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Poročilo o delu RSK v letu 2019 

 

RSK za oftalmologijo se je v letu 2019 sestal na 10 rednih sejah vsak mesec, z izjemo julija in 

avgusta.  

 

RSK se je vsebinsko posvečal predvsem prenovi obračunskih modelov in priznavanju storitev s 

strani ZZZS  in urejanju načel in pravil pri obravnavi posameznih bolezni oči, preventivi in 

hitrejši dostopnosti za bolnike, pri katerih so bila ugotovljena ogrožujoča stanja. 

 

Od pozitivnih premikov RSK izpostavlja priznanje 32 novih storitev s strani ZZZS, na kar smo 

čakali že od leta 2000. Priznan je celoten paket storitev za ortoptiko ter številne pomembne 

preiskave kot je biometrija, ICG, OCT angiografija, popravljeno je bilo vrednotenje 

fluoresceinske angiografije itd. Poleg tega je ZZZS oftalmološki stroki v letošnjem letu priznal 

ves nabor okuloplastičnih storitev, ki jih je prej priznaval le plastični kirurgiji. Pri tem je šlo za 

izjemno naporno delo s pripravo ustreznih opisov, izračunov in pogajanj.  

 

Nov nabor obvezne opreme ambulant, ki predvideva tudi OCT aparat je bila določena v januarju 

2018, z enoletnim prehodnim obdobjem. Od januarja 2019 naj bi torej vse očesne ordinacije 

imele OCT. Veliko jih je seznam izpolnilo, nekateri še ne.  

 

RSK še vedno ugotavlja največje težave pri ureditvi dostopnosti do prvih pregledov 

na sekundarnem in terciarnem nivoju, kjer so čakalne dobe pogosto presežene. Zato bo 

potrebna preverba celotne oftalmološke mreže, ki se kljub povečanju števila oftalmologov 

praktično ni razširila. Tu izstopa zlasti prepoznavanje in pravočasno napotovanje na  antiVEGF 

terapijo, ki je zaradi staranja populacije in zaradi porasta bolnikov s sladkorno boleznijo v 

stalnem vzponu. Zato je v vsaki očesni ordinaciji nepogrešljiva OCT naprava, ki je ključna 

preiskava pri zgodnjem odkrivanju starostne degeneracije makule  in omogoča učinkovito 

terapijo s čim manjšim številom antiVEGF injekcij. Izrazito pereč je tudi problem dolgih čakalnih 

dob pri okuloplastičnih operacijah, saj se kljub urejenemu priznavanju storitev še vedno 

paciente napotuje na očesno kliniko, čeprav bi lahko bili operirani v lokalnih centrih.  

Prav tako je RSK izpostavil zlasti anomalije koncesijskih ambulant v lasti nekaterih optikov, kjer 

se pretežno predpisuje le očala, ne izvaja pa se celostna obravnava očesnih bolnikov.  
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RSK pripravlja vsebine preventivnih programov za najpogostejše očesne bolezni.  

V načrtu so osveščevalne dejavnosti  in  izobraževanja na nivoju družinske medicine in tečaji in 

simpoziji za oftalmologe in specialiste sorodnih strok.  

 

RSK je obravnaval še mnogo drugih točk iz problematike zagotavljanja optimalne oskrbe 

očesnih bolezni, kar je razvidno iz zapisnikov sej RSK, ki so bili posredovani na MZ in druge 

ustrezne organe. Pri tem se je srečeval tudi s predstavniki MZ in ZZZS, kjer so bile 

predstavljene najbolj pereče potrebe stroke. 

 
Prof.dr.Marko Hawlina, dr.med. 
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