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Zadeva: Postopek premestitve pacientov, ki so preboleli okužbo z virusom SARS-
CoV-2 in so upravičeni do podaljšane obravnave v skladu s 54. členom 
Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, k izvajalcem 
podaljšane obravnave

Zveza: 54. člen Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 15/21), Pravilnik o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so 
prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 41/21) in 39. člen 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)

Na podlagi 54. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 
15/21), 4. člena Pravilnika o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele 
okužbo z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 41/21; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in 39. 
člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 
in 175/20 – ZIUOPDVE) Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ) zagotavlja zmogljivosti za 
izvajanje podaljšane obravnave za osebe, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 in se po 
zaključenem bolnišničnem zdravljenju zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače 
okolje.

I. OCENA UPRAVIČENOSTI DO PODALJŠANE OBRAVNAVE

Pri pacientih, ki so preboleli okužbo z virusom SARS-CoV-2, oceno upravičenosti do podaljšane 
obravnave opravi tim zdravstvenih delavcev bolnišnice, v kateri se pacient zdravi zaradi okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: napotna bolnišnica), ki ga sestavljajo:

- lečeči zdravnik, 
- diplomirana medicinska sestra in 
- diplomiran fizioterapevt oziroma diplomiran delovni terapevt.

Ocena upravičenosti se izdela na podlagi Meril za oceno upravičenosti do podaljšane obravnave, ki so 
Priloga 1 Pravilnika1 (v nadaljnjem besedilu: Merila) in obsegajo: 

- oceno stanja pacienta po preboleli okužbi s COVID-19 in
- oceno potenciala rehabilitacije, ki bi pacientu omogočala krepitev sposobnosti samooskrbe in 

ponovno bivanje v domačem okolju, pri čemer je pacient upravičen do podaljšane obravnave 

                                                            
1 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14248
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seznanjen s pogoji v zvezi s podaljšano obravnavo in s premestitvijo v podaljšano obravnavo 
pisno soglaša.

Če je pacient na podlagi predhodno navedenih kriterijev upravičen do podaljšane obravnave (v 
nadaljnjem besedilu: upravičenec) in sam ali njegov zakoniti zastopnik s premestitvijo v podaljšano 
obravnavo pisno soglaša ter zmogljivosti izvajalcev podaljšane obravnave sprejem omogočajo, se 
lahko začne postopek premestitve upravičenca k izvajalcu podaljšane obravnave.

II. POSTOPEK PREMESTITVE PACIENTA K IZVAJALCU PODALJŠANE OBRAVNAVE

Napotna bolnišnica:
1. pri Dispečerski službi zdravstva (v nadaljnjem besedilu: DSZ) preveri razpoložljivost zmogljivosti 

za podaljšano obravnavo pri izvajalcih podaljšane obravnave;
2. če zmogljivosti iz prejšnje točke sprejem upravičenca k izvajalcu podaljšane obravnave 

omogočajo, odgovorna oseba napotne bolnišnice dogovori sprejem upravičenca z izvajalcem 
podaljšane obravnave;

3. če upravičenec ne more zagotoviti lastnega prevoza do izvajalca podaljšane obravnave oziroma 
izpolnjuje kriterije upravičenosti za nenujni prevoz z reševalnim vozilom (nepomičnost oziroma 
potrebno spremstvo zdravstvenega delavca), odgovorna oseba napotne bolnišnice pri DSZ naroči 
prevoz upravičenca do izvajalca podaljšane obravnave;

4. zagotovi potrebno dokumentacijo ob odpustu iz bolnišnice, in sicer najmanj:
- izpolnjen in podpisan obrazec Merila z izjavo upravičenca oz. zakonitega zastopnika;
- rezultat testiranja na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo, iz katerega je 

razviden datum potrjene okužbe s COVID-19;
- izvid laboratorijske preiskave na prisotnost okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi 

(Meticilin odporni Staphylococcus aureus, Extended-Spectrum Beta Lactamases);
- odpustno dokumentacijo po zaključenem bolnišničnem zdravljenju;
- navodilo za prejemanje zdravil;
- e-recepte za vso terapijo, ki jo ima predpisano upravičenec, in sicer najmanj za naslednjih 30 

dni;
- poročilo službe zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije, ki je v Priloga 2 Pravilnika2

in
- ob naročilu nenujnega reševalnega prevoza: izpolnjen Nalog za prevoz z dodano opombo: 

»podaljšanja obravnava«. 

Premeščanje upravičenca k izvajalcu podaljšane obravnave poteka neposredno iz napotne bolnišnice, 
po vnaprejšnjem dogovoru z izvajalcem podaljšane obravnave, in sicer ob delavnikih od ponedeljka 
do petka, na način, da je upravičenec pri izvajalcu podaljšane obravnave sprejet najpozneje do 14.00 
ure v dogovorjenem dnevu. Naročilo za prevoz pacienta mora napotna bolnišnica sporočiti DSZ 
najpozneje do 10.00 ure v dogovorjenem dnevu. Napotna bolnišnica mora imeti ob naročilu prevoza 
pripravljeno vso potrebno dokumentacijo, ki spremlja upravičenca. 

Napotna bolnišnica mora v postopku napotovanja upravičenca k izvajalcu podaljšane 
obravnave uporabljati originalna obrazca:
- Merila za oceno upravičenosti do podaljšane obravnave z izjavo upravičenca oz. zakonitega 

zastopnika in
- Poročilo službe zdravstvene nege, ki sta prilogi Pravilnika, dostopnega na spletni strani: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14248.

                                                            
2 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14248
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Dispečerska služba zdravstva
DSZ vodi dnevno evidenco prostih zmogljivosti izvajalcev podaljšane obravnave na osnovi njihovega 
dnevnega poročila. Ob vzpostavitvi zagotavljanja podaljšane obravnave se zmogljivosti polnijo v 
skladu s planom, ki ga določi MZ. Ob potrditvi naročila s strani napotne bolnišnice DSZ aktivira 
izvajalca prevozov, ki ima za potrebe prevozov k izvajalcem podaljšane obravnave, sklenjeno 
pogodbo z MZ. Premestitev upravičenca k izvajalcu podaljšane obravnave se praviloma izvede do 
14.00 ure. Izjema je mogoča samo ob dogovoru med napotno bolnišnico in izvajalcem podaljšane 
obravnave. 

Izvajalec podaljšane obravnave
Če izvajalec podaljšane obravnave v 24 urah po sprejemu upravičenca ugotovi, da upravičenec ne 
izpolnjuje pogojev iz Meril, upravičenca vrne napotni bolnišnici. Vrnitev dogovori in izda nalog za 
prevoz nosilec splošne ambulante iz prvega odstavka 12. člena Pravilnika.

Izvajalec prevoza
Izvajalec prevoza mora zagotavljati vozilo za ne nujne reševalne prevoze na način, da je upravičenec 
prepeljan na sprejem za podaljšano obravnavo praviloma do 14.00 ure. Nalog za prevoz izvajalec 
predloži kot prilogo računu. 

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravil:
mag. Luka Gorup

mag. Klavdija Kobal Straus
v. d. generalne direktorice 

Priloge:
- Priloga 1: Algoritem napotovanja pacienta k izvajalcu podaljšane obravnave
- Priloga 2: Merila za oceno upravičenosti do podaljšane obravnave
- Priloga 3: Poročilo službe zdravstvene nege

Vročiti:
- Bolnišnicam - po e pošti
- Izvajalcem podaljšane obravnave in prevozov
- Dispečerski službi zdravstva

V vednost:
- Koordinatorju posteljnih zmogljivosti bolnišnic 
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Priloga: Algoritem napotovanja pacienta k izvajalcu podaljšane obravnave
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