
  
  
  
  
 

 

   
Datum:  20.03.2020  
 

Zadeva: Predlog organizacije regijskih vstopnih centrov v času epidemije 
SARS-CoV-2 v Sloveniji 

RSK za oftalmologijo kot dodatek k dopisu MZ z dne 16.3.2020 sprejel naslednji 
konkretejši predlog, ki ga predlaga v sprejem in izvedbo  Ministrstvu za zdravje z 
namenom: 

- zagotavljanja optimalne urgentne oftalmološke oskrbe in dostopnosti za 
paciente in 

- zagotavljanja varovalnih ukrepov in zaščitne opreme za bolnike in zdravstveno 
osebje  

predlagamo uvedbo regijskih vstopnih centrov za oftalmologijo:  

Novoustanovljene regijske vstopne centre za oftalmologijo (dalje regijski 
centri) opravljajo dejavnost sekundarnega nivoja oftalmološkega zdravljenja in 
predstavljajo vstopne točke za vse napotene oftalmološke bolnike iz 
posamezne regije. Upošteva se ukrepe Ministrstva za zdravje (dalje MZ), 
pregleduje se bolnike s stopnjo nujnosti zelo hitro in nujno. Pred napotitvijo 
vsak izvajalec v skladu s svojo koncesijsko pogodbo poskrbi za svoje paciente 
na način, da jim na svoji spletni strani oz. kontaktni telefonski številki zagotovi 
številko za telefonski posvet z lečečim oftalmologom. Vsi oftalmologi, ki 
opravljajo dejavnost na sekundarni ravni, so na razpolago za vnaprej določene 
oblike dela v regijskih centrih. Regijski centri so primerno opremljeni za delo v 
času epidemije. 

Predlagamo, da se MZ poveže z izvajalci zdravstvene dejavnosti v posamezni 
regiji. Določi naj odgovornega za razporeditev vseh oftalmologov, ki delujejo 
na sekundarni ravni, tako nekoncesionarjev kot koncesionarjev, na 
posamezna delovna mesta.  

Ministrstvu za zdravje 
Štefanova 5 
1000 Ljubljana 
 
Gp.mz@gov.si 



 

 

Regijski  centri naj bodo organizirani v za to določenih regijskih zdravstvenih 
domovih oz. bolnišnicah: 

1. ZD Ljubljana (10 ur) – predlagani vodja dr. Cvetka Oberč  
2. ZD Maribor (10 ur) – predlagani vodja po izboru direktorja ZD 
3. SB Novo mesto (8 ur, v okviru nujne službe na Očesnem oddelku) – 

predlagani vodja dr. Ivana Gardaševič 
4. SB Izola (8 ur, v okviru nujne službe na Očesnem oddelku) – 

predlagani vodja dr. Stanka Godina Kariž 
5. SB Šempeter pri Novi Gorici (8 ur, v okviru nujne službe na Očesnem 

oddelku) – predlagani vodja dr. Bogdan Gregorčič 

Vsak regionalni center določi klicno številko za posvet po telefonu, ki jo 
objavi na spletni strani in ustreznih povezavah.  

Aktivni oftalmologi, ki bodo razporejeni v regijske centre, so razdeljeni v 
dve skupini: v skupino z manjšim ali z večjim tveganjem za težji potek bolezni 
pri okužbi s SARS-CoV-2 glede na znane rizične dejavnike (starost nad 60 let, 
kronične sistemske bolezni).  

Oftalmologi so glede na omenjeno tveganje razporejeni na naslednje oblike 
dela:  

• Oftalmologi z manjšim tveganjem so razporejeni za aktivno delo v 
regijskih centrih in za pripravljenost v primeru nadomeščanja 
okuženih/zbolelih kolegov v regijskih centrih.  

• Oftalmologi z večjim tveganjem so razporejeni za posvet po telefonu.  

Naredijo se tedenski urniki dela z delovišči v posameznem regijskem centru:  

• Aktivno delo v regijskem centru  
• Pripravljenost za nadomeščanje v regijskem centru 
• Posvet / triaža po telefonu  

Urniki razporeditve po deloviščih morajo biti narejeni za teden dni, za vseh 
sedem dni v tednu. Odgovorni za urnik (regijski predstavnik) mora imeti vse 
kontaktne podatke zdravnikov, prav tako mora biti njegov kontaktni podatek 
znan vsem zdravnikom (naj bo napisan na urniku).  

Zdravnik, ki je v pripravljenosti, naj bo doma (s tem se ravno tako zmanjša 
tveganje okužbe) oz. ne sme biti v tem času zadolžen za druga neodložljiva 
dela.  

Vsak dan mora regijski predstavnik preveriti morebitni izpad aktivnih 
zdravnikov in jih takoj nadomestiti. 



 

 

Vsak zdravnik, ki zboli oz. mora v izolacijo, mora o tem nemudoma 
obvestiti odgovornega za razpored dela.  

V primeru, ko specialist v regijskem centru presodi, da je potrebna napotitev na 
Očesni oddelek UKC Maribor ali Očesno kliniko UKC Ljubljana, ju pred 
napotitvijo telefonsko kontaktira. 

Za strokovna in organizacijska vprašanja in koordinacijo aktivnosti regionalni 
centri kontaktirajo strokovno koordinatorico v času epidemije  doc.dr.Natašo 
Vidovič Valentinčič (e-mail: natasa.vidovic@kclj.si, Telefon: 01 522 1700, 01 
522 1781). 

Predlagamo, da ukrepi stopijo v veljavo takoj, do preklica oz. nove 
prilagoditve razmeram. 

 
 
 
S kolegialnimi pozdravi, 
 
 

 
 
Prof.dr.Marko Hawlina, dr.med. 
Predsednik RSK za oftalmologijo 
 
 
 
Pripravila: Delovna skupina za reorganizacijo urgentne oftalmološke službe v 
času epidemije s SARS-CoV-2 
 
 
  
 


