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Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju; ministrstvo) na podlagi
drugega odstavka 79. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 –
ZUJF in 14/13) in Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne
poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma
strokovnih združenjih z javnim pooblastilom (Uradni list RS, št. 60/13 in 3/15; v nadaljevanju:
Pravilnik) določa

PROGRAM
rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem v zdravstveni dejavnosti za leto 2017 in 2018
1.

člen

S tem programom se določa izvajalce zdravstvene dejavnosti, pri katerih se bo v letu 2017 in 2018 opravil
redni strokovni nadzor s svetovanjem (v nadaljnjem besedilu:

strokovni nadzor) nad zagotavljanjem

strokovnosti dela v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih delavcih in drugih zavodih (v
nadaljnjem besedilu: izvajalci) za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani
v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom.
2.

člen

Strokovni nadzor po programu zasleduje navedene cilje:
- strokovnost izvajanja zdravstvene dejavnosti in poklicnih kompetenc posameznih zdravstvenih
delavcev,
– preverjanja ustreznosti poklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj in organizacije dela,
– preverjanja izvajanja kakovosti in varnosti na strokovnem področju ter timske obravnave pacienta,
– preverjanja stalnega sledenja razvoja stroke,
– preverjanja in upoštevanja doktrin ter smernic na področju dela,
– preverjanja opravljanja strokovne dejavnosti v skladu s strokovnimi in etičnimi kodeksi,
– preverjanja ustrezne kadrovske zasedenosti,
– svetovanja na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.
Ključne ugotovitve opravljenih nadzorov se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje.
3.

člen

Pri opravljanju strokovnega nadzora komisija opravi pregled dokumentacije izvajalca ter ugotavljanje
strokovnosti, kakovosti in varnosti izvajanja zdravstvene dejavnosti, ugotavlja strokovno usposobljenost

na podlagi dokazil in razgovorov, ugotavlja zagotavljanje ustrezne organizacijske in kadrovske
razporejenosti, skladnost plana in realizacije strokovnega izpopolnjevanja, opravi razgovor z zdravstvenimi
delavci in direktorjem, opravi razgovor o ugotovljenih nepravilnostih, razgovor o povezovanju z drugimi
izvajalci zdravstvene dejavnosti, svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali pogojev dela, ogled
posameznih objektov, prostorov ali opreme izvajalca ter druga nadzorna dejanja glede na namen
strokovnega nadzora.
V letu 2017 in 2018 se opravijo strokovni nadzori pri naslednjih izvajalcih zdravstvene dejavnosti:
a)

osnovna zdravstvena dejavnost ter specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost;

V letu 2017 se bo strokovni nadzor s svetovanjem opravil pri naslednjih izvajalcih:
-

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana;

-

Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola;

-

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto;

-

Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8A, 1270 Litija;

-

Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj;

-

Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota;

-

Terme Strunjan, Strunjan 148, 6323 Strunjan;

-

MDT & T podjetje za medicinsko diagnostiko, terapijo in tehnologijo d.o.o., Lavričeva 1, 2000
Maribor;

-

Fizioterapija Majcen d.o.o., Breznica 70, 8220 Šmarješke toplice.

V letu 2018 se bo strokovni nadzor opravil pri naslednjih izvajalcih:
-

Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor;

-

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje;

-

Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice;

-

Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova 6/a, 5220 Tolmin;

-

Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje;

-

ZD Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana;

-

Terme Topolšica, Topolšica 77, 3326 Topolšica;

-

Vaše zdravje zdravstvene storitve d.o.o. Kopitarjeva ul. Maribor, Medilab d.o.o. Vodovodna cesta
1000 Ljubljana;

-

Sinjur Vida, Fizioterapija, Šentvid pri Stični 177, 1296 Šentvid pri Stični.

b)

zdravstvena dejavnost v institucionalnem varstvu;

V letu 2017 se bo strokovni nadzor s svetovanjem opravil pri naslednjih izvajalcih:
-

Dom starejših Škofljica, Ob potoku 11, 1291 Škofljica;

-

Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje;

V letu 2018 se bo strokovni nadzor s svetovanjem opravil pri naslednjih izvajalcih:
-

Dom starejših Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje;

-

PV Center starejših Zimzelen, Topolšica 78a, 3326 Topolšica;

4.

člen

Natančnejši obseg posameznega strokovnega nadzora iz prejšnjega člena se določi z vsakokratnim
sklepom o začetku nadzora.
5.

člen

Kadar se v načrtovanem obdobju pri izvajalcu iz 3. člena tega programa opravi izredni strokovni nadzor s
svetovanjem, ki vključuje tudi vsebine tega programa, se nadzor po tem programu opusti.
6.

člen

Strokovni nadzori s svetovanjem se izvedejo do 31.12. v predvidenem letu.
7.

člen

Ta program se objavi na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.
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