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•• uvod
Strateško načrtovanje temelji na spremljanju in predvidevanju sprememb v okolju delovanja posamezne organizacije, ki lahko pomembno zaznamujejo njeno delovanje in
nadaljnji razvoj. Živimo v obdobju izjemno hitrih sprememb, ki zaznamujejo vsa področja našega delovanja. Digitalizacija, avtomatizacija, internet stvari, umetna inteligenca,
genomika, imunoonkologija, personalizirana medicina, celične terapije, nepokrite zdravstvene potrebe, pojav novih bolezni in redefinicija obstoječih ter mnogi drugi novi pristopi ne predstavljajo le napredka v tehnologiji, temveč oblikujejo novo stanje duha in
delovanja človeške družbe. K temu še kako prispevajo tudi demografske spremembe ter
politični in ekonomski pretresi v Evropski uniji (EU) in svetu.

1

V takšnih razmerah je še toliko bolj pomembno nenehno spremljanje trendov in pravočasno ter pravilno odzivanje. Tudi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) deluje v okolju, ki ga zaznamujejo navedene obsežne družbene spremembe, in se nanje ustrezno odziva. Zdravstvena reforma v
Republiki Sloveniji, strateške usmeritve na področju veterine in spremembe v regulativni
mreži EU nas postavljajo pred nove izzive. Pri tem je ključno razumevanje in podpora
ustanovitelja ter drugih ključnih deležnikov, saj brez njihovega sodelovanja, predvsem pri
zagotavljanju primernih pogojev za prilagajanje spremembam, to ni možno. V domačem
okolju želi agencija aktivno soustvarjati politike in regulativne pogoje za izpolnjevanje
svojega poslanstva.
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S koncem leta 2017 se je iztekla veljavnost Strateškega načrta za obdobje 2014–2017.
S ciljem ugotoviti in oceniti vpliv družbenih sprememb na nadaljnje delovanje JAZMP ter
pripraviti primerne strategije odziva smo zaposleni in vodstvo pripravili strateški načrt
delovanja za obdobje 2018–2021. Posodobili smo vizijo, poslanstvo in vrednote kot
ključne dele notranje kulture, določili ključne deležnike in ocenili njihova pričakovanja,
zajeli glavne trende v okolju in identificirali ključne izzive, ki stojijo pred nami. Na osnovi
slednjih smo na novo definirali ključna strateška področja, postavili cilje za agencijo in
njene organizacijske enote, ocenili naše prednosti, slabosti, priložnosti in pasti ter pripravili konkretne akcijske načrte za doseganje ciljev.
Glavna strateška izziva sta predvsem dva:
• neustrezen IT-sistem za podporo vseh dejavnosti agencije in njeno povezovanje z
domačimi partnerji ter vključevanje v evropsko mrežo agencij ter
• nezadostno število ljudi na večini področij delovanja, kar ima praviloma za
posledico pomanjkanje ustreznih kompetenc na določenih področjih.
Brez ustrezne IT-podpore in kompetenc je nemogoče slediti vse zahtevnejšim izzivom
na področju izvajanja poslanstva agencije in njenim ambicioznim načrtom vključevanja
v mrežo sorodnih agencij EU/EGP kot polnopraven in enakopraven član. Institucije EU
pričakujejo stopnjo učinkovitosti pristojnih organov držav članic na enakovredni ravni ne
glede na njihovo velikost. Tudi Evropska agencija za zdravila (EMA) v svoji strategiji do
leta 2020 ugotavlja ključno vlogo ustreznih IT-sistemov za podporo procesov in boljšo
izrabo razpoložljivih virov kot temelj mednarodnega sodelovanja v mreži. Kot ena manjših agencij v EU se soočamo s sorazmerno večjimi izzivi in obremenitvami, a imamo hkrati edinstveno priložnost in ambicijo biti med najprepoznavnejšimi agencijami v evropski
mreži, česar pa brez uspešne premostitve gornjih dveh izzivov realno ni možno doseči.
Za rešitev prvega izziva smo zasnovali poseben projekt digitalne preobrazbe
JAZMP, ki naj bi zagotovil normalno delovanje, povezovanje in razvoj agencije v zajetem
obdobju. Prav tako smo zaradi obsežnosti in kompleksnosti pridobivanja, izgradnje in
vzdrževanja ustreznih kompetenc zastavili celovit projekt, poimenovan Kronos, ki bo
pokril ključne vrzeli na področju zdravil za uporabo v humani medicini in zagotovil regulativno prepustnost JAZMP na ravni potreb in pričakovanj deležnikov ob doslednem izpolnjevanju zakonskih in drugih sistemskih zahtev. Podobna projekta bomo pripravili še
za področji zdravil za uporabo v veterinarski medicini in medicinskih pripomočkov. Vzporedno bomo pripravili strategijo razvoja kadrov, ki bo omogočila načrtno identifikacijo, pridobivanje, vzdrževanje in razvoj ustreznih kompetenc glede na predvidene
potrebe JAZMP tudi na ostalih področjih njenega delovanja.
8

Želimo tudi povečati prepoznavnost JAZMP kot ključnega dejavnika zagotavljanja zanesljive, nemotene in učinkovite oskrbe domačega trga z učinkovitimi, varnimi, kakovostnimi in dostopnimi zdravili, medicinskimi pripomočki in ostalimi izdelki ter storitvami,
ki so predmet našega delovanja in poslanstva. Temu primerno bomo pripravili posebno
komunikacijsko strategijo, ki bo naslovila vse ključne javnosti preko sodobnih multimedijskih kanalov z ustrezno oblikovanimi in vsebinsko (po področjih delovanja) naravnanimi sporočili.
Naša vizija, poslanstvo, vrednote in cilji so zasnovani tako, da podpirajo poslanstvo,
vrednote, razvojno vizijo, krovne cilje in prednostna področja razvoja Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 (Skupaj za družbo zdravja) in skupno
strategijo EU Medicines Agencies Network Strategy do leta 2020. Na področju medicinskih pripomočkov smo upoštevali skupne akcijske projekte CAMD (Competent Authorities for Medical Devices), na področju veterinarskih zdravil pa še dodatno strateški plan
Komisije za eno zdravje (One Health Commission). Upoštevajoč aktualne evropske trende na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij je naš strateški cilj tudi vključitev v
mrežo EU HTA.
Osnova in temelj je skrb za uporabnike in izvajalce, ki jim želimo zagotoviti ustrezen
dostop do in izvajanje storitev nacionalnega sistema zdravstvenega varstva. Z enakopravnim vključevanjem v evropsko mrežo želimo omogočiti hitrejši dostop do ključnih
novosti na področju delovanja ter pridobitev in izmenjavo izkušenj, znanj in kompetenc,
potrebnih za ustrezno izvajanje poslanstva. Z odločitvijo HMA (Heads of Medicines
Agencies), da postavi celovit sistem ocenjevanja evropskih agencij po izbranih področjih
njihovega delovanja (na osnovi smernic ISO 9004), smo dobili možnost objektivnega
vrednotenja našega delovanja. Ta nam skupaj z ostalimi kazalniki primerljivosti omogoča
postavitev ambicioznega cilja uvrstitve med najbolj uspešne agencije evropske mreže
na osnovi merljivih (in primerljivih) kazalnikov, kjer z uspehom razumem“o učinkovitost
in kakovost.
Strateški načrt JAZMP je pripravljen na drsni osnovi, kar pomeni, da se bo preverjal in
po potrebi dopolnjeval enkrat letno ter vsakič, ko se spremeni katera od ključnih okoliščin,
na kateri je zasnovan in katere sprememba bi imela pomemben vpliv na delovanje in ustroj
JAZMP. Določen je skrbnik strateškega načrta, poseben dokument pa bo opredelil postopek njegovega revidiranja, spreminjanja in/ali dopolnjevanja. Tako bo JAZMP imela trajno
aktualiziran strateški načrt za naslednje štiriletno obdobje, ki bo podlaga za pripravo vsakokratnega letnega plana dela in poslovanja agencije.
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Pravni temelji delovanja in pooblastila JAZMP
JAZMP deluje od 1. 1. 2007, ko sta se Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, ki je delovala kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje, ter Zavod za
farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana preoblikovala v novo pravno osebo. Ustanovljena je bila s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06).

Poslovni naslov: Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana.
Matična številka: 2256584.
Davčna številka: 24862185.
Šifra uporabnika: 27650.
Št. podračuna pri UJP Ljubljana: SI56 0110 0600 0020 296.
Telefon: 08/2000 500.
Fax: 08/2000 510, 08/2000 557.
Spletna stran: www.jazmp.si.
Elektronski naslov: info@jazmp.si.
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije.
Pravnoorganizacijska oblika: javna agencija.
Organa javne agencije: direktor, Svet javne agencije.
Vodstvo javne agencije:
dr. Andreja Čufar, direktorica,
dr. Stanislav Primožič, namestnik direktorice.
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JAZMP je pristojni organ na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi in krvnih
pripravkov, človeških tkiv in celic ter proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami
skupin II in III. JAZMP izvaja naloge z javnimi pooblastili na podlagi zakona, ki ureja zdravila, zakona, ki ureja medicinske pripomočke, zakona, ki ureja preskrbo s krvjo, zakona,
ki ureja kakovost in varnost človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, zakona,
ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, in zakona, ki ureja lekarniško
dejavnost, ter na podlagi zakona, ki ureja javne agencije, in sklepa o ustanovitvi JAZMP.
Pri poslovanju z uporabniki JAZMP posluje v skladu s predpisi, ki urejajo upravne postopke in upravno poslovanje. Naloge, ki jih JAZMP izvaja, so upravne, nadzorstvene in
strokovne. JAZMP se svojimi aktivnostmi vključuje tudi v delo mednarodnih institucij na
navedenih področjih dela.

••

•• vizija
jazmp je ugledna in mednarodno uveljavljena agencija,
ki svojo zavezanost k varovanju zdravja učinkovito
uresničuje s strokovnostjo, neodvisnostjo in upoštevanjem
k istim ciljem usmerjenih pričakovanj svojih deležnikov.

2

Vizija je v obliki strnjenega zapisa podana predstavitev stremljenj, ki nas vodijo pri opravljanju vsakodnevnih nalog in tudi pri oblikovanju naših razvojnih načrtov. Ugled in mednarodna uveljavitev sta za JAZMP enako kot za organe vseh drugih držav članic EU
dosegljiva izključno s popolno predanostjo našemu poslanstvu, saj sledimo načelom
osebne integritete, zaupanja, etičnosti in kakovosti. Upoštevamo deležnike in njihove
cilje, vendar le v obsegu, ko so njihovi cilji skladni s cilji, vizijo, poslanstvom in vrednotami
JAZMP. Podana vizija od nas poleg intenzivnega strokovnega dela zahteva trajno in samokritično presojo vseh naših dejanj, stališč in odločitev v smislu njihove koristi za ljudi
in živali. Pri tem v celoti upoštevamo dejstvo, da je naša neodvisnost podana najprej v
okviru javnih pooblastil in da z njimi država, ki je naš ustanovitelj, uresničuje enega najvišjih ciljev te skupnosti, to pa je skrb za zdravje njenih prebivalcev.

••
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•• poslanstvo
Na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic
skrbimo za zdravstveno dobrobit ljudi in živali ter kot predlagatelj
politik in koordinator stroke sooblikujemo družbeno okolje. S
strokovno obravnavo, regulativnimi aktivnostmi in nadzorom
omogočamo ter hkrati spodbujamo dostopnost izdelkov in
aktivnosti deležnikov, ki z doseganjem visokih standardov
prinašajo napredke znanosti in stroke v korist celotne družbe.
Kaj še izvajamo:
• smo nacionalni center za farmakovigilanco,
• smo nacionalni farmakopejski organ,
• smo ključni vir podatkov v Centralni bazi zdravil,
• pokrivamo področje reguliranja cen humanih zdravil,
• imenujemo priglašeni organ za medicinske pripomočke in ga nadzorujemo,
• izvajamo aktivnosti vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA),
• nadziramo lekarniško dejavnost,
• reguliramo in nadziramo homeopatska zdravila in zdravila naravnega izvora,
zdravilne učinkovine, prepovedane droge skupin II in III.

3

Česa ne izvajamo:
• ne izvajamo preskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki, krvjo, tkivi in celicami,
temveč urejamo in nadzorujemo dejavnost subjektov, ki jim za te aktivnosti
izdajamo potrebna dovoljenja,
• ne izvajamo postopkov skupnega javnega naročanja na področju zdravil in
medicinskih pripomočkov, a zanje na sistemski ravni zagotavljamo strokovno podporo,
• nismo priglašeni organ za medicinske pripomočke in tudi ne organ za njihovo
strokovno standardizacijo ter ne izdajamo certifikatov ES in izjav ES o skladnosti
medicinskih pripomočkov,
• ne izdajamo dovoljenj za opravljanje lekarniške dejavnosti,
• ne delujemo na področju kozmetike, prehranskih dopolnil, kemikalij oziroma snovi,
ki niso zdravila ali zdravilne učinkovine, in krmnih dodatkov.

••
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•• vrednote
Integriteta
Delujemo zakonito, zavzemamo se za transparentno in pošteno
delovanje, skladno s pravno dopustnimi cilji ter moralnimi in etičnimi načeli.

Strokovnost
Naloge opravljamo kakovostno, učinkovito, vestno, nepristransko
in kompetentno, ob upoštevanju doseganja visokih standardov ter
napredka znanosti in stroke na področju zdravja.

4

Odgovornost
Delujemo odgovorno glede na mesto posameznika v agenciji in glede
na mesto agencije v družbi.

Sodelovanje
Delujemo povezovalno, ob upoštevanju medsebojnega spoštovanja,
odprtosti in zaupanja.

Osebnostni razvoj
Ustvarjamo okolje, ki spodbuja, motivira in ustvarja pripadne, vztrajne,
pogumne, kreativne, strokovne in zadovoljne sodelavce.

••
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•• ključna strateška področja

5

Ključna strateška področja delovanja agencije so opredeljena v zakonodaji. Za potrebe
te strategije pa smo ključna strateška področja oblikovali ne le na podlagi področnih
zakonov, pač pa tudi z vidika naših uporabnikov in ob upoštevanju notranjih organizacijskih potreb. V vsakem od spodaj navedenih ključnih področij so implicitno vgrajene
številne in natančno opredeljene aktivnosti, s katerimi JAZMP na podlagi predpisov, stališč in usmeritev uresničuje poslanstvo pristojnega organa tako na nacionalni kot tudi
na ravni EU. Taki področji sta na primer farmakovigilanca in farmacevtska inšpekcija. Ne
glede na to smo za jasnost strategije razvoja določili naslednja štiri področja:

Zdravila za uporabo v humani medicini
Zdravila za uporabo v veterinarski medicini
Kri, tkiva in celice
Medicinski pripomočki
19

Pri gradnji te strategije upoštevamo v prvi vrsti dejstvo, da določitev ključnih področij
na ravni nekaterih ali vseh njegovih aktivnosti bistveno vpliva na:
• potrebne strokovne kompetence,
• obseg človeških virov – število zaposlenih,
• podporo informacijsko-komunikacijskega sistema,
• finančne vire.
Ključna področja obravnavamo z vidika izvajanja javnih pooblastil na dveh ravneh:
• izdelki (zdravila in medicinski pripomočki),
• dejavnosti poslovnih subjektov;
z izvajanjem treh kategoričnih funkcij pristojnega organa:
• regulativa,
• nadzor,
• druge strokovne naloge;
ter z naslednjimi osnovami oz. rezultati delovanja:
• predpisi, politike, stališča in usmeritve,
• postopki in odločitve,
• razvoj,
• upravljanje in komunikacija.

••
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Zdravila (H in V)
Medicinski pripomočki
Preskrba s krvjo
Tkiva in celice

IZDELKI

DEJAVNOST

•
•
•
•

•
•
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6
deležniki in
•• ključni
njihova pričakovanja
JAZMP lahko svoje poslanstvo učinkovito uresničuje le tako, da se s svojimi aktivnostmi
v največji možni meri približa potrebam in pričakovanjem svojih deležnikov. Ta so lahko
skladna, v določenih primerih pa so lahko tudi popolnoma različna ali celo nasprotna
poslanstvu in nalogam JAZMP. V tem pogledu bomo vsa pričakovanja deležnikov preverjali z vidika skladnosti z našimi strateškimi cilji ter upoštevali le tista, ki so z našimi
cilji skladna in jih podpirajo. Pričakovanja deležnikov smo pri pripravi strategije ocenili na
podlagi našega znanja, naših številnih komunikacij z deležniki v nacionalnem in mednarodnem prostoru ter v njih pridobljenih izkušenj, v bodoče pa jih nameravamo spremljati
in preverjati bolj sistematično tudi z uporabo primernih orodij ter v tesnejši komunikaciji
z nacionalnimi in evropskimi institucijami.

••
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SKUPINA

PRIČAKOVANJA

Pacienti /
splošna javnost

kakovostna, varna, učinkovita in na trgu Republike Slovenije dostopna zdravila
in medicinski pripomočki; izdelki podprti z ustreznim informiranjem

Strokovna javnost

zdravstveni delavci, veterinarji

kakovostna, varna, učinkovita in dostopna zdravila in medicinski pripomočki z
ustreznim informiranjem; transparentnost delovanja, informiranje, komunikacija,
sodelovanje

Odjemalci –
prejemniki storitev JAZMP

predlagatelji, naročniki

hitrost, učinkovitost in kakovost postopkov, transparentnost delovanja, učinkovita
regulacija trga, stroškovna sprejemljivost/tarifa

Dobavitelji blaga in
storitev za JAZMP

zunanje storitve

upoštevanje pogodbenih določil, sodelovanje/usklajevanje, redna plačila

Upravljavske institucije

A. ustanoviteljstvo (Vlada RS);
B. upravljanje (MZ, MKGP, druga ministrstva in organi)

zakonito, učinkovito, gospodarno in zanesljivo (konsistentno) poslovanje,
zagotovitev strokovne podpore sistemskim usmeritvam in odzivnost
(vsebinska in stroškovna učinkovitost)

Partnerske institucije
in posamezniki

ZZZS, NIJZ, NLZOH, UVHVVR idr.

sodelovanje z jasno določenimi pravili, strokovnost, odzivnost, sinergija poslanstev
in vizij; medsebojno zaupanje, usklajenost vrednot

Institucije EU, Svet Evrope in
druge mednarodne organizacije

EK, EMA, HMA, CAMD, Svet EU,
EDQM, PIC/S idr.

vsebinska učinkovitost, izvajanje evropskih zahtev iz pristojnosti na ozemlju
Republike Slovenije, zakonito in zanesljivo poslovanje, strokovnost, integriteta,
vključenost v aktivnosti, iniciativnost (proaktivnost)

Zaposleni

24

urejeno delovno okolje, jasna pravila, karierni razvoj, kakovostno vodenje,
vključenost v razvojne procese, primerno nagrajevanje

25

7

strateški izzivi
•• ključni
in swot analiza
Ključne strateške izzive smo določili na podlagi poznavanja domačega in mednarodnega
okolja, že načrtovanih in predvidenih sprememb v tem okolju ter na podlagi znanja, dosedanjega razvoja JAZMP in na lastnih izkušnjah temelječih predvidevanj in usmeritev,
ki upoštevajo tudi glavne trende razvoja institucij, mrež, iniciativ ter pričakovanj deležnikov na ravni EU. Izzive smo praviloma preoblikovali v strateške cilje vodstva in ključnih
strateških področij oziroma organizacijskih enot. Pripravili smo SWOT-analizo (analiza
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) trenutnega stanja, ki nam je bila v pomoč
tako pri določanju strateških ciljev kot tudi strategij za njihovo doseganje.
27

SWOT

SWOT

• Usposobljeni in pripadni kadri s primernimi izkušnjami in kompetencami
• Stabilni procesi in postopki
• Pripravljenost za sodelovanje in vpetost v EU mrežo agencij
ter aktivno sodelovanje v mednarodnih aktivnostih
• Delna IT podpora posameznim procesom
• Javna pooblastila
• Sistem kakovosti

• Večja in tesnejša vpletenost v EU mrežo
agencij ter aktivno sodelovanje v mednarodnih aktivnostih
• Večja prepoznavnost JAZMP
• Regulativne spremembe doma in v EU
• Vzpostavljanje HTA mreže
• Pripravljenost zunanjih ekspertov za sodelovanje
• Rastoče potrebe industrije po storitvah JAZMP
• Možnosti vstopa JAZMP na nova področja delovanja

SWOT
•
•
•
•
•
•
•
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Pomanjkanje kadra in kompetenc
Preobremenjenost obstoječega kadra
Neoptimalna izraba kadra
Neustrezna IT podpora
Premajhna prepoznavnost JAZMP
Premalo sodelovanja - interno in eksterno
Neustrezno vodenje projektov (pisarna)

SWOT
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemsko neskladje med razpoložljivimi in potrebnimi kadrovskimi viri
Nesistemsko financiranje proračunskih nalog
Neskladje med razpoložljivimi in potrebnimi finančnimi viri (tarifa, presežki)
Neprepoznavanje ali neupoštevanje pomena in vloge JAZMP s strani deležnikov
Poskusi poseganja v neodvisne odločitve JAZMP
Regulativne spremembe doma in v EU
Izguba kadrov in padec motivacije zaradi zunanjih okoliščin
Nesorazmerna odvisnost od zunanjih ekspertov

••
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•• ključni cilji in strategije
8

Na podlagi ključnih izzivov in SWOT-analize smo v okviru tega strateškega načrta
določili strateške cilje vodstva JAZMP in strategije za njihovo doseganje:

Podpora Resolucije o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2016–2025:
• podpora procesom za zagotavljanje optimalne oskrbe trga z odobrenimi
zdravili s čim večjim deležem zdravil z dovoljenjem za promet in skladnimi
medicinskimi pripomočki;
• nadzor in podpora procesom za zagotavljanje skladnosti delovanja
poslovnih subjektov na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi,
tkiv in celic pri opravljanju vseh z navedenimi izdelki povezanih dejavnosti
iz pristojnosti JAZMP;
• pravočasna, učinkovita in kakovostna izvedba upravnih in nadzorstvenih
postopkov ter odprava zaostalih nerešenih vlog;
• razvoj sodelovanja z drugimi ustanovami, ki imajo pomembno vlogo
pri dostopnosti zdravil, medicinskih pripomočkov in ostalih izdelkov
iz pristojnosti JAZMP;
• vključitev v HTA-mrežo (doma in v EU).
STRATEGIJA:
• priprava strategije upravljanja z ljudmi z natančno opredelitvijo oziroma
razvidom potrebnih kompetenc in jasnim načrtom identifikacije, izbora in
pridobivanja, motivacije in usposabljanja (novih in obstoječih zaposlenih
ter zunanjih strokovnjakov);
• vzpostavitev formalnih poti ter določitev načinov komunikacije
in sodelovanja z izbranimi ustanovami.
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Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 s podnaslovom
»Skupaj za družbo zdravja« predstavlja podlago za razvoj zdravstva v Sloveniji v naslednjih desetih letih in za pripravo in sprejem ustreznih zakonov s področja zdravstvenega
zavarovanja in zdravstvene dejavnosti ter ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. Resolucija opredeljuje prednostna področja za razvoj javnega
zdravja, zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh, vodenja in upravljanja v zdravstvu ter
financiranja zdravstvenega varstva, za katera so podrobneje opredeljeni izzivi, specifični
cilji, aktivnosti, ukrepi, kazalniki in finančni ter terminski okvir. Cilje JAZMP smo zasnovali
tako, da podpirajo vse štiri krovne cilje Resolucije, ki so:
• boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti
v zdravju prebivalcev Slovenije,
• dostopen, uspešen in stabilen sistem zdravstvenega varstva,
ki se učinkovito prilagaja potrebam prebivalstva,
• zadovoljni pacienti in izvajalci,
• večji prispevek zdravstva k razvoju Slovenije.
Pri obravnavi področij zdravil Resolucija na več mestih izpostavlja pomen zagotavljanja
dostopnosti zdravil ob upoštevanju njihove stroškovne učinkovitosti. Prav tako navaja,
da se Slovenija kot majhen trg stalno srečuje s tveganji za nastanek motenj v preskrbi
z zdravili ter dostopu do novih in dragih inovativnih zdravil, k čemur prispeva tudi dokaj
nizka stopnja konkurence med različnimi proizvajalci originalnih, generičnih in podobnih
bioloških zdravil.

V smislu vizije, poslanstva in vrednot JAZMP ter dejstva, da je zakonodaja na področju delovanja JAZMP v največji meri dejansko zakonodaja Evropske unije, je za strategijo JAZMP ključnega pomena visoka kompatibilnost ciljev Resolucije s strateškimi cilji
Evropske agencije za zdravila (EMA) in organizacije evropskih agencij za zdravila (HMA),
t. i. »EMA & HMA Roadmap to 2020«. Le-ta se osredotoča na štiri prioritetna strateška
področja:
• zdravje ljudi z opogumljanjem in podporo razvoju novih zdravil,
ki pokrivajo resnične zdravstvene potrebe, ter zagotavljanjem
nemotene dostopnosti do obstoječih zdravil;
• zdravje živali in zdravje ljudi v povezavi z veterinarsko medicino s
povečevanjem dostopnosti zdravil za uporabo v veterinarski medicini
in zmanjševanjem tveganj, ki lahko nastopijo ob uporabi
antimikrobnih zdravil v medicini;
• optimizacijo operativne sposobnosti mreže z zagotavljanjem ustreznih
ekspertiz v mreži za učinkovito odzivanje na nove zdravstvene izzive;
• globalno regulativno okolje z graditvijo močne mednarodne vloge mreže,
ki vključuje boljši pregled nad globalnimi oskrbnimi verigami in prispeva
k poenotenju regulativnih standardov, promovira zanesljivost in delitev
dela med regulativnimi organi ter krepi izgradnjo sposobnosti.
V tako določenem nacionalnem in evropskem okolju želimo z ambiciozno zastavljenimi
cilji te strategije postati ena izmed najbolj prepoznanih agencij v mreži EU.

Strategija JAZMP je zato usmerjena v zmanjševanje stalnih tveganj za nastanek motenj
v preskrbi z zdravili in odpravo posledic začasnih ali trajnih odhodov zdravil s trga, ki so
posledica proizvajalčevih poslovnih odločitev. Resolucija napoveduje ukrepe v smeri povečanja učinkovitosti sistema preskrbe z redkimi zdravili, in sicer ne glede na to, ali gre za
nova zdravila s centraliziranim dovoljenjem za promet ali za stara, uveljavljena zdravila,
ki so zaradi majhnega obsega prometa v Republiki Sloveniji nedosegljiva.
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Zagotovitev celovite kakovosti delovanja
na podlagi mednarodne primerjave:
1. Vsakoletno povečanje števila zaključenih in začetih postopkov
EU DCP/MRP, kjer ima JAZMP vlogo RMS. Vsakoletni cilji bodo
določeni v letnih programih dela;

3. Vsakoletno doseganje izboljšanja vrednosti vsaj pri polovici tistih KPI-jih iz
prejšnje alineje, ki so v procesu BEMA IV oziroma v programu letnih notranjih
presoj JAZMP ocenjene s 3,5 (3,0) ali nižje.
STRATEGIJA:
program korektivnih in preventivnih ukrepov glede na poročilo o zadnji BEMA presoji ter
redne interne presoje s sprotnimi akcijskimi načrti za odpravo morebitnih odstopanj.

in
vsakoletno povečanje števila zaključenih in začetih postopkov
v pristojnosti EMA, v katere je JAZMP vključena na področjih:

Zagotavljanje potrebnih virov za izvajanje vizije in poslanstva:
1. Zagotavljanje kadrovskih virov in potrebnih kompetenc

• avtorizacije zdravil za uporabo v humani medicini (poročevalka, soporočevalka,
»peer«-presojevalka, udeleženka v večnacionalnem teamu),
• avtorizacije zdravil za uporabo v veterinarski medicini (poročevalka, soporočevalka,
»peer«-presojevalka, udeleženka v večnacionalnem teamu),
• produktno ali sistemsko opredeljenih farmakovigilančnih zadev
(nosilka, sonosilka),
• produktno ali sistemsko opredeljenih zadev farmacevtske inšpekcije
(nosilka, sonosilka).
Vsakoletni cilji bodo določeni v letnih programih dela. Doseganje nadpovprečnih (uvrstitev v zgornjo polovico držav) rezultatov glede na ostale pristojne agencije držav članic
EU/EGP pri vsaj dveh od štirih alinej iz zgornje točke (b) v naslednjem štiriletnem obdobju.
STRATEGIJA:
• priprava strategije upravljanja z ljudmi z natančno opredelitvijo oziroma razvidom
potrebnih kompetenc in jasnim načrtom identifikacije, izbora in pridobivanja,
motivacije in usposabljanja (novih in obstoječih zaposlenih);
• Program projektov Digitalne preobrazbe JAZMP.

2. Doseganje nadpovprečne vrednosti pri vsaj 10 od 14 aktualnih ključnih
kazalnikov uspešnosti (KPI) iz procesa BEMA IV, ki ga izvaja mreža EU
agencij, pristojnih za zdravila;
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STRATEGIJA:
• priprava strategije upravljanja z ljudmi z natančno opredelitvijo oziroma razvidom
potrebnih kompetenc in jasnim načrtom identifikacije, izbora in pridobivanja, motivacije
in usposabljanja (novih in obstoječih zaposlenih ter zunanjih strokovnjakov);
• izvedba projekta KRONOS, ki je prvi vsebinsko in dinamično usklajen projekt s
strateškimi cilji vzpostavitve ekspertnega fleksibilnega tima za področje zdravil v
humani medicini;
• oblikovanje podobnih projektov za področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
za medicinske pripomočke in za vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA).

2. Zagotavljanje učinkovitega in celovitega IT podpornega sistema
STRATEGIJA:
• program projektov Digitalne preobrazbe JAZMP, ki z izvedbo 15 projektov pomeni
informatizacijo JAZMP na vseh področjih delovanja;
• vzpostavitev/zagotovitev primerne infrastrukture za digitalno poslovanje ter online povezavo z evropskimi bazami podatkov in informacijskimi sistemi v omrežju
evropskih regulativnih organov;
• vzpostavitev/zagotovitev ožjega strokovnega tima za stalno proaktivno
nadgrajevanje informacijskih sistemov s ciljem uresničevanja poslanstva v
nacionalnem okolju zdravstvenega varstva in v mednarodnem okolju evropskih
regulativnih organov.
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3. Zagotavljanje potrebnih finančnih virov
STRATEGIJA: uveljavitev nove tarife, ohranitev presežkov, pridobivanje novih/dodatnih finančnih virov –sredstva EU, dodatne pristojbine iz naslova MRP, CP in GMP postopkov idr.
STRATEGIJA (skupno): vzpostavitev formalnih poti in načinov komunikacije in sodelovanja z izbranimi ustanovami (vključno s partnerskimi agencijami v EU).

V povezavi s predvideno strategijo na področju kadrov bomo izdelali natančne popise
(»mapping«) potrebnih kompetenc in poti za njihovo pridobitev, razvoj in vzdrževanje. V
procesu strateškega načrtovanja smo ocenili potrebe po dodatnih kadrih in kompetencah, ki bodo v navedenih projektih jasno razvrščene po pomembnosti in opremljene z
realno možnimi časovnimi roki pridobitve.
JAZMP v naslednjih dveh do štirih letih potrebuje dodatnih 34 strokovnjakov, posebno
pozornost pa bomo namenili skrbi za obstoječe kadre ter ohranjanju njihove zaposlitve
na JAZMP.

Graditev prepoznavnosti JAZMP
(v domačem in mednarodnem okolju):

izpolnjevanje naših nalog potrebno tudi dobro poznavanje, razumevanje in upoštevanje
naših aktivnosti v širši strokovni in laični javnosti. S tem bomo povečevali tudi ugled
agencije in sledili zastavljeni viziji. Odločili smo se, da povečanje prepoznavnosti v domačem in mednarodnem prostoru postavimo kot enega ključnih strateških ciljev. Dosegli ga
bomo z oblikovanjem komunikacijske strategije, ki bo jasno določila ciljne skupine, na katere se bomo osredotočili. V strategiji bomo določili komunikacijske cilje, ključna sporočila in komunikacijske poti ter pripravili izvedbeni načrt z nosilci, oceno potrebnih sredstev
in roki. Ker že sodelujemo z zunanjim partnerjem na področju komunikacije, bo ta skupaj
z vodji organizacijskih enot in vodstvom nosilec priprave komunikacijske strategije.

2. Sodelovanje z organizacijami v domačem in mednarodnem prostoru
STRATEGIJA:
vzpostavitev formalnih poti in načinov komunikacije in sodelovanja z izbranimi ustanovami.

Učinkovita organizacija:
1. Vzpostavitev sodobne, na sodelovanju temelječe organizacijske kulture, ki jo
podpira mrežna organizacijska struktura

1. Zagotavljanje sistematičnega in proaktivnega komuniciranja
STRATEGIJA:
priprava celovite komunikacijske strategije z izborom ciljnih skupin, komunikacijskimi načrti z jasno začrtanimi merljivimi cilji, kanali/mediji in sporočili.
V procesu oblikovanja strateškega načrta smo kot enega od izzivov potrdili premajhno
prepoznavnost JAZMP in njenega delovanja. Glede na pomembno poslanstvo, ki ga
opravlja JAZMP, in njen ključen prispevek pri varovanju javnega zdravja menimo, da je za
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STRATEGIJA:
sistematično letno merjenje organizacijske energije in priprava plana ukrepov za spreminjanje organizacijske kulture na podlagi izvedene analize; vzpostavitev projektne pisarne
za vodenje strateških projektov, vzpostavitev komunikacijske pisarne.
STRATEGIJA:
Program projektov Digitalne preobrazbe JAZMP.
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Posamezne strategije lahko podpirajo več strateških ciljev. V preglednici so prikazani cilji
in strategije, s katerimi bomo zastavljene cilje dosegli:

STRATEŠKI CILJI
Celovita
kakovost
delovanja
JAZMP z
mednarodno
primerjavo
STRATEGIJE
Program korektivnih in preventivnih ukrepov glede na poročilo o zadnji presoji BEMA
ter rednih internih presoj s sprotnimi akcijskimi načrti za odpravo morebitnih odstopanj

•

Priprava strategije upravljanja s človeškimi viri z natančno opredelitvijo potrebnih kompetenc in
jasnim načrtom identifikacije, kadrovanja, motivacije in usposabljanja (novih in obstoječih kadrov):
Projekt Kronos – razširjeni

•

Vzpostavitev formalnih poti in načinov komunikacije in sodelovanja z izbranimi ustanovami
(vključno s partnerskimi agencijami v EU)
Zagotovitev ustreznega celovitega sistema informacijske tehnologije –
Program projektov Digitalna preobrazba JAZMP
Uveljavitev nove tarife, ohranitev presežkov, pridobivanje novih/dodatnih finančnih virov –
sredstva EU, dodatne pristojbine iz naslova MRP, CP postopkov, GMP aktivnosti idr.
Priprava celovite komunikacijske strategije z izborom ciljnih skupin, komunikacijskimi načrti
z jasno začrtanimi merljivimi cilji, kanali/mediji in sporočili
Sistematično letno merjenje organizacijske energije in priprava plana ukrepov za spreminjanje
organizacijske kulture na podlagi izvedene analize; vzpostavitev projektne pisarne za vodenje
strateških projektov, vzpostavitev komunikacijske pisarne

•

Podpora
Resolucije o
nacionalnem
planu
zdravstvenega
varstva
2016–2025

Zagotavljanje
potrebnih virov
za izvajanje
vizije in
poslanstva
JAZMP

•

•

•

•

Graditev
prepoznavnosti
JAZMP

Učinkovita
organizacija

•

•

•

•
•
•
OPOMBA: upoštevajoč v uvodu tega dokumenta omenjene sistemske novosti in spremembe predpisov na področju zdravja je na tem mestu smiselno omeniti razvojne
izzive in možne nove naloge, ki jih do nadaljnjega ni možno oblikovati kot strateške razvojne cilje, obstaja pa zanje verjetnost, da se bodo kot takšni pojavili že v obdobju
aktualne strategije, predvidoma v okviru njenih drsnih sprememb. Zdravstvena reforma bo zelo verjetno vključevala tako spremembe predpisov na področju cen zdravil
kot tudi meril za javno financiranje zdravil in medicinskih pripomočkov. Pričakovati je tudi razvoj in preverjanje učinkovitosti novih mehanizmov za zagotavljanje njihove
dostopnosti in mehanizmov za ocenjevanje kakovosti delovanja zdravstvenega sistema. V vsakem primeru bo JAZMP v novih razmerah morala in hotela povečati stopnjo
sodelovanja z drugimi resornimi institucijami in iniciativami v RS in EU, kar predstavlja dodaten izziv za proces vodenja s poudarkom na razvoju kompetentnega kadra in
potrebo za načrtovanje alokacije virov.
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•• področne strategije
Strateški načrt JAZMP predstavlja podlago za oblikovanje in izvajanje področnih strategij, ki jih bodo izdelali skrbniki posameznih področij skupaj z vodji organizacijskih enot
in nosilci področnih projektov. Področne strategije bodo pripravljene na način, s katerim
bo omogočena njihova vgradnja v letne programe dela in finančni načrt, evalvacija doseženih letnih ciljev pa bo z uporabo ustreznih kazalnikov prikazana v letnih poročilih o
delu JAZMP.
JAZMP je 19. 4. 2016 sprejela nov Akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest na
JAZMP. S tem aktom je določena matrična organizacijska struktura, usklajena z nalogami, ki jih JAZMP nalagajo vsi področni zakoni. Nova matrična organizacijska struktura je določena zato, da se spodbuja sodelovanje med zaposlenimi in da se lažje organizira tudi projektno delo, saj v okviru projektov potekajo ključne razvojne aktivnosti
agencije.

••
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DIREKTOR /
NAMESTNIK

NACIONALNI
FARMAKOPEJSKI
ORGAN

PROJEKTNA
PISARNA

SISTEM
VODENJA
KAKOVOSTI

FARMACEVTSKA
INŠPEKCIJA

FARMAKOVIGILANCA

PREDKLINIČNO
IN KLINIČNO
OCENJEVANJE
ZDRAVIL / IZDELKOV

OCENJEVANJE
KAKOVOSTI
ZDRAVIL / IZDELKOV

REGULATIVA ZDRAVIL
ZA UPORABO V
HUMANI MEDICINI

REGULATIVA ZDRAVIL
ZA UPOR. V HUMANI
MEDICINI S POSEBNIM
DELOVANJEM

REGULATIVA
ZDRAVIL ZA UPOR.
V VETERINARSKI
MEDICINI

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
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FINANČNO

SPLOŠNE

POSLOVANJE

ZADEVE

FARMAKOEKONOMIKA,
SPREMLJANJE
ZDRAVIL V PROMETU
IN HTA
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•• strateško upravljanje
Strateški načrt JAZMP je pripravljen na drsni osnovi, kar pomeni, da se bo preverjal in
po potrebi dopolnjeval najmanj enkrat letno do konca septembra, ko se bo na novo
določil tudi rok veljavnosti za naslednja štiri leta. Poleg tega vodje strateških področij v
sodelovanju z vodji sektorjev stalno spremljajo spremembe v okolju in identificirajo vse
tiste dejavnike, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na delovanje in ustroj agencije, ter vsakič, ko se spremeni katera od ključnih okoliščin, na katerih je zasnovan strateški načrt,
predlagajo tudi spremembo strateškega načrta. Določen je skrbnik strateškega načrta,
poseben dokument pa bo opredelil postopek njegovega revidiranja, spreminjanja in/ali
dopolnjevanja. Tako bo JAZMP imela trajno aktualiziran strateški načrt za naslednje štiriletno obdobje, ki bo podlaga za pripravo vsakokratnega letnega plana dela in poslovanja agencije.
Doseganje zastavljenih ciljev bomo spremljali sproti z nadzorom nad izvajanjem ključnih
projektov v okviru posameznih strategij, pa tudi letno v okviru priprave poslovnega poročila. Najmanj enkrat mesečno bomo spremljali določene kazalnike, s pomočjo katerih
bomo preverjali dinamiko uresničevanja ciljev. V primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov bomo izdelali analizo vzrokov in posledic ter po potrebi prilagodili strategije za
doseganje ciljev.
Vsakokratni novi strateški načrt bo osnova za pripravo letnega delovnega in finančnega
načrta JAZMP, v okviru katerega bodo podrobneje opredeljeni letni cilji, ki bodo podpirali
strateške cilje. Doseganje letnih ciljev se bo preverjalo sproti najmanj enkrat mesečno na
podlagi določenih kazalnikov.

••
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•• reference
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025
(Skupaj za družbo zdravja):
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/resolucija_o_nacionalnem_
planu_zdravstvenega_varstva_2016_2025_skupaj_za_druzbo_zdravja/
Iniciativa One Health:
http://www.onehealthinitiative.com/
Skupna strategija EMA in nacionalnih regulatornih organov do 2020:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000292.jsp&mid=WC0b01ac05800293a4
EUnetHTA Joint Action 3 2016–2020:
http://www.eunethta.eu/

••
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