SKLEPI RSK za OFTALMOLOGIJO

102. seja (10. 1. 2018)
Sklep 2.-102/18: RSK meni, da je potrebno ponovno pregledati seznam diagnoz očesnih stanj,
ki pogojujejo napotitve pod stopnjo nujnosti: NUJNO in na novo sestaviti enotni seznam diagnoz
očesnih stanj za napotitve pod stopnjo nujnosti: ZELO HITRO.
Sklep 3.-102/18: RSK predlaga, da se z dopisom, ki ga pripravi prof. dr. Pahorjeva, ZZZS
obvesti o mnenju RSK glede storitve »Triažiranje napotnic«. Prav tako naj se zaprosi ZZZS za
jasna navodila, kam se na čakalno listo za pregled v oftalmološki ambulanti uvrščajo pacienti, ki
prihajajo po »drugo mnenje«.
Sklep 4.2.1.-102/18: Vsi izvajalci oftalmološke ambulantne dejavnosti se seznanijo s
seznamom minimalnih standardov opreme očesne ambulante. Prehodno obdobje je 1 leto. po
poteku prehodnega obdobja se bodo izvajali komisijski nadzori glede ustrezne opreme očesnih
ambulant.
Sklep 4.2.2.-102/18: RSK ponovno opozarja, da vse očesne ambulante, ki imajo koncesijo,
izvajajo vse oz. kompletne oftalmološke preglede in morajo imeti vso predpisano opremo.
Sklep 4.3.-102/18: RSK podpira prizadevanja pooblaščenca Lions klubov za pomoč slepim in
slabovidnim za spremembo »Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila« glede
možnosti nabave elektronske lupe za otroke in Zdravstvenega zavarovanja, ki vidijo več kot 5%.
103. seja (14. 2. 2018)
Sklep 2—103/18: RSK potrjuje obstoječi seznam diagnoz očesnih stanj, ki pogojujejo napotitve
pod stopnjo nujnosti »NUJNO« in novi seznam diagnoz očesnih stanj za napotitve pod stopnjo
nujnosti »ZELO HITRO«. Oba seznama bosta posredovana na Ministrstvo za zdravje.
Sklep 3.-103/18: RSK bo ponovno posredoval pobudo za ustrezno obračunavanje različnih
neinvazivnih slikanj očesnega ozadja (foto fundi) na ZZZS, ki naj jo rešuje prioritetno.
RSK ponovno poziva ZZZS za čimprejšnji odgovor v zvezi z neovrednotenimi storitvami v
oftalmologiji in predlaga takojšnje nadaljevanje pogovorv, zato pričakuje termin za sestanek s
predstavniki ZZZS.
Sklep 4.2.-103/18: Izvajanje dejavnosti, kot je kontrola vida in določanje dioptrije za predpis
očal ter istočasno merjenje očesnega pritiska in pregled očesnega ozadja je dejavnost, ki jo
lahko izvaja optomestrist v okviru svojih pooblastil oz. pristojnosti, ne pa optik.

Sklep 4.3.-103/18: RSK je mnenja, da morajo osnovne oftalmološke preglede otrok, ki so
zdravi, prevzemati vsi oftalmologi, tudi koncesionarji. Nadaljnje napotitve sledijo na oftalmološke
preglede regionalno v ambulante splošnih bolnišnic; od tu pa na terciarni nivo, ki neposredno
sprejema na oftalmološko obravnavo otroke, ki potrebujejo terciarno pediatrično obravnavo in
imajo posebne potrebe.

