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PROBLEMATIKA ELEKTRONSKEGA ZDRAVSTVA 

RSK za maksilofacialno kirurgijo in oralno kirurgijo je proučil problematiko uvajanja elektronskih 

medije v zdravstveni proces, ugotavljamo da je hitra dostopnost do informacij na splošno koristna, da 

možnosti niso dovolj izkoriščene, zaradi občutljivosti elektronskih medijev in omrežja, pa ne sme biti 

edini način za prenašanje informacij. 

Problemi z računalniško opremo se izboljšujejo, še vedno pa se zatika zaradi neusklajenosti 

računalniških sistemov (npr. BIRPIS – PAX). 

Za vodenje Elektronske čakalne knjige mora biti v večjih zdravstvenih enotah, zaposlena dodatna 

oseba, kar v sistematizaciji delovnih mest ni predvideno. Elektronske čakalne knjige niso sposbne 

zaznati in korigirati sprememb v izvajanju procesov (nenadne odsotnosti ali začasnega zaprtja 

ambulante), zato je veliko dela s popravki, ki se izvajajo analogno. 

- Nujen je prehod na enotni javni informacijski sistem, ki bi dejansko omogočil vpogled v 

problematiko slovenskega zdravstva, nadzor nad dejanskimi potrebami v zdravstvu, kontrolo 

nad izvedenim programom in nadzor nad kvaliteto izvedenih storitev in omogočil enostavno 

obdelavo podatkov v statistične namene. 

 

DELO RSK ZA MAKSILOFACIALNO KIRURGIJO IN ORALNO KIRURGIJO v letu 2019 

1.  seja: Dopis  ZI RS 1 glede zobno protetične rehabilitacije s pomočjo zobnih vsadkov 



Dopis   ZI RS 1 glede stališča ortodontska priprava na kirurški poseg 
Dopis   ZI RS 2 glede reševanja zahtevnih implantoloških primerov 
Dopis ZI RS 3 glede ortognati poseg in ortodontska priprava v breme zdravstvenega 
zavarovanja 

2. Seja: NUJNO ZDRAVLJENJE IN NEODLOŽLJIVE ZDRAVSTVENE STORITVE V 
ZOBOZDRAVSTVU (dopis ZZZS) Kaj so urgentna stanja v zobozdravstvu? 

 poškodbe zob in ustne votline 
 odontogena vnetna stanja s širjenjem v mehka tkiva obraza in ust,  
 preteča dihalna stiska zaradi odontogega vnetja, 
 krvavitev  v ustih,  
 neznosna bolečina neodzivna na analgetike  

 
3. Seja: Sprememba pravil ZZZS glede zobnih vsadkov ki je stopila v veljavo 13.10.2019 

RSK opozarja neurejeno stanje in nezmožnost implementacije pravil v praksi. 
 

4. Seja: Pravila – implantati izračuni 

V letu 2019 smo po členu 259 naredili 160 pacientov, od tega na terciarju 60. Za paciente je bilo 
porabljeno 1,5mio€ sredstev iz blagajne ZZZS. Pripravljeni so izračuni po izdanih predračunih 
(material, delo, pregled, diagnostika, načrtovanje, pooperativna oskrba, kontrole, kirurgija, 
protetika), za dogovor med izvajalci in ZZZS. 

5. Seja: ZADEVA: Posebni pogoji dela zobozdravniki 
Sklep: RSK za maksilofacialno in oralno kirurgijo je mnenja da delo splošnega 
zobozdravnika sodi v PPD I, če zobozdravnik/zobozdravnica med svojim delom vsaj 13 ur 
tedensko dela z rotirajočimi inštrumenti. Med rotirajoče inštrumente sodi delo s turbino, 
kolenčnikom, ročnikom in z ultrazvočnim aparatom. Pri delu s temi inštrumenti je 
potrebno upoštevati, da ne gre samo za prisilno držo, obrabo sklepov in tetiv, pešanje 
vida pač pa tudi za vdihavanje škodljivega aerosola, ki poleg dihal ogroža tudi oči in kožo. 
 

6. Seja: dopis MNZ - Prisilno odpiranje ust in varnostni pregled 
Sklep: Pacienti na preglede prihajajo prostovoljno in sodelujejo pri pregledih, proti volji 
pacientov, pregledov ne izvajamo,  zato s prisilnim izvajanjem pregledov nimamo 
izkušenj. Na vprašanja policijske uprave ne moremo odgovoriti. 
 

7. ZADEVA: Kronične bolezni, ki bi terjale potrebo po trajnem specialističnem nadzoru 
oziroma stalni zdravstveni oskrbi na specialistični ravni, za katere bi posledično bilo 
smiselno, da osebni zdravnik  zavarovane osebe izda Napotnico brez časovne omejitve 
njene veljavnosti (»trajna« Napotnica).  
Sklep: Strokovno specialistično področje Maksilofacialne in Oralne kirurgije ne obravnava 
pacientov s takšnimi kroničnimi obolenji, kjer bi bolezensko stanje zahtevalo neprestani 
specialistični nadzor in za katera bi bila smiselna izdaja trajne napotnice za specialistično 
obravnavo. 

8. Seja: dopis ZZS št.01112-19/2019-2  in 26. Člen zakona ZPac 



Sklep: RSK za Maksilofacialno in Oralno kirurgijo je strokovni posvetovalni organ Ministrstva za 
zdravje, Strokovni svet za Maksilofacialno in Oralno kirurgijo pa je posvetovalni organ Zdravniške 
zbornice Slovenije, zato svetujemo da se OZB, pri podobnih vprašanjih najprej posvetuje s svojim 
strokovnim telesom. 

Doc.dr.Andrej Kansky dr. stom. predsednik RSK za maksilofacialno in oralno kirurgijo 
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