
  Ljubljana, 25. 3. 2021 
 
 

POVZETEK POROČIL IZVAJALCEV O ČAKALNIH DOBAH 7-12 2020 
 
 
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. 

  
Epidemija je v letu 2020 močno vplivala na potek dela pri izvajalcih. Po prvi razglasitvi epidemije 
spomladi 2020, je bila le-ta ponovno razglašena 18.10.2020. Izvajanje zdravstvenih storitev je tudi 
v drugem polletju potekalo v pogojih, ki so jih zaznamovale izredne razmere.  Zaradi zagotovitve 
kapacitet za COVID bolnike so izvajalci v zmanjšanem obsegu opravljali storitve s stopnjo nujnosti 
hitro ali redno. V danih okoliščinah so si prizadevali opraviti čim več pogodbeno dogovorjenega 
programa, vendar iz poročil izhaja, da so izvajalci skoraj na vseh programih opravili manj storitev, 
kot jih je bilo načrtovanih po pogodbi z ZZZS. 
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Primerjava povprečnih čakalnih dob (v dnevih) za izbranih 56 storitev na dan 31. 12. 2019 in 1. 12. 
2020 ter prvi možni termin za stopnjo nujnosti "redno" na dan 1. 12. 2020 kaže, da se je povprečna 
pričakovana čakalna doba na dan 1.12.2020 v primerjavi s povprečno pričakovano čakalno dobo na 
dan 31. 12. 2019 skrajšala pri 20 storitvah, pri 36 pa se je podaljšala. Dopustne čakalne dobe so bile 
najbolj presežene pri: 

• lažji posegi v ORL in maksilofacialni kirurgiji v lokalni anesteziji, 

• druge operacije na arterijah, 

• MR trebušnih organov s KS, 

• MR vratu brez KS, 

• PTA (perkutana transluminalna angioplastika), 

• urološki pregled – prvi, 

• CT srca – prikaz kalcinacij, 

• operacija hrbtenica – dekompresija, 

• endoprotezi gležnja, 

• MRI glave brez KS. 
 



3 

 
 
Po poročanju NIJZ je nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 12. 2020 čakalo 56.029 oziroma 37,1 % 
vseh čakajočih na storitve, vključene v poročilo, kar je manj kot na dan 31. 12. 2019, ko je bilo 
čakajočih nad dopustno čakalno dobo 75.224. Ocenjujemo, da je to posledica sprejetih ukrepov 
zaradi epidemije Covid-19, ki so vplivali na pomembno zmanjšanje števila obravnavanih bolnikov 
na vseh ravneh zdravstvenega varstva in podatek ne odraža dejanskega stanja na tem področju. 
 
Zato lahko ugotovimo, da je  COVID-19, poleg sicer znanih razlogov,  v letu 2020 pomemben 
dodatni dejavnik za čakalne dobe v obdobju 7-12 2020. 
 
 
 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE SLOVENIJE 


