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Zadeva: Odgovor na 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, 
 
dne 20. 3. 2020 smo prejeli vaš dopis št. 014-17/2020-20, iz katerega izhaja poziv za spremembo 210. 
člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila OZZ) in poziv za organizacijo 
dela pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti pri obvladovanju širjenja virusa COVID-19.  
 
Spremembo 210. člena Pravil OZZ, torej da bi recepte za osebno rabo (v nadaljevanju: ORp) dodelili 
vsem zdravnikom s strokovnim izpitom pod pogojem, da so člani Zdravniške zbornice Slovenije, 
zavračamo. Argumente smo vam že večkrat predstavili. Zaradi aktualne epidemije smo bili prisiljeni 
ukiniti izdajo ORp na območnih enotah in izpostavah ZZZS, izdajamo jih le še po pošti. Z morebitno 
vključitvijo novih skupin zdravnikov bi se trenutne težave ob izdajah ORp, ki jih ne zmoremo zagotavljati 
sproti, le še povečale. 
 
Kot smo vam že pojasnili, uvedba možnosti izvajanja zdravstvenih storitev z informacijskimi in 
telekomunikacijskimi tehnologijami (uvedba telemedicine) ni v pristojnosti ZZZS.  
 
Prav tako smo že zapisali, da je v nujnih primerih v skladu s Pravilnikom o kartici zdravstvenega 
zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu 
mogoče izvajanje storitev tudi brez kartice zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da je to mogoče v 
primeru nujne medicinske pomoči ali nujnega zdravljenja, pa tudi v primeru izvedbe storitev, ko po 
presoji zdravnika prisotnost zavarovane osebe ni potrebna. Na ta način je zagotovljena ustrezna in 
varna obravnava pacientov tudi v teh izrednih razmerah. 

Lepo vas pozdravljamo. 
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