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Zdvod zo zdrovstveno zavarcvanje Slovenije OE Krunj
Zloto Wlje 2
4Un Kranj

Begunje na Gorenjskem, 06. 07. 2018

Zadeva: Poroiilo o iakalnih dobah na dan 30.6.2018 v Psihiatritni bolni5nici Begunje

Sooitovani!

Porodilo podajamo na podlagi 15. b ilena zPacP in 13. ilena Pravilnika o naroianju in upravljanju Cakalnih

seznamov ter najdaljsih dopustnih fakalnih dobah.

1) Sploino (zapisati podatke)

- Stevilo \tZS, kijih izvajalec uporablja po pogodbi zAZS:
o 1040P

o IO44P
o 2015P

- Stevilo VZS, pri katerih je preseiena dopustna iakalna doba za stopnjo nujnosti:
o Zelo hitro:1(1040P)
o Hitro
o Redno:1(2015P)

- Stevilo VZS za katere je izvajalec uredil Cakalne sezname v sistemu eNarolanja.in so

objavljeni podatki na spletni strani eNarodanja todni:
o 1040P

o 10zl4P
- 5tevilo VZS za katere izvajalec na dan 30.6.2018 omogoda eNaroianje zavarovanih oseb

(upostevaje VZS za katere je eNaroianje omogodeno):
o 1040P

o 1(X4P

2l Vzroki za preseganje dopustnih Cakalnih dob - sploino
Prevelik priliv pacientov, premalo psihiatrov v regiji.

3) Vzroki za dolge iakalne dobe - podrobnejia opredelitev za 5 VZS (najvedje preseganje dopustnih
dakalnih dob)

vzs 1040P
Vzrok: Po podatkih ZZZS ja je nai plan 300 % nad Slovenskih povpredjem. Realizacija je pribliino 50% nad
planom ob premajhnem stevilu psihiatrov v regiji, vei ne moremo podelati.

vzs 2015P
vzrok: Premalo osiholo5kih timov.
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4) Ukrepi za skrajianje dakalnih dob - sploino

Dodatni ambulanti psihiatri v regiji in Psihiatriini bolni5nici Begunje.

5) Ukrepi za skrajsanje iakalnih dob za VZS iz todke 3.

vzs 1040P
Ukrep: Dodatni ambulanti psihiatriv regiji in Psihiatriani bolni5nici Begunje.

\zs 2015P
Ukrep: Povedati ambulantno psiholoike dejavnost / ved timov.

6) Ugotoviwe o utemeljenosti napotitev za izbrane VZS (opredeli izvajalec) in predlog ukrepov v
primeru neutemeljenih napotitev

lz napotnic razberemo, da gre za pritiske pacientov po tim hitrejlih napotitvah k specialistbv. Pacienti
prihajajo tudi iz drugih regij. Premajhno Stevilo ambulantnih psihiatrov - ukrep dodatno zaposlovanje.

Pacienti ielijo imetivse storitve v okviru obveznega zavarovanja - ukrep definirati ko5arico pravic iz

obveznega zavarovanja.

Lepo pozdravljeni.

Vladislava Sta gs, dr. med. spec.
vodja notranje org ote spec. ambulante
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