
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta:  
 
RAZVOJ UČNE NEGOVALNE BOLNIŠNICE IN OCENA NJENE POSLOVNE USPEŠNOSTI 
PRI IZVAJANJU PODALJŠANEGA BOLNIŠNIČNEGA ZDRAVLJENJA 
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 

- Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana  

 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

V Sloveniji izvajanje neakutne zdravstvene obravnave ni poenoteno. V ljubljanski regiji je bila 
negovalna bolnišnica kot samostojna enota ustanovljena leta 2011, nahaja pa se v prostorih 
nekdanje pediatrične bolnišnice. Upravni nadzor Ministrstva za zdravje je že v času njene 
ustanovitve leta 2011 pokazal, da obstoječa zmogljivost odstopa od potrebnega števila postelj glede 
na število bolniško oskrbnih dni. Tako je torej smiselno proučiti možnosti razširitve kapacitet 
negovalne bolnišnice, kar po eni strani omogočajo razpoložljivi prostori stare pediatrične klinike, po 
drugi strani pa naraščajoče potrebe. Smiselno je tudi razvijati to dejavnost, za kar je glede na 
naravo te dejavnosti nujno izobraževanje in usposabljanje tako zaposlenih kot bodočih zaposlenih. 
Brez povezave izobraževanja in prakse je razvoj kadrov neustrezen in počasnejši. Zato je smiselno 
proučiti možnost preoblikovanja negovalne bolnišnice v učno negovalno bolnišnico. Glede na 
težave v poslovanju zdravstvenih organizacij pa je ključno, da so za delovanje takšne učne 
negovalne bolnišnice zagotovljeni normalni pogoji in financiranje. S tega vidika je nujno poznavanje 
načina financiranja in optimalne organiziranosti takšne učne bolnišnice za kakovostno izvajanje 
dejavnosti, da bi z uspešnim poslovanjem lahko zagotovili njen dolgoročni obstoj in razvoj.   
 
Namen projekta je ožje oceniti poslovno uspešnost učne negovalne bolnišnice, širše pa pripomoči k 
razvoju interdisciplinarnih zdravstvenih timov za obravnavo in rehabilitacijo bolnikov, da bodo lahko 
čim dlje kakovostno samostojno živeli. Cilji projekta so: 

1. Proučiti izvajanje, financiranje in obstoječe normative za izvajanje podaljšanega 
bolnišničnega zdravljenja 

2. Opredeliti prednosti razvoja učne negovalne bolnišnice, ki bi v izvajanje in razvoj te 
dejavnosti vključila študente zdravstvene nege, delovne terapije in fizioterapije ter tako 
omogočila razvoj kadrov za krepitev in napredek te dejavnosti 

3. Opredeliti potreben obseg dejavnosti takšne učne bolnišnice v ljubljanski regiji in na podlagi 
ocene potrebnih investicij, zmogljivosti in tekočega poslovanja oceniti tudi njeno poslovno 
uspešnost, kar je pogoj za vzpostavitev in nadaljnji razvoj tovrstnih učnih negovalnih 
bolnišnic 
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 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Aktivnosti projekta so bile glede na cilje projekta organizirane v treh fazah: 
1. V prvi fazi so študenti Ekonomske fakultete (EF) in Zdravstvene fakultete (ZF) analizirali 

financiranje in obstoječe normative za izvajanje podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in 
zdravstvene nege ter analizirali trenutno stanje pri izvajanju neakutne zdravstvene 
obravnave v Sloveniji. 

2. V drugi fazi so študenti ZF in EF proučili tuje prakse pri izvajanju analizirane dejavnosti ter 
izobraževalne programe, ki usposabljajo kadre za to dejavnost. Na tej podlagi so opredelili 
prednosti razvoja učne negovalne bolnišnice in predlagali najustreznejši organizacijski 
model za slovenske razmere.   

3. V tretji fazi so študenti EF in ZF na podlagi (a) ocene potrebnega obsega dejavnosti učne 
bolnišnice v ljubljanski regiji, (b) ocene potrebnih investicij ter (c) materialnih in človeških 
zmogljivosti glede na predlagani organizacijski model učne negovalne bolnišnice iz druge 
faze ocenili produktivnost ter gospodarnost, rentabilnost in likvidnost poslovanja takšne 
učne bolnišnice, kar bo omogočalo tudi presojo smotrnosti vzpostavitve tovrstnih učnih 
negovalnih bolnišnic drugod v Sloveniji. 

 
 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Eden izmed ključnih prispevkov tega projekta je ocena, da bi bilo smiselno obstoječo negovalno 
bolnišnico razširiti in okrepiti njeno učno vlogo. Ocenili smo uspešnost poslovanja v primeru širitve 
dejavnosti, povečanja kadrovskih zmogljivosti, uvajanja novih poklicnih skupin in izvajanja 
pedagoške dejavnosti. Oblikovali smo različne scenarije z različnimi krepitvami kadrovskih 
zmogljivosti. Sodeč po simulacijah, ki smo jih napravili, bi torej negovalna bolnišnica lahko 
poslovala z dobičkom, saj bi prihodki za 2 do 3% presegali odhodke. So pa rezultati zelo občutljivi 
na višino investicije in zlasti predvideno kadrovsko strukturo. Širitev tovrstne bolnišnice bi bila torej 
ne samo smiselna ampak tudi mogoča, saj preko večjih kapacitet omogoča boljšo dostopnost do 
tovrstnih storitev, izkoriščanje ekonomij obsega, krepitev pedagoške dejavnosti in vključevanje 
novih profilov v zdravstveni tim. 
 
Rezultati projekta izkazujejo družbeno korist na več ravneh in pri različnih deležnikih: 

 S staranjem prebivalstva so na preizkušnji naši medsebojni odnosi, čut do sočloveka, 
postavljamo pa si tudi temeljna vprašanja o sožitju. Medgeneracijsko sožitje je način za 
krepitev skupnosti in medgeneracijska solidarnost je ena temeljnih vrednot v državah z 
razvitimi sistemi socialne varnosti. Aktivnosti projekta izkazujejo družbeno korist z vidika 
vključevanja mladih v presojo smotrnosti vzpostavitve in razvoja učne negovalne bolnišnice ter 
prepoznavanja poklicnih priložnosti, ki prispevajo k medgeneracijskemu sožitju in ohranjanju 
finančne vzdržnosti javnih zdravstvenih sistemov.     

 Neakutna zdravstvena obravnava je financirano kolektivno - iz prispevkov za zdravstvo, ki jih 
razporeja med zdravstvene programe Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Aktivnosti 
in rezultati projekta izkazujejo družbeno korist tako tudi z vidika oblikovanja podlag za bodoče 
odločanje Zavoda za zdravstvene zavarovanje glede financiranja in razvoja te dejavnosti.  

 Ker je med rezultati projekta tudi presoja smotrnosti vzpostavitve in razvoja negovalne 
bolnišnice kot učne enote, izkazuje projekt družbeno korist tudi z vidika potrebnega prilagajanja 
javno financiranega izobraževanja bodočih kadrov za opravljanje proučevane dejavnosti. 

 

 
 
 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
Slikovnega gradiva nimamo, je pa na voljo vsebinsko končno poročilo, ki smo ga že posredovali. 


