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ZADEVA: Poziv za spremembo 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
poziv za organizacijo dela pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti pri obvladovanju 
širjenja virusa COVID-19

Spoštovani,

v skladu s 1. in 3. členom Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 22/20), je prekinjeno izvajanje preventivnih 
zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti in izvajanje vseh zobozdravstvenih 
storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti. Glede na dejstvo, da je trenutno dostop 
do zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe močno omejen in glede na dejstvo, da tudi 
samozaposleni zdravniki in doktorji dentalne medicine aktivno sodelujejo pri reševanju 
zdravstvenega sistema in pacientov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
ZZZS) pozivamo, da spremeni 210. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja1 na način, da 
ZZZS dodeli zdravniku na njegov predlog 30 receptov letno, če:

- je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih 
delavcev in mreža zdravstvenih zavodov«, 

- ima opravljen strokovni izpit in 
- je član zbornice,

ter na ta način omogoči dodeljevanje receptov za osebno rabo tudi zasebnim zdravnikom in 
upokojenim zdravnikom brez licence. 

Poleg navedenega ZZZS pozivamo, da nemudoma pristopi k spremembi ostalih, s strani Zdravniške 
zbornice že predlaganih ukrepov, s katerimi se bodo odpravile administrativne ovire za izvajalce 
na način, da se omogoči možnost izvajanja zdravstvenih storitev z informacijskimi in 

1 (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 
6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 
78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20; v nadaljevanju: Pravila OZZ)
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telekomunikacijskimi tehnologijami, ter pripravi akte za uvedbo telemedicine, ki bi v času kriznih 
razmer pripomogla k omejevanju širjenja okužbe z virusom COVID-19. 

Pripominjamo, da ste nas dne 11.3.2020 z dopisom, št. 179-4/2020-DI/23, seznanili, da že sedaj 
obstajajo možnosti, ki jih dopušča Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni 
kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu2, da lahko izvajalci v 
izjemnih primerih, kot je na primer nujna medicinska pomoč, preverijo zavarovanje tudi brez 
predložitve kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: KZZ). Ponovno izpostavljamo, da je 
KZZ potencialni način prenosa okužbe z virusom COVID-19, ki v tem trenutku zagotovo predstavlja 
specifično in nujno situacijo, zato ZZZS ponovno pozivamo, da nemudoma izda navodilo ali drug 
ustrezen akt, s katerim bo izvajalcem zdravstvene dejavnosti za čas trajanja epidemije omogočeno 
preverjanje zavarovanih oseb brez predložitve KZZ tudi v ostalih primerih, ne pa zgolj v situacijah, 
ko gre za nujno medicinsko pomoč.3

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

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

Vročiti po elektronski pošti:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si 

2 (Uradni list RS, št. 12/17, 57/18, 43/19 in 79/19)
3 Na način, da bodo izvajalci do podatkov KZZ v on-line sistemu dostopali na druge možne načine (npr. na 
način, da zavarovana oseba izvajalcu pove številko KZZ).
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