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SKLEPI 11. SEJE RAZŠIRJENEGA STROKOVNEGA KOLEGIJA ZA DELOVNO
TERAPIJO

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep 1/1:
Članice zapisnik 9. seje RSK za DT soglasno potrdimo.
Sklep 2/1:
Članice zapisnik 10. dopisne seje RSK za DT soglasno potrdimo.
Sklep 1/2:
Članice RSK za DT ogorčeno ugotavljamo, da gre za neenakopraven odnos do
naše stroke, za nespoštovanje in neupoštevanje našega dela, predlogov, opozarjanj
in pobud. Zahtevamo in pričakujemo enakovredno obravnavanje ter upoštevanje
naše stroke, ureditev oz. objavo dokumentov, pri čemer pričakujemo aktivno
sodelovanje in odzivnost Ministrstva oz. koordinatorice za RSK-je.
Sklep 2/2:
Članice se strinjamo, da mora stroka v takšnih primerih upoštevati priporočila
Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter zunanjih
strokovnih združenj (WFOT, COTEC). Pripravile bomo bolj splošen dokument
priporočil in navodil za izvajanje delovnoterapevtskih storitev v času izrednih
razmer – epidemije, kjer bomo povzele in združile priporočila tako zunanjih kot
notranjih strokovnih inštitucij. Za pripravo dokumenta do 30. 09. 2020 so
zadolžene Alenka Oven, Vida Lovše in Suzana Zakrajšek.
Sklep 1/3:
RKS za DT pripravimo prvi dokument z naborom storitev/obravnav s področja
delovne terapije, za katere menimo, da so primerne in izvedljive z uporabo IKT
orodji ob upoštevanju pogojev in omejitev pri izvajanju. Ob pridobivanju izkušenj
iz prakse se bo le ta po potrebi dopolnjeval.
Dokument pripravita Alenka Oven in Katarina Galof. Rok za pripravo je
16.06.2020. Dokument bo nato poslan na ZZZS.

Sklep 1/4
Na NIJZ pošljemo odgovor, da na vrste zdravstvenih storitev, ki so navedene za
našo stroko, nimamo pripomb.
Naprošamo za obrazložitev o namenu in pomenu dotičnega šifranta, za katere
skupine zaposlenih so mišljene storitve, oz. na katere obstoječe šifrante s strani
ZZZS se storitve nanašajo.
Sklep 1/5
Vse članice RSK za DT pozdravljamo članstvo kolegice Leonide Kranjc v IDS, saj
se zavedamo pomembnosti sodelovanja in delovanja v interdisciplinarnih timih.
Leonida bo pripravila in združila mnenja, jih posredovala skupini na NIJZ, v
kateri bo še naprej aktivno sodelovala v dobrobit stroke. Pričakujemo, da bo
skupina z aktivnostmi in predlogi generalno delovala enakopravno za vse člane
(različne stroke) interdisciplinarnega tima, bodisi v smeri izobraževanj za
pridobitev specialnih znanj, podiplomskega študija, magisterija in tudi v primeru,
če se bo odločalo za specializacije.
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