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Zadeva: Poziv k zagotovitvi zadostnega števila kadra za potrebe zdravljenja 
pacientov, obolelih za COVID-19

Zveza: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19  in 
Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti 
zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive 
zdravstvene obravnave pacientov

Kot ste že seznanjeni, je 24. 10. 2020 začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljnjem besedilu: Zakon), 25. 10. 
2020 pa Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi 
obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave 
pacientov (Uradni list RS, št. 154/20, v nadaljnjem besedilu: Odredba). 

Zakon v 55. členu določa, da lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti in izvajalec socialno 
varstvene storitve institucionalnega varstva na podlagi pisnega sklepa zaposlenega začasno 
razporedi k drugemu izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti v primerih povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja ukrepov za 
preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe COVID-19.

Odredba določa tudi, da izvajalci zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zmogljivosti 
zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19, prilagajajo število specialističnih pregledov in
prekinejo izvajanje operativnih posegov, razen operativnih posegov s stopnjo nujnosti nujno in 
zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

Koncesionarji se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo 
pacientov, obolelih za COVID-19, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, 
ki ureja zdravstveno dejavnost, vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo 
bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju, kjer koncesionar opravlja 
koncesijsko dejavnost.

Glede na vse navedeno pozivamo vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki zaradi 
opuščanja nekaterih dejavnosti razpolagajo s prostim kadrom, da nemudoma pristopijo k 
dogovoru z najbližjo bolnišnico, da se kader razporedi na delovišča, kjer so potrebe za
učinkovito obvladovanje epidemije COVID-19, še zlasti za potrebe zdravljenja pacientov, 
obolelih za COVID-19, največje.

Zdravstveni domovi



Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Tomaž Gantar
minister

Vročiti:
 naslovnikom – po e-pošti

V vednost:
  bolnišnice – po e-pošti
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