
Dopolnitve na podlagi ZPacP-A in PRAVILNIKA o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših 
dopustnih čakalnih dobah

Dopolnitve v programu Hipokrat

21.1.2018 stopi v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) (povezava na objavo v UL RS);
in PRAVILNIK o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.(Povezava na objavljavo v UL RS, št. 3/2018)

V naslednjih točkah podajamo navodila za delo v programu Hipokrat v točkah, skladno z ZPacP-A in pravilnikom. Tolmačenje zakona ni v pristojnosti programske hiše List 
d.o.o.

V kolikor prejmemo nove informacije, oziroma se spremenijo navodila iz strani uradnih institucij (MZ, NIJZ, ZZZS,...), si pridržujemo pravico do prilagoditev v 
programu Hipokrat.

ZPacP-A in pravilnik - Dopolnitve v programu Hipokrat

� Napotne listine
� Napotnica
� Delovni nalog
� Delovni nalog za FT

� eNaročanje
� Šifrant obravnav
� Čakalna knjiga

� Področje "Obveščanje pacienta"
� Podatki v čakalni knjigi

� Priprava urnika z novo obravnavo za st. nujnosti ZELO HITRO
� Vrivanje obravnave za st. nujnosti ZELO HITRO v obstoječ urnik
� Priprava NOVEGA urnika z obravnavo za st. nujnosti ZELO HITRO

Napotne listine

Napotna listina je dokument, s katerim izbrani osebni ali napotni zdravnik prenaša svoja pooblastila na druge zdravstvene delavce na isti ali višji ravni zdravstvene dejavnosti v 
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje.
Nova stopnja nujnosti 4 - ZELO HITRO

Izvlečki iz 'Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah - novosti v zvezi z napotovanjem' (ZZZS, 14.12.2017):

Napotnica
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� Dodana je možnosti izbire stopnje nujnosti 4 - ZELO HITRO;
� Prednostni kriterij: onemogočen vnos podatka (ZPacP-A ukinja prednostni kriterij); 
� Kopiranje obrazca: prednostni kriterij se ne kopira;
� Izpis papirne (zelene) napotnice: če je izbrana stopnja nujnosti "4 - zelo hitro", se "4" ne izpiše v okvirček, okvirček ostane prazen;  stopnja nujnosti  "zelo hitro" se izpiše z 

besedilom pod "3. redno".
� Izpis potrdila o izdani eNapotnici: pri stopnji nujnosti je izpisan podatek roku predložitve napotne listine (informacija za pacienta).

Delovni nalog

� Dodana je možnosti izbire stopnje nujnosti 4 - ZELO HITRO;

� Stopnja nujnosti je dodana tudi na izpis; ker polje še ni dodano na obrazcu, se podatek trenutno izpisuje pod izpisom rubrike "8 - Tuji zavarovanec".

Delovni nalog za FT

� Dodana je možnosti izbire stopnje nujnosti 4 - ZELO HITRO;
� Prednostni kriterij: onemogočen vnos podatka (ZPacP-A ukinja prednostni kriterij); 

� Kopiranje obrazca: prednostni kriterij se ne kopira;
� Izpis: če je izbrana stopnja nujnosti "4 - zelo hitro", se podatek ne izpiše v okvirček, temveč se stopnja nujnosti  "zelo hitro" izpiše z besedilom.

eNaročanje

Šifrant obravnav

Dodana so naslednja polja:
� Stopnja nujnosti: ZELO HITRO

� Št. zelo hitrih blokov: ob izbiri VZS se polje napolni s številom hitrih blokov iz VZS šifranta (če so vsi trije bloki prazni); podatek je obvezen, če je izbrana stopnja nujnosti zelo 
hitro. 

� Izbira "Odgovorne osebe": (Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe določi enega ali več zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih 
sodelavcev za upravljanje čakalnega seznama); ob shranjevanju Odgovorne osebe se izvede kontrola, da ima zdravstveni delavec v šifrantu Zdravstveni delavci vpisane 
podatke: BPI številka, priimek zdravstvenega delavca, ime zdravstvenega delavca in elektronski naslov. Obveznost: podatek v trenutni verziji ni obvezen za vnos. V kolikor 

bomo prejeli navodila iz strani uradnih institucij, bomo vklopili kontrolo na obvezno prisotnost podatka in preprečili vnos podatkov, ki so povezani s tem podatkom.

Čakalna knjiga
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� Področje "Obveščanje pacienta"

Področje je razdeljeno na dva dela:

o Obvestilo o uvrstitvi v čakalni seznam (to področje izpolnite, ko obvestite pacienta, da je uvrščen v čakalni seznam - ko prvič obvestite bolnika o okvirnem 

datumu ali datumu naročenosti).

� Obveščen preko: izberite način, na katerega ste/boste bolnika obvestili o uvrstitvi na čakalni seznam.

� Datum obvestila: vpišite datum, ko ste bolnika obvestili o uvrstitvi na čakalni seznam.

� Z gumbom 'Napolni čas opomnika' lahko napolnite trenutni datum in uro.

� Z gumbom 'Izpiši obvestilo o uvrstitvi v čakalni seznam' lahko natisnete:

� obvestilo o uvrstitvi v čakalni seznam za okvirni termin (POZOR: pogoj za izpis je pravilno nastavljen tekst v šifrantu obravnav, področje Obvestila -> 'Obvestilo o 

uvrstitvi v čakalni seznam').

� obvestilo o naročenosti (POZOR: pogoj za izpis je pravilno nastavljen tekst v šifrantu obravnav, področje Obvestila -> 'Naročilo').

� Gumb 'Pošlji SMS': Možnost pošiljanja SMS obvestila o uvrstitvi v čakalni seznam za izbranega bolnika. Storitev je možna samo za naročnike 7S.

o Opomnik pred obravnavo (to področje izpolnite, ko opomnite pacienta o približujočem se terminu obravnave, skladno z ZPacP-A).

� Opomnik preko: izberite način, na katerega boste bolnika obvestili o približujočem se terminu obravnave.

� Datum: vpišite datum, ko ste bolnika obvestili o približujočem se terminu obravnave. v Primeru, da je bilo poslano SMS sporočilo, se v polje Datum in ura avtomatsko 

napolni podatek o tem, kdaj je bil SMS poslan, ter se označi kljukica 'pacient opomnjen'.

� Pacient opomnjen: oznaka, da ste pacienta opomnili o približujočem se terminu obravnave.

� Z gumbom  'Napolni čas opomnika' lahko napolnite trenutni datum in uro.

� Podatki v čakalni knjigi

Način uvrstitve v čakalni seznam (obvezen podatek)

Izberite način, na katerega se pacient naroča. V primeru naročila iz centralnega sistema se samodejno nastavi način eNaročanje in prikaže podatek 'Vpisan preko portala'.

Podatki iz napotnice

� Datum prejema napotnice: v kolikor prejmete napotnico v papirnati obliki in jo pretipkate v program, datum prejema zabeležite znotraj okna, kamor pretipkate podatke iz 

papirnate napotnice. Privzeto se napolni trenutni datum in ura, po potrebi podatek spremenite. Podatek lahko uredite tudi z gumbom  v čakalni knjigi.
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Če je napotnica v elektronski obliki, se privzeto nastavi datum prejetja trenutek, ko eNapotnico prenesete iz portala. V kolikor ste npr. od pacienta prejeli potrdilo o izdani 
eNapotnici po pošti, ali osebno, in bolnika naknadno vpisujete v čakalno knjigo, je potrebno zabeležiti datum prejetja napotnice za datum, ko ste dejansko prejeli listino.

Podatki o predhodni listini
V primeru, da se je na eČK zamenjala eNapotnica, se prikaže tudi podatek o predhodni napotnici.

Stopnja nujnosti
Dodana je nova stopnja nujnosti: Zelo hitro.

Triaža opravljena
o V primeru, da je bila triaža opravljena, to označite s kljukico pri 'da'.

o Izpiše se zdravstveni delavec, vezan na uporabnika, ki je prijavljen v Hipokrat - podatek mora biti vpisan v šifrant Uporabniki in gesla, polje BPI šifra. Če podatek ni vpisan 
v šifrant, polje ročno izpolnite oz. popravite.

o Datum in ura triaže: napolni se datum in ura, ko je bila dodeljena kljukica 'da'. Če je bila triaža opravljena prej in podatke naknadno vnašate v čakalni seznam, ustrezno 
popravite čas opravljene triaže.

(ZPacP-A, 14b. člen, tč.6:: Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko opravi triažo napotne listine, in sicer v treh dneh po njenem prejemu. Če se stopnja nujnosti, navedena na 
napotni listini, in stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, razlikujeta, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, o čemer pooblaščena oseba za čakalni seznam obvesti 
izdajatelja napotne listine in pacienta. Če se ob triaži ugotovi, da ni medicinske indikacije, se napotna listina v treh dneh vrne njenemu izdajatelju in se o tem obvesti pacienta.)

Medic. pogojeno
Izberite med. indikator iz spustnega seznama, v kolikor obstaja. V primeru obstoja medicinske indikacije pri določanju termina izvedbe obravnave je potrebno zabeležiti tudi 
zdravstvenega delavca, ki je potrdil indikacijo. Privzeto se izpiš zdravstveni delavec, vezan na uporabnika, ki je prijavljen v Hipokrat - podatek mora biti vpisan v šifrant 
Uporabniki in gesla, polje BPI šifra. Če podatek ni vpisan v šifrant, polje ročno izpolnite oz. popravite.

Želi določenega zdravnika
V primeru, da bolnik želi opraviti zdravstveno storitev pri določenem zdravstvenem delavcu, to označite s kljukico in navedite zdravstvenega delavca, pri katerem bolnik 
želi opraviti storitev. Če ima čakalna knjiga določenega zdravstvenega delavca, se podatek samodejno izpolni, po potrebi lahko spremenite zdravstvenega delavca.

Zahteva pacienta
Po potrebi izberite možnost iz spustnega seznama in navedite, kateri termin je bil prvotno ponujen.

Zaključek/izvedba storitve
� Avtomatsko zaključevanje čakalne knjige: ČK se avtomatsko zaključi, ko se zaključi obisk za bolnika, ki je povezan s to čakalno knjigo. Za hospitalne sprejeme 

trenutno velja, da se ČK zaključi ob povezavi sprejema s ČK.
V ČK se napolni datum in ura zaključka, ter izvedba storitve (= Izvedeno pri nas)
� Ob zaključevanju obiska se odpre okno za Določanje statusa večkratne napotnice, utemeljenost napotitve in stopnje nujnosti. Vsi podatki so obvezni.
V primeru, da je eNapotnica enkratna, se prikaže samo področje za označitev utemeljenosti napotitve in stopnje nujnosti.

Podatek o zdravniku, ki je opravil obisk, ter utemeljenosti napotitve in stopnje nujnosti. Podatke lahko naknadno spremenite/uredite z gumbom .
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Priprava urnika z novo obravnavo za st. nujnosti ZELO HITRO

� Vrivanje obravnave za st. nujnosti ZELO HITRO v obstoječ urnik

o Najprej je potrebno v šifrantu obravnav vpisati/dodati novo obravnavo, v kateri boste spremljali paciente z napotitvijo ZELO HITRO. Bodite pozorni, da v področju 
Stopnja nujnosti izberete 'Zelo hitro'.

o S funkcijo 'Dodaj obravnave'  lahko k obstoječim, že kreiranim terminom vrinete novo obravnavo. Izberite obdobje za vrivanje, obravnavo, h kateri želite dodati 
novo obravnavo in novo obravnavo.

� Priprava NOVEGA urnika z obravnavo za st. nujnosti ZELO HITRO

o Najprej je potrebno v šifrantu obravnav vpisati/dodati novo obravnavo, v kateri boste spremljali paciente z napotitvijo ZELO HITRO. Bodite pozorni, da v področju 
Stopnja nujnosti izberete 'Zelo hitro'.

o Predloge urnikov: pripravite novo predlogo urnikov oziroma novo obravnavo za st. nujnosti ZELO HITRO umestite v obstoječi urnik.

o Vpiši termine : Kreirajte nov urnik za naročanje za izbrano obdobje

o POZOR! Priprava predloge urnikov NE vpliva na obstoječe/že kreirane termine za naročanje! Predloga urnikov služi za pripravo novih, še neobstoječih terminov za 
naročanje. Po pripravi predloge je obvezno potrebno tudi vpisati termine za izbrano obdobje.
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