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Izvleček

Rezultati: Rezultati raziskave kažejo, da so medicinske ekipe v dežurni službi obravnavanega
zdravstvenega doma v določenih obdobjih močno obremenjene. To velja predvsem za 24-urna
dežurstva, ko zdravstveni delavci delajo na robu
svojih zmožnosti. Rezultati so pokazali, da je
skupni strošek čakalne vrste z dvema zdravnikoma v vseh primerih večji. Uvedba dodatnega
kanala oziroma zaposlitev dodatnega zdravnika
poveča skupni strošek za 35–50 %. Zato zaposlitev dodatnega zdravnika ni ekonomsko upravičena.

Cilj: Cilj članka je z analizo čakalnih vrst in
ekonomske izvedljivosti ugotoviti, ali je v obravnavanem zdravstvenem domu vključitev dodatnega zdravnika v dežurno službo ekonomsko
upravičena.

Zaključki: Z raziskavo smo prikazali, kako lahko
z računalniškim modelom izboljšamo informacijsko podlago za odločanje vodstva zdravstvene
organizacije. Na osnovi kvantitativnih podatkov,
pridobljenih z uporabo modela z alternativnimi
scenariji, smo izdelali ekonomsko analizo alternativ in sprejeli odločitev. Analiza stroškov pri
morebitni zaposlitvi dodatnega zdravnika je pokazala, da bi ti presegli s tem pridobljeno korist
pri vseh obravnavanih scenarijih. Predlagano
metodo odločanja lahko ob zelo nizkih stroških
izvedbe uporabimo v vseh zdravstvenih organizacijah, ki se srečujejo s podobnimi težavami.

Izhodišče: V obravnavanem zdravstvenem
domu se beleži porast obiskov v dežurni službi,
kar povzroča daljše čakanje na pregled. Naloga
vodstva je določitev organizacije oziroma kadrovske sestave, ki bo ob danih virih omogočala
optimalno zdravstveno storitev. Ena od rešitev je
vpeljava dodatnega zdravnika v dežurno službo.
Za pridobitev informacij, ki omogočajo kakovostno odločanje, smo oblikovali računalniški model simulacije čakalnih vrst in analize ekonomske izvedljivosti zaposlitve dodatnega zdravnika.

Metode: Za preučevanje obstoječega stanja smo
uporabili metodo analize. Merili smo čas prihoda
bolnika v čakalnico ambulante nujne medicinske
pomoči, čas sprejema bolnika in čas zaključene
obravnave. Podatke smo zbirali od 13. 6. 2011 do
25. 9. 2011. V statistično analizo smo vključili
podatke 65 nočnih, 9 sobotnih in 16 nedeljskih
dežurstev. Zaradi nepopolnega vnosa podatkov
pa smo izločili podatke 9 tedenskih in 6 sobotnih
dežurstev. Na osnovi zabeleženih podatkov smo
izračunali čas čakanja in čas obravnave posameznika, povprečno število bolnikov, povprečni čas
čakanja, povprečni čas obravnave, delež aktivnega dela dežurne ekipe glede na celotni čas dežurstva in število bolnikov v posameznih obdobjih
dežurne službe. V raziskavo je bilo vključenih
1.039 oseb. Z metodo sinteze smo oblikovali računalniški model čakalnih vrst in ekonomske
izvedljivosti. Model smo validirali z metodo primerjalne analize. Z metodo analize kaj-če smo
na osnovi računalniške simulacije preučili izide
odločitvenih alternativ, z metodo ekonomske
analize pa smo izbrali najboljšo rešitev.
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Abstract

Background: Steady increase in the numbers of
patients seeking medical assistance has recently
been observed at the emergency department of
the health center under study. This has led to increases in waiting times for patients. The management of the health center has been considering to implement certain measures to remedy
this situation. One proposed solution is to add
an additional physician to the emergency department. A computer model was constructed to
simulate waiting lines and analyze the economic
feasibility of employing an additional physician.
Aim: This paper analyzes the waiting lines at the
emergency department and performs an eco-
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nomic feasibility study to determine whether alternatives. We applied economic analysis to seadding an additional physician to the depart- lect the best possible solution.
ment would be economically justified.
Results: The research results show that emerMethods: Data about waiting times at the emer- gency department teams face overcrowding at
gency department were collected to study the certain periods. This is particularly challenging
situation. For each patient, the arrival time at the for employees performing 24-hour standbys,
waiting room and the starting and ending times when they are working at the limit of their capacof the examination were registered. The data were ity. The results show that the total cost of waiting
collected from 13 June 2011 to 25 September 2011. lines with two physicians is higher in all cases.
The sample included data on 65 nightly stand- The introduction of an additional channel or
bys, nine standbys on Saturdays, and 16 standbys employing an additional physician increases the
on Sundays. Due to incomplete entries, data for total cost by 35 to 50 %. Employing an additional
nine weekly standbys and six Saturday standbys physician is therefore not economically justified.
were excluded from the sample. Based on the
Conclusion: This study showed how a computer
data collected, we calculated the waiting and exmodel can be used to improve the information
amination times per patient, average number of
basis for decision-making in healthcare organipatients, average waiting time, average examinazation management. Based on quantitative data
tion time, share of active standby teams in total
obtained by using a model with alternative scestandby time, and number of patients in different
narios, we developed an economic analysis of altime periods. The study involved 1,039 patients.
ternatives and made a decision. The cost analysis
Using a synthesis method, we designed a comof potentially employing an additional physician
puter model of waiting lines and economic feashowed that the cost would exceed the benefits
sibility. The model was validated using comparaobtained in all scenarios analyzed. The proposed
tive analysis. A what-if analysis was performed
decision-support method can be implemented
using various computer simulations with various
at a very low cost in all healthcare organizations
scenarios to consider the outcomes of decision
dealing with similar problems.

1. Uvod
V zadnjih desetletjih se po vsem svetu
veča obremenjenost urgentnih ambulant in
število obiskov na urgentnih oddelkih.1 Večje obremenitve teh ambulant vodijo v daljši
čas čakanja na pregled, vplivajo pa tudi na
kakovost in čas obravnave. Logičen pristop
k reševanju tega problema bi bila povečana
zmogljivost urgentnih oddelkov, vendar pa
takšna rešitev zaradi omejenosti proračuna
pogosto ni izvedljiva. Zato mora biti cilj vodstva, da ob uporabi analitičnih ali simulacijskih modelov določi optimalno organizacijo
oziroma tako kadrovsko sestavo, ki ob danih
virih omogoča optimalno zdravstveno storitev.1 V Zdravstvenem domu Idrija smo se za
obravnavo bolnikov v dežurni službi odločili uporabiti analitični računalniški model, ki
temelji na realnih podatkih, pridobljenih za
potrebe te raziskave.
Zdravstveni dom Idrija nudi nujno medicinsko pomoč na območju občin Idrija in
Cerkno, ki skupno merita 426 km2, in skrbi
za 16.752 prebivalcev.2,3 Ima priznani stan588

dard »NMP B1 okrepljena«. Neprekinjeno
zdravstveno varstvo je organizirano z dežurstvom in stalno pripravljenostjo. V zadnjih
desetih letih so beležili rast števila primerov
obravnav v dežurni službi, stopnjevanje zahtevnosti primerov in zato subjektivno večjo
obremenjenost medicinskih ekip, ki se vanjo vključujejo. Ena od možnih rešitev omenjenega problema je vključitev dodatnega
zdravnika v času dežurne službe, kar bi po
eni strani razbremenilo posamezne zdravstvene delavce, po drugi pa skrajšalo čas
čakanja ter izboljšalo kakovost obravnave
bolnikov.
Za načrtovanje, vodenje in sprejemanje
odločitev glede organizacije dela v urgentnih oddelkih ter še posebej za pridobivanje
podatkov o kakovosti medicinske obravnave bolnikov so najpomembnejši podatki o
časih, ki odražajo tok bolnika skozi celoten
proces obravnave na urgentnem oddelku.
Ti podatki morajo biti natančno določeni
in preprosti za pridobivanje. To omogoča
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dobra, v klinični proces vključena informacijska tehnologija, ki preprečuje dodatne
obremenitve in podvajanje dela izvajalcev
medicinske oskrbe.4
Namen članka je pokazati, kako lahko
izboljšamo informacijsko podlago za odločanje s pomočjo računalniškega modela ter
kako lahko na osnovi kvantitativnih podatkov, pridobljenih s testiranjem alternativnih
scenarijev na modelu, izdelamo ekonomsko
analizo obstoječega sistema čakalne vrste in
predlagamo izboljšave. Cilj je z analizo čakalnih vrst ugotoviti, ali je smiselno vključiti
dodatnega zdravnika.

2. Čakalne vrste v zdravstvu
Rao, Gunasekaran, Goyal in Martikainen5 obravnavajo sistem čakalnih vrst (v nadaljevanju: sistem) kot sestav enega ali več
izvajalcev, procesa prihodov in procesa izvajanja storitve. Čakalno vrsto opredeljujejo kot tisti del strank, ki nimajo takojšnjega
dostopa do izvajalca. Število strank v sistemu je torej enako seštevku števila strank v
postopku prejemanja storitve in tistih, ki na
storitev še čakajo. Godden in Pollock6 pojasnjujeta, da bolniki v sistemu zdravstvenega
varstva čakajo na različnih stopnjah zdravstvene obravnave. Poleg dolžine čakalne
vrste pa je za bolnike pomemben tudi čas
čakanja.7
Vodstvo si pri izboljšanju obstoječega
stanja lahko pomaga z analitičnim modelom v obliki matematičnih formul, s katerimi lahko kvantitativno opišemo obstoječi
sistem do določene mere natančnosti, ali pa
s simulacijskim modelom, ki omogoča analizo zelo kompleksnih sistemov brez potrebe
po prevelikih poenostavitvah.8
Z matematičnimi modeli čakalnih vrst
lahko določimo njihove operativne značilnosti, na podlagi katerih menedžerji lažje
vzpostavijo ravnovesje med želeno ravnijo
storitve na eni in stroški njenega izvajanja
na drugi strani. Tako nas zanima, kolikšna
je verjetnost, da v sistemu ni nobene stranke, povprečno število strank v čakalni vrsti,
povprečno število strank v sistemu, povprečni čas, ki ga posamezna stranka porabi
v čakalni vrsti, povprečni čas, ki ga posamezna stranka porabi v sistemu, in kolikšna je
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verjetnost, da bo stranka, ki na novo vstopa
v sistem, morala čakati. Modeli so predstavljeni z enačbami, ki povezujejo vhodne in
izhodne podatke.8
Prihodi novih strank v sistem so najpogosteje naključni in neodvisni drug od drugega. To pomeni, da ni mogoče predvideti,
kdaj bo v sistem prišla nova stranka. Tak
vzorec gostote verjetnosti porazdelitve časovnih intervalov med prihodi dveh zaporednih strank opisuje Poissonova porazdelitev.
Konkretno obliko te porazdelitve opredeljuje en sam parameter – povprečna stopnja
prihodov strank v čakalno vrsto. Pove, kolikšno je povprečno število novih prihodov
na enoto časa. Poissonova verjetnostna porazdelitev ima asimetrično obliko z dolgim
repom, do katerega pride zaradi večjega števila strank, ki prihajajo v sistem v krajših časovnih intervalih, in manjšega števila tistih z
večjimi časovnimi intervali.9 Čas storitve je
čas, ki preteče od takrat, ko je stranka začela prejemati storitev, do takrat, ko je storitev
končana. Gostota verjetnosti porazdelitve
časa storitev je največkrat eksponentna.
Modeli čakalnih vrst so dobro orodje za
uvajanje izboljšav v sistem oziroma krajšanje čakalnih vrst. Sistem čakalne vrste ima
lahko več kanalov, ki so si po storitvenih
zmogljivostih običajno enakovredni. Tudi v
teh primerih velja, da je na strani prihodov
najobičajnejša Poissonova verjetnostna porazdelitev, na strani storitve pa eksponentna
porazdelitev.7
Model čakalnih vrst lahko zgradimo
na osnovi matematične analize konkretne
praktične situacije in ga izrazimo v obliki
unikatnega računalniškega programa. Tak
model v splošnem najbolje predstavi dano
situacijo, vendar pa je njegova gradnja dolgotrajna in draga, saj morajo pri njej sodelovati visoko usposobljeni in specializirani
strokovnjaki. Winston in Albright7 kot dobro alternativo takšnemu pristopu predlagata uporabo standardnih računalniških
modelov čakalnih vrst v obliki različnih
programskih paketov, saj prinašajo številne
prednosti. Najpomembnejša prednost je v
tem, da so modeli že pripravljeni in jih lahko
konkretni praktični situaciji prilagodimo z
nastavljanjem parametrov. To pomeni, da je
model poceni in hitro na voljo. Pomanjklji589
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vost takšnega pristopa je na splošno slabše
prileganje modela realnemu stanju. Uporaba
takega modela je upravičena, kadar ugotovimo, da je prileganje modela dovolj dobro.
Z analizo čakalnih vrst in modelom skupnih stroškov lahko opravimo ekonomsko
analizo obstoječega sistema in odločitvenih
alternativ.7 Stroškovni model ima več spremenljivk, kot so strošek čakanja na enoto
časa za posamezno enoto v sistemu, povprečno število enot v sistemu, strošek storitve na enoto časa za posamezni storitveni
kanal, število kanalov in skupni strošek na
enoto časa. Skupni strošek je enak seštevku
stroška čakanja in stroška storitve. Strošek
čakanja je precej težko oceniti, saj je to strošek, ki izvajalca storitve ne bremeni neposredno. Lažje je oceniti strošek storitve, ki
temelji predvsem na strošku dela posameznega kanala. Strošek storitve narašča s številom kanalov, po drugi strani pa se s tem
zvišuje kakovost storitve, krajša čas čakanja
in s tem tudi strošek čakanja. Najboljšo rešitev je treba poiskati z oceno skupnega stroška za več različic sistema.7
Statistika čakalnih časov daje pomembno informacijo tako za oceno uspešnosti
izvajalcev kot tudi za načrtovanje zdravstvene dejavnosti, poleg tega pa tudi pacientom nudi dobro informacijo o dostopnosti
zdravstvenih storitev.6 Goddard in Tavakoli10 ugotavljata, da se v zadnjih desetletjih v
številnih evropskih državah povečujejo tako
zahteve po zdravstvenih storitvah kot tudi
čakalne vrste za nenujne primere. Rotstein
in Alter11 čakalne vrste v sistemu zdravstvenega varstva opisujeta kot nadlogo sodobne
medicine, ki nastane kot posledica neskladja med ponudbo in zahtevami strank. Čakalne vrste lahko skrajšamo s povečanjem
zmogljivosti ponudbe. Vendar povečana
ponudba sčasoma vodi v povečane zahteve
in nazadnje do novih čakalnih vrst. Po drugi strani pa omejitve zmogljivosti na strani
izvajalcev lahko vodijo do strožjih meril za
uvrstitev na čakalni seznam.11

predvidljivih okvirih in stanovitnem okolju,
je okolje urgentnih oddelkov precej spremenljivo. Poleg dnevne, tedenske in mesečne spremenljivosti obremenjenosti oddelka
je treba upoštevati tudi dejstvo, da urgentni
oddelki ne delujejo izolirano, ampak je njihova dejavnost vpeta v druge bolnišnične
dejavnosti oziroma v sistem zdravstvenega
varstva in je le ena od stopenj na celotni poti
obravnave bolnika.12
Porast obremenjenosti urgentnih oddelkov v zadnjih desetletjih opisujejo različni
avtorji.1,13 Večje obremenitve teh ambulant
vodijo v daljši čas čakanja na pregled, vplivajo pa tudi na kakovost in čas obravnave ter
na izid medicinske oskrbe. Najbolj logičen
odgovor na to bi bila povečana zmogljivost
urgentnih oddelkov, vendar pa ta rešitev
največkrat ni izvedljiva. Izvajalci zdravstvene dejavnosti bi morali za skrajševanje čakalnih dob in povečevanje zadovoljstva bolnikov povečati porabo virov, vendar to ob
omejenem proračunu največkrat ni mogoče.
Posledice gneče na urgentnih oddelkih
se lahko zrcalijo v slabši kakovosti zdravstvene oskrbe, kar se kaže z zamudami pri
prevozu in zdravljenju. Poleg tega se slabša
tudi dostopnost do zdravstvenih storitev, saj
se lahko zgodi, da bolniki zapustijo čakalno
vrsto brez opravljenega pregleda pri zdravniku.14 Nenazadnje se gneča na urgentnih
oddelkih odslikava tudi v finančni izgubi na
strani izvajalca v tistih sistemih zdravstvenega varstva, v katerih je uveljavljeno načelo, da denar sledi bolniku. Daljši čakalni
čas med drugim tudi negativno vpliva na
zadovoljstvo bolnika.14 Nezadovoljni bolniki bodo naslednjič pomoč predvidoma
iskali v drugih zdravstvenih ustanovah, kar
vodi v manjši prihodek izvajalca s slabšo
kakovostjo.13 Možne rešitve, ki jih študije
predlagajo, temeljijo na zaposlitvi dodatnega medicinskega osebja za stalno ali samo za
čas največjih obremenitev, na opazovalnih
enotah, večji dostopnosti bolniških postelj,
preusmeritvi nenujnih bolnikov, merjenju
značilnosti gneče in teoriji čakalnih vrst.15
2.1. Čakalne vrste na
Krajši skupni čas obravnave, manjši delež
bolnikov, ki so odšli brez opravljene storitve,
urgentnih oddelkih
in krajši čas čakanja je mogoče doseči z vitZa razliko od drugih področij zdravstve- kim razmišljanjem (angl. lean thinking).16
ne dejavnosti, ki delujejo v sorazmerno Naslednja možnost vplivanja na skrajšanje
590
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časa prehoda bolnika skozi proces in s tem
skrajšanje čakalnih časov je uvedba kliničnih poti, ki opredeljujejo smernice in pot
obravnave bolnika od sprejema do odpusta.
Pri tem so vnaprej predvideni možni neželeni dogodki, omogočeno pa je tudi spremljanje kliničnih primerov. To poveča zavedanje zdravstvenega osebja o poteku procesa
zdravstvene oskrbe in omogoči bolj gladko
delo.17-20 Zelo pomembna je tudi komunikacija med sodelavci, saj imajo zaposleni
brez dobre komunikacije premalo potrebnih
informacij, kar vodi v slabšo kakovost dela
in zdravstvene oskrbe ter zato vpliva na daljše čakalne čase.20

3. Metode
Obstoječe stanje smo analizirali z metodo analize parametrov čakalnih vrst. Z
metodo sinteze smo oblikovali računalniški
model čakalnih vrst in ga validirali z metodo
primerjalne analize. Z metodo analize kaj-če smo na računalniškem modelu preučili
izide odločitvenih alternativ, nato pa smo z
metodo ekonomske analize izbrali najboljšo
rešitev.

3.1 Analiza obstoječega stanja
v zdravstvenem domu
Bolniki, ki prihajajo v ambulanto nujne
medicinske pomoči (NMP) oziroma v dežurno ambulanto ZD Idrija, vstopajo skozi
ločeni urgentni vhod in na pregled čakajo v
čakalnici pred ambulanto urgentnega zdravnika oziroma pred prostorom za ukrepanje.
Ker zdravstveno osebje iz svojih prostorov
nima neposrednega nadzora nad dogajanjem v čakalnici, dežurna medicinska sestra
pogosto osebno preverja stanje in sprejme
bolnike čim prej po njihovem prihodu. Nato
čakajo na pregled pri zdravniku po načelu
»prvi je tisti, ki prej pride«, ki pa se ne upošteva v nujnih primerih ali v primeru nujnih
ukrepanj na terenu. Po primarnem pregledu
pri zdravniku bolnika napotijo na dodatne
preiskave, na ambulantno zdravljenje (inhalacije, injekcije, infuzije), opazovanje,
zdravljenje v bolnišnico ali pa je odpuščen
domov. Pri nadaljnjih diagnostičnih ali terapevtskih postopkih v dežurni ambulanti
Zdrav Vestn | Analiza čakalnih vrst v dežurni ambulanti

bolnik počaka v počivalnici, kjer ga zdravnik med obravnavo še enkrat ali večkrat pregleda. Tako se v urgentni ambulanti sprosti
prostor za nove bolnike, ki so na tak način
lahko delno pregledani vzporedno. Ker dežurno službo opravlja samo ena ekipa z
enim zdravnikom, se enkrat do dvakrat v 24
urah zgodi, da mora dežurni zdravnik zapustiti ambulanto NMP zaradi ukrepanja na
terenu. Med odsotnostjo dežurnega zdravnika je mogoče na delo poklicati zdravnika
iz stalne pripravljenosti, in sicer zaradi druge intervencije na terenu ali zaradi resnega
zdravstvenega stanja bolnikov, ki še niso bili
pregledani pri dežurnem zdravniku. V nasprotnem primeru pa morajo pacienti počakati na vrnitev dežurnega zdravnika, kar
lahko precej podaljša povprečni čas čakanja.
Zbiranje podatkov je potekalo od 13. 6.
2011 do 25. 9. 2011. V raziskavo je bilo vključenih 1.039 bolnikov. V statistično analizo
so bili vključeni podatki o 65 nočnih, 9 sobotnih in 16 nedeljskih dežurstev. Iz analize
so bili zaradi nepopolnega vnosa podatkov
izločeni podatki o 9 tedenskih in 6 sobotnih
dežurstev. Analiza tedenskih dežurstev je
bila izvedena za celoten čas dežurstva, od
20. ure zvečer prvega do 7. ure zjutraj naslednjega dne, analize sobotnih in nedeljskih
oziroma prazničnih dežurstev pa so narejene za celotno 24-urno dežurstvo, in sicer od
7. ure zjutraj prvega do 7. ure zjutraj naslednjega dne. Merili smo čas prihoda bolnika
v čakalnico ambulante NMP ali čas, ko je
bila ekipa nujne medicinske pomoči klicana
na teren, čas sprejema bolnika in čas zaključene obravnave bolnika. Čas prihoda je bil
zabeležen takrat, ko je ambulantna medicinska sestra odčitala kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pa se ni zgodilo
ob dejanskem prihodu bolnika v čakalnico,
temveč takrat, ko je medicinska sestra imela
čas in je preverila stanje v čakalnici, vendar
običajno znotraj nekajminutnih intervalov.
Zato lahko sklepamo, da so bolniki z istim
časom prihoda dejansko prišli znotraj tega
časovnega intervala, v katerem smo jih enakomerno prerazporedili na 3-minutne podintervale.
Število bolnikov v tedenskih dežurstvih
je bilo od 1 do 11, število bolnikov v sobotnih dežurstvih od 28 do 46 in v nedeljskih
591

Slika 1: Frekvenčna
porazdelitev intervalov
med prihodi enot za
sobotna dežurstva.
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dežurstvih od 22 do 38. V tedenskih dežurstvih je bil čas čakanja od 0 do 130 minut, čas
obravnave pa od 2 do 237 minut. V sobotnih
dežurstvih je bil čas čakanja od 0 do 95 minut, čas obravnave pa od 1 do 205 minut. V
nedeljskih dežurstvih je bil čas čakanja od 0
do 119 minut, čas obravnave pa od 1 do 222
minut.
Na osnovi zabeleženih podatkov smo
izračunali čas čakanja posameznega bolnika, čas obravnave posameznega bolnika,
povprečno število bolnikov na eno dežurno
službo med tednom, ob sobotah, nedeljah in
praznikih, povprečni čas čakanja, povprečni čas obravnave, delež aktivnega dela dežurnih ekip glede na celoten čas dežurstva
in število bolnikov v posameznih časovnih
obdobjih dežurne službe, vse za posamezen
tip dežurstva.
Način dela v dežurni ambulanti je odvisen od števila bolnikov, od njihove porazdelitve in vrste zdravstvene storitve, ki jo
potrebuje posameznik. Zaradi tega se nemalokrat zgodi, da zdravnik še v času obravnave enega pacienta vzporedno pregleda in
obravnava tudi druge. V zajemu podatkov
smo kot čas obravnave beležili čas od sprejema pri zdravniku do končnega odpusta
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pacienta oziroma njegove predaje v bolnišnico. Vzporedne obravnave nismo beležili. Tako so se časi obravnave posameznikov
med seboj prekrivali, kar pa ni v skladu s
teorijo čakalnih vrst ob predpostavki, da
gre za čakalno vrsto z enim kanalom. Zato
smo izmerjene podatke prilagodili tako,
da smo bolnika, pri katerem obravnava še
ni bila zaključena, zdravnik pa je med njo
pregledoval druge, vrnili v čakalno vrsto in
ga, čeprav je šlo za isto osebo, šteli kot nov
prihod oziroma novega bolnika v čakalni
vrsti. Posameznik je tako lahko predstavljal
več enot v sistemu, zaradi česar se pri analizi
modela namesto izraza bolnik uporabi izraz
enota.7 Časi enot pri posameznem bolniku so med seboj neodvisni, saj čas čakanja
enote v čakalni vrsti v splošnem ne vpliva
na čas obravnave pri zdravniku. Skupni čas
obravnave je zato izračunan za posamezno
enoto. Z uvedbo enot smo problem čakalnih
vrst opisali bolj natančno, ker smo upoštevali tudi čas čakanja bolnika na obravnavo
takrat, ko se ne nahaja v čakalnici. Hkrati
smo upoštevali tudi dejstvo, da zdravnik dejansko ne pregleduje dveh ali več bolnikov
hkrati. Na drugi strani pa z uvedbo enot ne
spremljamo več skupnega časa čakanja poZdrav Vestn | september 2014 | Letnik 83
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sameznega bolnika. Vendar pa ta podatek za
ekonomsko analizo ni potreben.
Primer rezultatov za sobotna dežurstva
je prikazan na Sliki 1. Prikazano je število
prihodov oz. frekvenca prihodov znotraj
3-minutnih intervalov. Opazimo lahko, da
je porazdelitev podobna Poissonovi verjetnostni porazdelitvi. Podobno porazdelitev
smo opazili tudi pri podatkih za tedenska
in nedeljska dežurstva. Pri času obravnave
pa ugotavljamo, da je porazdelitev podobna
eksponentni, kar je v skladu z dognanji v literaturi.5-7
Izmerjeni podatki in iz njih izhajajoči
frekvenčni porazdelitvi so pokazali, da gre
v našem primeru za klasično obliko čakalne vrste, za katero že obstajajo splošne računalniške programske rešitve, ki jih lahko
konkretni situaciji prilagodimo z nastavitvijo parametrov. Tako dobimo računalniški
model, na katerem preizkusimo odločitvene
alternative. Takšno preskušanje je mnogo
hitrejše, predvsem pa cenejše od preskušanja alternativ v realnosti. Z računalniško
analizo pridobljene podatke uporabimo kot
podlago za kakovostno odločanje oziroma

izbiro najboljše alternative. V našem primeru obstajata dve alternativi: dežurna služba z
eno ekipo (en kanal) ali z dvema ekipama, ki
delata hkrati (dva kanala).

3.2 Oblikovanje
računalniškega modela
Kot najprimernejšo splošno računalniško rešitev za analizo čakalnih vrst smo izbrali v svetu najbolj razširjeni programski
paket The Management Scientist, različica
6.0.6 Na osnovi izmerjenih podatkov smo
izračunali in nastavili parametre modela
(povprečna stopnja prihodov, povprečna
stopnja obravnave) in določili število kanalov. Tako smo dobili računalniški model, ki
približno predstavlja obravnavano situacijo.
Veljavnost dobljenega modela smo preverili tako, da smo z njim izračunali značilnosti čakalnih vrst v obravnavanem obdobju
(Tabela 1) in jih primerjali z dejansko izmerjenimi (Tabela 2). Primerjava pokaže, da so
ujemanja sprejemljiva, saj od 15 parametrov
le štirje odstopajo za več kot 10 %. Vsi štirje
predstavljajo slabše rezultate od dejanskih.

Tabela 1: Izračunane značilnosti čakalne vrste.
Tip dežurstva

Tedensko
20.00–7.00

Sobotno
24-urno

Nedeljsko
24-urno

Povprečno število enot v času
dežurstva

4,75

37,15

32,68

Povprečno število enot na uro

0,43

1,55

1,36

Povprečni čas obravnave (min)

28,90

16,89

17,42

Povprečni skupni čas (min)

36,90

29,89

28,42

Delež časa čakanja znotraj
skupnega časa (%)

22,22

43,33

37,93

Tabela 2: Odstopanje izračunanih značilnosti čakalne vrste od izmerjenih (v %).
Tip dežurstva

Tedensko
20.00–7.00

Sobotno
24-urno

Nedeljsko
24-urno

Povprečno število enot v času
dežurstva

+ 0,63

-0,19

- 0,21

Povprečno število enot na uro

0

0

0

-0,07

0

-0,06

Povprečni skupni čas

-11,98

-1,09

-11,74

Delež časa čakanja znotraj
skupnega časa

-28,30

-1,77

-17,31

Povprečni čas obravnave
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To pomeni, da lahko v realnosti pričakujemo boljše izide od tistih, ki jih bomo dobili
z analizo modela.
Preizkušeni model smo uporabili za ekonomsko analizo odločitvenih alternativ.

(na dan 31. 12. 2011), ki je znašala 8,89 evrov
(različica A). Ob predpostavki, da vrednost
bolnikove ure v času dežurstva (ponoči, ob
sobotah, nedeljah in praznikih) ni enaka
vrednosti njegove aktivne ure (takrat, ko
dela), smo pripravili ekonomsko analizo še
za različico s polovično vrednostjo bruto
urne postavke dela v višini 4,44 evrov (različica B). Strošek kanala je izračunan kot vsota bruto urnih postavk dela za člane ekipe v
dežurni službi (zdravnik in dve medicinski
sestri) po podatkih finančno-računovodske
službe in znaša 30,78 evrov.
Ekonomska analiza je bila narejena za
štiri različice modela glede na število kanalov in ceno bolnikove ure, in sicer:
• različica A/1: 1 kanal, vrednost bolnikove
ure je 8,89 evrov;
• različica A/2: 2 kanala, vrednost bolnikove ure je 8,89 evrov;

3.3 Ekonomska analiza
Ekonomsko analizo različnih oblik dežurstva smo prav tako opravili s programom
The Management Scientist, kamor smo poleg operativnih značilnosti (prvi stolpec v
Tabeli 3) za čakalne vrste posameznega dežurstva vnesli še strošek posamezne enote
v čakalni vrsti na časovno enoto in strošek
kanala na časovno enoto.
Ker v literaturi nismo zasledili nobene
uveljavljene metode za določanje stroška
enote v sistemu,5,21-27 je bil strošek posamezne enote na uro izračunan na podlagi povprečne bruto urne postavke dela v Sloveniji

Tabela 3: Značilnosti čakalnih vrst pri enem in dveh kanalih.
Operativna značilnost

Tedensko dežurstvo

Sobotno dežurstvo

Nedeljsko 24-urno
dežurstvo

1 kanal

1 kanal

1 kanal

2 kanala

2 kanala

2 kanala

Verjetnost, da v sistemu ni
enot

0,79

0,81

0,56

0,64

0,60

0,67

Povprečno število enot v
čakalni vrsti

0,05

0

0,34

0,02

0,26

0,02

Povprečno število enot v
sistemu

0,26

0,21

0,77

0,46

0,65

0,41

Povprečni čas enote v
čakalni vrsti (min)

8

0

13

1

11

1

Povprečni čas enote v
sistemu (min)

36

29

30

18

29

18

0,210

0,01

0,43

0,1

0,40

0,07

Verjetnost, da mora enota,
ki vstopa v sistem, čakati

Tabela 4: Skupni strošek različnih tipov dežurstva glede na strošek enote v sistemu brez stroška stalne
pripravljenosti (v evrih/uro).
Tip dežurstva

Sobotno 24-urno

Nedeljsko 24-urno

Različica A/1

33,12

37,65

36,60

Različica A/2

48,77

50,97

50,56

1,47

1,35

1,38

Različica B/1

31,95

34,21

33,68

Različica B/2

47,83

48,93

48,73

1,50

1,43

1,45

Razmerje A/2 : A/1

Razmerje B/2 : B/1
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• različica B/1: 1 kanal, vrednost bolnikove
ure je 4,44 evrov;
• različica B/2: 2 kanala, vrednost bolnikove ure je 4,44 evrov.
Drugi kanal v dežurni službi smo oblikovali z dodatnim zdravnikom in ne s celotno
ekipo, saj v različici z dvema kanaloma vsak
od zdravnikov sodeluje z eno od dveh medicinskih sester, ki sta bili v ekipi NMP prisotni že prej. Celotnemu sestavu dežurnih
ekip smo tako dodali le zdravnika in ne tudi
medicinskih sester. Gre za predlog nove organizacije dela, pri kateri v ambulanti NMP
sočasno delata dve ekipi. Prva ekipa poleg
ambulantnega dela ukrepa tudi na terenu,
druga ekipa pa opravlja samo ambulantno
delo. Strošek posameznega kanala je tako
polovica seštevka stroška dveh zdravnikov,
diplomirane in srednje medicinske sestre,
kar znese 23,45 EUR. Rezultati analize so
prikazani v Tabelah 3 in 4.

4. Razpravljanje
V članku je predstavljena primerjava
ekonomske analize za obstoječo čakalno vrsto z enim kanalom in predlagano različico
z dvema kanaloma. Predlog za izboljšanje
kakovosti dela v dežurstvu vključuje dodatno zaposlitev zdravnika, ne pa tudi drugih
članov ekipe. Tako je skupni strošek čakalne
vrste z dvema kanaloma najmanjši v tedenskem dežurstvu. Uvedba dodatnega kanala
oziroma zaposlitev dodatnega zdravnika
poveča skupni strošek za 35–50 %. Zaposlitev dodatnega zdravnika ne bi vodila v dovolj veliko zmanjšanje stroška čakanja, da
bi z njo lahko upravičili večji strošek dela.
Višji strošek storitve bi sicer lahko opravičili
z bolj kakovostno in bolj varno zdravstveno
storitvijo ob manjši obremenjenosti zdra-

vstvenih delavcev, vendar bi za to potrebovali dokaz povezanosti obremenitve zdravstvenih delavcev in kakovosti zdravstvene
storitve, kar pa ni bil predmet predstavljene
raziskave.
Pri interpretiranju rezultatov simulacije
se sicer zavedamo, da računalniški model
čakalne vrste od realnega stanja v nekaterih parametrih odstopa tudi za več kot 10 %,
vendar pa so bile vse odločitvene alternative testirane z istim modelom. Zato lahko
pričakujemo, da bi bila razmerja med alternativami podobna tudi, če bi jih testirali v
realnosti.

5. Zaključek
Z raziskavo smo prikazali, kako lahko s
pomočjo računalniškega modela izboljšamo
informacijsko podlago za odločanje vodstva zdravstvene organizacije oziroma pripravimo ekonomsko analizo za zaposlitev
dodatnega zdravnika v izbrani zdravstveni
organizaciji. Ugotavljali smo, ali bi bila zaradi velike obremenjenosti v dežurni službi
zaposlitev dodatnega zdravnika ekonomsko
upravičena. Analiza ročno zbranih podatkov o časih obravnave bolnikov je pokazala,
da prihodi le-teh v dežurni službi ustrezajo
Poissonovi verjetnostni porazdelitvi, časi
obravnave bolnikov pa eksponentni verjetnostni porazdelitvi. Omenjeni dejstvi sta
predstavljali podlago za analizo čakalne vrste v dežurni službi s pomočjo standardnega
analitičnega računalniškega modela.
Tako smo z računalniško analizo pokazali, da uvedba dodatnega zdravnika ni ekonomsko upravičena, in predstavili postopek,
ki ga lahko raziskovalci ob zelo nizkih stroških izvedbe uporabijo v prihodnjih raziskavah, ko bodo analizirali ekonomsko upravičenost uvedbe dodatnega osebja v ekipo.
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