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MNENJE STROKOVNEGA SVETA O E-NAPOTITVAH IN E-NAROČANJU

Strokovni svet za družinsko medicino se strinja z zahtevami po kakovostni
napotitvi z vsemi ustreznimi podatki na napotnicah.
Strokovni svet za družinsko medicino zahteva, da se natančno opredelijo
administrativne zahteve za vsebinsko izpolnjevanje napotnic in da se odpravi
nejasno in pretirano administriranje.
Strokovni svet za družinsko medicino se ne strinja s predvidenimi načini enaročanja, katerega izvajanje je predvideno v ambulanti DM s strani zdravnika
ali medicinske sestre.

Utemeljitev
1. Žal ugotavljamo, da se o praktičnem izvajanju tega projekta z nami ni nihče posvetoval, kar
jemljemo kot povsem neresen pristop. Način uvajanja projekta je neustrezen, saj nas s tem,
kako delati, seznanjajo računalniške hiše s svojimi administrativnimi potmi in navodili.
2. E-napotnica zahteva kakovostno izpolnjevanje oziroma omogoča e-napotitev le z vsemi
ustreznimi podatki. V mnogih primerih take administrativne zahteve povzročajo le
nepotrebno dodatno delo, ki ne doprinese k večji kakovosti obravnave bolnika, saj je glede
na dostopne podatke več kot 50 % napotitev ponovnih, pogosto izvedenih na predlog
sekundarnega nivoja.
3. E-napotnica je prinesla zahtevo po dodatnem šifriranju storitev, ki je v mnogih primerih
nejasno, zapleteno in časovno potratno. Dodaten čas, ki je namenjen izpolnjevanju napotnic,
v preobremenjenih ambulantah ne obstaja in je odvzet obravnavi bolnika.
4. E-napotnica predvideva v prihodnosti tudi e-naročanje pri ustreznih izvajalcih na
sekundarnem nivoju, ki naj bi ga izvajali v ambulantah družinske medicine. Ob znanih in
priznanih visokih obremenitvah se sprašujemo, kdo je predlagal dodatno adinistriranje
zdravnika družinske medicine oz. kdo je oseba, ki bi v ambulanti DM izvajal elektronsko
naročanje bolnikov. Predlagamo Info točke, ki jih naj organizira ZZZS in ki bodo v prehodnem
obdobju pomagali pri problemih e-naročanja.

5. E-naročanje bi v prihodnosti lahko pomenilo pozitivni premik v smislu vertikalnega
povezovanja strokovnjakov. Dokler pa gre za administrativno delo, v preobremenjenih timih
v ambulantah DM izvajanje e-naročanja ni izvedljivo.
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