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0. UVOD 
 

 
Vodstvo Inštituta Republike Slovenije se je v letu 2005 odločilo, da pripravi vizijo in 

razvojno strategijo za postavitev jasne poti razvoja inštituta za naslednjih pet let. 

Namen strategije je poenotiti pogled vodstva na ključna področja in priložnosti za 

razvoj inštituta ter združiti znanje, izkušnje in energijo vseh zaposlenih za doseganje 

zastavljenih ciljev in vizije v naslednjih petih letih.  

 

Strokovna ekipa, ki je sodelovala pri pripravi vsebine: 

 

• mag. Robert Cugelj, direktor Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo, 

• člani razširjenega vodstva Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo, 

• BM Consulting Branko Žunec s.p., 

• mag. Cveto Uršič, direktor direktorata za invalide, Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve (smernice MDDSZ), 

• mag. Andrej Bručan in Dorjan Marušič, Ministrstvo za zdravje (smernice MZ) 
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1.  POSLANSTO, VIZIJA IN VREDNOTE  
 

Vsaka organizacije je ustanovljena z namenom (poslanstvo) in ima želje po tem, kam 
se želi razviti v prihodnosti (vizija). In ker smo za delovanje vsake organizacije ključni 
dejavnik ljudje oziroma zaposleni na inštitutu, je potrebno določiti smernice za 
vedenje (vrednote), po katerih se bodo oblikovali in razvijali odnosi z vsemi v 
internem in eksternem okolju Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo. Rezultat 
našega dela se je pokazal v jasnih definicijah, ki sledijo. 

1.1 Poslanstvo inštituta 
 
Izvajamo celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov 
oz.  rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in 
izobraževanjem razvijamo in posodabljamo rehabilitacijsko doktrino.  

1.2 Vizija inštituta 
 
Ohranjanje in razvijanje vloge vodilne, prepoznavne, cenjene in zaželene ustanove 
na področju celostne rehabilitacije. 

1.3 Vrednote inštituta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USMERJENOST NA PACIENT OZ. REHABILITANDA OZ. REHABILITANDA 
 
Je temelj našega delovanja in prizadevanj na vseh področjih delovanja inštituta. 
Pacient oz. rehabilitand  je smisel našega obstoja, je sestavni del procesa 
rehabilitacije in enakopraven partner v izpolnjevanju poslanstva inštituta. Vsi cilji in 
strategije, ki smo si jih zastavili, so usmerjeni v izboljšanje kakovosti našega dela in 
dokazovanje sprejetih vrednot v odnosu do pacienta oz. rehabilitanda.  
 
 
 

USMERJENOST 
NA PACIENTA  

STROKOVNOST TIMSKO DELO 

PRIPADNOST PRILAGODLJIVOST USTVARJALNOST 

ODGOVORNOST 
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STROKOVNOST  
 

Je predpogoj vstopa v našo ekipo in največji motivator za zaposlitev ter nadaljnji 
osebni razvoj na delovnem mestu. Naši standardi in oblikovanje rehabilitacijske 
doktrine nas postavlja pred zahteve po nenehnem strokovnem izpopolnjevanju ter 
nadgrajevanju s praktičnim, raziskovalnim in pedagoškim delom. 
 
Samo to nam omogoča zagotavljanje visoke kakovosti vseh storitev, ki so 
primerljive s tistimi v razvitem svetu, pozitiven odnos do pacientov oz. 
rehabilitandov in njihovih svojcev, uvajanje novih metod zaradi prizadevanja po 
večji kakovosti obravnave, etično ravnanje s pacienti oz. rehabilitandi in sodelavci, 
upoštevanje posameznikove enkratnosti v telesnih, socialnih, ekonomskih, 
duševnih in kulturnih značilnostih. 
 
 

TIMSKO DELO / SODELOVANJE  
 

Samo sodelovanje in delovanje v timih različnih profilov (interdisciplinarni in 
multidisciplinarni) omogoča učinkovito in kakovostno celovito rehabilitacijo in 
doseganje rezultatov pri pacientih oz. rehabilitandih. Pomembno je razumevanje 
celotnega inštituta kot velikega tima, znotraj katerega so jasno porazdeljene 
naloge, pristojnosti in odgovornosti. V zdravstvenih zavodih pa je timsko 
sodelovanje zelo pomembno tudi pri povezanosti medicinske in nemedicinske 
stroke, saj je možno le tako izvajati celosten proces vodenja in rehabilitacije. 

 
 
 

ODGOVORNOST 
 

Je temelj našega uspešnega delovanja, saj potrjuje vse ostale zapisane vrednote 
in v največjem obsegu vpliva na doseganje rezultatov ter demonstracijo odnosa 
do pacientov oz. rehabilitandov, sodelavcev, svojcev, obiskovalcev ter 
predstavnikov različnih okolij, v katerih igra inštitut pomembno vlogo. Ne nazadnje 
je odgovornost do dela tudi sprejemanje odgovornosti do rezultatov dela in 
uresničevanja vizije inštituta.  
 

PRILAGODLJIVOST  
 
Kakor se spreminjajo pričakovanja in zahteve naših pacientov oz. rehabilitandov 
ter celotno okolje, v katerem inštitut deluje, tako se spreminjamo in prilagajamo 
vsi zaposleni na inštitutu. Spremljanje razvoja stroke in medsebojno sodelovanje 
oziroma timsko delo nam omogočajo hitro in učinkovito prilagajanje, s čimer samo 
potrjujemo svoj položaj na slovenskem in tudi v širšem evropskem prostoru. 
 
Zaradi vse težjih pacientov oz. rehabilitandov, ki prihajajo na rehabilitacijo, se naši 
zaposleni z novimi pristopi in metodami prilagajajo psihofizičnemu stanju 
pacientov oz. rehabilandov, njegovi zmogljivosti in zmožnosti pri sodelovanju v 
rehabilitacijski obravnavi. 
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PRIPADNOST  
 

Od naših zaposlenih pričakujemo, da se potrudijo po svojih najboljših močeh za 
rezultate inštituta in izpolnjevanje vseh ostalih zapisanih vrednot ter vizije. To 
vključuje tudi posredovanje informacij in ohranjanje ugleda inštituta tako na 
delovnem mestu, kot tudi v prostem času. Koliko se je nekdo pripravljen potruditi 
za dobro inštituta, toliko večja je njegova pripadnost in zgled za vse ostale v ekipi. 
Kot pripadnost štejemo vse naloge in opravila, ki jih zaposleni naredi v "dobro" 
inštituta, ne da bi bile te zapisane v okviru del in nalog oziroma bi bil za te posebej 
plačan. 
 
 

USTVARJALNOST  
 

Naša naloga kot inštitut je oblikovanje smernic in standardov na področju 
rehabilitacije v Sloveniji. Prizadevamo si za nadaljnjo uveljavitev tudi v 
mednarodnem prostoru, kar nam bo uspelo z raziskovalnim in razvojnim delom, 
diseminacijo naših napredkov in uspehov ter inovativnostjo v povezovanju s 
podpornimi institucijami in organizacijami, ki omogočajo uresničevanje novih 
zamisli, podvigov in idej za izboljšanje kakovosti obravnave pacientov oz. 
rehabilitandov. 
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2.  TEMELJNA STRATEŠKA USMERITEV 2006 - 2010 
 

 
Ohranitev doktrinarnega položaja na področju terciarne celostne 

rehabilitacije z dinamičnim razvojem in ohranitvijo statusa javnega 
zdravstvenega zavoda. 

 
 
• Utrditev statusa terciarne doktrinarne institucije s področja kompleksne 

rehabilitacije, 
• Ohranitev statusa javnega zdravstvenega zavoda, 
• Razvoj in prenos znanj s področja rehabilitacije v stroko in gospodarstvo, 
• Usmeritev v poslovno in strokovno odličnost, 
• Prilagajanje zahtev in potreb za slovensko javno zdravstvo s prioriteto na 

slovenskem pacientu oz. rehabilitandu, 
• Trženje storitev in ohranjanje trenutnega tržnega deleža. 
 
 
Na osnovi temeljne strateške usmeritve smo lahko ustvarjali vse nadaljnje korake za 
uresničevanje zastavljene vizije in pripravo razvojne strategije 2006 – 2010. Lotili 
smo se je po principu, kot ga prikazuje slika: 
 
 

  

(B) Analiziranje vplivov in lastnosti 
notranjega okolja 

(A) Analiziranje vplivov in lastnosti 
zunanjega okolja 

Prednosti in slabosti 
organizacije 

Priložnosti in nevarnosti iz 
okolja 

Ključne kompetence organizacijeKljučni dejavniki uspeha 

OBLIKOVANJE VIZIJE IN 
RAZVOJNE STRATEGIJE

Ključne vrednote organizacije Družbena odgovornost vodstva

Oblikovanje področnih ciljev 
in strategij 

Implementacija strategij v praksi
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3.  ANALIZA DEJANSKEGA STANJA IN PRILOŽNOSTI 
 
Vsako postavljanje cilja ali oblikovanje strategije zahteva temeljitejši vpogled v 
dejansko stanje organizacije in stanje v okolju organizacije. Tako smo se lotili najprej 
analize dejanskega stanja in predstavili prednosti, slabosti in priložnosti Inštituta za 
rehabilitacijo. Nato smo analizo dopolnili z analizo okolja in sicer iz štirih ključnih 
vidikov: politično, ekonomsko, strokovno in tehnološko okolje. 
 

PREDNOSTI 1. LOKACIJA 
 
 Ugodna osrednja lega, 
 Prostorske kapacitete (nepremičnine, možnost dozidave), 
 Preskrbljenost z lastnimi parkirnimi prostori. 

 
2. KADRI 
 
 Dobro usposobljeni in izkušeni kadri, ustrezna kadrovska struktura, 
 Uveljavlja se timski pristop (sodelovanje različnih profilov znotraj 

oddelkov), 
 Pripadnost "kritične mase" zaposlenih, 
 Vzpostavljen sistem napredovanja (razvojni cikli, možnosti kariere, 

dodatna usposabljanja in strokovni ter osebni razvoj). 
 
3. DELOVNI POGOJI / TEHNOLOŠKA OPREMELJENOST 
 
 Omogočeno delo z ustrezno opremo (ni potrebe po zelo dragih 

aparatih, ne izvajajo se dragi posegi). 
 Razpolaganje s sodobno opremo na področju diagnostike, 
 Razpolaganje z biomehanskim laboratorijem, 
 Ultrazvočna diagnostika, 
 Zagotovljen prenos znanja znotraj inštituta. 

 
4. DEJAVNOST / PROGRAMI 
 
 Uvrščeni med 40 najuglednejših inštitutov za rehabilitacijo v Evropi, 
 Pridobili SIQ certifikat za poklicno rehabilitacijo in podporne dejavnosti  
 Relativna majhnost (programov) in obvladljivost institucije, 
 Dejavnost je razmeroma predvidljiva, 
 Ponudba medicinsko tehničnih pripomočkov, 
 "Drive-in" lekarna - edini na slovenskem trgu, 
 Razvita in sodobna funkcionalna diagnostika, 
 Smo edukacijska baza za dodiplomski študij medicinske fakultete in 

visoke šole za zdravstvo (smer FT, DT, OT, ZN). 
 Ustanovitev razvojne enote za zaposlitveno rehabilitacijo (izvajanje 

doktrine na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije) 
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5. ZADOVOLJSTVO PACIENTOV OZ. REHABILITANDOV  
 
 Zadovoljni pacienti oz. rehabilitandi na hospitalni in ambulantni 

obravnavi (rezultati anket, povratne informacije od pacientov oz. 
rehabilitandov). 

 
6. FINANČNO STANJE 
 
 Zagotovljeno stabilno financiranje, 
 Dobri poslovni rezultati, 
 Financiranje iz različnih virov. 

 
7. POVEZAVE 
 
 Dobre povezave z medicinsko fakulteto in  fakulteto za elektrotehniko 

(skupni raziskovalni programi). 
 Vzpostavljene dobre mednarodne povezave (sodelovanje s tujimi 

inštituti, univerzami in evropskimi ter svetovnimi združenji za 
rehabilitacijo). 

 Aktivno sodelovanje in ustrezna kotacija pri Agenciji za raziskovanje 
(dobra finančna pokritost raziskovalnih kapacitet). 

 
SLABOSTI 1. DEJAVNOST / PROGRAMI 

 
 Predolga čakalna doba - povpraševanje na nekaterih programih je večje  

kadrovskih kapacitet, 
 Počasnejša odzivnost na spremembe, 
 Nizka stopnja prepoznavnosti pri potencialnih samoplačniških pacientih 

oz. rehabilitandih.  
 
2. DELOVNI POGOJI / TEHNOLOŠKA OPREMLJENOST 
 
 Nezadostna povezava in sodelovanje med posameznimi službami in 

oddelki, 
 Neustrezen in pomanjkljiv informacijski sistem, 
 Energetska potratnost (rezultati energetske študije). 
 Pomanjkljiv pregled nad izdajo zdravil in medicinskega materiala po 

oddelkih in po pacientu oz. rehabilitandu. 
 
3. KADRI 
 
 Deficitarnost kadrov zaradi ozke specializiranosti (doktorji znanosti, 

zdravniki specialisti, raziskovalci, računovodja javnega sektorja...). 
 Odvisnost od Fakultete za elektrotehniko glede pridobivanja odličnih 

študentov s področja biomedicinske tehnike za sodelovanje v 
raziskovalnem delu inštituta ter rekrutiranja bodočih mladih 
raziskovalcev s področja rehabilitacijskega inženiringa, ki so motor 
operativnega raziskovalnega dela, 

 Odvisnost od zdravniške zbornice glede novih specializantov, 
 Kadrovski problem zdravnikov, predvsem zaradi odhodov v pokoj, 
 Majhno število raziskovalnih sodelavcev, 
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4. FINANČNO STANJE 
 
 Kratkoročna finančna pokritost raziskav (za raziskovalne projekte je 

potrebno konkurirati z odličnimi predlogi praviloma vsake tri leta), 
 Pomanjkanje partnerjev iz slovenskega gospodarstva, ki bi lahko 

nastopali kot sofinancerji naših predlogov raziskav, 
 Visoke finančne zahteve za vzdrževanje obstoječega standarda dela. 

 
 

 
Opredelili in zapisali smo tudi vplive sprememb in pojavov v ključnih sestavnih delih 
okolja Inštituta za rehabilitacijo: 
 
 
ZAKONODAJA 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (financiranje sekundarnega in 
terciarnega nivoja, uvedba sistema doplačil za določene storitve, 
skrajševanje neupravičene odsotnosti z dela itd), 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni 
dejavnosti, 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (delo 
svobodnih specialistov, delovni čas itd.), 

 Zakon o pravicah pacientov oz. rehabilitandov, 
 Zakon o zdravilstvu, 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in 

medicinskih pripomočkih, 
 Spremembe zakona o zavodih (sprememba upravljalske strukture 

itd.), 
 Nacionalni program zdravstvenega varstva 2005-2012, 
 Stabilnost vlade, 
 Spremembe v davčni politiki (uvedba enotne davčne stopnje), 
 Spremembe delovne zakonodaje, 
 Spremembe v statusu bolnišnic (privatizacija), 
 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
 Program aktivne politike zaposlovanja 

 
STROKOVNO  

OKOLJE  
 Ustanavljanje različnih rehabilitacijskih in podobnih centrov v 

Sloveniji, 
 Razvoj rehabilitacije v tujini, povezovanje inštitutov in univerz ter 

gospodarskih subjektov, 
 Na ravni EU se postavljajo standardi in normativi za razvoj 

rehabilitacijske stroke in evalviranje učinkov ter s tem pozicioniranje 
inštitutov po kakovosti, 

 Vse dražje zahteve za strokovni razvoj in znanstveno-raziskovalno 
delo, 

 Objavljanje v znanstvenih revijah vse bolj zahtevno (kriteriji, 
poznanstva, prepoznavnost inštituta). 

 
DRUŽBENO - 
EKONOMSKO  

OKOLJE 

 Stabilizacija tržnega programa, 
 Ponudba novih programov v sklopu javne službe, 
 Programi s področja privatnih zavarovalnic, 
 Zmanjševanje števila zaposlenih na določenih področjih, 
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 Stroški energije, njena dostopnost na trgu električne energije, 
 Stroški zdravil, 

 
 Strošek na pacienta oz. rehabilitanda, 
 Varčevanje države pri predpisovanju in plačevanju rehabilitacijskih 

pripomočkov (trend EU), 
 Sistem nagrajevanja po učinkovitosti (merljive in uporabljene 

kompetence), 
 Spremembe v življenjskem slogu prebivalstva, 
 Odnos do dela, 
 Stopnja izobraženosti = razpoložljivost delovne sile, 
 Potrošništvo v smislu novega pogleda na plačevanje zdravstvenih 

storitev, 
 

TEHNOLOŠKO 
OKOLJE 

 Omejena sredstva za raziskave in razvoj (pojavljanje projektov EU, 
pobude in povpraševanje gospodarstva), 

 Odnos vlade in ministrstva za zdravje do novih odkritij in spoznanj, 
 Novi trendi na področju oskrbe rehabilitiranih pacientov oz. 

rehabilitandov (tehnični pripomočki), 
 Informatizacija procesov = informacijska podpora organizaciji in delu 

s pacienti oz. rehabilitandi (sledenje pacientov oz. rehabilitandov, 
stroške na pacienta oz. rehabilitanda, vpogled v dokumentacijo). 

 
Ob navedenem smo opredelili tudi OMEJITVE, ki predstavljajo potencialne 
nevarnosti za Inštitut za rehabilitacijo: 
 

OMEJITVE 4. KADROVSKI POTENCIAL 
 
 Znanja za vodenje večjih raziskovalnih projektov, 
 Premajhen interes za terciarno delo (izobraževanje, raziskave, 

edukacija itd), 
 Odhod ključnih strokovnjakov v privatni sektor, 
 Pomanjkanje specializantov fizikalne medicine in rehabilitacije, 
 Pomanjkanje medicinskih sester. 

 
2. FINANČNE ZMOŽNOSTI 
 
 Zmanjševanje programa zaradi odhoda strokovnjakov v privatni sektor, 
 Zmanjševanje vrednosti storitev, 
 Prenos storitev na druge izvajalce v sklopu JZZ, 
 Privatizacija izdelave protez in ortoz, 
 Neenakomernost plač v javnem sektorju. 

 
4. DEJAVNOST / PROGRAMI 
 
 Uvrščeni med 40 najuglednejših inštitutov za rehabilitacijo v Evropi, 
 Pridobili SIQ certifikat za poklicno rehabilitacijo in podporne dejavnosti  
 Relativna majhnost (programov) in obvladljivost institucije, 
 Dejavnost je razmeroma predvidljiva, 
 Ponudba medicinsko tehničnih pripomočkov, 
 "Drive-in" lekarna - edini na slovenskem trgu, 
 Razvita in sodobna funkcionalna diagnostika, 
 Smo edukacijska baza za dodiplomski študij medicinske fakultete in 

visoke šole za zdravstvo (smer FT, DT, OT, ZN). 
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 Ustanovitev razvojne enote za zaposlitveno rehabilitacijo (izvajanje 
doktrine na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije) 

 
5. ZADOVOLJSTVO PACIENTOV OZ. REHABILITANDOV 
 
 Zadovoljni pacienti oz. rehabilitandi na hospitalni in ambulantni 

obravnavi (rezultati anket, povratne informacije od pacientov oz. 
rehabilitandov). 

 
6. FINANČNO STANJE 
 
 Zagotovljeno stabilno financiranje, 
 Dobri poslovni rezultati, 
 Financiranje iz različnih virov. 

 
7. POVEZAVE 
 
 Dobre povezave z medicinsko fakulteto in  fakulteto za elektrotehniko 

(skupni raziskovalni programi). 
 Vzpostavljene dobre mednarodne povezave (sodelovanje s tujimi 

inštituti, univerzami in evropskimi ter svetovnimi združenji za 
rehabilitacijo). 

 Aktivno sodelovanje in ustrezna kotacija pri Agenciji za raziskovanje 
(dobra finančna pokritost raziskovalnih kapacitet). 

 
SLABOSTI 1. DEJAVNOST / PROGRAMI 

 
 Predolga čakalna doba - povpraševanje na nekaterih programih je večje 

od prostorskih in kadrovskih kapacitet, 
 Počasnejša odzivnost na spremembe, 
 Nizka stopnja prepoznavnosti pri potencialnih samoplačniških pacientih 

oz. rehabilitandih.  
 
2. DELOVNI POGOJI / TEHNOLOŠKA OPREMLJENOST 
 
 Nezadostna povezava in sodelovanje med posameznimi službami in 

oddelki, 
 Neustrezen in pomanjkljiv informacijski sistem, 
 Energetska potratnost (rezultati energetske študije). 
 Pomanjkljiv pregled nad izdajo zdravil in medicinskega materiala po 

oddelkih in po pacientu oz. rehabilitandu. 
 
3. ORGANIZACIJSKE LASTNOSTI 
 
 Prevelika razdrobljenost procesov, 
 Premajhno sodelovanje med posameznimi službami, 
 Togost pri organizacijskih spremembah. 

 
4. STILI IN SISTEM VODENJA 
 
 Velike razlike v sistemih vodenja po službah, 
 Nejasen prenosa dela na zaposlene. 
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5. KOMUNICIRANJE IN ODNOSI 
 
 Premajhna izmenjava informacij na vseh organizacijskih ravneh, 
 Premajhno spoštovanje določenega poklica oziroma "precenjevanje" 

posameznega poklica, 
 nesoglasja znotraj posamezne stroke, ki privedejo do slabih odnosov, 

 
6. ZNAČILNOSTI TRGA 
 
 Princip "vsi vse znamo", kar trenutno velja za slovensko zdravstvo 

izmenjava informacij na vseh organizacijskih ravneh, 
 Spremembe v življenjskem slogu prebivalstva, predvsem v smislu 

samoplačništva, 
 Zmanjšanje obsega sredstev za nakup MTP preko zavarovalnic, 
 usmeritev prebivalstva v alternativna zdravljenja. 

 
7. TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
 
 Vlaganje v dražjo diagnostično opremo, ki bo omogočala še večjo 

uspešnost zdravljenja, 
 Vlaganje v informacijsko tehnologijo, ki bo omogočala integralno 

povezanost posameznih organizacijskih enot in procesov, 
 Posodabljanje oddelkov z namenom večje kakovosti in učinkovitosti pri 

delu. 
 
8. VPLIVI ZASEBNEGA SEKTORJA 
 
 Odpiranje novih rehabilitacijskih centrov z nejasno opredelitvijo dela 

takšnega centra, 
 Načrtna ponudba nižjih cen storitev zaradi prenosa programa na 

zasebni sektor. 
 
9. INTERESI DRUGIH JAVNIH ZAVODOV 
 
 usmerjanje v programe, ki jih doktrinarno izvaja inštitut, 
 Nesodelovanje v programih, ki jih izvaja inštitut – ne pošiljanje 

pacientov oz. rehabilitandov 
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4.  STRATEŠKA PODROČJA INŠTITUTA ZA REHABILITACIJO 
 

Na osnovi jasno opredeljenih priložnosti iz analize dejanskega stanja in okolja smo 

se osredotočili na štiri ključna strateška področja razvoja Inštituta za rehabilitacijo v 

prihodnjih petih letih:  

 

 usmerjenost na paciente oz. rehabilitande in graditev blagovne znamke 

 obvladovanje procesov in poslovna odličnost 

 razvoj in izkoriščanje potencialov zaposlenih 

 ekonomsko-finančna učinkovitost 
 

 

4.1  USMERITVE NA PACIENTA OZ. REHABILITANDA IN GRADITEV 
BLAGOVNE ZNAMKE 
 
Ker želimo biti bolje prepoznavni in izkoristiti kapital strokovnih izkušenj in ostalih 

prednosti, ki potrjujejo zadovoljstvo obstoječih pacientov oz. rehabilitandov, bodo vsi 

naši napori usmerjeni v paciente oz. rehabilitande in krepitev prepoznavnosti med 

potencialnimi pacienti oz. rehabilitandi v Sloveniji in tudi širšem evropskem oziroma 

globalnem prostoru: 
 
• pacient oz. rehabilitand je središču obravnave in ga bomo intenzivneje vključili v 

tim, 

• z rednimi anketami bomo preverjali zadovoljstvo pacientov oz. rehabilitandov in 

njihovih svojcev, 

• organizirali bomo seminarje za svojce (pacient oz. rehabilitand in domače okolje), 

• ponudili bomo 20 postelj v nadstandardni ponudbi, 

• sodobne usmeritve rehabilitacije narekujejo razvoj novih terapevtskih in 

evalvacijskih tehnik ter podpornih tehnologij, katerih glavni cilji so:  

 

a. z enakim časom obravnave posameznega pacienta oz. rehabilitanda v 

rehabilitacijski inštituciji doseči boljše rezultate,  
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b. optimalno izkoristiti preostali potencial pacienta oz. rehabilitanda, 

c. omogočiti enakopravno vključitev pacientov oz. rehabilitandov oz. v življenjsko 

okolje.  

 

• razvijali in izvajali bomo doktrino predvsem na področjih: rehabilitacije oseb po 

amputaciji, rehabilitacije oseb po spinalni leziji, rehabilitacije oseb po možganski 

kapi in nezgodni možganski poškodbi, rehabilitacije oseb po politraumi, 

rehabilitacije oseb z živčnomišičnimi obolenji, rehabilitacije oseb z multiplo 

sklerozo, rehabilitacije oseb z revmatičnimi obolenji, rehabilitaciji otrok, poklicni in 

zaposlitveni rehabilitaciji, rehabilitacijskega inženiringa, spastičnosti, 

rehabilitacijske zdravstvene nege, na področju medicinsko tehničnih 

pripomočkov, senzirometrije itd.. 

 

• spremljali bomo pacienta oz. rehabilitanda tudi po tem, ko zapusti inštitut 

(spremljanje napredka in razvoja, sposobnost vključitve v svoje življenjsko okolje), 

• izkoristili bomo možnosti za pridobivanje kontaktov preko različnih virov in oseb: 

 

a. vključenost v Evropsko platformo za rehabilitacijo (kontakti v Bruslju), 

b. različna vabila na konference (tržna predstavitev Inštituta za rehabilitacijo), 

c. objavljanje vsaj 10 članov v znanstvenih revijah na leto, 

d. spodbujanje sodelovanja s tujci (Italija, Danska, Švedska itd.), ki so 

zainteresirani za učenje na IRSR, 

 

• promovirali bomo inštitut preko strokovnih člankov, objav v medijih, aktivnih 

mednarodnih udeležbah, uspešno apliciranih novih metodah, razvojnih in 

raziskovalnih projektov, predstavitev dela inštituta strokovnjakom ostalih 

inštitucij, tržnega programa in donatorjev tržnega programa, priprava zloženk 

in predstavitvenih filmov o delu inštituta, 

• oblikovali bomo partnerstva na nacionalni in mednarodni ravni, predvsem na 

področju sodelovanja z delodajalci in povezovanje virov v lokalnem okolju 

(community based rehabilitation), 

• promovirali bomo interdisciplinarno znanje s področja klinične kineziologije, 

težili bomo k vključitvi vsebin v izobraževanje specializantov fizikalne medicine 
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in rehabilitacije ter izobraževanje fizioterapevtov, prizadevali si bomo doseči 

tolikšno prepoznavnost in ugled na področju kineziologije v svetovnem merilu 

(s kvalitetnim raziskovalnim delom in znanstvenimi objavami), da se bomo 

uveljavili kot osrednji kineziološki center v Sloveniji ter kot eden primerljivih 

centrov v EU. 

 
 

4.2  USMERITVE PRI OBVLADOVANJU PROCESOV IN POSLOVNA ODLIČNOST 
 
Za doseganje visoke ravni usmerjenosti na pacienta oz. rehabilitanda, uspešnosti in 

rezultatov rehabilitacije, ustvarjanje zadovoljstva pacientov oz. rehabilitandov in 

povečanje prepoznavnosti v širšem evropske prostoru, se postavljajo pred nas 

naslednje zahteve: 
 

1) ZDRAVSTVENA PODROČJA DELA  
 

 zaključiti klinično pot za nezgodne možganske poškodbe, ki je že v pripravi, 

 razvoj ostalih prioritetnih kliničnih poti, 

 izpolnjevanje mednarodnih standardov kakovosti na strokovnih področjih 

(Functional Independent Measurement – FIM) ter upoštevanje drugih 

standardov, ki se še pripravljajo, 

 integralna povezanost vseh procesov, virov in resursov znotraj posameznih 

organizacijskih enot in na ravni celotnega inštituta, 

 selektivno uvajanje novih metod znotraj posameznih delovnih procesov, 

 prilagajanje sprejeti zakonodaji in zahtevam glavnih plačnikov, 

 doseganje tehnične, tehnološke in stroškovno učinkovite opremljenosti 

inštituta, ki nam s primerljivostjo s podobnimi evropskimi inštitucijami 

zagotavlja uveljavitev v Evropi in nadaljnji razvoj, 

 priprava smernic in standardov na področju kompleksne rehabilitacije na 

izbranih ključnih področjih, kjer imamo vodilno vlogo, 

 razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih postopkov v povezavi z uspešnostjo 

rehabilitacije, 

 prilagajanje nacionalnemu programu zdravstvenega varstva,  

 urejanje procesov v skladu z ISO, EQRM standardi, 
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 sodelovanje z javnimi zdravstvenimi zavodi na vseh ravneh, 

 za raziskovalno delo IRRS je v prihodnosti odločilnega pomena ohranitev 

raziskovalnega programa v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko in 

Medicinsko fakulteto (od raziskovalnega programa se po smernicah NRRP 

zahteva znanstvena odličnost ter prenos raziskovalnih dosežkov v klinično 

prakso), 

 popolnitev programov v popoldanskem času. 
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2) UPRAVNO-POSLOVNA PODROČJA DELA 
 

 nadgradnja obstoječega oz. postavitev novega informacijskega sistema glede 

na zahteve vodstva, strokovnega sodelovanja in usmerjenost na učinkovito 

obravnavo in zadovoljstvo pacienta oz. rehabilitanda, 

 izračun stroška na pacienta oz. rehabilitanda, 

 nadaljevanje načrtovanih investicijskih dejavnosti, 

 prenoviti ključne procese organizacije na način, ki najbolje izkorišča 

informacijsko tehnologijo, 

 racionalna organizacija dela, 

 pravočasna priprava poročil, 

 izvajanje servisnih storitev v podporo rehabilitacijskim programom in 

zaposlenemu osebju Inštituta za rehabilitacijo pri njegovem uresničevanju 

poslanstva in naporih za uresničitev postavljene vizije, 

 zagotavljanje nemotene funkcionalnosti objektov in naprav, ter njihovo 

posodabljanje in modernizacijo ob upoštevanju ekoloških in energetsko 

varčnih zahtev z uvajanjem računalniškega sistem nadzora in daljinskega  

krmiljenja, 

 nabava surovin in priprava ter strežba kakovostne zdrave in dietične hrane za 

paciente oz. rehabilitande, zaposleno osebje in zunanje interesente, po 

načelih HACCP-a, ob pomoči računalniško podprtega informacijskega sistema 

za vodenje procesa nabave surovin, skladiščenja, tehnološke priprave 

obrokov v kuhinji in sistema za evidentiranje števila obrokov za paciente in 

zaposleno osebje, 

 zagotavljanje varnih internih prevozov pacientov oz. rehabilitandov in 

zaposlenega osebja, 

 zagotavljanje ekonomičnega in s sodobno tehnološko opremo podprtega 

čiščenja bivalnih in delovnih površin, prostorov in objektov, ter na ta način 

dosegamo zadovoljstvo pacientov oz. rehabilitandov in zaposlenega osebja. 
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Zdravstvena in upravna področja dela 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Strokovna področja dela  

(2) Upravno poslovna področja 
dela

Klinika za fizikalno 
medicino in rehabilitacijo 
(prof. dr. Martin Štefančič) 

Center za ortotiko in 
protetiko 

(Bojan Pahor) 

Rehabilitacijski inženiring 
(prof. dr. Anton Zupan) 

Služba za raziskave 
(prof. dr. Zlatko Matjačič) 

Ambulantno rehabilitacijska 
služba 

(doc. dr. Milica Klopčič-Spevak)

Center za poklicno 
rehabilitacijo 

(mag. Milan Vidmar) 

Razvojna enota za 
zaposlitveno rehabilitacijo 
(dr. Andrejka Fatur – Videtič) 

Služba za investicije 
(Alojz Unetič) 

Služba za splošne zadeve 
(Metka Velkavrh) 

Ekonomsko finančna služba 
(Doroteja Juretič) 

Komercialna služba 
(Metod Florjanc) 

Servisna služba 
(Bojan Mohorčič) 

Služba za informatiko 
(Slobodan Ugrinovski) 

Lekarna 
(mag. Melita Dolinšek) 

 



 
 
 
 

Vizija in razvojna strategija 2006 – 2010   19

 

4.3  USMERITVE V RAZVOJ IN IZKORIŠČANJE POTENCIALA ZAPOSLENIH  
 
 
"Zaposleni so ključ do uspeha", pravi pregovor. Lahko ga dopolnimo in rečemo: 

"Pravi zaposlenih so ključ do uspeha." Tako si bomo na Inštitutu za rehabilitacijo 

prizadevali vzpostaviti kadrovsko zasedbo, ki bo sposobna uresničiti zastavljeno 

strategijo in dolgoročno ohraniti vodilni položaj inštituta. Zato bomo morali oblikovati 

konkretno podlago za kadrovsko strategijo iz naslednjih predlogov: 
 
 
• zaposlovanje ostaja na ravni leta 2005, kar pomeni 500 zaposlenih, 

• optimizacija dela za uskladitev obremenitve posameznih članov tima (realni letni 

plan dela), 

• razvoj vrhunskih in priznanih strokovnjakov ter razvoj novih strokovnjakov iz 

medicinskega, poslovnega in raziskovalnega področja in področja zaposlitvene 

in poklicne rehabilitacije 

•  redno izobraževanje do 5 doktorjev znanosti, kot nosilcev razvoja in raziskav 

inštituta, 

• višanje stopnje izobrazbe in prilagajanje izobrazbe in specifičnih znanj glede na 

potrebe razvoja rehabilitacijske stroke in potreb prebivalstva, 

• razširjati sprejete vrednote, ki predstavljajo kulturo in tradicijo obnašanja v 

inštitutu, 

• nadgraditi sistem motiviranja zaposlenih za vključevanje v specialne projekte in 

njihov razvoj, 

• permanentno izobraževanje ostalih, glede sprememb iz okolja – zakonske 

spremembe, predlagane reforme, znanje tujih jezikov (angleščina), računalniški 

tečaji za delo s preglednicami,  

• uporaba vseh informacij, pridobljenih na seminarjih in izobraževanjih tako, da se 

vpeljejo v prakso (priprava poročila, predstavitev za sodelavce idr.), 

• v naslednjih treh letih tvoriti jedro raziskovalcev – tako tehniške kot medicinske 

in družboslovne stroke (vključevanje v raziskovalno delo kot tudi objavljanje), 

katerih reference bodo dovolj kvalitetne, da bodo lahko uspešno kandidirali za 
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sestavo nove programske skupine za naslednje programsko obdobje 2009-

2013,  

• dodatno želimo ekspertno znanje s področja kineziologije nadgraditi z 

inovativnimi terapevtskimi pristopi in tehnologijami, katerih dodana vrednost se 

nahaja predvsem v akumuliranem znanju tima strokovnjakov (tehniško in 

medicinsko znanje), 

• postavitev standardov kadrovanja (izziv) – zapisati standarde v sodelovanju 

vseh oddelkov; oceniti kritično maso in pomen dodatnega zaposlovanja 

vrhunskih strokovnjakov (koliko dodatnih pacientov oz. rehabilitandov na 

vsakega dodatnega zaposlenega), 

• cilj vsakega oddelka je vsaj 1 doktor znanosti, ob zagotavljanju pogojev za 

strokovni razvoj, kar pomeni 1/3 časa za strokovno delo, 1/3 časa za 

raziskovalno delo in 1/3 časa za pedagoško delo, 

• občasni obiski višjih nadrejenih  in omogočanje odprtega pogovora o tekočih 

zadevah in morebitnih težavah, 

• zagotoviti pravočasno vključevanje mlajših strokovnjakov v raziskovalno-

razvojno delo ter publicistično dejavnost (sistematična vzgoja), 

• spodbuditi obiskovanje tujih ustanov in uporabo "benchmarkinga", 

• izvajanje letnih ocenjevalnih razgovor za ciljni razvoj potenciala zaposlenih in 

krepitev pripadnosti, 

• pritegniti in zadržati najboljše (lobiranje, štipendiranje, networking), 

• določiti pogoje za prehajanje na vodstvene pozicije, 

• izobraževanje vodstvene ekipe z kakovostnimi in praktično usmerjenimi 

menedžerskimi programi, 

• redno formalno in neformalno komuniciranje z zaposlenimi (komunikacijska 

strategija, ki se vsako leto dopolnjuje in prilagaja aktualnemu dogajanju), 
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4.4  USMERITVE V EKONOMSKO – FINANČNO UČINKOVITOST 
 
Vsi navedeni predlogi so seveda koristni in usmerjeni v uresničevanje vizije. Vendar 

se moramo pri oblikovanju konkretne strategije zavedati na eni strani finančnih 

možnosti in omejitev ter na drugi strani učinkov, ki jih lahko s posameznimi ukrepi 

dosežemo. Naše smernice za zagotavljanje uspešnega poslovanja Inštituta za 

rehabilitacijo so: 
 
• izpolnjevanje letnega načrta pogodbe z ZZZS, 

• prihodki rastejo od 3-4 % letno,  

• odhodki se povečujejo letno za 2 %  (rast mase plač, stroški materiala, blaga in 

storitev),  

• racionalizacija porabe potrošnega materiala, 

• izboljšanje vrednotenja ambulantnih storitev in uveljavitev novih že predlaganih 

storitev, 

• ohraniti tržni delež v višini 10 % in usmeritev v dejavnosti raziskav,  

• odpirati nove trge na področju JV Azije,  

• dogovoriti sodelovanje s tujimi zavarovalnicami za sodelovanje pri izmenjavi 

pacientov oz. rehabilitandov , 

• razširitev dela s samoplačniki iz drugih držav (Hrvaška,..), 

• pridobiti informacijo o strošku na pacient oz. rehabilitanda za vse patologije na 

inštitutu, 

• obseg sredstev za redne investicije je enak višini amortizacije, ki je vračunana v 

ceno storitev in višini amortizacije pridobljene iz tržnega programa, 

• prilagajanje spremembam v davčni politiki, 

• skrbeti, da ostaja čim manj neporabljene amortizacije v tekočem letu, kar 

pomeni izredno natančno planiranje investicijski sredstev, 

• povečanje deleža financiranja raziskovalnega programa ARRS 2008-2012, 

• vključevanje v ciljne raziskovalne projekte (CRP) in okvirne programe EU. 
 

 

 



 
 
 
 

Vizija in razvojna strategija 2006 – 2010   22

5.  TEMELJNI CILJI INŠTITUTA ZA REHABILITACIJO 
 

5.1  Strokovno-programski cilji 
 

Cilj: Vzpostavitev kliničnega laboratorija za urodinamiko 
 
1. Prostorske potrebe 

Potrebujemo sobo dimenzij približno 4 m x 5 m s predprostorom. Vstop v 
pregledovalno sobo ne sme biti direktno iz hodnika. 
 

2. Aparature 
Nabava aparature in ureditev prostora v višini 12 mio SIT. 
 

3. Ciljna populacija 
Pacienti oz. rehabilitandi z nevrogenim mehurjem in motnjami urinske kontinence. 
To so v prvi vrsti pacienti oz. rehabilitandi po spinalni leziji, pa tudi pacienti oz. 
rehabilitandi z drugimi nevrološkimi boleznimi. Urodinamske meritve se bodo 
vršile tako za hospitalne kot tudi ambulantne paciente oz. rehabilitande. 
 

4. Kadri 
Urodinamske meritve bosta izvajala dva zdravnika specialista fizikalne in 
rehabilitacijske medicine. Asistenco pri meritvah bosta izvajali dve dipl. 
medicinske sestre.  

 
5. Začetek dela 

Z delom v urodinamskem laboratoriju pri nas bi lahko začeli, ko bo urejen prostor 
in dobavljena aparatura. Predvidoma do konca leta 2007. 

 
6. Odgovorna oseba 

 
prof. dr. Črt Marinček, prof. dr. Martin Štefančič,  

 
 
Cilj: Ustanovitev samostojnega oddelka za nezgodne možganske poškodbe 
 
1. Prostorske potrebe 

Reorganizacija obstoječega oddelka z manjšimi spremembami v prostorski 
ureditvi. V primeru potreb se reorganizacija izvede v smeri samostojnega 
oddelka, drugače se reorganizacija izvede v smeri dveh sorodnih patologij na 
enem oddelku. 

 
2. Kadri 

Ustrezna popolnitev kadrov predvsem na področju psihološke in socialne 
obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije (do 10 novih 
zaposlitev). 
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3. Cilj 
Obravnavati od 150 – 200 pacientov oz. rehabilitandov na leto v sklopu 
samostojnega oddelka, oziroma od 120 - 130 pacientov oz. rehabilitandov v 
okviru obravnave dveh patologij na enem oddelku. Cilj strokovne in kadrovske 
reorganizacije je 50 – 60 % pacientov oz. rehabilitandov sposobnih bivanja v 
domačem okolju. Vsako leto objaviti en članek v ugledni in priznani strokovni reviji 
z ustreznega področja. 
 

4. Rok za izvedbo 
Predvidoma do konca leta 2008.  

 
5. Odgovorna oseba 
 

prof. dr. Martin Štefančič,  
 
Cilj: Utrditi vlogo in pomen razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo 
 
1. Dosledno izpolnjevanje nalog glede na 8. člen Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji 

in zaposlovanju invalidov. 
 

2. Skladno s temi izhodišči je oblikovana strategija za doseganje zastavljenih ciljev: 
 

• vodenje razvoja in usmerjanje zaposlitvene/poklicne rehabilitacije s storitvami 
in programi na vseh nivojih in področjih, 

• razvili bomo informacijski sistem spremljanja zaposlitvene rehabilitacije, da 
utrdimo svoj položaj v nacionalni strategiji invalidskega varstva, 

• razvili  bomo merila za delitev izvajanja  in financiranja zaposlitvene 
rehabilitacije glede na zahtevnost oziroma stopnjo invalidnosti osebe, 

• uskladili bomo model zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji z razvojem, ki ga 
izvaja Evropska rehabilitacijska platforma (EPR). 

• za trženje različnih programov bomo uporabili sredstva in pridobljene izkušnje 
inštituta in se vključili v komunikacijsko strategijo, ki se bo prilagajala letnim 
načrtom komuniciranja inštituta z okolje in potencialnimi uporabniki 
programov.  

 
3. Čas: od 1.1.2006 dalje 

 
4. Odg. oseba: mag. Andrejka Fatur-Videtič 

 
 
Cilj: Oblikovanje meril za dokazovanje kakovosti rehabilitacije, ki bodo temeljila 
na "cost-benefit" analizi za ključne izbrane patologije 
 
1. Cilj je izbrati 10 pacientov oz. rehabilitandov s področja nezgodne možganske 

poškodbe. Prikazati kronologijo zdravljenja od akutnega zdravljenja do prihoda v 
rehabilitacijsko inštitucijo in v nadaljevanju do zdravljenja na domu oz. v drugi 
ustanovi. Vzporedno s tem izvesti finančni izračun celotnega zdravljenja z dvema 
variantama in sicer brez ustrezne rehabilitacije in z ustrezno rehabilitacijo. 
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2. Čas: do 31.12. 2006 
 
3. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, mag. Klemen Grabljevec, prof.dr. Martin 

Štefančič 
 
Cilj: Ohraniti in okrepiti vodilno pozicijo na področju kliničnih kinezioloških 
meritev in ustanoviti "Nacionalni laboratorij za klinično kineziologijo"  
 
1. Izvesti bo potrebno predstavitev laboratorija in njegovega dela (člankov, 

kliničnega dela, poročila itd.) širši strokovni javnosti, predvsem večjim 
bolnišnicam. Rezultati, ki jih že dosegamo na področju klinične kineziologije in 
rezultati svetovnih študij, ki dokazujejo smiselnost izvajanja tovrstnih meritev 
morajo biti osnova za priznanje širše strokovne javnosti o smiselnosti takšnega 
laboratorija.   

 
2. Čas: do 31.12. 2006 
 
 
3. Odg. oseba: mag. Aleš Pražnikar, doc. dr. Zlatko Matjačič 
 
 
Cilj: Oblikovanje internih standardov kadrovanja na področju zdravstvene 
nege, na področju fizioterapije in delavne terapijev rehabilitaciji 
 
1. Oblikovani bodo standardi kadrovanja za profile medicinska sestra, zdravstveni 

tehnik, strežnice, fizioterapevt, delovni terapevt itd. z namenom postavitve jasnih 
usmeritev za kadrovanje od leta 2006 – 2010. Upoštevane bodo smernice, ???? 

 
2. Čas: do 30.06. 2007 
 
3. Odg. oseba: Ksenija Karan, dipl. med. sestra, Nada Kljajić, Zdenka Pihlar, prof.dr. 

Martin Štefančič 
 
 
Cilj: Ustanovitev centra za zdravljenje bolečine  
 
1. Ustanovitev celovitega nacionalnega centra za zdravljenje bolečine na področju 

celostne obravnave bolnikov s kronično nevropatsko in/ali somatsko bolečino.  
 
2. Center za zdravljenje nevropatske in somatske bolečine mora imeti: 

• oddelek od 6 postelj in hkrati obravnavati ambulantno bolnike iz Ljubljane in 
bližnje okolice, 

• zdravnika, vodja tima 
• dva redno zaposlena fizioterapevta, 
• dva delovna terapevta ter psihologa 

 
V strokovnem timu sodelujejo: nevrofiziologi naše ustanove, anesteziolog in 
nevrokirurg (Klinični center), ortoped – konzilirani ter psihiater – konziliarni. 
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3. Čas: do 31.12.2008 
 

4. Odg. oseba: doc. dr. Milica Klopčič, mag. Aleš Pražnikar 
 
 
Cilj: Program nadomestnega in dopolnilnega sporazumevanja 
 
1. Uvesti program dopolnilnega in nadomestnega sporazumevanja kot redni 

program na vseh področjih inštituta. 
2. Določiti tim (logoped, delovni terapevt, zdravnik, fizioterapevt, psiholog, pedagog, 

administrator, inženir računalništva), 
3. Izdelava diagnostičnega materiala za ugotavljanje sposobnosti in postopkov, ki so 

osnova za oblikovanje in predpis ustreznega pripomočka, 
4. Določitev časovnih normativov in uskladitev vrednosti storitev z ZZZS, 
5. Formirati povezave z ostalimi inštitucijami (šole, vrtci itd.), predvsem v smislu 

prenosa znanja za uporabo pripomočka. 
 
6. Čas: do 31.12. 2007 

 
7. Odg. oseba: prof. dr. Martin Štefančič, prim. asist. Hermina Damjan 
 
Cilj: Razviti in utrditi položaj osrednje nacionalne institucije za zaposlitveno / 
poklicno rehabilitacijo 
 
1. Programski cilj:  

• v naslednjih petih letih povečati predvideni obseg storitev za MDDSZ  (4 
strokovni timi in 0.25% tima za slepe),   

• do leta 2010 povečati obseg programov zaposlitvene rehabilitacije za ZPIZ iz 
7% na 15%   

• razviti nove programe za delodajalce in povečati obseg programov na 10% 
vseh storitev zaposlitvene rehabilitacije. 

• Vsako leto voditi ali sodelovati pri najmanj 3 razvojnih projektih 
• Pridobitev evropskega znaka kakovosti v rehabilitaciji (EQRM) 
 

2. Kadrovska strategija: 
• Zagotoviti optimalno kadrovsko zasedbo 30 strokovnih delavcev v 7 strokovnih 

timih, trije v enoti Ljubljana in 4 v enoti Maribor (MS, PT), sedanja zasedba 
25.5 strokovnih delavcev. 

• Dodatno strokovno usposobiti vse strokovne delavce v okviru podiplomskih in 
drugih oblik usposabljanja s področja zaposlitvene rehabilitacije v skladu s 
sprejetimi standardi MDDSZ. 

• Ciljno usmerjeno usposabljanje strokovnih delavcev (najmanj 10 do leta 2010) 
na  Evropski akademiji  v  okviru Evropske platforme za rehabilitacijo. 

 
3. Čas: do 31.12. 2007 

 
4. Odg. oseba: mag. Janez Vidmar 
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Cilj: Sprememba organizacije otroškega oddelka 
 
1. Selitev v nove prostore otroškega oddelka bodo zahtevali spremembo 

organizacije dela na otroškem oddelku. 
 
2. Pripraviti je potrebno prostorsko, kadrovsko in strokovno analizo delovanja 

otroškega oddelka v novih prostorih. 
 
3. Čas: do 31.12. 2007  
 
4. Odg. oseba: prof.dr.Martin Štefančič, prim. asist. Hermina Damjan 
 
 
Cilj: Strošek na pacienta oz. rehabilitanda 
 
1. Prva faza je opredelitev stroška na pacienta oz. rehabilitanda za vse patologije, ki 

jih obravnava inštitut, druga faza pa je strošek na pacienta oz. rehabilitanda 
obravnavati v povezavi z uspešnostjo rehabilitacije. 

 
2. Opredelitev nalog za izvedbo procesa: 
 

• kontrola stroškovnih mest in razdelitev na "proizvodnja" in "režija", 
 

• definiranje in opredelitev glavnega procesa (klinična pot), 
 

• definiranje in opredelitev podpornih procesov (lekarna, kuhinja, vzdrževalna 
služba, služba za informatiko itd.) 

 
• definiranje ključev za razdelitev na splošne in režijske stroške, 

 
• opredelitev povezav znotraj sistema in informacijske tehnologije, 
 
• posodobitev informacijskega sistema.  

 
5. Čas: do 31.12. 2007 za oddelek po nezgodni možganski poškodbi in do 

31.12.2009 za vse ostale patologije 
 
6. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, prof.dr.Martin Štefančič, Ugrinovski Slobodan 
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5.2  Kadrovski cilji 
 
Cilj: Zagotoviti sistematičen razvoj kadrov 
 
1. Kriteriji:  

• vsaj 70% zaposlenih je vključenih v organizirane aktivnosti izobraževanja in 
razvoja (v enem letu),  

• redno izvajanje letnih ocenjevalnih razgovorov s ključnimi zaposlenimi na 
inštitutu (vodje, ključni nosilci dejavnosti), 

• povečevanje števila prispevkov in objav v znanstvenih revijah na vsaj 10 objav 
letno, 

• uvedba vsaj ene nove metode na posameznem oddelku na leto. 
• 1 – 1,5% celotnih prihodkov bo namenjenih za izobraževanje in usposabljanje,  
• 30 – 40 ur je povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega, 
• 10 -15 % "notranjih izobraževalcev", ki prenašajo znanje na ostale zaposlene 

na inštitutu 
• Ocena zadovoljstva s kakovostjo izvedbe izobraževalnih programov med 70 – 

80 %, 
• Informacijsko podprto spremljanje izobraževanja na zaposlenega. 
 

2. Čas: do 31.12. 2007 
 
3. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, Metka Velkavrh 
 
Cilj: Ohraniti število zaposlenih na 500 
 
1. Ohrani se število zaposlenih v višini do 500, v kolikor se program bistveno ne 

spremeni. V kolikor pridobimo dodatne programe in sredstva za realizacijo teh 
programov se število zaposlenih zviša glede na plan iz dodatnega programa. 

 
2. Čas: do 31.12. 2009; stanje na dan 1.1.2010  
 
3. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, Metka Velkavrh 
 
Cilj: tvoriti jedro raziskovalcev – tako tehniške kot medicinske stroke in 
družboslovne stroke, katerih reference bodo dovolj kvalitetne, da bodo lahko 
uspešno kandidirali za sestavo nove programske skupine za naslednje 
programsko obdobje 2009-2013.  
 
1. Čas: do 31.12. 2008 

2. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, prof.dr. Črt Marinček, doc.dr. Zlatko Matjačić, 
Metka Velkavrh 

 
Cilj: nadgraditi sistem ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih 
 
1. Pripraviti je potrebno nove kriterije za ocenjevanje zaposlenih, ki bo hkrati tudi 

osnova za stimulativno nagrajevanje. 
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2. Čas: do 31.12. 2006 
 
3. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, Metka Velkavrh, 
 
Cilj: Analiza deficitarnih kadrov  
 

1. Razvoj stroke in potreba po zdravljenju vse težjih pacientov oz. rehabilitandov 
zahteva natančno analizo kadrov in novih znanj. 

 
2. V skladu s razvojnimi in strateškimi usmeritvami iz tega dokumenta je 

potrebno za vsak oddelek oz. službo pripraviti analizo kadrov in analizo 
potrebnih novih znaj. 

 
3. Čas: do 31.12.2007 
 
4. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, Metka Velkavrh, prof.dr. Črt Marinček 
 
Cilj: Zmanjšanje bolniške odsotnosti zaposlenih na manj kot 5% na letni ravni 
 
1. Splošni ukrepi 

• Redni periodični zdravstveni pregledi 
• Imunizacija proti nalezljivim boleznim, 
• Spodbujanje uporabe zaščitnih sredstev in pripomočkov za delo, 
• Izobraževanje iz preventive. 

 
2. Dodatni ukrepi: 

• Razgovori neposrednih vodij z delavci po bolniški odsotnosti, 
• Spremljanje dolgotrajnih in pogostih bolniških odsotnosti, 
• Zdrava in uravnotežena prehrana za vse delavce,  

 
5. Čas: do 31.12.2007 
 
6. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, Metka Velkavrh, 
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5.3  Organizacijsko-tehnični cilji 
 
Cilj: posodobiti in nadgraditi informacijski sistem = integracija programskih 
paketov v 4 celovite sisteme: 
 
1. Celovit razvoj informatike: 

• bolnišnični sistem, do 31.12.2006, 
• lekarniški sistem, prenovljen od 1.1.2005, 
• finančno računovodski sistem z materialno skladiščnim poslovanjem in 

izračunom osebnih dohodkov in kadrovsko evidenco, rok 31.08.2007, 
• kuhinjski informacijski sistem, rok 31.08.2007. 
• manjši sistemi lastnega razvoja. 

2. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, Slobodan Ugrinovski 
 
Cilj: nenehno izboljševanje kakovosti 
 
1. Ustanovitev odbora za kakovost, ki bo odgovoren za pripravo strateških ciljev, 

odgovoren za zagotavljanje virov, vršil nadzor nad kakovostjo in varnostjo, 
organizacijo srečanj in izobraževanj znotraj ustanove itd.  (do 30.1.2006), 
Odg. oseba: direktor inštituta, predstojnik inštituta, glavna medicinska sestra 

 
2. Ustanovitev komisije za kakovost, ki je odgovorna za analizo poročil posameznih 

oddelkov in služb, svetuje oddelkom, predlaga ukrepe za izboljšave odboru za 
kakovost, pripravlja navodila itd. (do 15.2.2006) 

 
3. Imenovanje tima za uvajanje ISO standardov na oddelku za spinalne lezije in 

centru za ortotiko in protetiko (20.2.2006) 
 
4. Izvesti interno predavanje o uvajanju kakovosti v bolnišnice in o smiselnosti 

uvedbe ISO standarda, predvsem v zaradi nove organiziranosti, ki jo standard 
zahteva (do 15.2.2006), 

 
5. Začetek izvajanja ISO postopka na oddelku po spinalnih lezijah in centru za 

ortotiko in protetiko (15.3.2006) 
 
6. Rok za pridobitev ISO certifikata v centru za ortotiko in protetiko 30.4.2007 
 
7. Rok za pridobitev ISO certifikata za oddelek po spinalnih lezijah 31.12.2007. 
 
8. Rok za pridobitev ISO certifikata za celoten inštitut  do 31.12. 2009 
 
Cilj: pridobitev EQRM standarda za področje zaposlitvene rehabilitacije 
 
1. Začetek izvajanja EQRM QAS (1.2.2006), ki je prva faza pridobitve krovnega 

certifikata EQRM – rok za izvedbo 1.10.2006, 
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2. V drugi fazi pristopimo k pridobivanju krovnega certifikata EQRM, rok za izvedbo 
do 30.09. 2007 

3. Odg. oseba: mag. Robert Cugelj, Jurij Švajger 
 
Cilj: pridobitev evropske verifikacije s področja fizikalne medicine in 
rehabilitacije 
 
1. Pridobiti evropsko verifikacijo za oddelek po možganski kapi (30.6.2007). 
 
2. Pridobiti evropsko verifikacijo za ostale klinične oddelke inštituta (do 31.12.2008) 
 
3. Odg. oseba: prof.dr. Črt Marinček 
 
Cilj: Uvedba ambulante COP v Mariboru 
 
1. Prostorske zahteve: Dokončna ureditev prostorov za izvajanje ambulante za 

predpisovanje protez, ortoz, čevljev itd. in v nadaljevanju tudi individualno 
izdelanih vozičkov. 

 
2. Kadrovske zahteve:  Imenovati ekipo za izvajanje ambulante. Preučiti možnost 

dela z obstoječim kadrom oz. z minimalno dopolnitvijo z novim kadrom. 
 
3. Čas: do 31.12. 2006 
 
4. Odg. oseba: prof.dr. Črt Marinček, Bojan Pahor, prof.dr. Anton Zupan 
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5.4  Ekonomsko-poslovni cilji 
 
 
Cilj: Ohraniti pozitivno poslovanje inštituta v obrobju 2006-2010 
 
1. Kriteriji:  

• letni prihodki rastejo med 3 – 4 % letno, 
• letni odhodki rastejo maksimalno v višini 2 % letno, 
• tržni delež ostane na ravni 10 %, 
• ohraniti pogodbene programe s strani plačnikov (MZ, MDDSZ) iz leta 2006, 
• rast mase plač se povečuje glede na zunanje dejavnike in je na enaki stopnji 

rasti prihodkov za plače (odstopanja se regulirajo z obsegom zaposlenih in 
večjo produktivnostjo dela), 

• stroški materiala, blaga in storitev se glede na raven 2005 povečujejo za 0,5 
%/leto, 

• obseg sredstev za redne investicije je enak višini amortizacije, ki je vračunana 
v ceno storitev in višini amortizacije pridobljene iz tržnega programa, 

 
2. Čas: do 31.12.2009, stanje na dan 1.1.2010 

 
3. Odg. oseba:  mag. Robert Cugelj, Doroteja Juretič 
 
Cilj: uresničitev predvidenih investicij za uspešno delovanje inštituta 
 
1. Kriteriji: 

• Izgradnja novega otroškega oddelka in centra za poklicno rehabilitacijo 
(vrednost projekta cca. 900 milijonov SIT), rok 31.12.2007,  

• ureditev okolice inštituta (vrednost del približno 100 milijonov SIT), rok 
31.12.2008, 

 pridobiti nove parkirne prostore, 
 urediti park s šolo hoje in šolo vožnje z invalidskimi vozički, 
 urediti končno podobo inštituta,  

• izgradnja novega vhoda v obstoječi bolnišnični objekt z pisarniškimi 
prostori in prostori, ki omogočajo tržno dejavnost. Novi vhod je tudi vstopna 
avla v bolnišnični objekt (vrednost del cca. 650 milijonov SIT), rok 
31.12.2008, 

• vlaganje v rehabilitacijsko in raziskovalno opremo s poudarkom na 
diagnostično opremo (približno 80 milijonov SIT/leto) 

• vlaganje v informacijsko tehnologijo, od 1 – 2 % vseh prihodkov na leto. 
 
2. Čas: do 31.12.2009, stanje na dan 1.1.2010  

 
3. Odg. oseba:  mag. Robert Cugelj, Alojz Unetič, Slobodan Ugrinovski 
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Cilj: Trženje nadstandardnih postelj in zagotoviti njihovo povprečno 90% 
izkoriščenost na letni ravni 
 
1. Pripravijo se kriteriji, ki bodo določili kaj je nadstandardna ponudba inštituta. Na 

podlagi teh kriterijev bomo začeli pogovore z zdravstvenimi zavarovalnicami za 
vključitev nadstandardne ponudbe v nadstandardno zavarovanje zdravstvenih 
zavarovalnic. 

 
2. Čas: od 01.01.2006 dalje 
 
3. Odg. oseba:  mag. Robert Cugelj 
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5.5  Trženjsko - komunikacijski cilji 
 
 
Cilj: Izdelati oblikovne vsebinske in organizacijske standarde (scenariji, 
slogani, grafične predloge) za vse gradivo, s katerim se bo inštitut predstavljal 
celotnemu spletu javnosti 
 
1. Vsebinski in organizacijski standardi za: 

• pacienti oz. rehabilitandi / potencialni pacienti oz. rehabilitandi / 
samoplačniški pacienti oz. rehabilitandi, 

• mediji / širša javnost, 
• Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
• povezane strokovne institucije v Sloveniji,  
• povezane in ostale strokovne institucije izven Slovenije, 
• udeležba na mednarodnih kongresih, simpozijih in konferencah, 
• sodelovanje z vključenimi in povezanimi društvi, organizacijami in klubi na 

lokalni ravni, 
• priprava internega glasila. 
 

2. Čas: do 31.12.2006 
 
3. Odg. oseba:  mag. Franc Hočevar 
 
Cilj: Dvigniti prepoznavnost imena "Inštitut za rehabilitacijo" v Sloveniji   
 
1. Pomembnejši mediji: 

• pacienti oz. rehabilitandi, 
• zaposleni na Inštitutu za rehabilitacijo,  
• Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
• poslovni partnerji in dobavitelji, 
• sodelujoča podjetja, 
• bolnišnice in ostale strokovne ustanove, 
• strokovne zbornice, zveze in organizacije,  
• mediji, 
• brošure, slogani, prospekti. 
 

2. Čas: do 31.12.2007 
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6  PODROČNE STRATEGIJE ZA TEMELJNE STROKOVNE CILJE 
 

Vsak vodja ima za svoje področje pripravljeno strateško mapo, v kateri ima tudi 
zapisane temeljne cilje in okvir strategije za doseganje zastavljenih ciljev. Zaradi 
praktičnost in preglednosti pri sledenju uresničevanja strateških ciljev smo se odločili, 
da vsak pripravi eno do dve strani z zapisanimi strategijami. Tako bomo lažje 
dogovarjali prioritete za posamezno obdobje in spremljali uresničevanje ciljev v 
praksi. 
 

6.1 Strošek na pacienta oz. rehabilitanda 
 
Obvladovanje stroška na pacienta oz. rehabilitanda pomeni korak do poslovne in 
stroškovne učinkovitosti, saj je za njegovo obvladovanje potrebno obvladovanje vseh 
organizacijskih enot znotraj zavoda in vseh procesov, ki se odvijajo znotraj 
posameznih organizacijskih enot. 
 
Prva faza je opredelitev stroška na pacienta oz. rehabilitanda za vse patologije, ki jih 
obravnava inštitut, druga faza pa je strošek na pacienta oz. rehabilitanda obravnavati 
v povezavi z uspešnostjo rehabilitacije. 
 
Opredelitev nalog za izvedbo procesa: 
 

7. kontrola stroškovnih mest in razdelitev na "proizvodnja" in "režija", 
 

8. definiranje in opredelitev glavnega procesa (klinična pot), 
 

9. definiranje in opredelitev podpornih procesov (lekarna, kuhinja, 
vzdrževalna služba, služba za informatiko itd.) 

 
10. definiranje ključev za razdelitev na splošne in režijske stroške, 

 
11. opredelitev povezav znotraj sistema in informacijske tehnologije. 
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6.2  Vzpostavitev laboratorija za urodinamiko  
 
7. Prostorske potrebe 

Potrebujemo sobo dimenzij približno 4 m x 5 m s predprostorom. Vstop v 
pregledovalno sobo ne sme biti direktno iz hodnika. 
 

8. Aparature 
Ponudbe za aparaturo za urodinamske meritve različnih proizvajalcev že zbiramo. 
Okvirna cena bi bila 50.000,00 EUR.  
 

9. Ciljna populacija 
Pacienti oz. rehabilitandi z nevrogenim mehurjem in motnjami urinske kontinence. 
To so v prvi vrsti pacienti  oz. rehabilitandi po spinalni leziji, pa tudi pacienti oz. 
rehabilitandi z drugimi nevrološkimi boleznimi. Urodinamske meritve se lahko 
vršijo tako za hospitalne kot tudi ambulantne pacient oz. rehabilitande. 
 

10. Kadri 
Urodinamske meritve bi izvajala dva zdravnika specialista fizikalne in 
rehabilitacijske medicine, potrebovala pa bi dodatno usposabljanje. Verjetno bi 
bila najbolj primerna dva nova mlada specialista - bodoča sodelavca. Asistenco 
pri meritvah izvajajo dipl. medicinske sestre. Potrebovali bi dve, vsaj eno bi bilo 
potrebno dodatno zaposliti. Obe bi seveda potrebovali dodatno usposobiti. 
 
Za začetek bi bilo smiselno vključiti zunanje sodelavce; predvsem urologi in 
možno tudi ginekologi z ustreznimi izkušnjami. Administrativna podpora je 
potrebna kot za dodatno ambulanto. 
 

11. Začetek dela 
Z delom v urodinamskem laboratoriju pri nas bi lahko začeli, ko bo urejen prostor 
in dobavljena aparatura. Predvidoma v letu 2007. 

 

6.3  Vzpostavitev samostojnega oddelka za nezgodne možganske poškodbe 
 
Glede na trenutno prometno-varnostno stanje na cestah v državi, popularnost 
adrenalinskih športov in demografske spremembe v smislu staranja populacije ob 
vse učinkovitejših metodah urgentne medicine, je pričakovati vedno večje število 
oseb, ki bodo preživele hude nezgode, a zaradi posledic možganske poškodbe 
ostale funkcijsko izredno prizadete. 
 
Samostojni oddelek za rehabilitacijo oseb po možganski poškodbi bi imel polovico 
sob z možnostjo individualne namestitve in polovico sob z možnostjo namestitve 
dveh bolnikov hkrati. Skupna kapaciteta oddelka oz. obravnavanih bolnikov naj bi bilo 
med 20 in 25, kar bi zadoščalo za rehabilitacijo bolnikov v subakutnem obdobju, ob 
tem, da bi obnovitveno obravnavo postopno začele prevzemati ustanove 
sekundarnega nivoja  (zdravilišča). S takim številom postelj bi lahko sprejemali tudi 
bolnike po na zgodnjo obravnavo po možganski kapi. Bolniki bi bili na oddelek 
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sprejeti takoj po stabilizaciji vitalnih funkcij in vzpostavitvi ustreznega nivoja 
zavedanja oz. sodelovanja.  
 
Vzorec za prostorsko ureditev naj bi predstavljal oddelek za rehabilitacijo po 
možganskih poškodbah na »Rehabilitation Institute of Chicago«. Oddelek bi tako 
predstavljal referenčni in vrhunski center za rehabilitacijo oseb po možganski 
poškodbi ne le za Slovenijo, pač pa za bolnike z geografskega področja med 
Milanom na zahodu, Münchnom in Dunajem na severu ter Atenami na jugovzhodu. 
 
Za doseganje 100% uspeha je potrebno upoštevati, da predstavlja: 

• 50% uspešnosti oddelka = delež sob od vseh na oddelku, kjer bodo bolniki 
nameščeni individualno ali največ dva v sobi,  

• 25% uspešnosti oddelka = možnost ustrezne namestitve in obravnave v 
dnevnem prostoru in  

• 25% uspešnosti oddelka = ustrezen varnostni režim. 
 
Oddelek bi potreboval centralni dnevni prostor, kjer bi bolniki preživljali čas med 
terapijami v družbi osebja, hkrati pa bi imeli možnost druženja med seboj in s svojci 
(v času obiskov) ter izvajati prostočasne aktivnosti – oddelek bi torej imel 
priložnostno »kafeterijo«, lastno manjšo knjižnico, športne rekvizite in podobno. 
 
Vstop na oddelek bi bil preko avtomatskih vrat, takoj za njimi bi bil centralni 
administrativni pult, kjer bi se morali javiti in evidentirati vsi obiskovalci. Za pultom bi 
bila stalno receptorka – ki bi hkrati sprejemala vse telefonske klice na oddelek in jih 
po potrebi triažirala. S tem bi se prenehalo motenje dela osebja na oddelka s 
nenehnimi telefonskimi klici. Vrata za izstop iz oddelka bi odpirala receptorka za 
centralnim pultom ali pa osebje in pooblaščene osebe z vnašanjem kode.  
 
Oddelek bi izvajal program zgodnje nevrosenzorne stimulacije za bolnike v 
vegetativnem stanju ali stanju minimalnega zavedanja, a zaradi zahtevnosti in 
dolgotrajnosti realno ne več kot pri dveh ali treh bolnikih hkrati. Sam program je 
trenutno na obstoječem  oddelku že pripravljen, kot tudi kadrovska ekipa, ki ga je 
pripravljena izvajati.  
 
Bolniki na oddelku bi imeli preko dneva od 2,5 do 5 ur obravnav, seveda tudi v 
popoldanskem času. Temu ustrezna bi morala biti tudi kadrovska zasedba.  
 
Svojci bolnikov bi bili deležni kontinuiranega izobraževalnega programa (splošnega 
in individualnega) o posledicah možganske poškodbe. 
 
Cilj strokovnega dela bi bil: 
70 % vseh sprejetih bolnikov po zaključeni rehabilitaciji je sposobnih bivanja v 
domačem okolju. 
 
Za ostale bo potrebno urediti učinkovit način premeščanja v negovalne ustanove. 
Oddelek ne bo namenjen podaljšani negi ali reševanju socialnih problemov. 
 
Cilj raziskovalnega dela vseh članov teama na oddelku: 
objava najmanj enega članka letno v strokovni reviji z IF nad 1,0. 



 
 
 
 

Vizija in razvojna strategija 2006 – 2010   37

Pogoji za uresničitev:  
1. Pridobiti in preurediti eno od etaž v novi stavbi Inštituta za rehabilitacijo. 
2. Zaposliti ustrezno število najboljših strokovnjakov znotraj rehabilitacijskega 

teama. Reorganizacija dela v smeri boljše učinkovitosti, predvsem na 
področjih obravnave, kjer se »vrhovi« obremenitev izmenjujejo z obdobji 
»vmesnega mrtvega časa«. Na področjih kjer se pojavlja zasičenost, bi morali 
poskrbeti za prehodnost in rotacijo kadrov, obstajati bi morala možnost 
takojšnje odslovitve delavca v primeru neustreznega ravnanja (strokovnega, 
etičnega ali v smislu "zbijanja morale" drugim).  

3. Delo na oddelku bi moralo biti ustrezno stimulirano (na primer 10 % dodatka k 
plači in dodatni dnevi dopusta). Tako bi dosegli dobro motivacijo kadrov in 
možnost selekcije boljših kadrov. Vzpostaviti bi bilo treba neposredno 
odgovornost za opravljeno delo vsakega posameznega člana teama. 

4. Vodja oddelka bi imel možnost soodločanja pri nastavitvah sodelavcev na 
oddelku, odgovornost bi morala biti vertikalna, torej do vodje oddelka 
(strokovnega ali organizacijskega) in ne kot sedaj do vodje posameznega 
kadra (npr. do glavne med. sestre ali glavne fizioterapevtke). Vodja oddelka bi 
odgovarjal za (ne)doseganje ciljev, ki so predvideni za oddelek.  

5. Dosežen dogovor z ZZZS o boljšem plačevanju »primerov« - realna 
povprečna cena obravnave bi bila (upoštevajoč ceno oskrbe v podobnih 
centrih v Evropi in ZDA ter splošna cenovna razmerja s Slovenijo) 200 EUR 
(lažji bolniki), 300 EUR (srednje zahtevni bolniki) in 400 EUR (najzahtevnejši 
bolniki) na dan. 

6. Dosežen dogovor o premeščanju bolnikov, ki po zaključeni rehabilitaciji na 
oddelku potrebujejo trajno medicinsko oskrbo, na oddelke za podaljšano nego 
brez čakanja. 

7. Sledil bi postopen prehod na izvajanje obnovitvene rehabilitacije v ustanovah 
nižjega nivoja. 

 

6.4  Preboj v vrh svetovne stroke na področju rehabilitacije po nezgodni 
možganski poškodbi (NMP) 
 

1. Vsako leto objaviti en članek v ugledni in priznani strokovni reviji z ustreznega 
področja. 

2. Redna aktivna udeležba na svetovnih kongresih s področja nevrorehabilitacije, 
fizikalne in rehabilitacijske medicine ter možganskih poškodb in navezovanje 
stikov. 

3. Povezava z večjimi centri in uveljavljenimi strokovnjaki s področja rehabilitacije 
po NMP. 

 
 

6.5 Pridobitev evropske akreditacije za fizikalno in rehabilitacijsko medicino 
(UEMS, European Board for Physical and Rehabilitation Medicine) 
 
Ta organizacija je v drugi polovici 2005 začela z akreditacijo (verifikacijo) programov 
(ambulantnih, hospitalnih) za področje fizikalne in rehabilitacijske medicine. Na 
katera vprašanja je potrebno zadovoljivo odgovoriti, je razvidno iz vprašalnika, ki je v 
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prilogi in je bil poskusno že izpolnjen s strani hospitalnega oddelka za rehabilitacijo 
bolnikov po možganski kapi. 
 
Ciljno bomo akreditirali vse terciarne programe Inštituta. Sprejeta vizija se bo 
odražala tudi v internih aktih, predvsem v statutu Inštituta Republike Slovenije za 
rehabilitacijo. 
 

6.6 Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo 
 
Ohranili bomo vodilno vlogo na področju poklicne rehabilitacije v Sloveniji in 
zagotovili primerljivost z rezultati vodilnih izvajalcev v okviru Evropske platforme za 
rehabilitacijo. Vse naše storitve bomo izvajali v skladu z ISO standardi in standardi 
Evropske platforme za rehabilitacijo.  
 
Prioritetna usmeritev bo v zagotavljanje aktivne vloge uporabnikov.  
 
Razvojne, raziskovalne in izobraževalne programe bomo usmerili v oblikovanje 
partnerstev na nacionalni in mednarodni ravni, predvsem na področju sodelovanja z 
delodajalci in povezovanje virov v lokalnem okolju (community based rehabilitation).  
 
Usmerjeni bomo v razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, kot garanta dolgoročne 
uspešnosti organizacije, omogočanje in vzpodbujanje akademske in specialistične 
izobrazbe sodelavcev. 
 
Ustanovitev razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo bo služila uresničevanju 
vizije inštituta na področju poklicne rehabilitacije: 

• razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo je bil ustanovljen 1.8.2005, 
• deluje izključno v okviru javnih pooblastil in je zato z vsebino svojega dela 

vezan na naloge, ki so napisane v 8. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitacij 
in zaposlovanju invalidov in obsegajo: 

1. usklajevanje in koordinacijo strokovnega razvoja zaposlitvene 
rehabilitacije, 

2. pripravljanje standardov usposabljanj in znanj za strokovne delavce in 
izvajalce zaposlitvene rehabilitacije, 

3. pripravlja standarde znanj storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
• razpolaga z javno finančnimi sredstvi, katerih obseg in namen porabe je 

odvisen od letnega pogodbenega dogovora z  Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve. 

 
Skladno s temi izhodišči smo oblikovali strategije za doseganje zastavljenih ciljev: 

• vodenje razvoja in usmerjanje zaposlitvene/poklicne rehabilitacije s storitvami 
in programi na vseh nivojih in področjih; izobraževali in licencirali bomo 
strokovnjake in trajno spremljali kakovost z metodami evalvacije/nadzora 
(strokovnjakov, storitev, dejavnosti),  

• razvili bomo informacijski sistem spremljanja zaposlitvene rehabilitacije, da 
utrdimo svoj položaj v nacionalni strategiji invalidskega varstva; 

• razvili  bomo merila za delitev izvajanja  in financiranja zaposlitvene 
rehabilitacije glede na zahtevnost oziroma stopnjo invalidnosti osebe 
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(prepoznati invalide s 50% invalidnostjo ali več kot težje primere na področju 
zaposlovanja). Ta cilj bo merljiv čez 4 leta, ko poteče sedanje 4 – letno 
koncesionarsko obdobje in bo MDDSZ dalo ponovno razpis. V teh letih bomo 
s strokovnimi podlagami (pomembni bodo predvsem evalvacijski postopki) 
utemeljevali spremembo strokovnih meril v razpisnih pogojih, tako da bodo 
upoštevala različno zahtevnost uporabnikov (težji/lažji primeri) in s tem 
različno strokovno usposobljenost rehabilitacijskih timov (sekundarni/terciarni 
nivo – nivo specialinih znanj in veščin), 

• uskladili bomo model zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji z razvojem, ki ga 
izvaja Evropska rehabilitacijska platforma (EPR) (sodelovanje na strokovnih 
srečanjih, organizirati vsaj eno skupno delavnico v Sloveniji); 

• za trženje različnih programov bomo uporabili sredstva in pridobljene izkušnje 
inštituta in se vključili v komunikacijsko strategijo, ki se bo prilagajala letnim 
načrtom komuniciranja inštituta z okolje in potencialnimi uporabniki 
programov.  

 

6.7 Ustanovitev centra za zdravljenje bolečine 
 
Kronična nevropatska bolečina muči 36% prebivalcev Evrope in Slovenije. Kronični 
bolečinski sindrom je bolezen sama po sebi in je cenovno izredno zahtevna, zaradi 
uporabe zdravil visokega cenovnega razreda ter odsotnosti ljudi z dela. Bolezen 
potencirajo stres in negotovost ljudi, ki med zaposleno populacijo ljudi narašča. V 
svetu, Evropi in v Sloveniji so organizirana Združenja za zdravljenje bolečine, 
raziskave se objavljajo v najbolj priznanih in uglednih revijah, kot na primer "Pain". 
Svetovno in Evropsko združenje sta oblikovala smernice za reševanje tega 
družbenega problema. 
 
Ker je samo zdravljenje z zdravili manj učinkovito, lahko kronično bolečino učinkovito 
zdravi tim dobro usposobljenih strokovnjakov. Tim lahko vodi zdravnik fiziater, 
nevrolog ali anesteziolog, ki so vsi ključni člani tima. Sodelujejo še psiholog in/ali 
psihiater, nevrokirurg, ortoped. Potem so vključeni še fizioterapevti, delovni terapevti 
in strokovnjaki poklicne rehabilitacije. 
 
Naša usmeritev je jasna:  
želimo biti prvi v Sloveniji na področju  
celostne obravnave bolnikov z kronično nevropatsko in/ali somatsko bolečino. 
 
Prednosti: 

• imamo oddelek za rehabilitacijo nevroloških bolnikov, ki imajo tudi kronično 
nevropatsko bolečino, 

• imamo nevrofiziološko diagnostiko, ki je neizogibni del obravnave teh 
bolnikov: senzorimetrija, spastični kožni odziv, bolečinski evocirani poteciali, 
polielektromiografija. Vse je v priporočilih Evropskega združenja za zdravljenje 
bolečine, 

• imamo izobražene strokovnjake – zdravnike, 
• navajeni smo timskega dela in timske obravnave med strokovnjaki različnih 

strok, 
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• imamo fizioterapevte, kateri obvladajo program fizioterapije pri nevropatski 
(TENS) in somatski bolečini ( aerobne vaje in drugo), 

• imamo sodobni sistem za EMG biofeedback terapijo stresa ( dihanje s 
prepono, temperaturni biofeedback, EMG biofeedback) in znanje, kako to 
narediti, 

• imamo izkušnje s intratekalno terapijo spastičnosti in je samo vprašanje 
finančnih možnosti za vgraditev črpalk tudi za protibolečinsko zdravljenje z 
zdravili, 

• imamo izkušnje s sodelovanjem z nevrokirurgi glede vsaditve črpalk in 
izkušnje titriranja zdravil, 

• naši zdravniki so dobro sprejeti v slovenskem združenju za zdravljenje 
bolečine in pogosto povabljeni kot predavatelji; od nas tudi pričakujejo, da 
bomo organizirali tak center na nacionalni ravni. 

• ZZZS na nas naslavlja prošnje za ekspertno mnenje za napotitev bolnikov z 
bolečino na zdravljenje v tujino (mag. Pražnikar). Trenutno ni domače 
ustanove za kompletno obravnavo, 

• spoznali smo tudi delovanje Centra za zdravljenje bolečine v Upsali na 
Švedskem, v katerega gravitira 2 milijona prebivalcev, kar je podobno Sloveniji 
in lahko uporabimo njihove pozitivne izkušnje v organizaciji dela, 

• imamo prostor - prazni P oddelek ki se ponuja kot priložnost, 
• imamo veliko telovadnico, bazen in prostor za aerobno vadbo v parku izven 

ustanove, 
• imamo laboratorij za senzorimetrijo v raziskovalni fazi (dr Mehova, mag. 

Moharičeva),  
• imamo ločeno ambulantno za nevropatsko bolečino mag. Pražnikarja, 
• imamo deset visoko kvalificiarnih fizioterapevtov ARS. 

 
Študija primera: Delovanje Centra za zdravljenje bolečine v Uppsali (Švedska): 
1) Imajo stalno zaposlenega vodjo tima, fiziatra, enega psihiatra, enega psihologa, 

dva fizioterapevta in dva delovna terapevta. Po potrebi so člani tima nevrolog, 
nevrofiziolog, nevrokirurg, anesteziolog, ortoped. 

2) Delajo v prostorih Kliničnega centra in nimajo svojih postelj. Vedno obravnavajo 
po dva hospitalna pacienta oz. rehabilitanda hkrati. 

3) Tim naredi plan diagnostike, potem definira problem, dogovorijo se o cilju 
obravnave in plana kako cilj doseči. Terapija enega hospitalnega bolnika traja 
teden dni. Ambulantnih 6 tednov. Tim spremlja potek in na koncu oceni ali je cilj 
dosežen, oziroma učinek obravnave. 

4) Vsak bolnik je vključen aktivno v programe po 5 ur na dan. 
5) Dela se v obliki individualnih pogovorov in skupinskega dela s psihologom, 

psihiatrom, delovnimi in fizioterapevti. 
6) Imajo več manjših prostorov – seminarjev za skupinsko delo in prostore za fizio. 

in delovno terapijo. Svojo fantastično lepo delovno terapijo v KC so žrtvovali za 
potrebe kirurgije. Delovna terapija je bila v prostorih dve etaže njihovega ( in 
podobne površine našega ) Kliničnega centra. 

 
V Sloveniji še ni celovitega Centra za zdravljenje bolečine. Za ustanovitev takega 
centra se zanimajo že nekateri podjetniki. Anesteziolog asist. Mag. Nevenka Krčevski 
Škvarč je že dobila ponudbe privatnih investitorjev – donatorjev v Mariboru, kar je 
obetavno s finančnega vidika. Poleg ustrezne finančne podpore (lastna sredstva in 
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sredstva donatorjev) potrebujemo še ustrezne kadre, s katerimi bi se lahko center po 
ustanovitvi tudi uspešno razvijal. 
 
Za bolnike iz Ljubljane in okolice je možno organizirati ambulantno obravnavo. Za 
ljudi, oddaljene  več kot 40 kilometrov, pa hospitalno. 
 
Center za zdravljenje nevropatske in somatske bolečine mora imeti: 

• oddelek od 6 postelj in hkrati obravnavati ambulantno bolnike iz Ljubljane in 
bližnje okolice, 

• dva zdravnika, vodje timov, 
• dva redno zaposlena fizioterapevta, 
• dva delovna terapevta ter psihologa 

 
V strokovnem timu sodelujejo: nevrofiziologi naše ustanove, anesteziolog in 
nevrokirurg iz Kliničnega centra, ortoped – konzilirani ter psihiater – konziliarni. 
 
Mag. Pražnikar in dr. Marnova že pripravljata predlog projekta o ustanovitvi tega 
centra, ki bo podrobneje predstavil vse vidike in zahteve za uspešno uresničitev in 
potrditev doktrinarnega položaja Inštituta za rehabilitacijo v Sloveniji in tudi širšem 
evropskem prostoru. Predlog bo pripravljen do 31.03.2006. 
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6.8 Rehabilitacijski inženiring: "PAMETNA SOBA" 
 
Za uspešno uresničitev projekta "pametna soba" je potrebno pripraviti in uresničiti: 

• Izdelava podrobnega načrta 
• Definiranje prostora 
• Izdelava načrta arhitekturne opreme in prilagoditev 
• Promocija koncepta pametnega doma na »Hevreka 2006« 
• Postavitev infrastrukture informacijsko komunikacijske tehnologije 
• Namestitev prilagojene opreme 
• Namestitev podpornih tehnologij   
• Promocija v javnosti 
• Uporaba v rehabilitacijske in demonstracijske namene 

 
Odgovorna oseba za uresničitev je prof. dr. Anton Zupan s svojim timom. 
 

6.9 Vizija razvoja Službe za raziskave in deloma tudi raziskovalne dejavnosti na 
IRSR 
 
Služba za raziskave trenutno izvaja dve glavni dejavnosti: 
 

1. izvajanje in interpretiranje kinezioloških meritev hoje ter izvajanje izokinetične 
dinamometrije, 

2. raziskovalno delo s področja rehabilitacijskega inženiringa in biomehanike v 
okviru raziskovalnega programa in raziskovalnih projektov, ki jih pretežno 
financira Agencija za raziskave RS (ARRS) ter podpora raziskovalnemu delu v 
drugih enotah IRSR. 

 
Trenutno s strani ARRS pridobivamo sredstva v višini 3 FTE (full-time equivalent). 
Raziskovalna dejavnost je pretežno usmerjena v raziskave in razvoj klinično 
uporabne tehnologije za ponovno učenje funkcionalnega gibanja ter objektivizacijo 
rezultatov rehabilitacijske obravnave. 
 
Pogled v prihodnost 
Sodobne usmeritve rehabilitacije gibalno prizadetih oseb narekujejo razvoj novih 
terapevtskih in evalvacijskih tehnik ter podpornih tehnologij, katerih glavni cilji so:  

1. skrajšati čas obravnave posameznega pacienta oz. rehabilitanda v 
rehabilitacijski inštituciji,  

2. optimalno izkoristiti preostali potencial poškodovanega  fiziološkega sistema 
pri ponovnem učenju funkcionalnih aktivnosti ter  

3. omogočiti enakopravno vključitev invalidnih oseb v družbo. Vedno bolj prihaja 
v  ospredje razvoj novih tehnologij, novih terapevtskih pristopov ter 
evalvacijskih orodij, ki omogočajo t.i. »evidence-based rehabilitation« v klinični 
praksi. Za razvoj in napredek na področju medicinske rehabilitacije je torej 
vedno bolj potrebna učinkovita sinergija med medicinsko in tehniško stroko. 
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V naslednjih 5 letih želimo: 
Ad 1.) 

Doseči tolikšno prepoznavnost in ugled na področju kineziologije v svetovnem 
merilu (predvsem s kvalitetnim raziskovalnim delom in odličnimi znanstvenimi 
objavami), da se bomo uveljavili kot osrednji kineziološki center v Sloveniji ter kot 
eden primerljivih centrov v EU.  
 
Dodatno želimo ekspertno znanje s področja kineziologije nadgraditi z 
inovativnimi terapevtskimi pristopi in tehnologijami, katerih dodana vrednost se 
nahaja predvsem v akumuliranem znanju tima strokovnjakov (tehniško in 
medicinsko znanje). Le to nam bo omogočilo trženje inovativnih storitev v širšem 
evropskem prostoru. 

 
Ad 2.) 

V letu 2005 je Vlada RS sprejela Nacionalni raziskovalno-razvojni program 
(NRRP), ki določa veliko bolj usmerjene raziskave, ki rezultirajo tako v odličnih 
znanstvenih objavah  kot tudi prenosu v poslovno okolje. Ker NRRP kot 
prioritetna področja prepoznava predvsem tista, kjer je mogoče vzpostaviti 
sodelovanje med univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom, 
moramo ugotoviti, da se raziskave na področju medicinske rehabilitacije nahajajo 
na obrobju, predvsem zaradi relativno nerazvitega poslovnega sektorja (nimamo 
kritične mase podjetij s področja razvoja in trženja medicinske tehnike). Zato je za 
raziskovalno delo IRRS v prihodnosti odločilnega pomena ohranitev 
raziskovalnega programa v sodelovanju s FE (od raziskovalnega programa se po 
smernicah NRRP zahteva znanstvena odličnost ter prenos raziskovalnih 
dosežkov v klinično prakso) 
 
V povezavi z zgornjo točko je potrebno v naslednjih treh letih tvoriti jedro 
raziskovalcev – tako tehniške kot medicinske stroke (vključevanje v raziskovalno 
delo kot tudi objavljanje), katerih reference bodo dovolj kvalitetne, da bodo lahko 
uspešno kandidirali za sestavo nove programske skupine za naslednje 
programsko obdobje 2009-2013. Ker NRRP zahteva, da naj raziskovalno-
razvojna dejavnost izvaja aktivnosti, ki celovito obravnavajo določeno 
problematiko je potrebno tudi v prihodnosti zadržati celovit pristop: i) razvoj 
tehnologije (FE, IRSR), klinična evalvacija (IRSR), prenos v klinično prakso 
(IRSR) in v poslovni sektor (FE): trenutno je lep primer razvoj merilnega sistema 
za evalvacijo sile prijema; sistem so razvili na FE, na IRSR izvajamo klinična 
testiranja, podjetje Iskra Medical pa razvija komercialni proizvod. Vsekakor je 
potrebno težišče financiranja s strani ARRS prenesti z raziskovalnih projektov (ki 
zahtevajo »realno« sofinanciranje s strani podjetij, kar je težko zagotoviti v 
slovenskem prostoru) na raziskovalni program (ni potrebno sofinanciranje, 
program traja 5 let).  

 
Za te namene bomo tudi ustanovili kineziološki laboratorij, ki bo omogočal 
kineziološke in biomehanske meritve in te storitve ponudil tudi na trgu.  
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6.10 Razvoj delovanja in dvig učinkovitosti dela Centra za ortotiko in protetiko 
 
1. korak: Uvedba skupne ambulante na nivoju IR za zunanje paciente oz. 
rehabilitande 

• Zagotovljeno zadostno število zdravnikov  
• Zagotovljena prisotnost ing. 
• Zagotovljena prisotnost MS 
• Skupna zdravstvena administracija na nivoju IR 

Uvedba skupne ambulante na nivoju IR je vizija, ki jo bomo morali prej ali slej 
izpeljati.  
 
2. korak: Uvedba ambulante in ekipe v MB 

• Zagotovljeno zadostno število zdravnikov  
• Zagotovljena prisotnost ing. 
• Razpored ambulant 
• Razpored ekip po posameznih področjih 
• Zagotovitev zdravstvene administracije 

Ambulanta v Mariboru je povezana s programom v Ljubljani  
 
3. korak: Uvedba novega načina dela na relaciji inženirjev in oddelkov klinike 

• Tesna in sprotna komunikacija z oddelkom 
• Zagotovljena oskrba pacientov  oz. rehabilitandov z MTP 
• Vodenje evidence za zunanje paciente oz. rehabilitande 

Za izvedbo tega cilja je potrebna tudi nova organizacija dela inženirskega kadra v 
povezavi z oddelki klinike. Tu so zelo pomembne, poleg odnosov in komuniciranja, 
tudi obveznosti in odgovornosti obeh sodelujočih strani do izvajanja programa. 
Slednje je tudi predpogoj za izvedbo prvega zastavljenega cilja. Program 
reorganizacije bo pripravljen do 30. 06. 2006. 
 
Vsi omenjeni cilji vodijo k kvalitetnejšim obravnavam in aplikacijam. Te zmanjšujejo 
možnost pritožb zaradi okvar ali poškodb, ki bi nastale zaradi slabo opravljenega 
dela. Poveča se stopnja strokovnosti zaradi večje komunikacijske povezave. Dvigne 
se raven storilnosti, zaradi neposrednega komunikacijskega odnosa, dvigne se 
stopnja pripadnosti ustanovi. 
 
Dodatne strateške usmeritve centra OP 
• V obdobju štirih let mora center usposobiti štiri inženirje in sicer tri na področju 

protetike spodnjih udov in enega na področju splošne ortotike (za usposobljeno 
strokovno osebo je potrebno dve leti uvajanja in dopolnilnega usposabljanja). 
Oddelek protetike spodnjih udov se bo v naslednjih treh letih zmanjšal za dva 
delavca (upokojitev) 

• Povečano število strokovnega kadra je vezano na uvajanje rednih ambulant in 
dejavnosti za oskrbo MTP v Mariboru. Tu je zelo pomembno to, da bomo 
sposobni izvajati dve ambulanti hkrati, tako v Mariboru kot v Ljubljani. 

• Uvajanje dodatnih ambulant v Mariboru pa je realnost le tedaj, ko bo inštitut 
zagotovil zadostno število zdravnikov, bodisi so to zdravniki IR ali pooblaščeni 
zunanji sodelavci. Na tem področju bomo začeli delati s 1.1.2006. 
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• Kadrovski resursi so mnogokrat premalo izkoriščeni in tukaj so še velike rezerve. 
Ena takšnih je zdravstvena administracija, ki bi v primeru enovite službe v IR 
opravila vse potrebne aktivnosti. Seveda samo v primeru ene službe pod enim 
vodstvom, da bo rezultat boljši in da dosežemo želene učinke. 

• Posebno poglavje je zdravniški kader, ki se z leti povečuje, center OP pa ima 
vsako leto slabše pogoje za delo oziroma se ga "izriva na stranski tir". To je 
potrebno izboljšati, saj je oskrba z MTP terciarne ravni tesno vezana na programe 
klinike in pogodbene obveznosti IR.V hiši imamo 28 zdravnikov in v ambulanti 
centra OP delujeta le dva redna. Z izboljšano preskrbljenostjo z zdravniškim 
kadrom se bo center OP lahko razvijal in ustvarjal dodano vrednost, zaradi katere 
je bil tudi ustanovljen. 

 

6.11 "nadomestna komunikacija" - program nadomestnega in dopolnilnega 
sporazumevanja  
tim, ambulanta, število usposobljenih pacientov oz. rehabilitandov, ocena potenciala, 
omejitev je čakalna doba; zmanjšanje čakalne dobe za prvi pregled na max. 2 
meseca in za obravnavo do 6 mesecev 
 

6.12 Razvoj bolnišnične lekarne 
 
Priprava zdravil po pacientu oz. rehabilitandu (»unit dose drug distribution systems ) 
Je del projekta – strošek na pacienta oz. rehabilitanda, saj omogoča v vsakem 
trenutku pridobiti podatke o tem, koliko stane terapija zdravil za posameznega 
pacienta oz. rehabilitanda, poleg tega pa bi se: 
• zmanjšali stroški za zdravila (20-30%),  
• zmanjšale zaloge zdravil na oddelkih,  
• razbremenile srednje medicinske sestre, ki bi imele več časa za nego,  
• zmanjšale strokovne napake (19%) 
 
Postopek 
1. ogled delujočega sistema v najbližji bolnišnici (Italija) 
2. izbira ustreznega sistema glede na velikost in potrebe IRSR (sistem za peroralne 

zdravilne oblike-tablete) 
 
Specializacija klinične farmacije in vključitev farmacevta v strokovni tim na oddelkih  
Specializacija traja 3 leta. Pri sedanjem številu zaposlenih bi bila izvedljiva po 
zmanjšanju bolniških odsotnosti magister farmacije. 
                                                                                      

6.13 Razvoj zunanje lekarne 
 
Razširitev lekarniških prostorov za specializirano trgovino za tehnične pripomočke  
Pomanjkanje prostora v obstoječi lekarni onemogoča širitev ponudbe medicinsko 
tehničnih pripomočkov (MTP) in s tem zmanjšuje konkurenčnost z drugimi 
prodajalnami MTP.  Ker je IRSR osrednja ustanova za rehabilitacijo v Sloveniji, bi 
bilo nujno, da bi v lekarni imeli celotno ponudbo MTP. Pripomočki bi bili razstavljeni v 
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dejanskem okolju, da bi si uporabniki in svojci lažje predstavljali njihovo uporabo (po 
principu »pametne sobe«). Razširitev prostorov lekarne bi omogočila večji izkoristek 
strokovnega potenciala zaposlenih v lekarni. 
 
Finančni obseg investicije bi bil upravičen, glede na finančni doprinos (krčenje pravic 
do medicinsko tehničnih pripomočkov, staranje populacije,…) 
 
Postopek 
Po odprtju novega otroškega oddelka in preselitvi šole hoje iz obstoječih prostorov, bi 
pridobili v pritličju ortopedije prostor, ki bi bil primeren za specializirano trgovino za 
tehnične pripomočke.  
 
 

6.14 Razvoj servisne službe 
 
Servisna služba si bo tudi vnaprej prizadevala za: 

• nemoteno tehnično vzdrževanje objektov in naprav ter njihovo posodabljanje 
in modernizacijo ob upoštevanju ekoloških in energetsko varčnih zahtev z 
uvajanjem računalniškega sistem nadzora in daljinskega  krmiljenja; 

• skrbno nabavo surovin in pripravo ter strežbo kakovostne zdrave in dietične 
hrane za paciente, zaposleno osebje in zunanje interesente - po načelih 
HACCP-a in ob pomoči računalniško podprtega informacijskega sistema za 
vodenje procesa nabave surovin, skladiščenja, tehnološke priprave obrokov v 
kuhinji in sistema za evidentiranje števila obrokov za paciente in zaposleno 
osebje; 

• izvajanje gospodarnih in stroškovno učinkovitih nabav materiala, minimalno 
skladiščenje in izdajo materialnih resursov, ter izvajanje varne interne prevoze 
pacientov oz. rehabilitandov in zaposlenega osebja; 

• ekonomično čiščenje bivalnih in delovnih površin, prostorov in objektov, s 
sodobno tehnološko opremo in ekološkimi čistili – za doseganje zadovoljstva 
pacientov oz. rehabilitandov in zaposlenega osebja. 

 

6.15 Razvoj ekonomsko-finančne službe 
 
Za doseganje zastavljenih ekonomskih ciljev bomo z vidika razvoja ekonomsko 
finančne službe uresničili: 

• uspešno izvajanje vseh zaupanih nalog, 
• pripravili predlog in ob potrditvi izpeljali ustanovitev službe notranje kontrole 

kot samostojne službe direktno podrejene direktorju; 
• okrepili ugled, za katerega menimo, da nam pripada in da nismo le "nujno zlo", 

predvsem z odkrivanjem in odpravljanjem nepravilnosti ter sodelovanjem z 
ostalimi službami, 

• izobraževanje zaposlenih, da bodo lahko dosegli boljše rezultate in se 
pripravili na zahtevne spremembe in prilagajanja raznim reformam. 
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6.16 Razvoj splošne službe 
 
Za uresničitev kadrovskih ciljev je vizija splošne službe zelo jasna: 

• posodobljena, z učinkovitim in uporabniku prijaznim računalniškim programom 
podprta služba za splošne zadeve, povezana z ostalimi službami, ki 
uporabljajo njene podatke iz baze za svoje potrebe; 

• strokovno usposobljena služba, ki bo zagotovila ustrezno usposobljene kadre 
celotnemu inštitutu (orodja za izbiro, ocenjevanje in zaposlovanje ter 
učinkovito uvajanje novih zaposlenih); 

• vzpostavili bomo sistem ocenjevanja in nagrajevanja, ki bo temeljil na jasnih in 
primerljivih kriterijih ter omogočal povečanje delovne učinkovitosti in 
pripadnosti zaposlenih; 

• posodobili bomo načine spremljanja dela in zadovoljstva zaposlenih na 
inštitutu, ki bo povečevala motiviranost zaposlenih za dobro opravljeno delo 
(orodja za merjenje zadovoljstva in pridobivanje povratnih informacij od 
zaposlenih; spodbujanje kreativnosti in sodelovanja zaposlenih pri razvoju 
inštituta); 

• ohranili bomo status službe, ki opravlja splošne zadeve in povečali zaupanje 
pri vseh zaposlenih. 

 

6.17 Razvoj delovanja centra za poklicno rehabilitacijo 
 
Načrtujemo, da bodo v naslednjem petletnem obdobju storitve zaposlitvene 
rehabilitacije predstavljale najmanj 2 tretjini celotne dejavnosti CPR. Za Inštitut 
predstavlja to sorazmerno stabilen, dodatni finančni vir. Dejavnost bo financiralo 
MDDSZ, ZPIZ in delodajalci.  
 
Programski cilj:  

• v naslednjih petih letih povečati predvideni obseg storitev za MDDSZ  (4 
strokovni timi in 0.25% tima za slepe) za 10%,   

• do leta 2010 povečati obseg programov zaposlitvene rehabilitacije za ZPIZ iz 
7% na 15%   

• razviti nove programe za delodajalce in povečati obseg programov na 10% 
vseh storitev zaposlitvene rehabilitacije. 

• Vsako leto voditi ali sodelovati pri najmanj 3 razvojnih projektih 
• Pridobitev evropskega znaka kakovosti v rehabilitaciji (EQRM) 
 

 
Kadrovski program 

• Zagotoviti optimalno kadrovsko zasedbo 30 strokovnih delavcev v 7 strokovnih 
timih, trije v enoti Ljubljana in 4 v enoti Maribor (MS, PT), sedanja zasedba 
25.5 strokovnih delavcev. 

• Dodatno strokovno usposobiti vse strokovne delavce v okviru podiplomskih in 
drugih oblik usposabljanja s področja zaposlitvene rehabilitacije v skladu s 
sprejetimi standardi MDDSZ. 
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• Ciljno usmerjeno usposabljanje strokovnih delavcev (najmanj 10 do leta 2010) 
na  Evropski akademiji  v  okviru Evropske platforme za rehabilitacijo. 

 
Prostorski pogoji 

• Dokončati novogradnjo prostorov CPR v Ljubljani,  
• zagotoviti prostorske pogoje v skladu s standardi v Murski Soboti in Ptuju, na 

obeh lokacijah zagotoviti tudi prostorske pogoje za izvajanje storitev, ki jih 
financira ZZRS. 

 
 

1. Razvoj Izobraževalnega centra CPR                      
(za potrebe invalidov, zaposlitveno oviranih oseb, strokovnih delavcev in 
delodajalcev) 

 
1.1. Programski cilj: 
 
• Razširiti dosedanjo programsko dejavnost Učnega podjetja v Mariboru v 

Izobraževalni   center CPR.  
• Financiranje v okviru MDDSZ, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 

uporabniki – kotizacija, Evropski strukturni in socialni sklad, mednarodni 
projekti 

 
1.2. Programske naloge 

 
• Prilagoditev obstoječih  izobraževalnih programov potrebam invalidov in 

zaposlitveno oviranih oseb 
• Razvoj novih programov usposabljanja za invalide in zaposlitveno 

ovirane osebe – na vseh stopnjah izobrazbe 
• Razviti ponudbo programov permanentnega usposabljanja za mentorje, 

delovodje in druge strokovne delavce v  invalidskih podjetjih, 
zaposlitvenih centrih in drugih delodajalcih 

• Razviti ponudbo programov za vodilne delavce v podjetjih 
• Izvajanje programov usposabljanja za strokovne delavce na področju 

zaposlitvene rehabilitacije na osnovi izdelanih standardov znanj, ki jih 
pripravlja Razvojna enota CPR 

• Priprava in izvedba nacionalnih in mednarodnih strokovnih srečanj in 
seminarjev v sodelovanju z Razvojno enoto CPR 

 
1.3. Načrtovani programski cilj:    
 
• povečanje obsega dejavnosti usposabljanja in izobraževanja 20% vsako leto, 

do leta 2010 
• usposobiti najmanj 10 strokovnih sodelavcev CPR za izvajanje strokovnih 

nalog (predavanja, seminarji, vaje, skupinsko delo) 
• v tem obdobju pridobiti najmanj 30 kvalitetnih zunanjih strokovnih sodelavcev 

za izvedbo posameznih programskih vsebin od tega najmanj 20% iz tujine 
 

1.4. Zagotovitev pogojev za delovanje Izobraževalnega centra CPR 
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            Dodatna oprema predavalnice, zaposlitev andragoga 
 
 

2. Razvoj regijskega centra za rehabilitacijo oseb po nezgodni možganski 
poškodbi 

 
 
 

3.1. Cilj predlaganega programa  
 
je vzpostavitev regijskega centra za rehabilitacijo oseb po nezgodni možganski 
poškodbi v Mariboru, ki bi omogočal programe kompleksne in kontinuirane 
rehabilitacije posameznikov po zaključenem bolnišničnem zdravljenju na območju 
severovzhodne Slovenije in Pomurja.  
 
3.2. Sedanji kadrovski in prostorski pogoji 
 
Za vzpostavitev pogojev za delovanje regijskega centra bi bila potrebna ustrezna 
razširitev strokovnega teama, ki že deluje v mariborski enoti in dopolnitev 
programskih aktivnosti z: zdravnikom, specialistom fiziatrom (20% delovna 
obveznost) in nevrofizioterapevtsko, logopedsko in defektološko dejavnostjo 
 
Prav tako so v stavbi Inštituta za rehabilitacijo v Mariboru na razpolago prostori, 
potrebni za predlagane dodatne strokovne sodelavce, stavba pa je bila namensko 
grajena za potrebe rehabilitacijskih dejavnosti in je v celoti prilagojena osebam z 
gibalno oviranostjo. 
 
3.3. Cost benefit analiza 
 
Vsak 1$, vložen v rehabilitacijo po NMP, pomeni prihranek 35$ v nadaljnji 
doživljenjski oskrbi. (Ameriški Nacionalni Institut Zdravja - National Institute of Health 
- NIH). V Sloveniji tovrstnih analiz nimamo. 
 

3.4. Načrtovane aktivnosti  
 

 Razširitev strokovnega teama in  sistematično  strokovno izpopolnjevanja 
članov ožjega tima 

 Nabava ustrezne opreme (oprema kabineta za fizikalno rehabilitacijo, 
pripomočki s področja nevropsihološkega ocenjevanja, kognitivnih treningov, 
logopedske dejavnosti,…)  

 Vzpostavitev povezav z izvajalci podobnih programov pri nas in v tujini, prenos 
znanja in  sodelovanje pri razvoju programov  (v okviru mednarodnih 
projektov) 

 Vzpostavitev sodelovanja z Univerzo v Mariboru in Ljubljani 
 Ureditev možnosti za redno  supervizijo programa in strokovnega dela 

posameznih profilov 
 Vzpostavitev rednega sodelovanja z drugimi ustanovami, ki se v regiji 

ukvarjajo z problematiko nezgodnih možganskih poškodb ter zunanjimi člani 
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strokovnega tima  ( nevrolog, psihiater, okulist, ortoped, urolog, 
otorinolaringolog ..) 

 Razvoj  inštrumentarija za longitudinalno spremljanje in sistematično 
evaluacijo rehabilitacijskih programov. 

 
 
3.5. Obseg dejavnosti 
 
Izhodišče: letno 500 hospitaliziranih oseb zaradi poškodb glave v mariborski 
bolnišnici, 
 
Ocena potreb:  

• povprečno letno 40 bolnikov po težki nezgodni možganski poškodbi bi 
potrebovalo nadaljnjo kompleksno rehabilitacijo,  

• 100 oseb z zmernimi ali lažjimi poškodbami pa bi potrebovalo usmerjeno 
ambulantno strokovno vodenje ter specifične rehabilitacijske programe, 
programe poklicne in psihosocialne rehabilitacije 

• Program regijskega centra bi pokrival potrebe populacije severovzhodne  
     Slovenije. 

 
3.6. Predvideni učinki 
 

• dolgotrajne staleže (najmanj 1 leto), ki jih sedaj  bolniki po težjih nezgodnih 
možganskih poškodbah, po zaključenem bolnišničnem zdravljenju, preživljajo 
doma, brez aktivnih terapevtskih programov, lahko zapolnili z 
individualiziranimi nadaljevalnimi rehabilitacijskimi programi.  

• lahko pričakujemo boljše in hitrejše rehabilitacijske dosežke –10%,  merljivi na 
osnovi lestvice FIM,  

• skrajšanje bolniških staležev – v petletnem obdobju za najmanj 10% 
• večji delež uspešnih vrnitev na delo  - sedaj: ocena do 2%,  bi se v petletnem 

obdobju izvajanja zvišala na 10%. 
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7  KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 
 

Za učinkovito uresničevanje zastavljene strategije je potrebno pridobiti vse zaposlene 
in njihovo pripravljenost, da se bodo za postavljene strateške cilje potrudili po svojih 
najboljših močeh. Naloga vsakega menedžerja je, da uspešno nastopa pred svojimi 
zaposlenimi in jim pravočasno posreduje vse potrebne informacije, ki jim omogočajo 
uspešno opravljanje dela. Enako velja za vizijo in razvojno strategijo. 
 
Komunikacijska strategija je ključni sestavni del za uresničitev vsega zapisanega v 
poglavju 6. Zaposleni se morajo poenotiti z vizijo in videti izziv za uresničevanje 
zastavljene vizije, predvsem pa s slediti zgledu vodilnih in se aktivno vključevati v 
razvoj dogajanja na posameznih oddelkih in na ravni celotnega inštituta. 
 

Pravi in pravilno usmerjeni zaposleni so največje bogastvo organizacije. 
 
Na podlagi zaključne delavnice smo opredelili temeljne korake (strategija) za 
pridobivanje zaposlenih, da se identificirajo z vizijo in strateškimi cilji: 
 
1. Predstavitev sprejete vizije, vrednot in razvojne strategije vsem vodilnim na prvi in 

drugi vodstveni ravni (januar 2006) 
 
2. Predstavitev sprejete vizije, vrednot in razvojne strategije na ostale zaposlene 

(januar in februar 2006) 
 
3. Seznanitev vseh zaposlenih s ključnimi vsebinami, strateškimi cilji in 

pomembnostjo vizije za uspešno delo inštituta v prihodnosti (februar, marec 2006) 
 
4. Izmenjava informacij med vodilnimi pri uresničevanju strateških ciljev (1. srečanje 

april 2006) 
 
5. Sledenje in spodbujanje zaposlenih pri doseganju zastavljenih strateških ciljev (od 

1. februarja 2006 dalje)  
 
6. Prilagajanje politike vodenja uvedenim izboljšavam znotraj in spremembam v 

okolju inštituta (na polletni in letni ravni, od 30. junija 2006 dalje) 
 
Orodja, ki jih bo vodstvo uporabljalo za seznanjanje zaposlenih z vizijo in razvojno 
strategijo: 

a. OSEBNA ORODJA 
• osebni nastop, 
• osebni razgovor s ključnimi zaposlenimi, 
• letni razgovor, 
• formalna srečanja / sestanki,  
• neformalna srečanja, 
• izobraževanja. 
b. PISNA ORODJA 
• oglasna deska, 
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• informativni bilten (2-mesečni), 
• letno poročilo, 
• povzetki iz izobraževanja / sestankov / formalnih srečanj... 

 
Vodstvo je sprejelo odgovornost, da je od njihove enotnosti pri podpiranju vizije in 
strateških ciljev ter njihove moči nastopanja odvisno, koliko se bodo zaposleni 
resnično potrudili pri delu. Zato si bodo ves čas 2006-2010 prizadevali za 
vključevanje zaposlenih v različne projekte, s katerimi se bodo pokazali resnični 
interesi in pripadnost zaposlenih za doseganje strateških ciljev.  
 
Za uspešno vodenje zaposlenih je vodstvo sprejelo, da se bodo nadalje izobraževali 
na področju menedžerskih veščin, vsaj en tečaj vodenja na leto. 
 
Člani vodstva so se strinjali s predlogom, da bodo organizirali srečanja vodstva 
inštituta na vsake 3-4 mesece, na katerih se bodo pogovarjali o uspešnosti vodenja 
in napredovanju pri uresničevanju temeljnih ciljev. V srečanja bodo vključevali tudi 
ključne zaposlene, ki so nosilci uresničevanja strateških ciljev. O rezultatih in sklepih 
srečanja bodo obvestili vse zaposlene preko sprejetih orodij komuniciranja.  
 
V okviru internega komuniciranja bo igral pomembno vlogo informativni bilten, ki ga 
bodo izdajali v letu 2006 na vsake 2 meseca, v nadaljevanju 2007-2010 je možno 
tudi mesečno izdajanje, če se bo pokazala potreba. Za urejanje vsebine bodo v 
januarju 2006 določili skrbnika oziroma urednika. 
 
Za komuniciranje z javnostmi bodo v letu 2006 povabili k sodelovanju zunanje 
izvajalce. V kolikor se bo v letu 2006 povečala potreba in obseg komuniciranja, se 
bodo v letu 2007 odločili tudi za zaposlitev strokovnjaka za področje komuniciranja 
in odnosov z javnostmi v okviru inštituta.  
 
Naloga vodilnih je, da pri komuniciranju oziroma pridobivanju naklonjenosti 
zaposlenih v ključnih trenutkih, ko se zahteva nastop vodje pred zaposlenimi: 

• pripravijo vsebine,  
• izberejo čas in prostor, 
• pripravijo orodja in materiale, 
• vključijo druge vodilne po potrebi (predvsem direktorja in predstojnika), 
• pripravijo koristi in priložnosti, ki so zanimive za zaposlene, 
• prenesejo vizijo in strategijo na zaposlene s pozitivnim komuniciranjem ter 
• nenehno komunicirajo z zaposlenimi pri doseganju dogovorjenih ciljev. 

 
Za izvajanje vseh aktivnosti v okviru internega komuniciranja je odgovoren vsak 
vodilni posebej.  
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8  RAZVOJNA STRATEGIJA INŠTITUTA ZA REHABILITACIJO  
 
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo smo ljudje. Smo vsi zaposleni, ki nudijo 
strokovno pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Ves naš trud, naše delo in energija, ki jo 
dnevno puščamo na inštitutu, so usmerjeni v pacienta oz. rehabilitanda in njegovo 
vrnitev v življenjsko okolje. Poleg tega se od nas, kot inštituta, pričakuje, da 
razvijamo znanje in širimo doktrino na področju rehabilitacije v slovenskem prostoru. 
Zato raziskujemo, razvijamo, izobražujemo in uvajamo nove metode, smernice in 
standarde. To je v bistvu naš namen, smisel inštituta; to je naše poslanstvo. 
 
V času od septembra do decembra 2005 smo se z vodstvom in nekaterimi 
posamezniki, ki smo jih povabili k sodelovanju, pogovarjali o viziji in razvojni 
strategiji. Naša skupna razmišljanja, izmenjava mnenj, pogledov in izkušenj so nas 
pripeljala do vizije, ki bo zaznamovala prihodnost tega inštituta. Vizija, s katero dobi 
delo vsakega zaposlenega na inštitutu bistveno večji pomen, kot samo dnevno 
izpolnjevanje nalog in izpolnjevanje mesečnih in letnih ciljev.  
 
Naša skupna vizija, ki si jo bomo prizadevali uresničiti, je jasna in odločna: želimo 
ohraniti in razvijati vlogo vodilne, prepoznavne, cenjene in zaželene ustanove na 
področju kompleksne rehabilitacije. To ni samo vizija inštituta kot ustanove, to je 
vizija vseh zaposlenih, ki si morajo prizadevati, da bodo vodilni, prepoznavni, cenjeni 
in zaželeni v stroki, pri pacientih oz. rehabilitandih, pri sorodnikih pacientov oz. 
rehabilitandov in navsezadnje  tudi znotraj inštitucije. To pomeni, da bo vse, kar 
bomo naredili in vsak odnos med nami, s pacienti oz. rehabilitandi, z dobavitelji, 
predstavniki različnih institucij in organizacij, ki vplivajo na delovanje našega inštituta, 
usmerjeno v uresničevanje te vizije.  
 
Kako želimo, da nas vidijo drugi? Ugled inštituta je tudi ugled vseh zaposlenih na 
inštitutu. In prav tako je za ustvarjanje tega ugleda odgovoren vsak zaposleni 
posebej. Ugled se ustvarja prav z odnosi, ki temeljijo na vrednotah, po katerih 
vzpostavljamo, razvijamo in krepimo odnose znotraj in izven inštituta. Vodilni na 
inštitutu smo sprejeli temeljne vrednote, ki nas bodo vodile k zastavljeni viziji in 
uresničevanju ciljev. S tem smo se zavezali, da bomo sami v prvi vrsti tisti, ki bomo 
zgled vsem ostalim zaposlenim, kako se te vrednote kažejo pri delu, v odnosih in pri 
osebnem izboljševanju. Na prvem mestu je vrednota usmerjenost na pacienta oz. 
rehabilitanda, ki je tudi smisel našega obstoja. Sledijo je ostale:  

• strokovnost, brez katere zaposleni na inštitut ne more uspešno delati in se 
razvijati, 

• timsko delo, ki pomeni delovanje vseh nas za dobro vseh nas (inštitut kot 
celota je prav tako tim), 

• odgovornost, ki se kaže v delu in odnosu do pacient oz. rehabilitanda oz. 
rehabilitanda, sodelavca, materiala, opreme idr., 

• prilagodljivost, s katero dokazujemo uspešnost pri delu in vključevanju v 
okolje, ki se nenehno spreminja in dobiva nove dimenzije (strokovne, politične, 
tehnološke, sociološke in ekološke), 
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• ustvarjalnost, ki predstavlja generiranje idej in predlogov, ki služijo 
nadaljnjem razvoju tako na strokovnem, kot organizacijskem in kadrovskem 
področju, 

• pripadnost, ki je največji dokaz zaposlenega, da je treba včasih narediti tudi 
to, kar je za "dobro "inštituta in ne samo za lastno "dobro". 

 
Kaj si bomo pri uresničevanju zastavljene vizije prizadevali doseči? Na vsakem 
področju, tako zdravstvenem, kot upravnem,  smo si zastavili strateške cilje, ki so del 
razvojne strategije inštituta za obdobje naslednjih petih let: 
 
Strokovne usmeritve: 
 

• ustanovili bomo samostojni oddelek za nezgodne možganske poškodbe in pri 
prizadevali za preboj v vrh stroke na tem področju v svetovnem merilu, 

• izvedli izgradnjo otroškega oddelka in s tem omogočili spremembo 
organizacije in boljše prostorske in delovne pogoje, 

• vzpostavili klinični laboratorij za urodinamiko in s tem omogočili še hitrejšo 
prepotrebno diagnostiko, 

• okrepili bomo vodilno vlogo na področju kliničnih kinehzioloških meritev in 
ustanovili nacionalni laboratorij za klinično kineziologijo, 

• preučili možnost za ustanovitev centra za zdravljenje bolečine, 
• utrdili  vlogo in pomen centra za poklicno rehabilitacijo z priznanjem imena 

osrednje nacionalne inštitucije, 
• utrdili vlogo razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo, 
• prizadevali si bomo utrditi vlogo in čedalje večji pomen rehabilitacije na vseh 

nivojih, 
• prizadevali si bomo za boljše sodelovanje različnih služb (klinika za fizikalno 

medicino in rehabilitacijo – center za ortotiko in protetiko, raziskave s področja 
ortotike in protetike – raziskave s področja klinike za fizikalno medicino in 
rehabilitacijo – raziskave s področja službe za raziskave), 

• prizadevali si bomo povečati število raziskav. 
 
Kadrovske usmeritve: 
 

• prizadevali si bomo za sistematičen razvoj kadrov z rednimi izobraževanji z 
večjim poudarkom na internem izobraževanju, internih izobraževalcih (vsaj 70 
% vseh zaposlenih se mora izobraževati v enem letu), katerega glavni cilj je 
prenos znanj in novih metod. S tem bomo še krepili našo vizijo, ki pravi vodilni, 
zaželjeni, cenjeni in prepoznavni, 

 
• nadgradili bomo sistem nagrajevanja zaposlenih s ciljem nagraditi tiste, ki si 

prizadevajo uresničevati zastavljene cilje, upoštevajo zapisane vrednote in 
doprinesejo k razvoju in ugledu inštituta, 

 
• prizadevali si bomo zmanjšati bolniške odsotnosti. 

 
Organizacijsko tehnični cilji: 
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• posodobili bomo informacijski sistem, 
 
• uvedli standarde kakovosti na vse nivoje delovanja inštituta za rehabilitacijo, 

 
• prizadevali si bomo za pridobitev evropskih verifikacijskih standardov tako s 

področja fizikalne medicine in rehabilitacije, kakor tudi s področja zaposlitvene 
in poklicne rehabilitacije, 

 
Ekonomsko poslovni cilji: 
 
Vse zgoraj našteto pa ne bo izvedljivo, če ne bomo uspešno poslovali, kajti iz 
neuspešnega poslovanja sledi stagniranje s področja razvoja, primanjkuje sredstev 
za opremo, kader in ostale resurse, zato se moramo prav vsi prizadevati za dosego 
naslednjih ciljev: 
 

• ohraniti pozitivno poslovanje z naraščanjem prihodkov 3 – 4 % na leto,  
 
• z maksimalnim naraščanjem odhodkov 2 % na leto, 

 
• prizadevati si ohraniti in povečati pogodbene programe s plačniki, 

 
• prizadevali si uresničiti projekt stroška na pacienta oz. rehabilitanda. 

 
Da bomo vse navedene cilje uspešno dosegli, si bomo v vodstvu vztrajno prizadevali, 
da bomo vse zaposlene redno in celovito informirali o napredovanju pri doseganju 
ciljev. Skupaj se bomo trudili in se od časa do časa srečali, pogovorili in ugotovili, kje 
smo lahko še boljši. Tiste, ki bodo pri tem najboljši in so pripravljeni narediti še nekaj 
več, kot jim nalaga delovna obveznost bomo znali tudi primerno nagradili in omogočili 
vsakemu, da se potrudi po svojih najboljših močeh.  
 
Inštitut za rehabilitacijo Republike Slovenije smo ljudje. In ponosni smo, da smo del 
inštituta in da je inštitut del nas. Imamo znanje, izkušnje, pogoje dela in položaj, ki 
smo si ga izborili v preteklih 50-ih letih. Naši predhodniki, začetniki inštituta, so 
položili temelje in ustvarili osrednji položaj v Sloveniji ter posledično prepoznavnost v 
svetu. Naša naloga in dolžnost je, da se z vsemi močmi trudimo nadaljevati to 
zgodovino in zagotavljati zadovoljstvo vseh naših pacientov oz. rehabilitandov, 
razvijati in potrjevati rehabilitacijsko doktrino ter ustvariti novih 50 let.  
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8.1 STRATEŠKA MAPA INŠTITUTA ZA REHABILITACIJO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uresničevanje vizije: 
Ohranjanje in razvijanje vloge vodilne, prepoznavne, cenjene in 

zaželene ustanove na področju kompleksne rehabilitacije. 

Finančna perspektiva 
Finančno podpiranje poslanstva 
za doseganje zastavljenih ciljev 

Usmerjenost na paciente 
Kako nas morajo pacienti oz. 
rehabilitandi sprejemati in 
prepoznavati, da bomo uresničili 

Urejenost notranjih procesov  
Katere procese moramo obvladati, 
da lahko izpolnimo pričakovanja 
naših pacientov oz. 

Kadrovska perspektiva 
Kako se bomo zmogli uspešno 
prilagoditi in razvijati? 

Rast prihodkov iz programa 
Obvladovanje stroškov 

Dodatni prihodki iz trženja 

Investicije in zasebna partnerstva 
Dodatni prihodki (domači in tuji pacienti oz. 

rehabilitandi) 
Projektna sredstva / domači in EU projekti

Učinkoviti programi rehabilitacije 
Klinični laboratorij za urodinamiko 
Samostojni oddelek za nezgodne 

možganske poškodbe 
Klinični kineziološki laboratorij 

 

Program nadomestne komunikacije
Razvoj ortotike in protetike  

Evropsko akreditirana zaposlitvena 
rehabilitacija 

Center za zdravljenje bolečin 
Rehabilitacijski inženiring 

Sodelovanje na konferencah in 
kongresih (predstavitve) 

Izobraževanje za paciente in svojce 
"Community oriented rehabilitation" 

Promocijske aktivnosti za dvig 
"zaželenosti" pri pacienti oz. 
rehabilitandih (domači/tuji)

Pripravljene klinične poti 
Strošek na pacienta 

Timsko delo / interdisciplinarni in 
multidisciplinarni timi 
Evropska akreditacija 

Sledenje sprejetih standardov

Učinkovit in sodoben informacijski sistem 
Finančna in računovodska učinkovitost 

Učinkovit servis / vzdrževanje 
Učinkovita kuhinja / prehrana 
Učinkovitost v javnih razpisih 
Učinkovita nabavna politika

Komunikacijska učinkovitost 
Sledenje in uvajanje 

organizacijskih metod in novosti 
Logistična učinkovitost 

Ekološka osveščenost v vseh 
aktivnostih 

Izbira in zaposlovanje vrhunskih 
kadrov (oskrbljenost s profili) 

Politika ocenjevanja in 
nagrajevanja 

Politika razvoja in izobraževanja 

Objavljanje člankov in 
napredovanje v akademske nazive

Sodelovanje v domačih in 
mednarodnih projektih 

Izobraževanje za (bodoče) 
menedžerje 

Ugotavljanje zadovoljstva 
zaposlenih 

Zmanjšanje bolniških odsotnosti 
Razvoj internega komuniciranja 

Sledenje vizije in vrednot 
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