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V letu 2016 je imel RSK za otorinolaringologijo naslednje sestanke: 

 

 -14. 2.2017 ob 14.30 na Kliniki za otorinolaringologijo v Ljubljani 

 

-14.6.2017 na Kliniki za otorinolaringologijo v Ljubljani 

 

-19.9. 2017 ob 15.00 na Kliniki za otorinolaringologijo v Ljubljani 

 

-18. 10. 2017 Dopisna seja RSK za otorinolaringologijo  

 

-25. 10. 2017 Dopisna seja RSK za otorinolaringologijo 

 

-12.12. 2017 Dopisna seja RSK za otorinolaringologijo 

 

 

Sklepi 14.2. 2017 

Sodelovanje pri uskladitvi šifranta vrst zdravstvenih storitev 

Glede odprtih vprašanj šifranta VZS člani RSK za otorinolaringologijo odločimo:  

V šifrant VZS bi dodali naslednje storitve:  

1. »pregled v avdiovestibulološki ambulanti zaradi naglušnosti« 

2. »pregled v avdiovestibulološki ambulanti zaradi vrtoglavice« 

3. »pregled v avdiovestibulološki ambulanti zaradi tinitusa« 

4. »pregled v avdiovestibulološki ambulanti – otroci do 5 let« 

5. »kontrola otroci«; 

Naročanje na pregled v avdiovestibulološko ambulanto zaradi motenj sluha, motenj ravnotežja, 

tinitusa ali pregled otrok, ter naročanje v foniatrično ambulanto ne sme biti povsem v domeni 

osebnih zdravnikov. Del čakalne knjige mora biti zaprt za e-naročanje s primarne ravni, ker gre za 

sekundarne oziroma v nekaterih ustanovah terciarne storitve, na katere naročajo samo specialisti 

z sekundarne oziroma terciarne ravni. 

 

Predlagamo tudi sestanek s snovalci e-naročanja, kjer bi nas seznanili z strokovno osnovo, na 

podlagi katere je bilo to pripravljeno, in vizijo, kako bo to pomagalo pri našem vsakdanjem delu in 

kako bo to realno vplivalo na skrajševanje čakalnih vrst.  

 



Usklajujemo nov sestanek na ZZZS v zvezi s prenovo obračunavanja storitev. Sklenemo, da bomo še 

enkrat poslali komentarje, ki smo jih pripravili in poslali decembra 2016, saj je možno, da so jih 

spregledali. 

 

 

Sklepi 14.6. 2017 

 

1. Obračunavanje oz. izračun izgube sluha po Fowlerju  

Člani RSK poudarijo, da izračun procenta izgube sluha po Fowlerju ni storitev, ki bi jo plačala 

ZZZS. V UKC Ljubljana so opravili kalkulacijo cene storitve, ki znaša 10,59 Eur.  

 

2. Predlog seznama esencialnih zdravil, ki je bil poslan s strani Javne agencije Republike 

Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. 

     Problem pa so lokalne kapljice za uho. V Sloveniji namreč kapljice za uho niso registrirane. Vse       

kapljice, ki jih predpisujemo ob vnetjih sluhovoda, so registrirane za oči. Prav tako ni registriranih 

antimikotičnih kapljic za glivična vnetja, ki pa so v področju sluhovoda relativno pogosta.  

V roku bomo odgovorili Javni agenciji Republike Slovenija za zdravila za omenjeno 

problematiko. Opozorili ji bomo, da v Sloveniji ni  registriranih kapljic za ušesa, temveč samo 

za oči. Predlagali bomo vpeljavo kombiniranih kapljic za bakterijsko in glivično vnetje, ki 

vsebujejo kliokvinol in flumetazon, ki pokrije tako bakterijski kot tudi glivični spekter. Ob tem 

bomo predlagali tudi uvedbo antiimikotičnih amfotericin kapljic.  

 

3. Na zadnjem sestanku v zvezi z ocenjevanjem oz. vrednotenjem ambulantnih storitev na ZZZS 

smo izpostavili tudi podcenjene SPP pri nekaterih ORL posegih, predvsem pri kohlearni 

implantaciji in onkološki operaciji kot je laringektomija. 

     S strani ZZZS smo dobili konec aprila tabele, ki jih je s tem v zvezi potrebno izpolniti. Konca                       

junija bomo posredovali želene podatke na ZZZS v želji po dvigu plačila za zgoraj omenjene 

operacije.  

 

4.Kadrovska problematika ORL oddelka v Murski soboti 

Člani RSK so enotni, da je potrebno kadrovsko situacijo na ORL oddelku v Murski Soboti 

ponovno okrepiti z novim razpisom specializacij. Vprašljivo je tudi izobraževanje specializantov 

v Murski Soboti, saj zaradi zasedenosti in preobilice dela v rednem delovnem času to 

pravzaprav ni možno, zaradi česar bi se izobraževanje teh specializantov vršilo v Mariboru. 

 

Sklepi 19.9.2017 

 

1.Člani RSK za otorinolaringologijo menijo, da v opremljenost otorinolaringološke ambulante sodi:  

- Preiskovalna delovna enota, ki vsebuje možnost aspiracije in izpiranja ušes, seta 

instrumentov za pregled ORL (ušesni lijaček za otoskopijo, nosni spekulum za 

nazoskopijo, loparček za pregled ustne votline, ogledalca za pregled epifarinksa in grla, 

glasbene vilice za akumetrijo) 

- Možnosti endoskopskega ali mikroskopskega pregleda ušesa  

- Možnost endoskopskega pregleda nosu  

- Možnost endoskopskega pregleda grla  

- Timpanometer, avdiometer za tonsko pražno avdiometrijo, ki se mora izvajati  v ustreznih 

akustičnih pogojih ter možnost  sterilizacije  instrumentov 

 

2.Menimo, da bi bilo potrebno na seznam esencialnih zdravil dodati kapljice z amfotericinom, 

klotrimazolom, vorikanazolom, tobramicinom, azitromicinom, kombinacijo različnih antibiotikov 



npr. neomicina in bacitracina, aciklovirjem, ciprofloksacinom, amoksifloksacinom in 

dexametazonom v obliki kapljic kakor tudi mazila. Seznam bomo posredovali Javni agenciji 

Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.  

3.Prenova modela obračunavanja ORL storitev 

Člani RSK pregledamo celoten seznam ter odgovorimo na vprašanja s strani ZZZS. Prav tako 

bomo tudi zaprosili, če lahko odgovore dobimo novembra, ko bi imeli predvidoma zadnjo sejo 

RSK v tem letu. 

 

4.Ugotovimo, da v kalkulativnih elementih financiranja izvenbolnišnične dejavnosti ni vključen 

anesteziolog, zato predlagamo vključitev 0,5 anestezista v otorinolaringološki  team, kar je 

primerljivo tudi z drugimi dejavnostmi kirurških strok. Spremembo bi nato predlagali na 

Združenju zavodov.  

 

 

 

 

Dopisna seja RSK za otorinolaringologijo 18.10.2017 

 

RSK za otorinolaringologijo se strinja z uporabo timpanometra na primarni pediatrični ravni. Omenjena 

preiskava lahko bistveno izboljša diagnostiko sekretornega otitisa, ki je zelo pogost v pediatrični 

populaciji. Seveda mora biti preiskava opravljena v ustreznih pogojih (očiščen sluhovod). Prav tako 

priporočamo, da se specializanti pediatrije seznanijo z omenjeno preiskavo s sklopu kroženja na 

otorinolaringologiji. Priporočeno pa bi bilo tudi usposabljanje v avdioloških ambulantah pred uporabo 

timpanometra. 

Sicer pa timpanometrija še vedno ostaja v sklopu elementarnih preiskav v otorinolaringologiji.  

 

  

Sklep dopisne seje RSK za otorinolaringologijo 25. 10.2017 

  

Člani RSK za otorinolaringologijo menimo, da zato otorinolaringolog ne more biti nosilec dejavnosti v 

ambulanti terapije bolečin. 

 

Sklep dopisne seje RSK za otorinolaringologijo 25. 10.2017 

 

Člani RSK pregledajo seznam storitev in pripombe svetovalca ZZZS. V januarju se bomo dogovorili za 

sestanek na ZZZS glede novega kataloga ORL storitev.   

 

 

 

 

 

 

 

 


