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ZADEVA: Poročilo o delovanju RSK za oftalmologijo za obdobje januar – september 2017 
 
 
Spoštovani, 
 
 
Glede na vaš dopis štev. 0130-19/2018-1 z dne 23.1.2018 vam pošiljamo letno poročilo o 
delovanju RSK za oftalmologijo v obdobju januar -  december 2017.  
 
RSK za oftalmologijo se praviloma sestaja vsaki mesec. Člani so bili imenovani l. 2015 s 
sklepom Ministrstva za zdravje št. C2711-15-789128 za obdobje 6 let v naslednji sestavi: 

- Prof.dr.Dušica Pahor,dr.med., trenutna predsednica  
- prof.dr.Branka Stirn Kranjc, dr.med. 
- prof.dr.Brigita Drnovšek Olup, dr.med., višja svetnica 
- prof.dr.Marko Hawlina,dr.med. 
- prof.dr.Mojca Globočnik Petrovič,dr.med. 
- Marko Vrhovec,dr.med. 

 
V obdobju januar – december 2017 smo imeli 11 sej RSK za oftalmologijo, od tega  
10 rednih   in  1 dopisno: 
18.1.2017,    3.7.2017 
15.2.207,  
22.3.2017,  
19.4.2017,  
17.5.2017,  
28.6.2017  
 - seje se je udeležila polovica članov, zato smo predloge sklepov sprejeli na      
              dopisni seji 3.7.2017 
20.9.2017 
18.10.2017 
22.11.2017 
13.12.2017 
 



Zapisnike vseh dosedanjih sej vam sprotno pošiljamo, kakor hitro je zapisnik potrjen. 
Člani RSK za oftalmologijo se zavedamo pomena delovanja RSK, zato to funkcijo odgovorno 
izvajamo. Seje potekajo redno mesečno, razen julija in avgusta. S sklepčnostjo praviloma ni 
težav, kar je razvidno iz zapisnikov sej.  Na večini sej so prisotni vsi člani. Sklepi so praviloma 
sprejeti s konsenzom.  
Nekatere zadeve so zelo kompleksne in njihovo reševanje zahteva več časa, še zlasti, kadar 
niso odvisne le od stroke in njenih izvajalcev.  
 
Kot smo že zapisal v poročilu, ki smo vam ga poslali v septembru 2017 se člani RSK  
zavedamo resnosti problemov, ki nastanjajo na področju oftalmologije. 
Zaradi staranja prebivalstva in novih možnosti zdravljenja strmo narašča števila bolnikov z 
boleznijo makule in posledicami sladkorne bolezni na očeh.  
 
Čakalne dobe za prvi pregled pri izvajanju osnovnega oftalmološkega varstva na nivoju občin 
na sekundarnem nivoju kljub naraščanju števila oftalmologov so nedopustne – 6 do 9 
mesecev, kar predstavlja resno nevarnost za bolnike.  
24-urno neprekinjeno oftalmološko varstvo se izvaja za celotno državo le v 2 centrih (UKC LJ, 
UKC MB), pri čemer sodeluje manj kot 1/5 specialistov oftalmologov. Gre za nedopustno 
obremenitev terciarnih centrov, ki opravljajo poleg nepreinjene oskrbe bolnikov še edukacijo 
specializantov in izvajajo pedagoško dejavnost za Medicinko fakulteto Univerze v Ljubljani in 
Mariboru.  
 
Mreža oftalmologov ni urejena, razporeditev dela in obremenitev je neenakomerna. 
Opravljajo se storitve, ki so finančno zanimive, ne pa koristne za bolnika. Na področju 
oftalmologije je to še posebej prisotno. 
 
Vse to so področja, s katerimi se mora v naslednjih mesecih ali letih RSK še aktivnejše 
ukvarjati in v skladu s svojimi pristojnostmi odgovorno ukrepati. Brez pomoči Ministrstva za 
zdravje bo to nemogoče. Oftalmologija je področje medicine, ki jo je staranje prebivalstva 
najbolj prizadelo. Potreben bo celosten pristop k reševanju tega problema.  
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Prof.dr.Dušica Pahor,dr.med. 
Predsednica RSK za oftalmologijo 
 
 
 


