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Poročilo o čakalnih dobah - povzetek poročil izvajalcev 
   
Uvod 
  
Zakon o pacientovih pravicah določa, da "izvajalec zdravstvene dejavnosti redno spremlja in analizira 
podatke o čakalnih dobah, išče vzroke zanje in preverja spremembe čakalnega seznama z uporabo 
sledljivosti, o vsem tem poroča organu upravljanja, ministrstvu, pristojnemu za zdravje in nosilcu obveznega 
zdravstvenega zavarovanja ter izvaja ukrepe za njihovo zmanjšanje oziroma odpravo.« 
  
Nadalje Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (v 
nadaljevanju: Pravilnik) opredeljuje   vsebino in roke za pripravo poročil. Izvajalci so dolžni poročilo pripraviti 
dvakrat letno, in sicer do: 

-        15. julija za obdobje od 1.1. do 30.6. 
-        15. januarja za obdobje od 1.7. do 31.12. 

  
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod)  je od izvajalcev, skladno s Pravilnikom, 
pridobil poročila, ki vsebujejo: 

-        vzroke za čakalne dobe, 
-        ukrepi za skrajševanje čakalnih dob, 
-        ugotovitve glede utemeljenosti napotitev. 
  

Podatki o čakalni dobi in številu čakajočih pa so dostopni v sistemu eNaročanju, na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
  
Zaradi izjemno velikega števila vrst zdravstvenih storitev ( v nadaljevanju VZS) za katere izvajalci vodijo 
čakalne sezname (preko 1000 VZS), so bili izvajalci pozvani, da pripravijo poročilo za najmanj  pet VZS, v 
kolikor izvajalec z  Zavodom nima pogodbeno dogovorjenih petih VZS, je poročal za manj VZS.  
  
Na osnovi poročil izvajalcev je Zavod  pripravil skupno poročilo oziroma povzetek poročil  izvajalcev  o stanju 
glede čakalnih dob. Iz povzetkov so izločene  vsebine, ki so presegale vsebine, ki naj bi jih poročilo, skladno 
s Pravilnikom, vsebovalo. 
  
Poročila izvajalcev so povzeta po območnih enotah Zavoda.  
  
Javni zdravstveni zavodi so svoje poročilo dolžni obravnavati na organu upravljanja (svet zavoda). Celotno 
poročilo posameznega izvajalca je dostopno neposredno pri izvajalcu. 
  
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
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Poročilo OE Celje 
 

SB Celje 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
  
• pomanjkanje zdravnikov na nekaterih področjih; 
• uvedba nove stopnje nujnosti "zelo hitro"; 
• neustrezno določanje stopenj nujnosti pri napotovanju, neustrezne napotitve. 

  
Vzroki za čakalne dobe pri spodaj navedenih dejavnostih so: 

• bolezni dojk: povečan priliv pacientov, zato planirajo organizirati dodatno ambulanto; 

• kardiologija: kadrovski deficit; 

• gastroskopija (EDGS): neustrezno število usposobljenih specialistov za te preiskave; 

• kolonoskopija: povečan obseg napotitev, kadrovski deficit; 

• EMG: prevelik obseg napotitev; 

• CT prsnih organov s KS, CT trebušnih organov s KS: kadrovski deficit; 

• endoproteza kolena/kolka/rame: kadrovski deficit; 

• operacija hrbtenice - dekompresija: kadrovski deficit. 
  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob:  
• v letu 2019 so organizirali 5 predavanj za zdravnike primarnega nivoja, ki so bila usmerjena v 

napotovanja na specialistično amb. obravnavo (revmatologija, hematologija, urologija, 
ortopedija, nevrologija). Predavali so predstojniki oddelkov, povabili so vse zdravnike, 
koncesionarje in zdravnike iz zdravstvenih domov. Slaba udeležba jih je razočarala, zato njihov 
namen ni bil dosežen. Predstojniki oddelkov ugotavljajo, da izvedena predavanja niso prinesla 
učinkov, saj je napotovanje nespremenjeno; 

• artroskopija kolena: začeli so z izvajanjem operacij v lokalni anesteziji, kar omogoča dnevno 
obravnavo pacientov in s tem bolj učinkovito delo in skrajšanje čakalnih dob; 

• obvladovanje čakalnih dob vsekakor presega samo raven izvajalcev, nujna je vključitev 
napotovalcev in tudi plačnika.  
  

 Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev:  
• pri napotovanju v ambulante: revmatologija, hematologija, urologija, ortopedija in nevrologija 

ugotavljajo predvsem neustrezno določanje stopenj nujnosti, ki so za nekatere stroke tudi 
objavljene (npr. ortopedija). Ponekod je delež napotitev za stopnjo nujnosti "redno" precej pod 
polovico vseh napotitev; 

• v hematološki ambulanti ugotavljajo, da so bila ob predhodnih obiskih izdana jasna navodila 
glede spremljanja pacientov, a jih izbrani zdravniki pogosto ne upoštevajo, ampak napotijo 
pacienta zaradi iste težave ponovno na pregled. Poleg tega ugotavljajo, da pacienti ob prvem 
nenujnem obisku nimajo s seboj preiskav, ki so predvidene skladno s Splošnim dogovorom, o 
čemer so vse izvajalce na primarnem nivoju ponovno opozorili z dopisom; 

• cikloergometrija: ugotavljajo, da bi bilo smiselno uvesti napotitev po predhodnem pregledu pri 
specialistu kardiologu, saj je preiskava tako bolj usmerjena v klinično reševanje zdravstvenega 
problema; 

• EMG: v veliki večini ocenjujejo neustrezne napotitve. 
  

PB Vojnik 
  
Vzroki za čakalne dobe: izvajalec ima presežene čakalne dobe na 2 VZS (2015 P, 1040P) 
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Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: več kadra, neutemeljen delež opredelitev stopenj nujnosti s 
strani primarnega ZV, napačno navedena VZS 
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: izvajalec  ni podal ugotovitev. 
  

Zdravstveni domovi 
  
Poročilo je oddalo 7 od 7 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni 
- premajhen obseg programa,  
- prevelik obseg pravic,  
- pomanjkanje kadra.  
  

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni 
- staranje populacije, ki potrebuje več protetičnih storitev. 
- veliko povpraševanje po storitvah 
- neredni obiski 
  

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije 
- veliko število nalogov,  
- neustrezne napotitve, 
- premajhne prostorske kapacitete. 
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
- zaposlitev dodatnega kadra, 
- boljša organizacija naročanja, 
- ažurno prenaročanje 
  
Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 
- občasno neutemeljeno izdajanje nalogov za FT, 
- neutemeljene ponovne obravnave za FT, 
- površna opredelitev VZS. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
Zdravilišča 
Poročilo je oddalo 4 od 5 koncesionarjev (zdravilišča).  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• povečano povpraševanje. Premalo število pogodbeno dogovorjenih timov. 
• želja pacientov po opravljanju storitev pri točno določenem izvajalcu. 
• Izkoriščanje sistema- pacienti pridobijo DN za FTH, ker jim po njihovem mnenju "pripada" enkrat 

letno. 
• Večje število nadaljevalnih terapij pri enem zavarovancu po poškodbi. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
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• delo ob sobotah, 
• preusmerjanje pacientov k drugim izvajalcem, 
• aktivno spremljanje ČD po posameznih stopnjah nujnosti. 

  
Ukrepi za skrajšanje čakalnih dob - splošno: 
• dodelitev dodatnih programov, 
• zvišanje cen zdravstvenih storitev, 
• večja kontrola s strani ZZZS nad izdajanjem neutemeljenih delovnih nalogov s stopnjo nujnosti 

"zelo hitro" in "hitro". 
• komunikacija z napotnimi zdravniki. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
• Potrebno je  določiti kriterije za določanje posameznih stopnje nujnosti. 
• Veliko število neutemeljenih izdanih fiziatričnih napotnic in delovnih nalogov s strani splošnih 

zdravnikov, ki dokumente izdajo, ker ne želijo konfliktov s pacienti.  
• Potrebna večja kontrola nad izdajo napotnic in DN na primarnem nivoju. 

  
Ostali koncesionarji 
Poročilo je oddalo 12 od 16 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• potrebe zavarovanih oseb po zdravstvenih storitvah so v porastu, 
• vedno več je napotitev na sekundarno raven, 
• premalo pogodbenega programa. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• optimalnejša organizacija dela 

  
Ukrepi za skrajšanje čakalnih dob - splošno: 
• opredelitev, kaj in kdaj sodi na sekundarno raven, 
• odobritev dodatnega pogodbenega programa. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
• potrebna bi bila poostritev in kontrola napotnih indikacij, s poudarkom na določitvi stopnje 

nujnosti. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo 
  
Poročilo so oddali 4 od 4 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• premajhen program in prevelik obseg pravic glede na financiranje, 
• veliko število opredeljenih pacientov. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• sodelovanje s šolskimi zobozdravniki,  
• izvajalci navajajo , da je premajhen obseg programov. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
Napotitve so utemeljene. 
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Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
  
Poročilo je oddalo 45 od 53 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• starost pacientov, 
• visoko število opredeljenih pacientov, 
• prevelik obseg pravic glede na financiranje. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• izvajanje preventive, 
• dodatni programi. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
Ne opravljajo storitev na podlagi napotnic. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
Poročilo je oddalo 7 od 8 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• povečane potrebe po opravljanju fizioterapije, 
• želja pacientov, da opravijo fizioterapijo pri določenem izvajalcu, 
• večje število pacientov, ki prihajajo na fizioterapijo, 
• kronične bolnike bi morali zdravniki usmerjati v razgibalne centre, 
• za stopnjo nujnosti "zelo hitro" je težko zagotoviti predvideno najdaljšo čakalno dobo 14 dni, ker 

je to odvisno od števila napotitev in proste izbire izvajalca s strani zavarovanih oseb, 
• "pokrivanje" prevelikega števila ljudi v občini (npr. Polzela), 
• nerealno predpisovanje stopenj nujnosti, 
• premalo programa na število prebivalcev v občini (Šentjur), 
• povečano število delovnih nalogov pod stopnjo nujnosti zelo hitro. 

 
  

Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• povečanje programa, širitev mreže fizioterapije 
• zdravnikom pojasniti, kaj sodi pod določeno stopnjo nujnosti (pod stopnjo nujnosti "zelo hitro" 

prejemajo naloge tudi za stare poškodbe) 
• delovanje vseh novih timov (SD  2018) v enotah zdravstvenega doma, 
• redno obveščanje in opozarjanje napotnih zdravnikov s strani ZZZS glede pravil napotovanja, 
• upoštevanje mnenj fizioterapevta glede nadaljevanja fizioterapevtske obravnave, 
• racionalno izdajanje delovnih nalogov pacientom (več malih namesto velikih obravnav). 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• v velikih primerih je stopnja nujnosti neutemeljena oz. neupravičena glede na stanje pacienta 

oz. diagnozo, 
• analizo utemeljenosti napotitev in pravilnost določitve stopenj nujnosti bi moral opraviti napotni 

zdravnik, 
• stopnje napotitve pod stopnjo nujnosti "zelo hitro" in "hitro" so večkrat neupravičene. 
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Poročilo OE Koper 

 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra 
  
Vzroki za čakalne dobe 
Preseganje dopustnih čakalnih dob je posledica omejitev programa po pogodbi z ZZZS in/ali  
kadrovskih omejitev (premalo število izvajalcev na določenih subspecializiranih področjih).  
  
Za naslednje VZS-je je vzrok za dolge čakalne dobe premalo število izvajalcev: 
1604 Ortopedska operacija rame 
1625 Endoproteza rame delna (PEP)/totalna (TEP) 
1607 Operacija nožnega palca (hallux) 
2407 Druge ortopedske operacije gležnja in stopala  
  
Omejitev programa po pogodbi z ZZZS je vzrok za dolge čakalne dobe za poseg na hrbtenici: 
2108 Operacija hrbtenice-dekompresija 
2109 Operacija hrbtenice-spondilodenza 
  
Poudarjajo, da so posegi na hrbtenici neustrezno vrednoteni po modelu SPP. 
  
 Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• priprava projekcije oz. planiranje potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah v naslednjih letih 

in na osnovi teh projekcij planiranje programov, 
• dosledna razmejitev opravljanja zdravstvenih storitev "javno-zasebno", 
• nadzor nad upravljanjem čakalnih seznamov. 

  
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev 
O utemeljenosti napotitev ne poročajo, ker  še vedno niso opredeljeni strokovni kriteriji, na podlagi 
katerih bi lahko evidentirali takšne napotitve.  
  

Bolnišnica Postojna 
  
Vzroki za čakalne dobe 
Nimajo čakalnih dob. 
  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob 
/ 
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev 
/ 
  

Bolnišnica Sežana 
  
Vzroki za čakalne dobe 
Vzroka za čakalne dobe sta, da je premalo ambulant glede na število prejetih napotnic ter 
neenakomeren priliv napotnic glede na določeno stopnjo nujnosti. 
   
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 

• Dodatne ambulante ter zaposlitev dodatnih zdravnikov in medicinskih sester. 
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Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev 
Neutemeljenih napotitev zaenkrat niso imeli. 
  

Splošna bolnišnica Izola 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• pomanjkanje števila izvajalcev zdravstvenih storitev (na trgu ni ustreznih specialistov, 

dolgotrajne bolniške odsotnosti, neprivlačnost javnega sektorja za določene dejavnosti, ipd.), 
• prenizko financiranje programov za določene vrste zdravstvene storitve (premalo vrednoteni 

programi glede na dejanske stroške, premalo programa glede na potrebe prebivalstva), 
• neustrezne napotitve in časovna stiska izvajalcev, da bi te neustrezne napotitve poročali, 
• veliko kontrolnih pregledov – RSK-ji niso sprejeli določenih smernic do kdaj je za posamezno 

zdravstveno storitev kontrolni pregled še potreben, 
• staranje populacije in boljša ozaveščenost bolnikov. 

  
Vzroki za čakalne dobe po posameznih VZS-jih: 
• operacija krčnih žil - prenizko financiranje programa in pomanjkanje izvajalcev. Staranje 

populacije in boljša ozaveščenost bolnikov, 
• UZ vratnih žil - pomanjkanje zdravnikov, 
• otorinolarinološki prvi pregled-program je opravljen v skladu s financiranjem. Pomanjkanje 

zdravnikov in zdravstvene nege, prostorska omejitev, 
• alergološki pregled otroka-prvi- prenizko financiranje programa, pomanjkanje izvajalcev 

programa, 
• revmatološki pregled-prvi- prenizko financiranje programa.  

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob 
Večkrat so zaprosili za povečanje financiranja programov preko Združenje zdravstvenih zavodov in 
ZZZS za programe ginekologije, kirurgije in ORL.  
  
SB Izola ima neprestano objavljene razpise za zaposlitev deficitarnih kadrov. V Sloveniji je veliko 
pomanjkanje izkušenih zdravnikov specialistov, diplomiranih in srednjih medicinskih sester. Navedeni 
kadri so ključni za izvajanje programa dela bolnišnice.  
  
Bolnišnica opozarja preko Združenja zdravstvenih zavodov na prenizko financiranje programov, saj 
predstavlja izvajanje preiskav večji strošek, kot SBI dobi plačilo za obravnavo pacienta (alergologija, 
revmatologija, urologija, ipd.). 
  
Splošna bolnišnica Izola je uvedla nekaj ukrepov za skrajšanje čakalnih dob: 
• operacija krčnih žil (vaskularni kirurg )- povečanje financiranja programa, 
• UZ vratu - zaposlitev specialistov kardiologije, 
• otorinolaringološki pregled-prvi - povečanje financiranja programa in zaposlitev novega kadra, 
• alergološki pregled otroka-prvi- popravek financiranja, 
• revmatološki pregled-prvi -popravek financiranja. 

   
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev 
Izvajalci triažirajo napotne listine in po potrebi spremenijo stopnjo nujnosti ali napotnico zavrnejo (ni 
dovolj podatkov za triažo in utemeljeno napotitev). O spremembi obvestijo napotnega zdravnika in 
pacienta. 
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Zdravstveni domovi 
  
Poročilo je oddalo 6 od 6 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni: 
• uvedba nove stopnje nujnosti "zelo hitro", 
• premajhen obseg programa, 
• daljša odsotnost zdravnika. 

  

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni 
• premajhen obseg programa, 
• staranje populacije povzroča daljšanje čakalnih dob na protetične storitve na primarni ravni.  

  

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije: 
• premajhen obseg programa. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
• usmerjanje pacientov k drugim izvajalcem s krajšimi čakalnimi dobami ali brez čakalnih dob, 
• vlaganje predlogov za širitev programov v Splošnem dogovoru, 
• ob kadrovskih težavah zagotovitev pomoči s strani zunanjih sodelavcev. 

  
Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 
• V enem od šestih zdravstvenih domov menijo, da je pogosto napačno ocenjena čakalna doba ob 

napotitvi (višja stopnja nujnosti), sicer pa neutemeljenosti napotitev ne zaznavajo. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
Poročilo je oddalo 17 koncesionarjev od 19.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• premalo število psihiatrov glede na število pregledov, v primeru psihiatrije je to približno 50% 

evropskega povprečja, 
• izjemoma pride do podaljšanja čakalnih dob zaradi koriščenja dopusta, 
• preveliko število že obstoječih, redno vodenih pacientov (v enem od dispanzerjev več kot 6000 

pacientov na enega psihiatra) 
• neodpovedani termini s strani pacientov, veliko post-operativnih pregledov po operacijah ali 

hospitalizacijah, kjer so zahtevani pregledi tudi v roku 5, 7 ali 14 dni 
• V dermatologiji je mreža specialističnih ambulant močno okrnjena. Trenutno je najbolj pereč 

problem osrednje Ljubljanske in Gorenjske regije, 
• v ultrazvočni dejavnosti so vzrok za preseganje dopustnih čakalnih dob kontrole pri drugih 

specialistih z izvidi ultrazvoka,  
• v dejavnosti fiziatrije navajajo vzrok za preseganje dopustnih čakalnih dob zaradi prevelikega 

števila napotitev s stopnjo nujnosti zelo hitro. 
  

 Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• V dejavnosti fiziatrije so podvojili število terminov za prve preglede za stopnjo nujnosti "zelo 

hitro", 
• Rešitev je reforma zdravstvenega sistema, 
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• Trudijo se povečati obseg dela ter pridobiti dodaten program, posebej za kardiologijo in 
ultrazvok vratnih žil kot srca. Z obstoječim programom težko sledijo hitremu naraščanju 
povpraševanja, 

• Povečan delovni čas tudi v času vikenda in državnih praznikov, 
• V kolikor v danem trenutku izvajalec nima možnosti za sprejem novega pacienta, ga  napoti h 

kateremu od drugih izvajalcev. Predloži mu seznam z vsemi psihiatri na Obali, na kateremu so 
zabeleženi lokacija, telefonska številka ter njihov urnik, 

• Zaposlitev več psihiatrov in nižje zastavljeni normativi za kvalitetno delo psihiatra. Število 
dnevnih pregledov ne bi smelo presegati 12. Kvaliteta trpi zaradi premalo časa za bolnika, 

• Redno obveščanje pacientov o datumu pregleda preko sms sporočanja. 
  

 Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
• Napotitve v psihiatriji so po večini utemeljene. V kolikor ocenijo, da pacient potrebuje storitev 

predčasno kot je navedeno na napotnici, ga naročijo prej, 
• Predpisovanje napotnice za pregled vida za očala, ki za to storitev ni potrebna, 
• Še vedno prihaja do zlorabe stopnje nujnosti nujno, v večini primerov za podaljšanje obstoječega 

bolniškega staleža, kar nikakor ni urgentno stanje. Proti tovrstnim zlorabam bi morale obstajati 
sankcije, 

• Precejšnje število napotnic v kardiologiji nima pravilno opredeljene ustrezne stopnje nujnosti. 
Potrebna bi bila edukacija izvajalcev na primarni ravni glede določanja stopnje nujnosti, 

• Ugotavljanje neutemeljenosti napotitve zahteva sto odstotkov gotovosti, ta pa je v medicini 
tvegana in nevarna, 

• V dejavnosti fiziatrije napotitev s stopnjo nujnosti "zelo hitro" ni vedno ustrezna. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo 
  
Poročilo je oddalo 8 od 15 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
- neodzivnost zavarovanih oseb naročenih na termin, 
- zaradi e-naročanja in večje dostopnosti do podatkov o čakalnih dobah, se je pri izvajalcih s krajšo 
čakalno dobo podaljšala čakalna doba s prihodom zavarovanih oseb iz drugih območnih enot, 
- pomanjkanje programov in prevelik obseg pravic zavarovancev glede na obseg njihovega 
financiranja. 
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
 - povratna informacija in strokovno svetovanje izbranim zobozdravnikom ter posledično zmanjšanje 
neustreznih napotitev, oziroma napotitev z neustrezno stopnjo, 
 - predlagajo ukrepe, ki naj bi jih sprejela MZ in ZZZS: 
 - večje število specializacij, 
 - sankcioniranje zavarovancev, ki se ne odzovejo na naročen termin, ne sporočijo,  
 - zmanjšanje administrativnih postopkov, 
 - povezovanje vseh izvajalcev v enoten računalniški sistem. 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
- preveliko število napotnic izdanih pod hitro in zelo hitro, 
- velike potrebe po specialističnem zdravljenju. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
  



10 

 

Poročilo je oddalo 15 od 42 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
- veliko število zavarovanih oseb, ki potrebujejo protetične storitve, 
- omejen program. 
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
- predlagajo ukrepe , ki naj bi jih sprejela MZ in ZZZS: 
- dodatni program, 
- stimulativno nagrajevanje tistih, ki so vključeni v skrajševanje čakalnih dob. 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
- ne opravljajo storitev na podlagi napotnic. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
Poročilo je oddalo 9 od 11  koncesionarjev in zdravilišče Istrabenz Turizem, d. d. 
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
- premalo programa, potrebe zavarovancev presegajo odobren program s strani ZZZS-ja. 
- veliko poškodb, 
- zahteve zavarovanih oseb do terapije vsako leto, ne glede na stanje ali bolečino, ker naj bi jim  ta 
pripadala, 
- včasih zavarovanec še pred zaključkom prve terapije prinese že nov nalog, 
- ponovitev terapije, ki je bila opravljena že v zdravilišču, 
- dodeljevanje dodatnih sredstev za skrajševanje čakalnih dob pri operativnih posegih na pa tudi za 
rehabilitacijo in fizioterapijo po posegih, 
- predpisovalec  fizioterapije ne počaka kontrolnega pregleda in ne prebere poročila fizioterapevta, ki 
v poročilu nevede zadovoljivo stanje oz. da storitev ne potrebuje več, 
- delovni nalog napisan za isto bolezen pri več različnih naročnikih in ne samo pri osebnem zdravniku. 
- izvajalke še vedno prejmejo dva ali celo tri naloge za različna področja v roku treh mesecev. 
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
- ažurno dnevno vodenje čakalne knjige. Drugih ukrepov niso navedli, predlagajo pa: 
- plačilo vseh opravljenih obravnav in ne samo specialnih, 
- predpisovalci fizioterapije naj skrbno pretehtajo obseg napotitev. 
- predlagajo uvedbo elektronskega naročanja, da bi bile napotitve pod nadzorom 

Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
- izvajalec fizioterapije kontaktira z osebnim, napotnim in nadomestnim zdravnikom. 
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Poročilo OE Kranj 
 

SB Jesenice 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• kadrovske omejitve, demografske spremembe prebivalstva, povečevanje števila napotitev  

po stopnji zelo hitro, izbira konkretnega izvajalca s strani pacienta, omejeno financiranje 
določenih programov s strani ZZZS. 
  

Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• dodatno zaposlovanje kadra (problem je omejitev na trgu dela),  
• sprememba zakonodaje, ki ureja zaposlovanje iz držav EU in izven in tako omogočanje 

zaposlovanja dodatnega kadra, 
• možnost finančnega stimuliranja zaposlenih, ki bi b izvajali program izven rednega delovnega 

časa in posledično sprememba plačila teh storitev s strani ZZZS, 
• plačevanje programov po realizaciji (primer dobre prakse skrajševanja čakalnih dob na CT 

diagnostiki), 
• omejitev nepotrebnih napotitev, 
• uveljavitev ePosveta, 
• sprememba plačila pregledov s strani ZZZS, 
• notranja reorganizacija, kjer je še možna. 

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
• izvajalec ima težave zaradi navajanja napačnih VZS na napotnici ob tem, da je sama napotitev 

upravičena. Izvajalec je že sam izvedel ukrepe in obvestil napotovalce na pravilno izpolnjevanje 
podatkov.  
Neustrezne napotitve bi se lahko zmanjšale  z večjo uporabo ePosveta, saj bi se s tem zmanjšalo  
napotovanje na dodatne preiskave. 
Napotovanje tako ustrezno kot neustrezno bi se lahko nekoliko omejilo s prenosom nekaterih  
zdravstvenih storitev iz sekundarnega nivoja na primarni nivo oz. sprememba plačila na 
primarnem nivoju. 

  

PB Begunje 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• velik priliv napotitev s stopnjo nujnosti "zelo hitro", želje pacientov po določenem zdravniku, 

nizka ozaveščenost pacientov za odjavljanje od naročenega pregleda, v primeru, da vedo, da na 
pregled ne bodo mogli priti, premalo psihiatrov v regiji, daljše bolniške odsotnosti in odpoved 
zaposlitve 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• dodatne psihiatrične ambulante v regiji in PB Begunje,  
• redno spremljanje in fleksibilna adaptacija in posledično reorganizacija strukture dela v 

specialističnih ambulantah, 
• podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za eno psihologinjo, 
• pridobivanje dodatne dokumentacije in indikacij za izvajanje triaže napotnic,  
• poziv napotnim zdravnikom, da napotnice ustrezno izpolnijo in opredelijo razlog napotitve. 

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
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• iz napotnic izvajalec ugotavlja pritisk pacientov po čim hitrejši napotitvi k specialistu. Prav tako 
izvajalec opozarja na želje pacientov po opravljanju storitev v celoti iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in predlaga natančnejšo definicijo košarice pravic iz OZZ. 

• mnoge napotitve s stopnjo nujnosti "zelo hitro" so neustrezne. 
  

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 
Izvajalec pri nobenem VZS ne presega najdaljše čakalne dobe, zato ni podal ukrepov za skrajševanje  
čakalnih dob. 
  

Klinika Golnik 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• premalo programa glede na število napotitev. 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• Izvajalec je opravil ves dogovorjeni program oz. ga tudi presegel s tem da je odprl dodatne  

termine v določenih ambulantah, upoštevajoč prostorske in kadrovske omejitve.  
Dosegel je skrajšanje čakalnih dob, ki pa so še vedno nekoliko nad dopustnimi,  

• S 1.7.2019 so pridobili dodatni obseg 0,3 tima v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti  
kardiologijie Tako bodo v drugi polovici leta odprli nove termine na tem področju. Drugi ukrepi  
za skrajševanje čakalnih dob trenutno niso možni, saj na vseh področjih dosegamo oz. 
presegamo dogovorjeni program po pogodbi z ZZZS. V primeru, da bo prišlo do nedoseganja 
programa, bomo takoj postavili ukrepe za zmanjševanje čakalnih dob, predvsem s povečanim 
obsegom dela. V kolikor bo z aneksom k Splošnemu dogovoru določena širitev oz. enkratni 
dodatni progam za katero od dejavnosti, bomo takoj ukrepali z odprtjem dodatnih terminov.  
  

Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
• izvajalec pred uvrstitvijo v čakalni seznam izvaja triažiranje napotnic za vse prve preglede v  

specialistične ambulante. Ob tem zaznava cca. 10% neoptimalnih napotitev, pri katerih se izkaže,  
da pregled pri specialistu bodisi ni potreben, bodisi je bil bolnik napoten k napačnemu specialistu  
ali pa opravijo le določeno funkcionalno preiskavo namesto pregleda. Prav tako je večkrat 
potrebno spremeniti stopnjo nujnosti, 

• izvajalec predlaga čim prejšnjo uvedbo ePosveta, s čimer pričakuje manjšo stopnjo neustreznih 
napotitev. 
  

Zdravstveni domovi - OZG 
  
Poročilo je oddalo 6 od 6 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni: 
• čakalne dobe so posledica pomanjkanja programov glede na potrebe prebivalstva,  
• velika odsotnost pacientov na dogovorjene termine, kljub predhodnem SMS opomniku. 

  

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni: 
• izvajalci niso podali poročila za to dejavnost. 

  

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije: 
• število napotitev za določeno stopnjo nujnosti se v posameznih obdobjih zelo spreminja, kar 

predstavlja težavo pri planiranju terminov.  
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• premajhno število izvajalcev specialne fizioterapije  
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
• izvajalci aktivno iščejo nove sodelavce. Ob njihovi zaposlitvi bi lahko odprli dodatne ambulante, 

kar je bilo za fizioterapijo tudi izvedeno, za ostale dejavnosti pa ne. 
  
Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 
• napotitve so večinoma utemeljene, večkrat pa je potrebno spremeniti stopnjo nujnosti.  

Izvajalci na sekundarni ravni si želijo večjo predhodno komunikacijo s strani izvajalcev na 
primarni ravni. 

• potrebni bi bili natančnejši strokovni kriteriji za napotovanje pod stopnjo nujnosti zelo hitro. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
Poročilo je oddalo 14 od 17 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• čakalne dobe so posledica pomanjkanja programov in prevelikega obsega  pravic glede na obseg 

njihovega financiranja. 
• pomanjkanje zdravnikov 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• odprli so dodatne ambulante in opravili dodatne storitve 
• preusmerjanje pacientov  v druge centre, kjer je preverjeno čakalna doba krajša,  
• izvajalci pa so predlagali tudi sistemske ukrepe, in sicer dodelitev dodatnih programov  
• in zaposlitve novih kadrov. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
• Izvajalci o utemeljenosti napotitev lahko razmišljajo šele po opravljenem pregledu.  

Menijo, da morebitne "neutemeljene« napotitve s strani osebnih zdravnikov izhajajo  
iz stisk bolnikov in svojcev, ki pritiskajo na osebnega zdravnika. Predlagajo oznako na  
napotnici, da je bila izdana na željo pacienta oz. svojca ali pa plačilo neutemeljenega  
pregleda s strani pacienta. 
  

  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo 
  
Poročilo je oddalo 10 od 10 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• čakalne dobe so posledica vsakoletnega  povečanja števila pacientov - število otrok z  

zobno -čeljustnimi nepravilnostmi se povečuje, 
• nezadostno izvajanje preventivnih in interceptivnih posegov na primarnem nivoju, 
• nesorazmerje med razpoložljivimi finančnimi sredstvi in deklariranimi pravicami pacientov 

za ortodontsko zdravljenje,   
• nepravočasna napotitev pacientov k specialistu čeljustne in zobne, 
• neopravičeni izostanki na dogovorjen termin zmanjšujejo učinkovitost zdravljenja, 
• zaradi čakalne dobe specialist čeljustne in zobne ortopedije ne more takoj opraviti storitve  
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pacientu, čeprav bi s tem preprečil nastanek večje nepravilnosti, 
• nizko število specialistov čeljustne in zobne ortopedije v gorenjski regiji,  
• prevelike pravice glede na program in obseg dela, 
• nesodelovanje in neresnost pacientov ni sankcionirana, pacienti ne opravljajo svojih  

dolžnosti oz. ne prihajajo redno na kontrolne preglede, ne skrbijo za ustno higieno,  
ne nosijo redno zobnih aparatov, se pa dobro zavedajo svojih pravic, 

• neopravičeni izostanki na dogovorjen termin zmanjšujejo učinkovitost zdravljenja, 
• premajhno sodelovanje zobozdravnikov za otroško in mladinsko zobozdravstvo, pedontologov,  

zobozdravnikov za odrasle, pa tudi ORL spec., fizioterapevtov, logopedov za izvajanje 
miofunkcijskih vaj. 

• zaradi čakalne dobe specialist čeljustne in zobne ortopedije ne more takoj opraviti storitve  
pacientu, čeprav bi s tem preprečil nastanek večje nepravilnosti 
  
  

Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• konziliarno sodelujejo s šolskimi zobozdravniki, da pošiljajo paciente pravočasno, ne pa  

prezgodaj ali prepozno, spodbujajo šolske zobozdravnike, da pravočasno izvajajo  
preventivne, intercepitvne posege in ukrepe,  

• zaposlili so dodaten kader za organizacijo in izvedbo dela v ordinaciji, 
• že ob vpisu triažirajo paciente glede na razpoložljivo medicinsko dokumentacijo in s  

tem omogočijo tudi preventivno in interceptivno oskrbo pacientov.  
   

Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• v primeru neutemeljene napotitve se pogovorijo z napotnim zobozdravnikom in pacientom, 
• ker starši pritiskajo na zobozdravnike in zahtevajo napotnice, izvajalci predlagajo, da je  
• omogočena napotnica tudi za enkratno napotitev, kajti sedaj se dogaja, da ko izvajalec  

prejme napotnico, tudi če je napotitev neutemeljena, morajo pacienta vpisati v čakalni  
seznam, posledica je daljša čakalna doba. So tudi primeri, ko zobozdravnik ni povsem  
prepričan ali bo ortodontska obravnava potrebna ali ne, ter ali EF indeks presega 15 točk.  
Izvajalci predlagajo, enkratno napotnico, na osnovi katere bi opravili specialistični pregled,  
odprli elektronsko kartoteko ter napisali izvid za zobozdravnika in mu da nadaljnja navodila  
(miofunkcijske vaje, interceptivni ukrepi, opozorila, na kaj naj bo pozoren ob izraščanju zob ipd.), 

• lahka izruvanja zob, naj bi splošni zobozdravniki opravili sami 
• število otrok z zobno - čeljustnimi nepravilnostmi se povečuje 

  
Predlogi izvajalcev:  
• izdajanje napotnic za enkratno uporabo, ortodont opravi specialistični pregled, odpre  

elektronsko kartoteko, napiše izvid za zobozdravnika in ga po potrebi prosi za izdajo  
napotnice za zdravljenje 

• večje število specialistov čeljustne in zobne ortopedije v gorenjski regiji 
• izobraževanje ljudi, ki delajo z otroki o: razvoju zob in čeljustnic ter preventivno  

delovanje že v šoli za starše, v vrtcih, v osnovnih šolah 
• pouk o pravilnih orofacialnih funkcijah, dihanju skozi nos, legi jezika na nebu, žvečenju,  

požiranju za vse starše, zobozdravnike, zdravnike, strokovnjake, ki se ukvarjajo z otroki in  
druge, ki med svojim delom prihajajo v stik z otroki 

• izvajanje interceptivnih ukrepov v otroškem in mladinskem zobozdravstvu ter pedontologiji za 
preprečevanje razvoja ortodontskih nepravilnosti in plačevanje le-teh s strani ZZZS  

• takojšnji dostop do specialista čeljustne in zobne ortopedije v primeru, da se z interceptivnimi 
ukrepi ne da odpraviti ortodontske nepravilnosti 

• obvezen pregled vsaj 1x na leto, saj ni ustrezno, da imajo tisti, ki redno hodijo na pregled in tisti, 
ki jih več let ni na spregled, enake pravice.  
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Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
  
Poročilo je oddalo 45 od 67 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• čakalne dobe so posledica pomanjkanja programov  in prevelikega obsega pravic glede na  

obseg njihovega financiranja. 
• previsoko število opredeljenih zavarovanih oseb 
• staranje prebivalstva 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• prečiščevanje čakalnih knjig 
• izvajanje programa, ki je bil v letu 2018 dodatno omogočen do 20% (več kot 5% programa  

več, je naredilo 43 izvajalcev) 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• ne opravljajo storitev na podlagi napotnic. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
Poročilo je oddalo 7 od 7 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

• staranje prebivalstva 
• povečano število opravljenih operativnih posegov 
• s strani Zavoda zavrnjene napotitve na zdraviliško zdravljenje 
• ozaveščenost zavarovancev glede možnosti odpravljanja zdravstvenih težav s pomočjo 

fizioterapije 
• nekoordinirano napotovanje zavarovancev s strani več različnih naročnikov fizioterapije ( za isto 

patologijo ) 
• neprimeren vrstni red napotitev na diagnostiko in terapijo 
• slabo izpeljana diagnostika 
• naročnik fizioterapijo upošteva zahtevo zavarovanca: ker mu fizioterapija pripada 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 

- izvajane storitev tudi preko dogovorjenega programa. 
  

Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• Iz poročil izvajalcev izhaja, da se še vedno srečujejo s primeri napotitve zavarovane osebe na 

terapijo za isto diagnozo s strani različnih zdravnikov. Načeloma pa izvajalci navajajo, da so  
napotitve na fizioterapijo utemeljene.  
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Poročilo OE Krško 
 

SB Brežice 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• izpolnitev in preseganje dogovorjenega plačanega programa, 
• pomanjkanje kadrovskih, prostorskih, opremskih kapacitet, 
• prenizko ovrednoteni programi. 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• v dejavnostih, kjer so zabeležene daljše čakalne dobe od dopustnih, izvajajo skrajšanje čakalnih  

dob z uvedbo dodatnih ambulant in angažiranjem zunanjih sodelavcev do izpolnitve plačanega  
programa dela, 

• predlagajo dvig cene  za UZ skeleta. 
  

Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
Informacijski sistem  ne omogoča izpisa neutemeljenih napotitev. Za izpis neutemeljenih napotitev  
so zaprosili programsko hišo Infonet, vendar so prejeli naslednji odgovor: »Glede poročanja o 
utemeljenosti zaključka čakalne vrste BIRPIS avtomatsko sporoča te podatke na centralo, tako da NIJZ 
te podatke ima.  
Bojda že nekaj časa pripravljajo rešitev, ki bo omogočala ustanovam, da vidijo te podatke. BIRPIS pa  
pripravljenega izpisa za te podatke nima.« 
  

Zdravstveni domovi 
  
Poročilo so oddali 3 od 3 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni: 
• čakalne dobe so posledica pomanjkanja programov in prevelikega obsega pravic glede na obseg 

njihovega financiranja. 
  

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni: 
• čakalne dobe so posledica pomanjkanja programov in prevelikega obsega pravic glede na obseg 

njihovega financiranja. 
  

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije 
•  premalo strogi kriteriji pri napotitvi, preveliko število napotenih pacientov. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
/ 
  
Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 
Utemeljitev napotitve na delovnem nalogu fizioterapije ni omogočeno.  
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
Poročilo sta  oddala 2 od 2 koncesionarjev.  
  



17 

 

Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• ne presegajo najdaljših dopustnih čakalnih dob. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
 /  
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
• večjih  odstopanj v utemeljenosti napotitev s strani izbranih zdravnikov ne ugotavljajo. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo 
  
Poročilo je oddalo 3 od 3 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• premalo število ortodontov, glede na potrebe po ortodontski terapiji, 
• preširoke pravice pacientov do terapije, 
• omejen program, 
• opredeljena neupravičena stopnja nujnosti na napotnici, 
• neupravičene odsotnosti pacientov. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
/ 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• V veliki večini so pacienti utemeljeno napoteni na ortodontsko terapijo, z izjemo redkih, ki dobijo  

napotnico pod "hitro" zaradi starosti pacienta in dolgih čakalnih dob. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
  
Poročilo je oddalo 15 od 15 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• omejen program, 
• veliko število opredeljenih pacientov, 
• pomanjkanje programov in prevelik obseg pravic glede na obseg njihovega financiranja, 
• starostna struktura  opredeljenih zavarovanih oseb (vse starejša populacija). 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
/ 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
•  ne opravljajo storitev na podlagi napotnic. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
Poročilo sta oddala 2 od 2 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• premalo  programa glede na število napotitev. Poveča se na primer program OP kolkov, kolen,  
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ramen, hrbtenic, ne poveča pa se programov FT. Tudi če se podelijo novi programi, se ti ne 
začnejo dovolj hitro izvajati ali pa ne izpolnijo pogodbenega plan, 

• neplačevanje preseganja programov, 
• preveč napotitev glede na število programov, 
• nekateri pacienti prihajajo, ker jim to pripada enkrat letno, ker sami ne prevzamejo odgovornosti  

za svoje zdr. stanje, 
• premalo preventivnih programov, 
• slabo pregledani in diagnostično obdelani pacienti, ki se nenehno vračajo, ker niso pravilno  

zdravljeni(v skladu s smernicami); prepogosto se skuša zdraviti "izvide diagnostičnih preiskav",  
namesto pacienta. Krivda je tako na strani napotnih zdravnikov, kot tudi na strani 
fizioterapevtov, 

• strokovno neutemeljene napotitve, tudi avtomatizmi (npr. vse OP karpalnega kanala 
potrebujejo fizioterapijo). 
  

Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• Izvajalci si želijo manj birokracije 
• Dodatna triaža po svežih poškodbah in operativnih posegih pri stopnji nujnosti "zelo hitro" saj je  

pri rehabilitaciji poškodb in rehabilitaciji po operativnih posegih lahko velika razlika glede na 
stanje in obseg poškodbe oz. operativnega posega, 

• Dodatna triaža za vse stopnje nujnosti, vsi 1. obiski pacienta pri fizioterapevtu bi morali biti  
zagotovljeni kmalu po prejemu delovnega naloga in pred samim nastopom na fizioterapevtsko  
obravnavo. Predvsem zaradi prvih usmeritev in navodil pacientom, da SAMI poskrbijo za tisti del  
zdravljenja, ki je v njihovi moči. Ob tem se izvede  ustrezna triaža, prva ocena stanja in se postavi  
fizioterapevtski program za katerega datum se določi po triaži, 

• Predlog uvedbe nove storitve TERAPEVTSKA VADBA, ki je odlična rešitev za paciente, ki 
potrebujejo za izboljšanje svojega stanja predvsem ustrezne terapevtske vaje (kronične 
bolečine, fibromialgija, revmatična obolenja, skolioze, stanja zaradi zastarelih poškodb oz. 
obolenj...). Razporedi se jih s triažo ob prvem posvetovalnem obisku in se s tem izognemo 
poslabšanju njihove zdravstvene problematike. 
  

 Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• Utemeljenost napotitev je sporna največkrat le zaradi čakalnih vrst, saj se dostikrat fizioterapevti 

ne ukvarjajo več z akutno problematiko, ampak je terapija ciljana na posledice akutnega stanja. 
S skrajšanjem čakalnih vrst bi bil ta problem rešen. 
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Poročilo OE Ljubljana 
 

SB Trbovlje 
  
Vzroki za čakalne dobe: 

pomanjkanje zdravniškega kadra oz. nosilcev programov in zato oteženo planiranje ambulant  - 
razporedi dela za tekoči mesec so znani v začetku meseca. 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob:   
• plačilo po realizaciji za storitve UZ, RTG, CT ter opravljene točke v specialističnih ambulantah 

tekoče in stalno iskanje sodelavcev (zdravnikov nosilcev programov), redno objavljanje prostih 
delovnih mest, sklepanje podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci, dodatna izobraževanja 
zaposlenih za pridobitev specialnih znanj (licenc), saj največjo omejitev predstavljajo razpoložljivi 
kadrovski resursi. 
  

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev:  
Utemeljenost napotitev izvajajo v posameznih ambulantah oz. oddelkih bolnišnice, kjer tudi opravljajo 
triažiranje napotnic. 

  

V okviru poziva Ministrstva za zdravje, s katerim so se na bolnišnice obrnili z zaprosilom za 
mnenje glede na načrtovanje sprememb na področju zakonodaje, ki ureja vodenje čakalnih 
seznamov, pa je predstojnik internega oddelka opozoril tudi na naslednje: 

• da je za izvajalce na sekundarni ravni nujna ureditev strokovnih razlogov za stopnjo nujnosti 
ZELO HITRO, saj izvajalci opažajo, da se vse prepogosto ta stopnja izkorišča tudi za agresivnejše 
bolnike, ki tako prejmejo napotnico z višjo stopnjo nujnosti iz osebnostnih in ne strokovnih 
razlogov, 

• da je nujna ureditev nabora obvezne diagnostike napotnega/izbranega zdravnika pred 
napotitvijo na specialističen pregled ali preiskavo, 

• da je nujna ureditev nabora strokovnih razlogov, za napotitev na specialistični pregled ali 
preiskavo. 

  

Ocenjujemo, da dokler bodo čakalne dobe naše bolnišnice, krajše od čakalnih dob drugih bolnišnic, in 
bo nacionalni priliv novih pacientov vsak mesec višji od kapacitet izvajalcev, bo tudi priliv novih 
pacientov v Splošno bolnišnico Trbovlje še nadalje rastel.   
  
  

PB Idrija 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
•  ne presega dopustnih ČD. 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob:  
• ne izvajajo ukrepov, saj v nujnih primerih pridejo pacienti lahko v obravnavo takoj in sicer v 

dežurno službo - brez napotnice. 
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
Vsa psihiatrija,  razen program zdravljenja odvisnosti, se naroča preko enega VZS-ja. Navedeno močno 
otežuje pravilno e-naročanje k ustreznemu izvajalcu (gerontopsihiatrija, demenca…), zato je v primeru 
psihiatrije še vedno najprimernejše naročanje po telefonu, ki omogoča  komunikacijo. Pacienti na 
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psihiatriji praviloma potrebujejo tudi spremljevalca, kar dodatno otežuje usklajevanje terminov 
pregledov. 
Dodaten problem izvajalec vidi v tem, da napotni zdravniki napotujejo paciente (na hospitalno oz. 
ambulantno obravnavo) brez oznake VZSja na napotnici. VZS za odvisnosti (1044) je uporabljen samo 
izjemoma, sicer se uporablja praviloma VZS 1040. 
  

CZBO Šentvid 
  
Vzroki za čakalne dobe:  
• Ne presega dopustnih čakalnih dob. Naročajo v roku 1 tedna. 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob:  
Ukrepov ni, ker ni dolgih čakalnih dob. 
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
Naročajo tekoče v roku enega tedna, podaljšanje roka naročanja je na željo bolnika. 
  

UPK Ljubljana 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
•  ne presega dopustnih čakalnih dob.  

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob:  
• proaktivno spremljanje trendov in gibanja 
• organizacijsko tehnični ukrepi 
• prerazporejanje kadrov 

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev:  
• Paciente s stopnjo ZELO HITRO obravnavajo URGENTNO 

  

MKZ Rakitna  
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• večji priliv napotitev za prvi pregled pri kliničnem psihologu 
• prenaročanje pacientov na njihovo željo (zaradi dopustov) 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• poostren nadzor nad odpovedanimi termini ter pomikanje čakalne vrste. 

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
• napotitve, ki ne ustrezajo VZS, se pošljejo v dopolnitev napotovalcem. 

  

UKC Ljubljana 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
Izvajalec je poslal poročilo za deset klinik, v okviru katerih je vključeno 160 VZS-jev.  
Najpogostejši vzroki za čakalne dobe so: 
• pomanjkanje kadra in odsotnost zdravnikov (porodniška, bolniška, upokojitve, odhodi 

zdravnikov), 
• premalo odobrenega programa s strani ZZZS, 
• večje število napotitev, neutemeljene napotitve, 
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• večji obseg napotnic s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, 
• nezadostnost ali nezadovoljivost priložene zdravstvene dokumentacije, ki bi dovoljevala 

triažiranje bolnikov za ambulantne preglede z oznakami "zelo hitro" in "hitro" 
• stalni povečan dotok bolnikov zaradi povečanja incidence bolezni ob staranju prebivalstva 
• dotok bolnikov iz drugih regij, 
• povečano število kompleksnejših primerov, potrebe po daljši in zahtevnejši obravnavi bolnikov, 
• večje število kontrolnih pregledov zaradi uspešnosti presejalnih programov (SVIT), 
• premalo izkoriščena mreža specialistov na sekundarni ravni (maksilofacialna in oralna kirurgija) 
• pomanjkljiva oz. neobstoječa sekundarna mreža (endokrinologija, nevrokirurgija), 
• neurejena sekundarna mreža specialistov v ljubljanski regiji - vračilo koncesij 

(dermatolvenerologija), 
• priliv bolnikov, ki potrebujejo terciarno obravnavo, ki je mogoča le v UKC Lj, 
• pomanjkanje in iztrošenost opreme, 
• prostorska stiska (hematološki pregled, kirurgija - rekonstrukcije dojk), 
• želje bolnikov, odpovedi dogovorjenih terminov, prelaganje dogovorjenih terminov (operacije 

žolča, kile, proktologija), 
• pritiski na krajšo hospitalizacijo - posledično več potrebnega ambulantnega zdravljenja 

(nevrorehabilitacija), 
• daljši izpad program zaradi okvare opreme (PET CT, MR, CT), 
• nove administrativne obremenitve/zahteve. 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
Izvajalec je pri posameznih VZS-jih navedel predvidene kratkoročne aktivnosti za skrajševanje čakalnih 
dob in potrebne dolgoročne ukrepe, ki bi ob nespremenjenem napotovanju pomenili skrajšanje 
čakalnih dob oz. ohranjanje čakalne dobe pod dopustno. Na nekaterih VZD-jih so navedeni tudi učinki 
že sprejetih aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob. 
• uvedba ločenih urgentnih obravnav bolnikov, 
• vključevanje specializantov v delo,  
• dodatni programi, 
• dodaten kader (zdravniki, medicinske sestre, zdr. administrativni kader), 
• dodatno plačilo za delo izven rednega delovnega časa, 
• dodatna medicinska oprema, op. dvorane, 
• dodatne ambulante, dodatni  prostori, 
• višje vrednotenje storitev, 
• plačilo po realizaciji, 
• ustrezna informacijska podpora, 
• uvedba dvoizmenskega turnusa (z dodatnim kadrom), 
• več ambulantne triaže, 
• reorganizacija internih delovnih procesov, 
• urgentno zapolnjevanje, v zadnjem trenutku nastalih prostih mest, 
• ažurno urejanje/čiščenje čakalnih seznamov, 
• preusmerjanje bolnikov v regijske bolnišnice, 
• telefonske konzultacije z napotnimi zdravniki , 
• potrebne sistemske na nivoju države strateško načrtovanje širjenja programov, izobraževanja 

kadrov in ureditve košarice pravic. 
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
Preveč neustrezno napotenih pacientov (maksilofacialna in oralna kirurgija); neustrezne napotitve 
bolnikov na pregled v nevrokirurško ambulanto z oznakami zelo hitro in hitro; povečanje števila 
napotitev s stopnjo nujnosti zelo hitro, pretriažiranih v hitro ali redno (vaskularna nevrologija in 
intenzivna nevrološka terapija); povečano število neupravičenih napotitev s stopnjo nujnosti zelo hitro 
(pediatrija -UZ diagnostika). 
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Pri ostalih VZS izvajalec v poročilu eksplicitno ne navaja ugotovitev glede utemeljenosti napotitev. 
  
  

OI Ljubljana 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• ne presega dopustnih čakalnih dob. 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
Povečuje se incidenca, indikacije za obravnavo bolnikov se širijo, načini zdravljenja so vedno bolj 
zahtevni (sofisticirani), administrativno delo zdravnikov se veča, dosedanja digitalizacija medicine žal 
še ni naredila procese bolj vitke, zaposlitve ne dohajajo povečanega obsega dela, zato je vedno težje 
ohranjati dopustne čakalne dobe. 
  
Dosedanji splošni ukrepi za preprečevanje čakalnih vrst so se pokazali učinkoviti, a so seveda limitirani: 
-        permanentna racionalizacija dela 
-        optimizacija procesov in kolegialnost 
-        prerazporejanje specialistov, zaposlovanje po pogodbi 
-        odpiranje dodatnih popoldanskih ambulant 
-        odrejanje dodatnih nadur in drugi organizacijski ukrepi. 
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
Splošni ukrep je povečanje medicinskega znanja iz onkologije na vseh ravneh (primarni nivo, 
sekundarni in terciarni). 
Specifični ukrep pa je, da je bolnik obravnavan na multidisciplinarnem konziliju in diagnostično 
obdelan že pred prihodom na Onkološki inštitut Ljubljana. 
  

URI Soča 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
VZS: 2535P Celostna rehabilitacija oseb s kronično nerakavo bolečino 

• pozna uvedba financiranja programa , 
• premajhen obseg programa, 
• potrebno je bilo usposobiti člane  tima, 
• veliko število pacientov 

  
V čakalni seznam VZS 2535P Celostna rehabilitacija oseb s kronično nerakavo bolečino je bilo v prvi 
polovici leta 2019 vpisanih 441 pacientov, kar je 5% več kot v enakem obdobju leta 2018, ko je bilo 
vpisanih 420 pacientov. Iz Podatkov o številu obravnavanih pacientov je razvidno, da je bilo v prvih 
šestih mesecih leta 2019 obravnavanih 59,4 % celoletne lanske realizacije obravnav. Predvidena 
čakalna doba  je tako ob koncu prvega polletja 2019 znašala za stopnjo nujnosti hitro 2 leti in 5 
mesecev, ter za stopnjo nujnosti redno 2 leti in 6 mesecev (vir: Analiza, metodologija IVZ, pričakovana 
čakalna doba). 
Pričakovano se je realizacija števila obravnav povečala, vendar se trend vsakoletnega povečevanja 
števila vpisov v čakalni sezam še vedno ni umiril, zaradi česar se pričakuje, da se bodo čakalne dobe 
zniževale počasi in skladno z navedenimi dejstvi. 
  
  
VZS: 2536 Fizikalna in rehabilitacijska medicina (terc. nivo); preseganje za 30 dni (zelo hitro) 

• naraščanje števila napotitev s stopnjo nujnosti zelo hitro. Glede na izvedeno analizo je bila 
pri 40% pacientov, ki se statistično vodijo pod oznako nujnosti »zelo hitro«, spremenjena 
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stopnja nujnosti v »hitro«, vendar so bili podatki o njihovi čakalni dobi zajeti pod kategorijo 
»zelo hitro«, kar je popačilo podatek o čakalni dobi. Glede na navedeno bomo preverili 
napako tako, da bodo podatki prikazani realno. 

  
VZS: 2519P Celostna rehabilitacija pacientov po možganski kapi; preseganje za 30 dni (hitro) 

• v letu 2018 se je število napotnic v primerjavi z letom prej povečalo za 19,4 %. 
V okviru VZS 2519P delujejo tedensko 3 ambulante, v vsaki od njih je dnevno pregledanih 
13 do 14 pacientov. Delo opravljajo trije zdravniki, ki glede na zahtevnost populacije (in 
posledično obširnost dokumentacije) v poprečju za vsakega pacienta porabijo bistveno več 
časa, kot je to določeno s časovnimi  normativi (20 minut na pacienta). V navedenih 
ambulantah narašča tako število vpisanih pacientov, kot število pregledanih pacientov, 
zato se končno stanje čakajočih bistveno ne spreminja. 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
VZS: 2535P Celostna rehabilitacija oseb s kronično nerakavo bolečino: 
• ker trenutna situacija ne kaže na pomembno skrajšanje čakalnih dob in ker se tudi v letu 2018 

nakazujejo trendi povečanega napotovanja,  so sprejel tudi dolgoročni načrt skrajševanja 
čakalne dobe in sicer:  v letu 2019 bodo predlagali še en dodatni tim, ki bi lahko v polni sestavi 
začel z delom v mesecu septembru 2019,  

• v letu 2018 so pričeli s pripravo vse ustrezno dokumentacijo za začetek postopka javno-
zasebnega partnerstva za izgradnjo nove klinike za zdravljenje kronične nerakave bolečine (v 
proračunu MZ ni sredstev za izgradnjo te klinike), saj obstoječi prostori več ne omogočajo 
kakovostnega dela in širjenja programa kronične bolečine. Klinika bo zgrajena v sredini leta 2020. 
Realno je pričakovati, da bo problematika obravnave pacientov s kronično nerakavo bolečino 
urejena v prvi polovici 2021. 

  
VZS: 2536 Fizikalna in rehabilitacijska medicina (terc. nivo) 
• Pregledali bodo vse paciente s stopnjo nujnosti zelo hitro in pri tistih, kjer je bila stopnja nujnosti 

spremenjena v hitro, popravili podatke na čakalnih seznamih. 
  
VZS:  2519P Celostna rehabilitacija pacientov po možganski kapi: 
•  v 2019 bodo povečali število vabljenih in hkrati izvedli analizo vzrokov za povečanje 

napotovanja, ter do konca leta zmanjšali čakalno dobo v dopustne okvire. Glede na hkratno 
povečevanje vpisov števila pacientov, kljub povečani realizaciji ob enakih razpoložljivih virih in 
ravni kakovosti, pa ni pričakovati bistvenih zmanjševanj čakalnih dob. 

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
V primerih neutemeljenih napotitev, bodo o tem pisno  obveščali napotovalce. 
  

Zdravstveni domovi 
  
Poročilo je oddalo 17 od 18 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni: 
• ker imajo za posamezne VZS  pogodbenega izvajalca, ne morejo zagotoviti stopnje nujnosti zelo 

hitro, 
• povečane potrebe pacientov zaradi demografskih sprememb, večje osveščenosti in zahtev 

pacientov ter razvoja medicinske stroke,   
• pomanjkanje programov in prevelik obsega pravic glede na njihov obseg financiranja, 
• povečano število napotitev, ponovne napotitve, 
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• možnost e-naročanja zunanjih pacientov iz drugih bližnjih občin, 
• pacienti ne sporočajo odsotnosti, odpovedi  termina, 
• pomanjkanje zdravnikov specialistov. 

  

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni: 
• vzrok za dolge čakalne dobe za protetiko je starost populacije, 
• velike potrebe prebivalstva, veliko opredeljenih pacientov na zobozdravnika, 
• presežene čakalne dobe so tudi posledica prevelikega obsega pravic glede na obseg njihovega 

financiranja. 
  

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije: 
• premajhno število financiranih programov, 
• veliko število napotitev s strani zdravnikov pod stopnjo nujnosti »zelo hitro« in »hitro«,  
• pacienti iz sosednjih občin, prihajajo zaradi krajše čakalne dobe pod stopnjo nujnosti »zelo hitro« 

in zaradi boljše opremljenosti, 
• prevelik pritisk pacientov po operativnih travmatoloških in ortopedskih posegih, 
• trenutno št. izvajalcev ne uspe zadovoljiti vseh potreb napotenih pacientov - hitro zasedanje 

prostih terminov, ki so na voljo, 
• neutemeljene napotitve. 

  

d. Za dejavnost ortodontije: 
     -    ortodontski pregled  - prvi - pomanjkanje izvajalcev, 
• prevelik razkorak med potrebami po zdravljenju in programom. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
• okrepitev kadrovske zasedbe, 
• ozaveščanja o tem, da pacienti sporočijo izostanek od termina, 
• zavzetost ter kompetence odgovornih oseb za vodenje čakalnih seznamov, 
• spremljanje in sprotno čiščenje čakalnih seznamov, planiranje razporedov različnih stopenj 

nujnosti v čakalnih seznamih glede na pretekle izkušnje in potrebe pacientov, 
• večje število financiranih programov v posameznih dejavnostih, 
• opominjanje zdravnikov glede presojanja komu dodeliti stopnjo nujnosti »zelo hitro« in »hitro«, 
• realizacija programa nad pogodbeno opredeljenim, 
• ozaveščanje o pomembnosti preventive. 

  
Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 
• tovrstni ukrepi niso v pristojnosti izvajalcev.  Prav tako izvajalci ne odločajo o strokovni 

pristojnosti napotnih zdravnikov, 
• primerno bi bilo pogosteje izvajati triažo, povečati nadzor nad izdajanjem delovnih nalogov in 

napotnic s stopnjo nujnosti "zelo hitro" in "hitro", 
• predlagajo spremembo Zakona o pacientovih pravicah, kjer bi še podrobneje določil dolžnosti 

pacientov (pravočasno obvestilo izvajalca o morebitnem izostanku) in še podrobneje določil 
posledice, če izostanka ne opravičijo, 

• predlagajo večjo doslednost pri izbiri stopnje nujnosti napotnih dokumentov.  
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
Poročilo je oddalo 87 od 87 koncesionarjev.  
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Poročilo je oddalo 12 koncesionarjev s področja psihiatrije od 17. Večina navaja, da se razlogi za 
čakalne dobe niso spremenili. 
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo:  
•  vse večji dotok pacientov v ambulanto in njihova odločitev za izbiro izvajalca kljub obveščanju, 

da je pri njem dolga čakalna doba. 
• pri operativnih posegih  je eden od vzrokov za preseganje dopustnih čakalnih dob izbira 

pacientov kasnejšega termina in sicer na njihovo željo, delno pa tudi zaradi  medicinsko 
pogojenih razlogov, 

• premajhen pogodbeno dogovorjeni  program , 
• premalo zdravnikov specialistov, 
• pacienti želijo zdravstvene storitve pri določenemu zdravniku ter so tako pripravljeni tudi 

počakati, 
• povečano število napotitev , staranje prebivalstva ter zato povečane potrebe po zdravstvenih 

storitvah, 
• večkrat želijo pacienti pregled na določen poznejši datum, 
• preveč napotenih s stopnjo nujnosti zelo hitro in hitro, 
• na področju dermatologije je v osrednjeslovenski regiji premalo izvajalcev , 
• na področju psihiatrije število pacientov narašča zaradi neugodnih družbenih razmer, prevelika 

socialna ogroženost in preobremenjenost ljudi, 
• pacienti se vračajo na manj intenzivne obravnave, določeni pa potrebujejo vse življensko 

obravnavo, 
• premalo preventive, 
• izgorelost zdravnikov, 
• premalo vzpodbud za uspešno delo (finančne vzpodbude, primeren odnos MZ in ZZZS do 

izvajalcev, upoštevanje pripomb izvajalcev), 
• obremenjenost z nepotrebnim administrativnim delom (tudi z novimi nedodelanimi 

računalniškimi programi) 
  

Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so:  
• realizacija celotnega rednega in dodatnega  programa  
• usmerjanje pacientov k drugemu izvajalcu s krajšo čakalno dobo,  
• podaljšanje ordinacijskih časov, 
• uskladitev  terminov po stopnji nujnosti glede na število pacientov, 
• Pogovor s pacientom o utemeljenosti preložitve preiskave, seznanitev pacienta, da je potrebno 

preiskavo izvesti ob točno določenem času glede na stopnjo nujnosti, 
• Prošnja za povečanje obsega programa. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so:  
• del krivde za neutemeljene napotitve je  na samih pacientih, ki preko IOZ izsiljujejo napotnice, 
• pacienti lahko poiščejo pomoč psihiatra z napotnico ali brez. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo 
  
Poročilo je oddalo 4 od 17 koncesionarjev.  
Ne navajajo bistvenih sprememb glede na prejšnje poročilo.   
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• prevelik obseg pravic glede na obseg financiranja, 
• premalo programov, terapevtov in sredstev  financiranih s strani ZZZS, 
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• povečanje pravic iz OZZ (protetika), je povzročilo zmanjšanje dostopnosti, 
• pacienti ne odjavijo terminov, 
• več napotnic  za isti obseg programa, 
• pri cca. 50% mladine ugotovljene ortodontske nepravilnosti. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so:  / 
Kot predlog za skrajševanje čakalnih dob izvajalci navedejo potrebo po sistemskih ukrepih v javni 
zdravstveni mreži. 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• v 90 do 100 % so napotitve utemeljene, utemeljenost pod stopnjo redno se izboljšuje 

(ortodontija) 
• pri majhnem deležu neutemeljenih gre za pritisk oz. zahteve  pacientov. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
  
Poročilo je oddalo 17 od 131 koncesionarjev.  
Ne navajajo bistvenih sprememb glede na prejšnje poročilo.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• prevelik obseg pravic glede na obseg financiranja, 
• premalo programov financiranih s strani ZZZS, 
• veliko število opredeljenih - omejen program, 
• povečanje pravic iz OZZ (protetika), je povzročilo zmanjšanje dostopnosti, 
• pacienti ne odjavijo terminov. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so:  / 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
•  ne opravljajo storitev na podlagi napotnic. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
Poročilo je oddalo 27 od 29 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• izkoriščanje stopenj nujnosti (preveč napotitev pod "hitro"), 
• staranje prebivalstva,  podaljševanje  delovne dobe in posledično več patologije, 
• povečuje se število  športnih  poškodb, 
• premalo in neenakomerno porazdeljen program, 
• povečano št. operacij brez zagotavljanja nadaljnje rehabilitacije, 
• večja osveščenost (pacienti zahtevajo fizioterapijo, ker jim pač pripada), 
• večje število napotenih na obravnavo v primerjavi z odobrenim programom, 
• pacienti se prenaročijo na kasnejši termin na lastno željo. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• pacientom, ki ne želijo in ne morejo čakati na fizioterapevtsko obravnavo dlje od dopustne 

čakalne dobe so usmerjeni k izvajalcu, kjer je čakalna doba krajša, 
• uskladitev terminov po stopnji nujnosti glede na število pacientov, 
• Realizacija enkratnega dodatnega programa, 
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• ažurno vodenje čakalnih seznamov in brisanje  oseb, ki na storitev ne pridejo po preteku 24 ur 
in se ne opravičijo. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• potreben bi bil večji nadzor nad izdajo delovnih nalogov (specialist in osebni zdravnik napišeta 

vsak svoj delovni nalog), 
• predpisovanje več delovnih nalogov na isti dan z različno diagnozo, 
• ponovne napotitve za isto diagnozo s strani različnih napotnih zdravnikov. 

  
Pri kroničnih pacientih je fizioterapija kot oblika lajšanja težav in zmanjševanja simptomov velikokrat 
slabše učinkovita in včasih tudi nepotrebna, saj ne more vplivati na izvor pacientovih težav. V takih 
primerih bi bili bolj učinkoviti predvsem  preventivni programi za krepitev fizične kondicije, 
zmanjševanje telesne teže, prilagoditve okolja in krepitev duševnega zdravja. Z napotitvijo takih 
pacientov na preventivne programe namesto na fizioterapijo bi lahko zagotovili pravočasno obravnavo 
ostalim. 
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Poročilo OE Maribor 
 

SB Ptuj 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• kadrovsko pomanjkanje zdravnikov specialistov, 
• povečan prihod pacientov iz drugih regij, saj je čakalna doba v SB Ptuj v primerjavi z dolžino 

čakanja pri drugih izvajalcih v bližnji okolici, najkrajša, 
• razlog za nad dopustno čakalno dobo je v tem, da specialistične preglede opravljajo pogodbeni 

izvajalci enkrat na mesec, 
• čakalna doba za področja v UZ ambulanti je nad dopustno zaradi napotitev v UZ ambulanto, tako 

koncesionarjev kot javnih zavodov v okolici, ki v večini ne ponujajo omenjenih UZ preiskav na 
napotnico, ampak običajno samo kot samoplačniško storitev, saj je točkovna vrednost preiskav 
po SNBO  podvrednotena, 

• kljub daljši čakalni dobi pacienti želijo počakati na pregled in operacijo v SB Ptuj (izbira 
določenega zdravnika). Ob tem podpišejo izjavo, 

• povečano število naročenih pacientov in  prenizek obseg programa glede na potrebe. 
  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• izvajanje  enkratnega dodatnega programa za skrajševanje čakalnih dob, iskali so  notranje ter 

dodatne zunanje izvajalce, ki bi pomagali pri izvajanju zdravstvenih storitev tako v rednem kot 
tudi izrednem delovnem času, 

• predlogi za širitve programov v dejavnostih, kjer so bili zmožni opraviti večji obseg   programa 
oziroma oskrbeti večje število pacientov. 

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev 

• / 
  

PB Ormož 
  
Vzroki za čakalne dobe 
• Nimajo čakalne dobe nad dopustno 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob 
/ 
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev 
/ 
  
  

UKC Maribor 
  
Vzroki za čakalne dobe 
     - pomanjkanje zdravnikov in medicinskih sester, 
     - pomanjkanje števila operacijskih dvoran in sredstev za nakup sodobnejše opreme, 
     - prednostna obravnava rakastih pacientov,  
     - vedno starejša populacija s pogostejšimi težavami, 
     - preveliko naročanje bolnikov s primarnega nivoja, 
     - prevelik priliv pacientov glede na operativne zmožnosti. 
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Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob 
     - zagotoviti ustrezno število zdravnikov specialistov in medicinskih sester v skladu s Finančnim 
načrtom, 
     - zagotoviti večje kapacitete prostorov v skladu s Finančnim načrtom, 
     - podali bodo vlogo za pridobitev EDP, 
     - natančnejši pregled čakalnih seznamov,  
     - pregled ustreznosti indikacij za operacije,  
     - predlog za obravnavo bolnikov v drugih ustanovah, kjer izvajajo enake posege, 
     - pogovor z bolniki glede drugih možnosti zdravljenja, 
     - razbremenitev obstoječega kadra nepotrebnega dela, 
     - dodatne ambulante (povečan obseg dela) in opravljanje operacij izven delovnega časa, 
     - izdelana so bila priporočila za izbrane zdravnike za napotitev bolnikov v nekatere ambulante (koga 
in kdaj, s kakšno stopnjo nujnosti). 
           
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev 
     - marsikateri bolnik po nepotrebnem čaka na pregled, s tem pa izgublja čas sam in hkrati podaljšuje 
čakalne dobe drugim pacientom, zato se bo dodatno obvezno izobraževalo zdravnike, ki bolnike 
nepravilno napotujejo. 
  

Zdravstveni domovi 
  
Poročilo je oddalo 4 od 5 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni: 
• po vzpostavitvi e-naročanja prihaja do ogromnega priliva pacientov iz drugih zdravstvenih 

organizacij, 
• prevelik pritisk pacientov na določene ambulante (ne želijo drugam),  
• vedno več ortodontskih anomalij, kar je posledica načina življenja, 
• paradontološka obolenja v porastu (sistemska obolenja)  
• pogodbeno delo specialistov,  
• čakalne dobe so predvsem posledica pomanjkanja programov in prevelikega obsega pravic glede 

na financiranje, kakor tudi pomanjkanje kadrov, zlasti specialistov. 
  

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni 
• pomanjkanje dodatnih programov in prevelik obseg pravic pacientov. 

  

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije 
/ 
  
 Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
/ 
  
Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 
• osebni zobozdravniki pošiljajo preveč napotnic (neprimerne indikacije ali povsem neprimerno 

pripravljeni pacienti - slaba ustna higiena, nesanirano zobovje). Napotnice izdajajo po sistemu 
''za vsak slučaj''. Predlagamo omejitev izdajanja napotnic pri osebnih zobozdravnikih, 

• velikokrat neutemeljene napotnice s stopnjo nujnosti "nujno"; ukrep: obvestilo po telefonu ali 
pisno napotnemu zobozdravniku, da je stopnja nujnosti neutemeljena, kar pa v večini primerov 
ne zaleže, nakopljemo si le jezo pacientov. 
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Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• neustrezen in neživljenjski sistem naročanja, 
• veliko število pacientov, ki želijo na pregled v njihovo ambulanto, 
• premalo dodeljenega programa, 
• prevelik obseg pravic glede na obseg financiranja, 
• večje število napotovanj na sekundarni nivo, 
• pomanjkanje specialistov, 
• starost prebivalstva se povišuje, zato so potrebe po storitvah vedno večje, 
• želja pacienta za obravnavo pri točno določenem zdravniku. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• usmerjanje pacientov na pregled k drugim izvajalcem s krajšo čakalno dobo, 
• organizacijski ukrepi - ob preklicu termina  s strani pacienta, nemudoma le-tega zapolnijo, 
• v primeru plačila preseganja programa odprtje dodatnih terminov, 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
• glede na sedanji sistem naročanja jih ni, 
• pogosto so napotitve pod zelo hitro neutemeljene, 
• neopravičene so vse napotitve pod stopnjo nujnosti 2 ali 4 za otroke in mladostnike, ki so že 

obravnavani pri specialistu otroške in mladostniške psihiatrije v drugih ustanovah, 
• primarni zdravnik napoti vedno, kadar misli, da zdravljenju ni kos ali zaradi pomanjkanja časa in 

znanja. Bolje je da napoti, kot da ostane bolnik nepreskrbljen, 
• napotitve  so skoraj vse pod stopnjo nujnosti ''zelo hitro'' in " hitro", kar je v dosti primerih 

neutemeljeno ter ni argumentirano s strani osebnega zdravnika, 
• neutemeljene napotitve so posledica zahtev in pritiskov zavarovancev na osebnega zdravnika. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo 
  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• pomanjkanje programov , 
• prevelik obseg pravic glede na obseg financiranja. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
/ 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• izvajalci ugotavljajo, da so v velikem deležu napotitve utemeljene, 
• v določenih primerih ortodontskega zdravljenja so napotitve neutemeljene  - prezgodnje in 

neselektivne napotitve. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
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• veliko število opredeljenih pacientov, 
• pomanjkanje programov, 
• prevelik obseg pravic glede na obseg financiranja, 
• večje potrebe po protetičnih storitvah (staranje prebivalstva). 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
/ 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 

• ne opravljajo storitev na podlagi napotnic. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• za isto bolezensko stanje iste zavarovane osebe napotuje več naročnikov, 
• zdravniki pišejo na isti datum dva ali več delovnih nalogov za istega pacienta, 
• premajhen obseg odobrenega programa, napoteno je več pacientov kot jih v skladu z normativi 

lahko sprejmejo. 
• ni izdelanih kriterijev za stopnje nujnosti, zato pod ZELO HITRO pišejo za vse diagnoze in 

posledično čakajo pacienti po operacijah in poškodbah, 
• število pacientov narašča, saj je vedno več starejših ljudi, ki imajo težave, mreža ni usklajena s 

potrebami zavarovancev, premalo fizioterapevtskih timov. 
  

Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• za skrajšanje čakalnih dob za napotene pod "hitro" so namenili več mest v mesečni kvoti, a se je 

število bolnikov z napotitvijo "hitro" že skoraj izenačilo  z napotitvijo "redno". 
  

 Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• izvajalci fizioterapije nimajo pristojnosti  za  odločanje o utemeljenosti napotitve, saj so pacienti 

predhodno pregledani in diagnosticirani s strani zdravnikov, ki izdajo delovne naloge. 
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Poročilo OE Murska Sobota 
 

SB  Murska Sobota 
  
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• pomanjkanje zdravnikov na določenih področjih. Na nekaterih področjih imamo le enega 

zdravnika specialista. 
• veliko število je kontrolnih pregledov, kateri morajo biti opravljeni v določenem časovnem 

obdobju, zaradi nadaljnjih medicinskih indikacij. Pacienti rabijo preglede prednostno. Posledično 
se ne morajo opravljati prvi pregledi, kar bi lahko skrajšalo čakalne dobe. 

• ker je veliko zdravnikov specialistov razporejenih po drugih deloviščih, prav tako opravljajo delo 
še na oddelkih, se čakalne dobe podaljšujejo. 

• iz naših evidenc je še vedno 10 do 15% naročenih pacientov, ki ne pridejo na pregled, se ne 
opravičijo in ne prenaročijo.  

• nekateri pacienti so v čakalnih vrstah več kot je dovoljeno, ker morajo opraviti še določene 
predoperativne preiskave ali druge preglede, kljub temu, da so navodila drugačna in bi jih mogli 
črtati iz seznama v roku 24 ur kot »neustrezno zdravstveno stanje«. Naši zdravniki se za to ne 
odločajo.  

• dogaja se tudi, da se v nekem obdobju opravlja en VZS zaradi skrajšanja čakalne dobe, nato pa 
se na račun tega podaljšuje drugi VZS. Rešitev bi bila bolj porazdeljeno opravljanje VZS. 

• pomanjkanje zdravnikov na določenih področjih (le en zdravnik za področje). 
• Uvedba stopnje nujnosti "zelo hitro". Zaradi uvedbe omenjene stopnje nujnosti smo morali 

zagotoviti dodatne termine in istočasno zamikati termine za bolnike s stopnjo nujnosti "hitro" in 
"redno". (Na podlagi 4. čl. Pravilnika se stopnja nujnosti "zelo hitro" določi, kadar je zdravstveno 
stanje zavarovane osebe tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v štirinajstih dneh ali ob 
sumu na maligno bolezen. 

• posledično se podaljšujejo stopnje nujnosti hitro in redno. 
• pomemben vzrok za čakalne dobe je to, da določene VZS-je v naši bolnišnici opravlja zelo malo 

število zdravnikov (1 do 3) in pokrivajo celotno Pomursko regijo. Število pacientov je preveliko. 
  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• za skrajšanje čakalnih dob bi na splošno potrebovali več zdravnikov in ostalega osebja. 
• povečanje števila specialističnih pregledov za VZS, kjer so čakalne dobe najdaljše. 
• pravilno razporejanje zdravnikov na delovišča (več opravljanja VZS). 
• smernice za kontrolne preglede, vsaj na račun zelo velikega števila kontrolnih pregledov, ki smo 

jih dolžni opraviti zaradi medicinske indikacije. 
• zmanjšanje števila kontrol (mogoče se katere lahko opravijo pri izbranem zdravniku), odvisno od 

medicinske indikacije. 
• dodatni prostori in nabava medicinske opreme. 
• višje vrednotenje vrednosti zdravstvenih storitev. 
• Bolj dosledno napotovanje pacientov s stopnjo nujnosti zelo hitro. Menim, da se ne upošteva 

Pravilnik in se stopnja nujnosti zelo hitro že zlorablja. (Na podlagi 4. čl. Pravilnika se stopnja 
nujnosti "zelo hitro" določi, kadar je zdravstveno stanje zavarovane osebe tako resno, da zahteva 
obravnavo prej kot v štirinajstih dneh ali ob sumu na maligno bolezen), mi pa prejmemo 
napotnice s stopnjo nujnosti zelo hitro tudi za ganglion ali virusne bradavice (za katere je jasno, 
da niso nastale v enem dnevu).  

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 



33 

 

Med 1.1.2019 in 30.6.2019 je bilo triažiranih 40 napotnic. Torej je zdravnik spremenil stopnjo 
nujnosti iz nujno v zelo hitro, zelo hitro v hitro ali obratno. Ugotavljamo, da je zelo malo 
napotitev triažiranih iz zelo hitrih v hitre, ogromno napotitev s stopnjo nujnosti zelo hitro je 
neutemeljenih. Pacienti kateri prejmejo napotno listino zelo hitro, vsebujejo diagnoze katere 
niso opravičene do te stopnje nujnosti ali pa se izkaže po pregledu, da je bila stopnja nujnosti 
neutemeljena. Takšni pacienti dejansko povzročajo dodatne čakalne dobe. Na podlagi 4. čl. 
Pravilnika  se stopnja nujnosti »zelo hitro« določi, kadar je zdravstveno stanje zavarovane osebe 
tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v štirinajstih dneh ali ob sumu na maligno bolezen. 
Opažamo, da se nekatere napotnice pod zelo hitro ob triažiranju zavračajo ali pa se sploh ne 
zavrnejo, tudi teh je ogromno. Zavrnejo jih v primeru, ko zdravnik, ki je opravil triažo napotnice 
opazi, da pacient ne priloži potrebne medicinske dokumentacije in izvidov, ki so potrebni za 
uvrstitev pacienta na čakalni seznam ali pa sam oceni, da glede na priloženo zdravstveno 
dokumentacijo, pregled ni potreben ali tako nujen. Večinoma pa tega ne stori, ker je pacient 
napoten pod le-to stopnjo nujnosti in »zaupa« napotnemu zdravniku. Običajno ne gre za nujna 
stanja. Sploh, ko pacient, ki je naročen že na pregled pod stopnjo nujnosti »zelo hitro«, pokliče 
in prosi poznejši termin »ker je na morju ali pa nima časa«. Očitno pregleda res ne rabi »zelo 
hitro«. Menim, da se stopnja nujnosti »zelo hitro« v našem zdravstvu na veliko zlorablja. 
Nekateri zdravniki »dvignejo roke« in se pacienta rešijo na ta način, da mu izdajo omenjeno 
stopnjo obravnave. 
Ta problem sem že izpostavila in poslala vprašanje na Ministrstvo za zdravje, vendar še čakam 
odgovor. Upam, da ga prejmem čim prej. V tej smeri bi bilo potrebno nekaj storiti, ker to kaj se 
dogaja z napotnicami »zelo hitro«, se bojim, da bo povzročil kolaps v čakalnih vrstah. Pri 
nekaterih vrstah zdravstvenih storitev najdaljša dopustna čakalna doba dvakrat do trikrat že 
presega dovoljeno. Menim, da je pri stopnji nujnosti »zelo hitro« zlorabil njen namen. 
  
  

Zdravstveni domovi 
  
Poročilo so oddali  4 od 4 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni: 
• pomanjkanje kadra, ni dodatnih programov, preveč napotitev in prevelik obseg pacientovih 

pravic. 
  

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni: 
• neupravičene napotitve osebnih zobozdravnikov; 
• Izhajajo iz vse večjih potreb po protetični rehabilitaciji - potrebe presegajo odobrene letne 

normative; 
• obseg financiranja je premajhen. 

  

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije 
• povpraševanje po fizioterapevtski obravnavi je večje kot so kapacitete - možnosti sprejema 

pacientov glede na koncesijsko kapaciteto in zaposleni kader. 
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
• planiranje sredstev v zdravstvu oziroma ukrepov za delovanje javne mreže nosita MZ in ZZZS. 

Izvajalec opravlja storitve v okviru sprejetih pravil in finančnih sredstev, ki so mu dodeljena; 
• ambulantna fizioterapija: prošnja za dodatno koncesijo na MZ; 
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• znotraj razpoložljivih sredstev za fizioterapijo smo poskušali naročati manjše število rednih in 
posledično več hitrih in zelo hitrih pacientov, z namenom skrajšati čakalno dobo ZELO HITRO in 
HITRO, vendar se posledično poveča čakalna doba za stopnjo nujnosti REDNO. 
  

Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 
• izbrani zdravnik na primarnem nivoju napoti k specialistu ob ugotovitvi potrebe po kliničnem 

pregledu, s pooblastili 1,2,3; 
• osebni zobozdravniki pošiljajo preveč napotnic (neprimerne indikacije ali povsem neprimerno 

pripravljeni pacienti - slaba ustna higiena, nesanirano zobovje); 
• ambulantna fizioterapija: določene napotitve, predvsem kronične bi se lahko s strani zdravnikov 

zmanjšale. Ob velikih čakalnih dobah je problem pri naročanju zelo hitrih primerov, stanja po 
poškodbah in po operacijah, kjer jih praktično ne moremo naročati saj je čakalna doba predolga, 
stanja kot so opredeljena pa zahtevajo takojšnje oziroma čimprejšnje obravnave; 

  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• velika večina koncesionarjev trdi, da čakalne dobe za nobeno stopnjo nujnosti ne presegajo, 
• pomanjkanje programov in prevelik obseg pravic glede na obseg financiranja, 
• pacienti ne pridejo na pregled in ga ne odpovejo (neodgovornost pacientov) - neopravičeni 

izostanki okrog 15% čakajočih iz čakalnega seznama. 
  

Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
/ 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
• napotitve so po večini utemeljene. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo 
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• pomanjkanje programov, 
• prevelik obseg pravic glede na obseg financiranja, 
• povečana frekvenca novih obiskov, 
• več težke patologije, dražjih zdravljenj. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• poučevanje pacientov o drugih možnih rešitvah (zdravljenje zob), 
• dodatni programi v regiji. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• neutemeljene  napotitve po stopnji nujnosti s strani osebnih zobozdravnikov, 
• po sprejetju novega pravilnika o stopnjah nujnosti je precejšen porast napotnic s stopnjo 

nujnosti "zelo hitro", 
• potrebno bi bilo določiti natančne smernice in algoritme, kdaj je napotitev, lahko s stopnjo 

nujnosti " hitro" in kdaj "redno" (glede na zdravstveno stanje in okvirno diagnozo). 
  

Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
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Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• pomanjkanje programov, 
• prevelik obseg pravic glede na obseg njihovega financiranja. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
/ 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• ne opravljajo storitev na podlagi napotnic. 

  
  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• pomanjkanje programov, 
• vse večja potreba po fizioterapevtskih storitvah 
• Čakalne dobe so se povečale glede na lansko leto, vzrok za to je doseženo pogodbeno število 

primerov, skupaj. 
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• več dela na preventivi, 
• opozoriti izdajatelje nalogov glede Pravilnika  in o pravilnem izpolnjevanju delovnih nalogov, 
• več izvajalcev FTH storitev. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• večinoma napotitev je utemeljenih, neutemeljene so stopnje nujnosti, 
• Utemeljenost za napotitev za izbrane VZS je v pristojnosti zdravnikov, ki izdajajo delovni nalog. 
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Poročilo OE Nova Gorica 
 

SB "DR. Franca Derganca" NOVA GORICA  
  
Vzroki za čakalne dobe:   
Pomanjkanje kadra, odjavljanje s strani pacientov ter prenaročanje  zaradi želje po točno določenem 
zdravniku, zdravstveno stanje pacientov, premalo programa, zastarelost aparatov. 
  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob:  
Uvedba dodatnega ordinacijskega časa za prve preglede, več prvih pregledov, manj kontrolnih, iskanje 
novih specialistov, uvedba vrstomatov, povečanje operativnih dnevov, predvidena nabava novega 
aparata. 
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev:  
Napačne napotitve opažajo na področju revmatologije, okulistike, otorinolaraingologije, malega 
operacijskega bloka, angiloški pregled oz. žilno kirurški pregled, na področju RTG opažajo premalo 
definirane VZS (na drugi strani napotnic so navedene dodatne storitve z drugimi VZSji), v bolnišnici 
imajo še vedno nekatere enote, ki nimajo ustreznega VZSja, iz tega sledi, da ni pravilna čakalna doba 
(npr. ambulanta za osteoporozo nima VZSja in uporabljajo VZS Internistični pregled, prav tako 
ambulanta za makulo nima VZSja). 
Predlog: povezava strokovnega vodstva bolnišnice in strokovnega vodstva zdravstvenega doma. 
  

Zdravstveni domovi 
  
Poročilo so oddali 4 od 4 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni: 
• zaradi letnih dopustov pacienti ne pridejo na preiskave oz. pregled, po pisnem opravičilu in 

pretečenem moratoriju jih potem zopet uvrstijo na čakalni seznam, 
• pomanjkanje kadra ter daljše bolniške in dopusti, 
• premalo programa glede na potrebe prebivalstva, 
• premalo specialistov, 
• odhod specialistov v zasebno dejavnost (ortodontija), 
• pacienti lahko pridejo tudi brez napotnice (psihiatrija). 

  

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni: 
• Ni pripomb 

  

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije: 
• specialna fizioterapevtska obravnava - za pacienta se porabi veliko časa, ker so terapije ročne 
• limfna drenaža - ročna terapija (traja 1 h), pokrivajo širši del območja - naročajo se tudi iz drugih 

krajev Slovenije, 
• veliko potreb po izvajanju fizioterapije. 

  
  

Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
• zaposlitev specialistov, 
• aktivnosti za pridobitev povečanega obsega programov, 
• zmanjšanje števila nepotrebnih napotitev, 
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• redna zaposlitev specialistov in ne preko pogodb o zaposlitvi, 
• vpis dodatne fizioterapevtke v register za opravljanje Specialne fizioterapevtske obravnave - 

limfna drenaža. 
  
Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 

• ne ugotavljajo neutemeljenih napotitev. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
Poročilo je oddalo 15 od 15 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• premajhen obseg programa glede na potrebe prebivalstva, 
• povpraševanje po storitvah pri točno določenih specialistih . 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• aktivnosti za pridobitev povečanja obsega programov 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
• napotitve so v glavnini utemeljene 

  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo  
  
Poročilo so oddali 2 od 3 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• premajhen obseg programa glede na potrebe prebivalstva, 
• nepravilna ocena stopnje nujnosti, 
• prenaročanje na željo pacientov. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• prerazporeditev pacientov po pravilnih stopnjah nujnosti (hitro/redno), 
• realizacija večjega obsega programa glede na plačilo po SD. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• napotitve so v glavnem utemeljene. V parodontologiji je potrebna bolj jasna delitev dela med 

parodontološko specialistično obravnavo ter delom zobozdravnikov. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
  
Poročilo je oddalo 17 od 17 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• čakalne dobe so posledica pomanjkanja programov  in prevelikega obsega pravic glede na obseg 

njihovega financiranja. 
• koncesionarki se je po preteku veljavnosti koncesije, le ta podaljšala v polovičnem obsegu, 

pacienti pa ostajajo v njeni ambulanti. ČD so se iz tega razloga zelo povečale. 
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Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
/ 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• na primarni ravni se ne opravljajo storitve na podlagi napotnic. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
V OE ni koncesionarjev, ki bi izvajali dejavnost FTH. 
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Poročilo OE Novo mesto 
 

SB Novo mesto 
  
Vzroki za čakalne dobe : 
 - preseganje  s pogodbo z ZZZS planiranega programa, 
 - kadrovska problematika, 
 - obsežen operativni program, 
 - veliko število napotitev pod zelo hitro (tudi neopravičenih), predvsem v ambulante kjer je dolga 
čakalna doba. 
  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
 - širitev programov, izvajanje več prvih pregledov na račun zmanjševanja kontrolnih pregledov in 
odprava kadrovske problematike  
  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev 
 - nepravilno izbrani VZS za storitev, ki jo želi napotovalec 
 - za eno storitev preveč različnih VZS-jev. 
  

  
  

Zdravstveni domovi 
  
Poročilo je oddalo 4 od 4 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni: 
 - pomanjkanje ustreznega kadra, 
 - pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ne zadošča dejansko izkazanim potrebam. 
  

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni: 
 - večja potreba po zobnoprotetičnih nadomestkih. 
  

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije: 
 - preveliko število napotitev, 
 - neutemeljene napotitve. 
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
 - povečanje  števila zaposlenih, 
 - maksimalno izkoriščen delovni čas in prostor, 
 - aktivno iskanje ustreznega kvalificiranega kadra. 
  
Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 
/ 
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
Poročilo je oddalo 6 od 13 koncesionarjev (upoštevane Terme Krka).  
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Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
 - pomanjkanje programov in prevelik obseg pravic glede na obseg njihovega financiranja, 
 - okvara aparata, 
 - pacienti se ne odločajo za preglede pri izvajalcih s krajšimi čakalnimi dobami. 
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
 - popravilo okvarjenega aparata, 
 - z vsakodnevnim spremljanjem stanja čakalnih dob iščejo proste termine za paciente. 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
 - napotitve so v večini primerov utemeljene. 
  
  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo 
  
Poročilo je oddalo 3 od 5 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• pomanjkanje programov in prevelik obseg pravic glede na obseg njihovega financiranja. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
 / 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
 - izbrani osebni zobozdravnik napoti pacienta k specialistu čeljustne in zobne ortopedije z napotnico, 
ki je trajna in s pooblastili 1, 2, 3. Napotitev opravi ob ugotoviti potrebe po kliničnem pregledu in 
odčitavanju ortopantomograma po lastni presoji in v skladu z veljavno doktrino. 
  
  

Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
  
Poročilo je oddalo 9 od 22 koncesionarjev.  
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
 - pomanjkanje programov in prevelik obseg pravic glede na obseg njihovega financiranja, 
 - veliko število opredeljenih zavarovanih oseb, 
 - starejše opredeljene zavarovane osebe. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
 / 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
 - na primarni ravni se ne opravljajo storitve na podlagi napotnic. 
  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
Poročilo je oddalo 4 od 4 koncesionarjev.  
  



41 

 

Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
  - neutemeljene napotitve, ko pacienti potrebujejo le navodila vaj, 
 - povečano število pacientov z delovnim nalogom s stopnjo nujnosti hitro, 
 - povečanje napotitev na fizioterapevtsko obravnavo. 
  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
 - zaposlitev dodatnega dipl. fizioterapevta in pridobitev dodatnega programa. 
 - podana prošnja za povečanje programa na Ministrstvo za zdravje. 
  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
 - napotitve so v večini primerov utemeljene, 
 - pacienti napoteni na fizioterapevtsko obravnavno tudi z neustrezno stopnjo nujnosti. 
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Poročilo OE Ravne na Koroškem 
 

SB Slovenj Gradec 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• marca 2019 so opravili analizo neskladnosti podatkov v informacijskem sistemu bolnišnice s 

podatki v eNaročanju in ugotovitve naslovili na MZ ter v vednost na NIJZ in ZZZS,  
• pomanjkanje nosilcev zdravstvene dejavnosti , ki ga je potrebno reševati sistemsko, znotraj 

bolnišnice pa to rešujejo tako,   da se morajo  zaradi narave dela (zagotavljanja neprekinjenega 
zdravstvenega varstva)  tudi najbolj usmerjeni specialisti vključevati v dežurno službo, delovanje 
urgentnega centra, medbolnišnične premestitve, 

• povezanost zdravstvenih storitev in VZS-jev (npr. potreba po endokrinološki obravnavi pred 
bariatričnim posegom zaradi bolezenske debelosti, UZ ven pred kirurškim zdravljenjem 
venskega popuščanja), 

• nedosežen dogovor za interno prestrukturiranje nekaterih programov z ZZZS, 
• premajhen dogovorjen program za določeno področje (glede na potrebe pacientov in kadrovske 

zmogljivosti), 
• priliv bolnikov iz drugih regij: z novelo ZPacP se izgublja pomen »regionalne bolnišnice«, saj se 

pacienti iz cele Slovenije naročajo tja, kjer so čakalne dobe najkrajše. Z oddaljenostjo pa je 
povezno večje število odpadlih oz. neopravljenih pregledov (zamude), težje predvidevanje 
dogovorjenega programa in kadrovskih zahtev, 

• povečane potrebe starajočega se prebivalstva (kronične bolezni), 
• veliko število napotenih bolnikov v posamezno ambulanto oz. vztrajanje bolnikov na čakalnem 

seznamu pri ambulantni obravnavi v ustanovi, kljub javno dostopnemu podatku o izjemno dolgih 
čakalnih dobah, 

• preobremenitev nosilcev zdravstvene dejavnosti z administrativnim delom (tudi posledica 
zahtev ZPacP). 
  

Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• čakalne dobe redno preverjajo, odstopanja podrobno analizirajo, z ugotovitvami o odstopanjih 

glede na podatke v eNaročanju seznanjajo pristojne, 
• podatke o čakalnih dobah in odstopanjih podrobneje analizirajo tudi v kvartalnih poročilih na 

osnovi izhodišč MZ, ki se nanašajo na "Program in aktivnosti javnega zdravstvenega zavoda SB 
Slovenj Gradec za obvladovanje čakalih dob v letu 2019" in jih obravnavajo na svetu zavoda, 

• izvedba vseh v pogodbi dogovorjenih storitev vključno z dovoljenimi preseganji, 
• prestrukturiranja v okviru pogodbenih sredstev, 
• vloge za povečanje programov, 
• izvedba vseh enkratnih dodatnih programov, 
• kadrovska okrepitev s specialisti posameznih strok, 
• razpisane dodatne ambulante ter termini, 
• objavljanje razpisov za posamezne specialiste, 
• triažiranje napotnic in preusmerjanje napotnic z določenimi diagnozami na terciarno raven in s 

tem sproščanje terminov za obravnavo bolnikom na sekundarnem nivoju, 
• dogovoriti ustrezno financiranje nefrološke dejavnost z ZZZS (velik finančni primanjkljaj za 

izvajalce), 
• podati jasna navodila v izvidih ob preiskavah, kdaj je indikacija za ponovitev preiskav in s tem 

preprečiti nepotrebne napotitve, 
• že podan predlog za širitev programa laserske sklerozacij spodnjih okončin. 

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev:   
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• praviloma neutemeljenih napotitev ni veliko, 
• napotitve pri degenerativnih spremembah sklepov s stopnjo nujnosti hitro oz. napotitve takoj 

ob začetku težav, ko niso še izrabljene vse terapevtske možnosti v ambulanti osebnega 
zdravnika. 

  

Bolnišnica Topolšica 
  
Vzroki za čakalne dobe: 
• povečano število prejetih napotnic s stopnjo nujnosti zelo hitro, 
• pomanjkanje kadra (zdravnikov). 

  
Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: 
• objavljanje razpisov za zaposlitve zdravnikov z ustreznimi znanji, 
• vključevanje dodatnih nosilcev, 
• dodatna usposabljanja zdravnikov, 
• večje število pregledov za stopnjo nujnosti zelo hitro. 

  
Ugotovitve glede utemeljenosti napotitev: 
• neutemeljenih napotitev na zdravstvene storitve niso zabeležili. 

  

Zdravstveni domovi 
  
Poročilo za prvo polletje 2019 je oddalo 6 od 6 zdravstvenih domov.  
  
Kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 

a. Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni: 
• premajhen obseg programov, 
• prevelik obseg napotitev na sekundarno raven, 
• napotitve zaradi neustreznih indikacij, 
• prevelik obseg pravic glede na obseg financiranja, 
• pomanjkanje specialistov v specialističnih zobozdravstvenih dejavnostih (ortodontija, 

pedotologija, parodontologija), 
• odsotnost nosilca, 
• želja pacientov po opravljanju storitev pri točno določenem izvajalcu. 

 

b. Za zobozdravstvene storitve na primarni ravni: 
• zdravstveni domovi razlogov niso navedli 

 

c. Za dejavnost ambulantne fizioterapije: 
• veliko napotitev s stopnjo nujnosti zelo hitro, 
• naraščanje števila delovnih nalogov, 
• premajhen obseg programa, 
• porast obolenj, 
• želja pacientov po dodelitvi kasnejšega datuma. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli zdravstveni domovi za skrajševanje čakalnih dob so: 
• strokovni sestanki (izmenjava mnenj in smernic za napotovanje), 
• vloge za širitve programov, 
• prizadevanje za pridobitev nadomestnih nosilcev v času odsotnosti, 
• dosledno spoštovanje navodil za vodenje čakalnih seznamov, 
• sprotno obveščanje o neutemeljenosti napotitev. 
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Ugotovitve zdravstvenih domov glede utemeljenosti napotitev so: 
• občasno ugotavljajo neutemeljene napotitve predvsem na fizioterapijo ter v ortodontsko 

ambulanto, 
• večji poudarek bi bilo potrebno nameniti izvajanju preventive v mladinskem zobozdravstvu.   

  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost (brez 
zobozdravstva) 
  
Poročilo je oddalo 9 od 12 koncesionarjev.  
Za prvo polletje sta 2 koncesionarja poslala novi poročili, 7 koncesionarjev je sporočilo, da ni 
sprememb. Ugotovitve iz 2. polletja 2018 veljajo tudi za 1. polletje 2019. 
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• ni dovolj programa glede na vse večje potrebe prebivalstva, 
• priliv pacientov h koncesionarjem iz drugih ustanov, 
• vse več kontrolnih pregledov, 
• pomanjkanje zdravstvenega osebja, 
• slab sistem napotovanja s preveč birokracije, 
• Nov model obračunavanja zdravstvenih storitev, kje se ločuje prve preglede od ostalih. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• smiselno napotovanje pacientov na diagnostične preiskave , 
• podaljševanje rokov za izvedbo  kontrolnih pregledov na letni ravni, 
• podaljšanje ordinacijskega časa. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev na sekundarno raven so: 
• večina napotitev je utemeljenih, 
• v nekaterih primerih gre za pritisk s strani pacientov, 
• v ortopediji beležijo veliko neutemeljenih ponovnih napotitev, 
• osebni zdravniki pogosto neustrezno ocenijo stopnjo nujnosti. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo specialistično zunajbolnišnično dejavnost - 
zobozdravstvo 
  
Poročilo sta oddala 2 od 4 koncesionarjev.  
Za 1. polletje sta 2 koncesionarja sporočila, da ni sprememb.  Ugotovitve iz 2. polletja 2018 veljajo tudi 
za 1. polletje 2019. 
  
Za storitve, ki jih izvajajo na sekundarni ravni, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• pomanjkanje programov in ortodontov, 
• prevelik obseg pravic glede na obseg njihovega financiranja, 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• redno urejanje čakalnega seznama, 
• posredovanje predlogov za povečanje programa na Ministrstvo za zdravje. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• večina napotitev je utemeljenih, 
• včasih osebni zobozdravniki napotijo paciente k ortodontu na željo njihovih staršev, 
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• v nekaterih primerih  osebni zobozdravniki napotijo paciente k ortodontu  zato, ker niso 
prepričani, ali nepravilnost dosega zadosti točk po EF indeksu, 

• žal so nekatere napotitve k ortodontu prepozne, saj osebni zobozdravnik nepravilnosti ne 
prepozna pravočasno.  

  

Koncesionarji, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost na primarni ravni 
  
Poročilo je oddalo 25 od 37 koncesionarjev.  
Za 1. polletje sta 2 koncesionarja poslala novi poročili, 23 koncesionarjev je sporočilo, da ni sprememb. 
Ugotovitve iz 2. polletja 2018 veljajo tudi za 1. polletje 2019. 
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• Premajhen obseg programa, 
• prevelik obseg pravic glede na obseg njihovega financiranja, 
• večje število opredeljenih oseb, 
• večje število starejših pacientov, ki potrebujejo protetične storitve, 
• pogosti izostanki pacientov brez opravičila. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• redno urejanje in čiščenje čakalnih seznamov, 
• dosledno izvajanje preventive in edukacije pacientov. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• ne opravljajo storitev na podlagi napotnic. 

  

Koncesionarji, ki izvajajo dejavnost ambulantne fizioterapije 
  
Poročilo sta oddala 2 od 2 koncesionarjev (vključeno zdravilišče).  
Za 1. polletje 2019 sta oba koncesionarja poslala novi poročili. Ugotovitve iz 2. polletja 2018 veljajo 
tudi za 1. polletje 2019. 
  
Za storitve, ki jih izvajajo, kot najpogostejši razlog za čakalne dobe navajajo: 
• razlogov niso navedli. 

  
Najpogostejši ukrepi, ki so jih sprejeli koncesionarji za skrajševanje čakalnih dob so: 
• stalna skrb za dvig strokovnosti fizioterapevtskih storitev. 

  
Ugotovitve koncesionarjev glede utemeljenosti napotitev so: 
• napotitve so ustrezne. 


