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 IZDATKI ZA ZDRAVSTVO 
Kontaktna oseba na UMAR: Eva Zver 

PODROČJE RAZVOJA Moderna socialna država 
OPIS INDIKATORJA Definicija:  

 
Celotni izdatki za zdravstvo so vsota vseh javnih in zasebnih izdatkov za opravljene zdravstvene storitve, za izdana 
zdravila in medicinskotehnične pripomočke,  za rezidente Slovenije v skladu z metodologijo sistema zdravstvenih 
računov.  Vključeni so izdatki za storitve kurativnega zdravljenja, rehabilitacije, dolgotrajne zdravstvene oskrbe, pomožne 
zdravstvene storitve, zdravila in medicinskotehnične pripomočke, preventivne in javne zdravstvene storitve ter upravljanje 
v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem  zavarovanju (niso vkjlučeni izdatki za denarna nadomstila – boleznine, 
pogrebnine). 
  
Podrobnejša metodološka pojasnila: 
 
− SURS: Metodološka pojasnila k prvi objavi: Izdatki in viri financiranja zdravstva, Slovenija, 2003 in 2004: 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=641 
− International Compedium of Health Indicators (skupna spletna stran Eursotata, OECD in WHO): 

http://www.healthindicators.org/ICHI/ 
  
Mednarodna primerljivost:  
Indikator je mednarodno primerljiv. Podatki o izdatkih za zdravstvo se zbirajo po metodologiji sistema zdravstvenih 
računov (OECD: System of Health Accounts, 2000), to je skupna metodologija OECD, Eurostata in WHO.  
 
Način prikaza:  
- celotni izdatki za zdravstvo kot delež BDP 
- ločeno javni in zasebni izdatki za zdravstvo kot delež BDP 
- razmerje med javnimi in zasebnimi izdatki za zdravstvo 
- celotni izdatki za zdravstvo na prebivalca, v USD SKM 
 
Merska enota: kot delež BDP in  v standardih kupne moči (USD SKM)  na prebivalca  
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VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija (publikacija): 
− SURS, Izdatki in viri financiranja zdravstva, Slovenija, 2003 in 2004: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=641 
- Inštitut za varovanje zdravja: Izbrani zdravstveni kazalniki SZO za Slovenijo in EU:  
http://www.ivz.si/index.php?akcija=podkategorija&p=56 
Frekvenca objavljanja: Predvideno letno za pred preteklo leto. Objavljanje podatkov še ni redno.  

RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA 

- 2003, 2004 za Slovenijo 

MEDNARODNE PRIMERJAVE OECD, WHO  
Viri: OECD Health Data (http://www.ecosante.org/) 
OECD – Health at a glance (občasno)  
WHO: http://www.who.int/research/en/ 
 

 


