
pomočjo lahko pridobili ustrezne rezultate.
Pravilne odgovore v anketnem vprašalniku je prispevalo 32 moških (42 %) in 45 žensk
(58%).
Spol anketirancev
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Moški

32

41,6

41,6

41,6

Ženski

45

58,4

58,4

100,0

Total

77

100,0

100,0

Tabela 7: Spol anketirancev
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Slika 22: Spol anketirancev, izražen v odstotkih
Na vprašanje o starosti je od 77 vprašalnikov odgovorilo 73 anketirancev, štirje pa
niso želeli podati letnice rojstva. Najstarejši anketiranec je bil star 86 let najmlajši pa
16 let. Povprečna starost anketiranca je bila 52 let.
Starost anketirancev
N

Minimum

Navedite letnico rojstva.

73

Valid N (listwise)

73

1932

Maximum
2002

Mean

Std. Deviation

Variance

16,571

274,599

1966,11

Tabela 8: Opisna statistika o starosti anketirancev
V anketnem vprašalniku smo anketirance spraševali tudi o njihovi okvirni oddaljenosti
od Klinike Golnik. Odgovore smo razdelili na oddaljenost do 5 km, od 6 do 20 km, od
21 do 50 km, od 51 do 100 km ter 100 km in več. Na to vprašanje je odgovorilo vseh
77 anketirancev. Največ (36 %) jih prihaja iz krajev oddaljenih od 21 do 50 km
najmanj pa iz okolice Klinike Golnik.
Oddaljenost anketirancev o Klinike Golnik
Cumulative
Frequency
Valid

do 5 km

Percent

Valid Percent

Percent

2

2,6

2,6

2,6

od 6 do 20 km

20

26,0

26,0

28,6

od 21 do 50 km

28

36,4

36,4

64,9

od 51 do 100 km

10

13,0

13,0

77,9

100 km in več

17

22,1

22,1

100,0

Total

77

100,0

100,0

Tabela 9: Oddaljenost anketirancev od Klinike Golnik
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Slika 23: Oddaljenost anketirancev od bolnišnice Golnik

Slika 24: Prikaz radijev oddaljenosti od klinike Golnik (vir karte: Google maps)
V sklopu ankete nas je zanimalo tudi, ali so pacienti na primarni oziroma predhodni
zdravstveni ravni ustrezno ozaveščeni z morebitnim naročilom preko sistema eNaročanja. Kar 69 % jih je na vprašanje odgovorilo pritrdilno, preostalih 31 % pa
negativno.
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Ozaveščenost z možnostjo eNaročila
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Da

53

68,8

68,8

68,8

Ne

24

31,2

31,2

100,0

Total

77

100,0

100,0

Tabela 10: Ozaveščenost anketirancev z e-Naročanjem

Slika 25: Ozaveščenost anketirancev z e-Naročanjem
Od tistih, ki so pritrdili k obveščenosti o e-Naročanju smo poizkušali izvedeti še, kje
so pridobili informacijo o uporabi sistema e-Naročanja. Največkrat so anketiranci
odgovorili, da jih je z možnostjo e-Naročila seznanil napotujoči zdravnik. Dva izmed
anketirancev sta izbrala opcijo drugo, pri čemer je eden navedel, da so ga seznanili v
službi za naročanje oziroma so se seznanili sami. Pri tem velja še omeniti, da je
vprašanje omogočalo več odgovorov, kar se v tabeli 11 izkazuje tudi v rubriki »Percent
of Cases«, saj ta zaradi več odgovorov presega rubriko »Percent«.
Kdo vas je seznanil z možnostjo
eNaročila?

Responses
N
Percent

Napotujoči zdravnik
Znanci, prijatelji, sorodniki
Spletna stran klinike Golnik
Mediji
Drugo
Total

33
6
8
10
2
59

55,9%
10,2%
13,6%
16,9%
3,4%
100,0%

Percent of Cases

62,3%
11,3%
15,1%
18,9%
3,8%
111,3%

Tabela 11: Tabelarični prikaz seznanjenosti z e-Naročanjem
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Slika 26: Seznanjenost z e-Naročanjem
V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, preko katerega informacijskega sredstva so se
vprašani naročili na pregled. Največ jih je odgovorilo, da so se na pregled naročili po
telefonu in osebno v bolnišnici. Zanimivo je tudi to, da sta si odstotno zelo podobna
naročila preko pošte in preko sistema e-Naročanja. Kot druge oblike naročil so pacienti
odgovorili, da so se na pregled naročili po e-pošti (bil je en tak primer), oziroma na
pregled niso bili naročeni.
Izbrano informacijsko sredstvo pri naročanju na pregled
Cumulative
Frequency
Valid

Pošta

Percent

18,2

19,4

19,4

13

16,9

18,1

37,5

23

29,9

31,9

69,4

Osebna naročitev v bolnišnici 17

22,1

23,6

93,1

Drugo

5

6,5

6,9

100,0

Total

72

93,5

100,0

System

5

6,5

77

100,0

portala eZdrav.si
Telefon

Total

Valid Percent

14

eNaročilo preko spletnega

Missing

Percent

Tabela 12: Izbrano informacijsko sredstvo pri naročanju na pregled
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Slika 27: Izbrano informacijsko sredstvo izraženo v odstotkih
Na vprašanje, ali so se anketiranci pred naročilom v ambulanto pozanimali o
razpoložljivih terminih tudi pri drugih izvajalcih zdravstvene storitve, smo pridobili 75
veljavnih odgovorov, medtem ko dva anketiranca na to vprašanje nista odgovorila.
Večina (87%) anketirancev je na vprašanje odgovorilo, da pred naročanjem v
ambulanto niso preverjali razpoložljivih čakalnih vrst, 10 % anketirancev pa je
odgovorilo, da so se o razpoložljivih terminih pozanimali pred naročilom v ambulanto.
Cumulative

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Da

8

10,4

10,7

10,7

Ne

67

87,0

89,3

100,0

Total

75

97,4

100,0

System

2

2,6

77

100,0

Tabela 13: Zanimanje pacientov za druge izvajalce zdravstvenih storitev
V sklopu ankete nas je zanimalo tudi, kaj vpliva na odločitev pacientov o naročilu v
določeno ambulanto. Tako smo v zadnjem delu vprašalnika s pomočjo 5-stopenjske
likertove lestvice skušali pridobiti podatke o tem, kaj najbolj vpliva na odločitev
pacientov pri izbiri zdravstvene ustavne, ki ponuja zdravstvene storitve, za katero se
naročajo. Pravilno pridobljenih odgovorov je bilo zgolj 56. Po pregledu odgovorov pa
ugotavljamo, da pacienti pri izbiri zdravstvene ustanove najmanj pomembnosti
namenijo oddaljenosti ustanove od njihovega prebivališča in dostopnosti do klinike
oziroma nudenju parkirišča ter alternativnih načinov prevoza. Zanimivo je tudi to, da
dolžine čakalne vrste niso postavili med najvišje prioritete. Največjo pomembnost so
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pacienti namenili kakovosti izvedbe zdravstvene storitve, odnosu zaposlenih do
pacientov in urejenosti ustanove na področju čistoče in reda.

Dolžina čakalne vrste
Priporočilo (bodisi zdravnika,
znanca, sorodnika...)
Oddaljenost ustanove od
vašega prebivališča
Dostopnost (možnost
javnega prevoza, parkirišča
ipd.)
Urejenost ustanove
(vzdrževanje čistoče, reda,
sodobnost ipd.)
Odnos (prijaznost)
zaposlenih
Kakovost izvedbe
zdravstvene storitve
Tradicija (imdž) ustanove
Valid N (listwise)

N
60

Minimum
2

Maximum
5

Mean
3,88

59

1

5

4,07

63

1

5

3,29

63

1

5

3,49

64

2

5

4,28

65

3

5

4,54

64

4

5

4,72

60

1

5

3,85

56

Tabela 14: Faktorji vpliva pri izbiri zdravstvene ustanove

Slika 28: Faktorji vpliva pri izbiri zdravstvene ustanove
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SKLEP ANALIZE

V predmetni nalogi je bila na področju Pulmološke amublante v Kliniki Golnik izdelana
raziskava prejetih napotnic v letu 2017. Ugotovili smo, da največ pacientov prihaja iz
Republike Slovenije, znotraj te pa jih največ generirajo kraji Ljubljana, Kranj in Škofja
Loka. Delitev pacientov glede na spol je bila v letu precej enakovredna, a prevladovale
so ženske. Povprečno so moški pacienti za približno dve leti starejši od žensk.
V letu 2017 je bilo skupno prejetih 8000 naročil, od tega jih je bilo slabih pet odstotkov
izvedenih preko sistema e-Naročanja. V uporabi sistema e-Naročanja so predvladovali
moški v razmerju 55:45. Povprečna starost moškega, ki je uporabil e-Naročanje, je
bila 48 let, ženske pa 44 let. Paciente, ki so uporabili sistem e-Naročanja smo, uvrstili
tudi v starostne skupine, pri čemer smo ugotovili, da je naročanje preko sistema eNaročanje pogojeno s starostjo pacienta, in sicer največji delež prejetih e-Naročil so
predstavljali tisti pacienti, ki so bili rojeni po letu 1974 oziroma so bili mlajši od 43 let.
V raziskavi smo iskali tudi korelacijo med dnevi čakanja in stopnjo nujnosti. Povezavo
smo potrdili, kar je bilo tudi pričakovati. Želeli smo ugotoviti tudi, ali lahko dneve
čakanja povežemo z e-Naročanjem. Te povezave nismo uspeli potrditi, kar je tudi
logično, saj ne bi bilo pošteno, da pacienti, ki se naročijo preko sistema e-Naročanja,
do termina za pregled pridejo prej kot tisti, ki se še vedno naročajo preko klasičnih
informacijskih sredstev.
V poglavju 5.4.7 smo prikazali, da se je uporaba e-Naročanja skozi leto povečevala.
Ob predpostavki, da je tehnologija e-Naročanja še razmeroma nova, sklepamo da se
bo uporaba povečevala tudi v prihodnje.
V čakalnici klinike je bil pacientom razdeljen tudi anketni vprašalnik, s pomočjo
katerega smo želeli ugotoviti njihovo percepcijo sistema e-Naročanja. Na vprašanje,
ali so bili seznanjeni z uporabo e-Naročanja, jih je 69 % odgovorilo pritrdilno. Največ
anketirancev je potrdilo, da jih je z e-Naročilom seznanil napotujoči zdravnik. Je pa
zanimivo to, da je kljub dobri seznanjenosti z e-Naročanjem, večina pacientov
odgovorila, da so se še vedno odločili za klasični način naročanja bodisi preko telefona,
pošte ali osebne naročitve v kliniki. V zadnjem delu ankete smo paciente vprašali še,
ali so pred naročanjem preverili možne termine pri vseh izvajalcih zdravstvenih
storitev, za katero so naročeni. Večina jih je na to vprašanje odgovorila, da tega ne
počnejo, pač pa pri naročanju dajejo pomen drugim faktorjem, kot so kakovost
zdravstvenih storitev, urejenosti ustanove in odnosu zaposlenih do pacientov.
Zanimivo je to, da dolžine čakalnih vrst ni med najpomembnejšimi.

7.

ZAKLJUČEK

Sistem e-Naročanja je razmeroma nov način komuniciranja z bolnišnico, zato je
pričakovano, da bo njegova implementacija sprva počasna. Po drugi strani bi lahko
dejali, da sistem tangira mlajše generacije, zato je v primeru Klinike Golnik, ki
obravnava paciente s povprečno starostjo višjo od 50 let, pričakovano, da sistem eNaročanja ne bo prioritetna izbira komunikacije z bolnišnico. Posledično to potrjuje
tudi analiza Statističnega urada RS, ki navaja, da je v letu 2017 le 56% ljudi starih od
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55-64 let uporabilo internet. Ob tem velja omeniti še, da samo uporaba interneta ni
edini vzrok za nizko uporabo sistema e-Naročanja, saj nanj lahko vpliva tudi človeški
faktor, kjer pacient upa, da bo preko pogovora najhitreje dobil termin. Druga plat
uporabe e-Naročanja pa je še dejanska ozaveščenost pacientov. Ta je bila v letu 2017
precej slaba oziroma pomanjkljiva, zato bi bilo na tem področju, vsaj na začetku,
treba pacientom ponuditi več informacij, denimo vzpostaviti zadostno število
informacijskih točk, letakov v čakalnicah, nalepiti promocijske nalepke na vidna mesta
(npr. na vrata zdravstvene ustanove), prikazati navodila uporabe, oziroma jih na
ustrezen način motivirati k uporabi sistema.
Če upoštevamo linearni trend rasti uporabe e-Naročanja, lahko pričakujemo, da bodo
e-Naročila do konca leta 2018 predstavljala do 20 % vseh naročil.
Kot kratkoročno spodbudo pri vpeljevanju sistema e-Naročanja predlagamo tudi, da
se v primeru tiskanja napotnic na njih uredi prostor s t.i. QR kodo, v kateri so vključeni
vsi pomembni podatki o e-Napotnici. Na ta način bi proces e-Naročanja še bistveno
olajšali, saj bi bili uporabniki po skeniranju kode neposredno preusmerjeni na ustrezno
spletno mesto, kjer bi le še izbrali termin in zdravstveno ustavno. Za tiste uporabnike,
ki so nevešči uporabe interneta bi lahko kot začasno rešitev v zdravstvenih domovih
uvedli dodatne terminale, preko katerih bi uporabnik opravil e-Naročilo. V tem primeru
bi bil podatek o napotitvi zapisan kar na čipu kartice zdravstvenega zavarovanja, ki bi
ga terminal preko čitalca kartice razbral, uporabnik pa bi enostavno sledil vodiču in se
naročil na ustrezen pregled.
Kot dolgoročni plan je smiselna uvedba enotnega digitalnega sistema eZdravja, na
katerem ima vsak uporabnik ZZZSja urejen svoj profil, v katerem so shranjuje njegova
zdravstvena identiteta. Svoj profil bi lahko vsak uporabnik pregledoval samostojno
preko aplikacije ter upravljal z različnimi dokumenti kot npr. e-Napotnice, e-Recept
ipd.
Z avtomatizacijo bo zdravstvenim delavcem olajšano delo, prav tako se na ta način
eliminira možnost napak, obenem pa bo načrtovanje čakalnih vrst bolj kakovostno,
kar posledično vpliva tudi na točnejšo določitev termina. Na koncu pa bodo največ
pridobili tisti, ki zdravstvene storitve najbolj potrebujejo – pacienti.
V našem primeru lahko glede na starost večino pacientov uvrstimo v delovno aktivne.
Torej vsaka odsotnost od dela zaradi bolezni povzroča stroške. Avtorji (Balantič,
Polajnar, & Jevšnik, 2016) jih delijo na indirektne in direktne. Njihova ugotovitev je,
da direktni stroški (medicinski in farmacevtski stroški) predstavljajo 24 % stroškov
zdravljenja, indirektni stroški (prezentizem, absentizem, druge nezmožnosti za delo)
pa preostalih 76 %. Torej lahko sklepamo, da lahko k zmanjšanju čakalnih vrst v
zdravstvenem sektorju, poleg optimizacije informacijskih sistemov, pripomore tudi
izvedba preventivnih ukrepov v delovnem okolju.
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PRILOGE
Anketni vprašalnik o uporabi sistema e-Naročanja
1. Obkrožite spol.
a. M
b. Ž
2. Navedite letnico rojstva.

__________
3. Kako oddaljeno je vaše prebivališče od bolnišnice Golnik? (Obkrožite.)
a. do 5 km
b. od 6 do 20 km
c. od 21 do 50 km
d. od 51 do 100 km
e. 100 km in več
4. Ali ste bili pred naročilom v našo ambulanto seznanjeni z možnostjo naročila
preko sistema e-Naročanja? (Obkrožite.)
a. Da
b. Ne
Na 5. vprašanje odgovorite le, če ste na 4. vprašanje odgovorili z da. V
nasprotnem primeru nadaljujte z vprašanjem 6.
5. Kdo vas je seznanil z možnostjo eNaročila? (Obkrožite.)
a. Napotujoči zdravnik
b. Znanci, prijatelji, sorodniki
c. Spletna stran Klinike Golnik
d. »Info točka« v zdravstvenem domu
e. Mediji
f. Drugo (navedite):______________________
6. Preko katerega informacijskega sredstva ste se naročili na pregled pri nas?
(Obkrožite.)
a. Pošta
b. E-naročilo preko spletnega portala eZdrav.si
c. Telefon
d. Osebno naročilo v bolnišnici
7. Ali ste pred naročanjem v našo ambulanto preverili možne termine pri drugih
izvajalcih, ki opravljajo enako zdravstveno storitev za katero ste naročeni?
(Obkrožite.)
a. Da
b. Ne

Anže Jerman: Analiza sistema e-Naročanja na specialistične ambulantne
preglede v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik

stran 39

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

8. Glede na pomembnost razvrstite spodnje trditve, ki po vašem mnenju najbolj
vplivajo na odločitev h kateremu izvajalcu zdravstvene storitve se boste
naročili na pregled? (Polja označite z X.)
Trditve\Pomembnost

Sploh mi ni
pomembno

Ni mi
pomembno

Niti niti

Je
pomembno

Zelo mi je
pomembno

Dolžina čakalne vrste
Priporočilo (bodisi
zdravnika, znanca,
sorodnika …)
Oddaljenost ustanove
od vašega prebivališča
Dostopnost (možnost
javnega prevoza,
parkirišča, ipd.)
Urejenost ustanove
(vzdrževanje čistoče,
reda, sodobnost, ipd.)
Odnos (prijaznost)
zaposlenih
Kakovost izvedbe
zdravstvene storitve
Tradicija (imidž
ustanove)
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