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ZADEVA: Naročanje pacientov na cepljenje proti COVID-19

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se je s strani svojih članov 
seznanila s težavami, ki jih povzroča množično naročanje pacientov na cepljenje proti 
COVID-19. Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) je v dopisu št. 181-
15/2020/3121 izvajalce zdravstvene dejavnosti (ambulante družinske medicine v 
zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih) pozvalo, da k cepljenju povabijo svoje 
opredeljene paciente (zaenkrat zgolj starejše od 80 let) in pripravijo seznam teh oseb. Ker 
pa je splošna javnost očitno seznanjena s predvidenim načinom priprave seznamov za 
cepljenje, se izvajalci zdravstvene dejavnosti soočajo z množičnimi naročanjem na 
cepljenje proti COVID-19, ki močno obremenjuje komunikacijske kanale v zdravstvu in 
otežuje delovanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti. 

Zbornica zato predlaga ministrstvu, da predvidi enotno in centralizirano elektronsko in 
telefonsko naročanje na cepljenje proti COVID-19 in o njem obvesti splošno javnost. 
Elektronsko naročanje bi se lahko uredilo z oddajo elektronske vloge. Zbornica primeroma 
predlaga, da se prilagodi obstoječa  Vloga za prijavo interesa za cepljenje proti COVID-19 
na način, da se v vlogi omogoči tudi vpisovanje imena izbranega osebnega zdravnika 
vlagatelja. Na ta način zbrane vloge pa bi se nato posredovale posameznim izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti (izbranim zdravnikom vlagateljev) oziroma neposredno cepilnim 
centrom. Zbornica nadalje predlaga, da bi se za naročanje na cepljenje proti COVID-19 
organiziral klicni center za celotno državo ali za posamezne cepilne centre, podobno kot 
je organiziran klicni center za informacije o novem koronavirusu. Z organizacijo 
centraliziranega naročanja bi se razbremenilo komunikacijske kanale izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti in se tako zagotovila večja dostopnost do njih in do zdravstvenih 
storitev, ki jih zagotavljajo.
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Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti (elektronsko):
Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si. 
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