DATUM, URA, KRAJ

30. 9. 2019 ob 10.00 na Stomatološki kliniki, knjižnica, 1. nadstropje

NAMEN

Zapisnik seje 4/2019 RSK za zobozdravstvo

PRISOTNI

Doc. dr. Barbara Artnik, Matjaž Gorkič, doc. dr. Milan Kuhar, izr. prof. dr.
Martina, dr. Rok Kosem

OPRAVIČENO ODSOTNI

Staš Stanislav Naglič, Alenka Mijović, prof. dr. Maja Ovsenik

NEOPRAVIČENO ODSOTEN

Sebastian Korošec

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje RSK za zobozdravstvo v letu 2019 (3/2019) z dne 27. 5. 2019.
2. Opredelitev posamičnih terapevtskih postopkov v vrste zdravstvene dejavnosti – zaprosilo
Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za mnenje.
3. Šifrant vrst zdravstvenih storitev (VZS) za primarni nivo – koordinacija aktivnosti eZdravja z NIJZ.
4. Standardi in normativi v splošnem zobozdravstvu ter v otroškem in mladinskem zobozdravstvu –
zaprosilo SZD.
5. Razno.

Ad 1
SKLEP
Člani RSK za zobozdravstvo soglasno sprejmejo zapisnik 3. redne seje RSK za zobozdravstvo z dne 27. 5. 2019.

Ad 2
Doc. dr. Barbara Artnik prisotne seznani glede zaprosila Zdravstvenega inšpektorata, kateri se navezuje na
opredelitev posamičnih terapevtskih postopkov v vrste zdravstvene dejavnosti. Prosijo za mnenje, ali je
apliciranje infuzije magnezija v prahu, B-kompleksa Forte, vitamina C in selena sploh zdravstvena dejavnost ter
pod katere od vrst zdravstvene dejavnosti se navedeno apliciranje infuzij lahko umesti.
SKLEP
RSK za zobozdravstvo soglasno sprejme sklep, da se zaprosi gospo Evo Kompan, zdravstveno inšpektorico, da
posreduje mnenje RSK za internistične stroke, RSK za zobozdravstvo pa pridobi mnenje parodontologa, prof.
dr. Milana Petelina, vodje Centra za ustne bolezni in parodontologijo, ki se ga povabi na naslednjo sejo. RSK
za zobozdravstvo predlaga, da se nato poda skupni sklep.

Ad 3
Prisotni člani RSK so pregledali tabelo vrst zdravstvenih storitev (VZS), ki je bila posredovana s strani Ministrstva
za zdravje z namenom pregleda oz. odločitve, na katere VZS lahko napotuje zobozdravnik na primarnem nivoju.
V razpravo se vključijo vsi prisotni.
SKLEPI IN KOMENTAR
SKLEPI
a) Prisotni člani RSK so pregledali tabelo vrst zdravstvenih storitev (VZS), ki je bila posredovana s strani
Ministrstva za zdravje z namenom pregleda oz. odločitve, na katere VZS lahko napotuje zobozdravnik na
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primarnem nivoju. Na vprašanji, zastavljeni v dopisu Ministrstva za zdravje (št. 3820-8/2016/596), sta
odgovora: "da, za zdravnike na primarni ravni se omeji izbor šifer VZS, ki jih lahko navedejo na napotnici" in
"omejitev naj bo izvedena s kontrolo na centralni ravni (za šifre, ki niso predvidene za primarno raven, zdravnik
ne more izdati elektronske napotnice)". Skladno z navodili je RSK za zobozdravstvo vnesel "vrednost 0" v
ustrezne celice stolpca "Z_Napotovalec" (v prilogi). Ob tem je potrebno poudariti, da je primerno, da se o tem
uskladijo tako primarni kot tudi zobozdravniki na sekundarni oz. terciarni ravni. Zato predlagamo, da se
pripravljen predlog posreduje tudi RSK za oralno in maksilofacialno kirurgijo (glede šifer VZS 1258, 1263, 1264
in 2210–2237). Pri tem RSK za zobozdravstvo opozarja, da je izjema šifra VZS 2231 Ekstrakcija zoba, s katero je
napotitev možna izključno k specialistu oralne/maksilofacialne kirurgije, ne pa k specialistom drugih
specialnosti s področja dentalne medicine).
b) V tabeli so prisotne tudi VZS, ki niso več veljavne. Pri teh smo označili, da ni možna napotitev s primarnega
nivoja.
c) Predlagamo ukinitev nekaterih neobstoječih VZS (npr. okluzivno zdravljenje, šifra VZS 1261) ali zaradi drugih
razlogov, in sicer pri naslednjih šifrah VZS: 1032Z (Ortodontski pregled – začetek zdravljenja), 1034Z
(Zobozdravstveni otroški specialistični pregled – začetek zdravljenja), 1036Z (Parodontološki pregled – začetek
zdravljenja), 1047Z (Zobozdravstveni specialistični pregled zaradi protetike – začetek zdravljenja) in 1052Z
(Endodontski pregled – začetek zdravljenja).
Za zgoraj omenjene VZS ni smotrno napotovanje in vodenje oz. spremljanje čakalnih seznamov. Smiselno je,
da pri pacientih po prvem pregledu pričnemo z zdravljenjem, če je to potrebno. Vrsta zdravljenja in pričetek
zdravljenja naj bo posledica odločitve specialista, ki pacienta pregleda na prvem pregledu. Zdravljenje se ne
more pričeti brez prvega pregleda. Večkrat smo bili tudi opozorjeni na zavajanje, da smo po čakanju na prvi
pregled pacienta vpisali tudi v čakalni seznam za zdravljenje. Število prvih pregledov in začetkov zdravljenj naj
bo pri specialistih uravnoteženo. Prav tako VZS s podobno vsebino na področju medicine ne obstajajo – npr.
Nevrološki pregled – začetek zdravljenja.
Ob tem RSK za zobozdravstvo opozarja, da sta v aktualni situaciji pri šifrah VZS 1034Z (Zobozdravstveni otroški
specialistični pregled – začetek zdravljenja) in 1036Z (Parodontološki pregled – začetek zdravljenja) poleg
zobozdravnika na primarni ravni lahko napotovalca tudi zdravnik družinske medicine in pediater na primarni
ravni. Tudi te napotitve niso smiselne. Ti napotovalci naj napotujejo s šiframa VZS 1034P (Zobozdravstveni
otroški specialistični pregled – prvi) in 1036P (Parodontološki pregled – prvi).
d) Prav tako bi bilo potrebno razjasniti, kam lahko napotujejo zdravniki iz sekundarnega nivoja.
KOMENTAR
RSK za zobozdravstvo dodaja, da je bilo tudi že obravnavano vprašanje glede časovne veljavnosti listine
Napotnica (seja 3/2019, tč. 3), in sicer je RSK soglasno sprejel sklep, da se odločitev glede obdobja časovne
veljavnosti listine Napotnica prepusti (zobo)zdravniku specialistu, ki napotenega pacienta obravnava, ob
koncu veljavnosti predhodne listine Napotnica.

Ad 4
Doc. dr. Barbara Artnik prisotne seznani, da je Slovensko zdravniško društvo v proučitev poslalo tabelo
standardov in normativov v splošnem zobozdravstvu ter v otroškem in mladinskem zobozdravstvu in zaprosilo
za mnenje oziroma za stališče. Doc. dr. Barbara Artnik pove, da je Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici
Slovenije pripravil osnutek predloga standardov in normativov za delo v splošnem zobozdravstvu že 12. 3. 2019.
Dokument naj bi bil poslan v uskladitev tudi sekcijam.
Dr. Rok Kosem predlaga, da se na Slovensko zdravniško društvo (SZD) naslovi vprašanje o stanju normativov in
standardov oziroma SZD zaprosi za podatke glede števila in vrst posebnih standardov, ki so bili doslej že
posredovani sekretariatu za standarde, ter število tistih posebnih standardov, ki so bili že obravnavani na
Zdravstvenem svetu ter tam potrjeni oz. sprejeti.
Izr. prof. dr. Martina Drevenšek pove, da se po Poslovniku lahko ustanovi delovna skupina, katera pregleda
standardne in normative. S predlogom se strinjajo vsi prisotni. Predlaga tudi, da postavi vprašanje Zdravstvenemu
svetu (prof. dr. Strletu), na kakšen način se sprejmejo standardi in normativi in ali so poleg časovnih normativov
potrebne še druge dodatne postavke.
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SKLEP
RSK za zobozdravstvo naslovi na Slovensko zdravniško društvo vprašanje, koliko posebnih standardov je bilo
posredovanih sekretariatu za standarde (in s katerih področij), koliko jih je Zdravstveni svet obravnaval in
koliko je bilo sprejetih (in kateri). Na naslednjo sejo se povabi predstavnike specialnosti, ki niso zastopane v
RSK za zobozdravstvo, da se imenuje delovno skupino, ki bo pregledala standarde in normative v splošnem
zobozdravstvu ter v otroškem in mladinskem zobozdravstvu.

Ad 5
Doc. dr. Barbara Artnik prisotne seznani glede izteka mandata predsednika in namestnika RSK za zobozdravstvo.
Točka se bo obravnavala na naslednji seji, ko naj bi bilo prisotnih več članov.

Seja 5/2019 RSK za zobozdravstvo bo 11. 11. 2019 ob 11.00 v seminarskem prostoru v 2. nadstropju Katedre
za javno zdravje, Zaloška 4, 1000 Ljubljana.

ZAKLJUČEK SEJE ob 12.30.
V VEDNOST
članom RSK za zobozdravstvo; po e-pošti
Katarina Filipovič; po e-pošti
e-pošta RSK-jev pri MZ

Zapisal/a
Katjuša Fabjan

Dne
14. 10. 2019

Predsednica RSK za zobozdravstvo:
doc. dr. Barbara Artnik
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