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Vprašanja, odgovori in pojasnila, zbrana na podlagi posvetov iz sestanka 
operativne skupine za področje čakalnih dob (MZ, NIJZ, ZIRS in izvajalci) 

 
 

Podatki o čakalnih dobah 
• Izhodišče izvajalca: na portalu je prikazana najkrajša čakalna doba za storitev, ki jo 

izvajajo recimo v eni enoti trije izvajalci in je podatek zelo zavajajoč (posebej ob 
pomanjkljivi opombi). Podatki se bodo po vsem tem še vedno razlikovali.  

 
Odgovor skupine: Na portalu cakalnedobe.ezdrav.si se prikažejo najkrajše čakalne dobe za 
posamezne storitve in izvajalce. Objavljene čakalne dobe na portalu so namenjene 
pacientom, ki nimajo želja in specifičnih potreb, na katere je vezana njihova zdravstvena 
obravnava. Razumljivo je, da se za določene zdravnike čakalne dobe razlikujejo.  
 
V okviru te točke se izvajalca opozori na pomembnost označevanja indikatorjev o medicinski 
indikaciji za čakanje, želji pacienta po kasnejšem terminu ali želji pacienta po točno 
določenem zdravniku. Izvajalca se opozori tudi na skrbno označevane indikatorjev v okviru 
predvidenih polj v sistemu eNaročanja.  

 

Prenaročanje, odpoved termina 
• Izhodišče izvajalca: Pacienti, ki ne pridejo na določen termin  
Izvajalca zanima, kako postopati v primerih, ko pacienti ne pridejo na predviden termin.  
 
Odgovor skupine: Pacient ima na voljo možnost opravičila z objektivnim razlogom v pisni 
obliki do 30 dni po datumu storitve, pri tem pa mu ni potrebno predložiti dokazil. Izdaja 
moratorija je možna (ne pa nujna) v primeru neobjektivnega razloga ali ne-opravičila. 
Paciente, ki so bili odsotni z objektivnih razlogov, se prenaroči na prvi prosti termin (ki pa je 
lahko, če je taka zasedenost ambulante, tudi na koncu čakalnega seznama). Ravnanje pri 
odpovedih termina iz razlogov na strani pacienta je določeno v Pravilniku, v 12. členu.  

Komentar LIST, d.o.o: nekateri izvajalci tolmačijo ta člen tako, da če pacient ne pride na termin, 
ga lahko iz čakalnih seznamov izbrišejo. Pojasnilo MZ: tako določa zakon: pacienta se briše iz 
čakalnega seznama, nato pa se ga v primeru opravičila in objektivnih razlogov lahko ponovno 
uvrsti na čakalni seznam (novo naročilo, ista napotnica). 

 

Upravljanje čakalnih seznamov za kontrolne preglede 

• Izvajalec predstavi primer, ko je pacientu izdana napotnica za kontrolni pregled, prvi 
pregled pa je pacient opravil pri drugem izvajalcu.  

Odgovor MZ: Pravilnik v 5. členu pravi, da je spreminjanje VZS-ja dovoljeno in mogoče, v 
kolikor je možno iz napotnice in spremljajoče dokumentacije določiti ustrezno vrsto 
zdravstvene storitve. Izvajalec naj torej v takih primerih od pacientov ne zahteva nove 
napotnice z ustreznim VZS prvega pregleda, temveč naj pacienta po presoji uvrsti na ustrezen 
prvi pregled. Pri tem se še izrecno opozori, da je po določilih pravil OZZ tako menjavo možno 
narediti v primeru izgube zaupanja v specialista ali selitve pacienta.  
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• Naslednje vprašanje izvajalca se nanaša na ugotovitev zdravnika, da pri pacientu ne gre 
za kontrolni pregled, temveč 1. pregled v okviru obravnave drugega zdravstvenega 
stanja. 

Odgovor MZ: v kolikor zdravnik to ugotovi pred izvedbo storitve, naj opravi triažo napotnice 
in pacienta ustrezno uvrsti v čakalni seznam za prvi pregled. V kolikor zdravnik to ugotovi po 
izvedbi storitve, je zadeva relevantna predvsem iz vidika obračuna storitve ZZZS. Sklep: 
vprašanje o obračunu storitve obravnave nove diagnoze ob izvedbi kontrolnega pregleda, se 
zastavi ZZZS s strani MZ, ki bo izvajalca tudi seznanil z odgovorom na vprašanje. 

 

• List, d.o.o. v povezavi s tem postavi vprašanje, ali z vidika nadzora ZZZS in ZIRS ne bo 
problemov, v kolikor je uvrstitev pacienta v čakalni seznam za prvi pregled na podlagi 
napotnice, ki je izdana za kontrolni pregled. 

Odgovor MZ: V opombe je potrebno to spremembo zabeležiti. V dopolnitev odgovora 
predstavnica MZ izpostavi, da vidik obračuna ZZZS in vidik čakalnih seznamov ni enoznačen. 
ZZZS je namreč podal pojasnilo, da se pri obravnavi pacienta v ambulanti lahko obračuna 
začetna obravnava, v kolikor je to skladno z njihovimi navodili in zabeleženo v medicinski 
dokumentaciji pacienta. 

 

• Naslednje vprašanje izvajalca, ki se nanaša na kontrolo (slikovne preiskave), je primer 
situacije, ko je izdana napotnica za slikovno diagnostiko, ki mora biti opravljena šele po 
preteku določenega časa. V tem primeru se čakalna doba pacienta prične že ob sami 
predložitvi napotnice in ni realna čakalni dobi, ki bi jo lahko ponudili brez točno 
določenega termina kontrole. 

Odgovor MZ:  opisan način dela ni ustrezen. Ob vpisu pacienta v čakalni seznam za kontrolni 
pregled je potrebno označiti medicinske indikacije za točno določen termin tj. kasnejši termin, 
kar tudi v informacijskem sistemu ne bi smelo vplivati na podaljševanje čakalne dobe. Naše 
mnenje torej je, da se čakalna doba tovrstnih pacientov ne bi smela upoštevati pri čakalni dobi, 
izvedbo p je treba razrešiti z List. Sklep: izvajalec v sodelovanju z List uredi način uvrščanja 
pacientov, označbo medicinske indikacije in izračun čakalne dobe. 

 

Pravočasna predložitev napotnice s stopnjo nujnosti »zelo hitro«  
• Izvajalca zanima, kako postopati ob sprejemu napotnice s stopno nujnosti »zelo 

hitro« v primeru posameznih ambulant, ki delajo npr. samo 2-krat na teden. 
 
V odgovoru predstavnica MZ pojasni, da v kolikor pacient napotnico predloži pravočasno, je 
napotnica ustrezno predložena, četudi ambulanta deluje redkeje. Upošteva se torej datum 
predložitve napotnice s strani pacienta. Izvajalca se seznani s tem, da poteka presoja s strani 
Zdravstvenega inšpektorata RS (v nadaljevanju ZIRS) na podlagi konkretnih primerov, kar 
pomeni, da v kolikor pride do izrednih situacij (npr. redkega delovanja ambulante), ki so 
ustrezno zabeležene, bo to ZIRS upošteval pri nadzorih. 
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Upravljanje čakalnih seznamov v primeru prostega sprejema 

V primeru prostega sprejema je potrebno voditi naročilno knjigo. Paciente je potrebno vpisati 
v čakalni seznam tudi v primerih, ko potrebuje npr. slikanje šele čez nekaj časa, ker če bi 
pacient predložil napotnico šele po preteku določenega časa (ko potrebuje storitev), bi rok za 
predložitev napotnice že potekel. 

 
 

Polnjenje dodatnih termin (npr. v primeru nove ambulante) 

Polnjenje dodatnega termina poteka po naslednjih korakih: 1) paciente, ki so iz objektivnega 
razloga izpustili predhodni termin, 2) pacienti, ki se preko sistema eNaročanja naročajo na 
termin, 3) 10 dni prej lahko paciente po stopnji nujnosti kontaktirajo in umeščajo na termine. 
S strani nadzora ZZZS in ZIRS je potrebno to zabeležiti. 

 
 

Potrdilo o izdani napotnici 

Izvajalca zanima, zakaj ni datuma rojstva na potrdilu o izdani napotnici, saj bi to olajšalo delo 
zdravstvenemu osebju, ki paciente naroča in umešča v čakalne sezname. Odgovor MZ: potrdilo 
je namenjeno pacientu. Iskanje informacij o pacientu oz. njegovemu napotitvi ne poteka na 
podlagi izpisa o izdani napotnici, ampak je treba uvrščanje izvesti na podlagi eNapotnice, ki je 
dostopa preko informacijskega sistema. 

 

Napotovanje na pregled po hospitalizaciji ali urgentni obravnavi 

Ali po hospitalni ali urgentni obravnavi paciente naročate na prvi ali kontrolni pregled? S 
stališča čakalnega seznama je take paciente potrebno umestiti na kontrolni pregled, zato 
predlagamo, da se paciente umesti na kontrolne preglede, ZZZS pa lahko še vedno obračunate 
prvi pregled oz. začetno obravnavo (ob upoštevanju pogojev za tak obračun). 

 
 

ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE (ZIRS) 

ZIRS poda informacijo o tem, čemu bo dajal pozornost pri pregledih: 

· povezanost (povezanost vseh čakalnih seznamov z VZS) in točnost podatkov 
· uvrščanje pacientov s stopnjo nujnosti »zelo hitro«  
· upravljanje čakalnih seznamov (dodeljevanje terminov za različne stopnje nujnosti) 

naj poteka na preteklih izkušnjah  
· ponujanje okvirnih in točnih terminov (v primeru čakalne dobe, krajše od 120 dni, je 

potrebno  zagotavljati točen termin) 
· obvezne objave po zakonodaji za vse storitve, ki jih izvajajo (ugotavljamo, da na spletni 

strani ne objavljajo podatkov o načinih naročanja) 
· vse oblike naročanja morajo biti zagotovljene 
· pooblaščene osebe za čakalni seznam mora biti zdravstveni delavec ali zdravstveni 

sodelavec. Želijo pisno pojasnilo o tem, kaj lahko opravljajo zdravstveni administratorji, 
kar v Pravilniku ni opredeljeno. 
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· upravljanje čakalnih seznamov naj poteka na preteklih izkušnjah (dodeljevanje 
terminov za različne stopnje nujnosti, ne sme prihajati do prehitevanja stopenj 
nujnosti) 

ZIRS seznani s tem, da bodo inšpektorji pisno pričeli z obveščanjem izvajalcev o datumih 
nadzora in da bodo izdajali v sklopu nadzorov za nove določbe zakona predvsem upravne 
ukrepe. Namen vseh teh ukrepov je, da se zadeve uredijo; pri tem ZIRS poda opombo, da gre 
v primeru obravnave pritožb pacientov za dosledno ukrepanje po zakonu. Ena izmed 
pogostih težavo, ki jih ugotavljajo še iz prejšnjega zakona, je seznanitev s stroški in izdaja 
računa, na kar opozorijo tudi izvajalca.  
 


