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Organizacija UKCL



Kaj zasledujemo pri upravljanju

• Vizija

• Cilji

• Strategija



Učinkovitost upravljanja: 

• Postavljeni merljivi cilji

• Ažurne in kakovostne informacije ter podatki o
– planu in realizaciji,

– kakovosti zdravljenja bolnikov 

– financah, 

– kadrih in znanju, 

– opremi in prostorih,

– storitvah, 

– materialih, 

– zdravilih, 

– medicinskih pripomočkih,  itd.

– ….

– tehnologiji, 

– …. 

– in evalvaciji.  



Strateško in drsno planiranje



Soodvisnost procesov v poslovnem svetu
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informacijeodločitve
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izdelki
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MTP, zdravila
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Strokovno-poslovne zahteve za boljšo  

organizacijo dela

• Redno zaključevanje obravnav

• Pravilno kodiranje SPP

• Sprotno knjiženje stroškov

• Transparentno razčlenjevanje stroškov

• ?

• ?



Zahteve za uspešnost upravljanja

• Potrebne informacije in podatki o planu in 
realizaciji ciljev: 

– Za delovni program klinike in kliničnih oddelkov do 
5. v mesecu za prejšnji mesec. 

– Vsak ponedeljek mora vodilni delavec imeti pregled 
delovnega programa klinike in kliničnega oddelka za 
pretekli teden. 

– Bilanca  uspeha klinike in kliničnega oddelka 
(prihodki – odhodki: material, plače, storitve, 
indirektni odhodki)  mora biti izdelana do 15. v 
mesecu za pretekli mesec. 



Direktorski informacijski sistem

• Omogoča sprotno analiziranje za odločanje

• Omogoča simulacije

• Predpogoji

– Urejen informacijski sistem na operativnem nivoju

• standardizirani podatki

• urejeni šifranti

• sprotne informacije 

• pravilne informacije

• Lahko BIView, lahko COGNOS



S katerim informacijskim sistemom 

dobim potrebne informacije za 

odločanje (pravilne in pravočasne)? 
• SAP

• Green Cube

• IBM

• BIView

• Cognos

• LIST - Hipokrat

• INFONET – Birpis

• MARAND



vrste sistemov

• STROKOVNO-POSLOVNI SISTEM

• INFORMACIJSKI SISTEM

• DIREKTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM

• ORGANIZACIJSKI SISTEM

• Učinkovit strokovno-poslovni sistem je tisti, ki pravočasno in 
pravilno reagira na zunanje vplive – spremembe.

• Učinkovit informacijski sistem pa je tisti, ki daje pravočasne 
in pravilne informacije, da lahko strokovno-poslovni sistem 
ustrezno reagira na zunanje vplive – spremembe.



Kaj je informacijski sistem?
Organizirana množica ljudi, postopkov in 

opreme, projektirana tako, da omogoči vsem 
udeležencem v strokovno-poslovnem sistemu 

vse potrebne, pravočasne in točne 

INFORMACIJE

za kvalitetnejše delo in lažje odločanje.

Sestavljen je iz več podsistemov, ki vsi skupaj tvorijo 
enoten IS (informacijski sistem), izdelan na temelju 

sodobnih rešitev zajema, obdelave, prenosa, 
shranjevanja in predstavitve. Pomembna je 

organizacija podatkov.



Strokovno-poslovni in informacijski 

sistem

• Izbrana strategija organiziranosti strokovno-

poslovnega sistema določa tudi izbor strategije 

izgradnje informacijskega sistema.

• Primerno podporo formiranju informacijskega 

sistema mora dati vodstvo, saj lahko samo tako 

pridemo do dovolj kvalitetnih rezultatov.

• Informacijski sistem za odločanje v neki 

organizaciji ni sistem zase, ampak je del celotnega 

informacijskega sistema organizacije.



Razvoj informatike

• Razvoj informatike ne poteka le v računskem 

centru, ampak spreminja način poslovanja, 

navade, znanja po vsej organizaciji

• Podatki in informacije so podobno kot 

materialna sredstva in delovna sila ena od 

dobrin organizacije



podatki aktivnosti/procesi

STRATEGIJA

ANALIZA ZAHTEV 

Modeliranje podatkov 

in procesov

SISTEMSKI DESIGN :

VMESNIK: UPORABNIK – IKT

IZVEDBA – KONSTRUKCIJA –

PROGRAMIRANJE

Pristop k izgradnji informacijskega sistema po 

metodi

informacijskega  inženiringa

brez znane informacijsko 

komunikacijske

tehnologije (IKT)

s poznano  IKT



Predlog rešitve

• Projektni pristop – imenovanje projekta na najvišjem nivoju

• Analiza zahtev (na podlagi strategije bolnišničnega poslovno-
strokovnega sistema) in načrtovanje IS
– Definirati potrebne podatke za merjenje ciljev

– Definirati procese, kjer ti podatki nastajajo

– Definirati in standardizirati podatke (terminologija, povezave, šifranti)

– Definirati komunikacije prenosa podatkov

– Definirati potrebno tehnologijo

– Definirati in zagotavljati ustrezne resurse (čas, denar, znanje, kadri,..)

• Izdelati časovni, finančni plan in okvirne plane izvedbe po fazah

• Izvedba podprojektov po fazah na osnovi načrta IS



RAZPRAVA ?


