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        Slovenj Gradec, 30. 9. 2015 

MO Slovenj Gradec 

Šolska ulica 5 

2380 Slovenj Gradec 

 

Občinski svet 

 

Zadeva: Predstavitev dela ZD  Slovenj Gradec – predstavitev problematike Nujne medicinske pomoči 

NMP  

 

Zdravstveni dom Slovenj Gradec deluje kot samostojni zdravstveni zavod na področju osnovnega 

zdravstvenega varstva za občane MO Slovenj Gradec in občane Občine Mislinja. V Občini Mislinja 

deluje dislocirana enota - zdravstvena postaja Mislinja.  

Delovanje je predpisano z obstoječo zdravstveno zakonodajo in drugimi predpisi, ki regulirajo 

področje osnovnega zdravstvenega varstva v zdravstvenih domovih ter internimi akti zavoda. 

Delo poteka  v okviru služb, ki jih določa zakonodaja in se udejanjajo v statutu Zdravstvenega doma 

Slovenj Gradec. Ob teh službah pa delujejo še posamezne posvetovalnice in specialistične ambulante, 

ki dopolnjujejo dejavnost na potrebnem strokovnem nivoju z namenom, da bi čim bolj ugodili 

zahtevam ZZZS na eni in uporabnikom na drugi strani. 

Te enote so: 

- posvetovalnica za otroke,  

- materinska šola,  

- nevropsihiatrična ambulanta,  

- psihološka,  

- logopedska ambulanta ter 

- zasebna pulmološka ambulanta, 

- vzporedno v sklopu ZD deluje tudi patronažno-babiška služba z nego na domu. 

- zobozdravstvena dejavnost poleg ambulant mladinskega in splošnega zobozdravstva 

dopolnjujeta specialistična ortodontska in protetična ambulanta. 

Zdravstveno varstvo se izvaja na dveh lokacijah in sicer v ZD Slovenj Gradec ter v Zdravstveni postaji 

Mislinja. V zdravstvenem domu deluje pet ambulant za odrasle, dispanzer za medicino dela, prometa 

in športa, ter ambulanta v otroškem in šolskem dispanzerju. Ob tem delujejo še posvetovalnice, 

specialistične in referenčne ambulante. Te storitve so komplementarne  z namenom izboljšanja 

življenja prebivalcem in uporabnikom. 
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Pomemben del delovanja predstavlja v zdravstvenem domu tudi zobozdravstvena dejavnost, ki poleg 

mladinskega in splošnega zobozdravstva izvaja še specialistična ortodontska ambulanta. Dejavnost 

RTG storitve na tem področju je nepogrešljiva, ki opravlja storitve tudi za potrebe zasebnikov. 

Na področju zobozdravstva deluje tudi dežurna ambulanta v nedeljah in praznikih, v njeno delo pa 

se  vključujejo zobozdravniki osnovnega zdravstva in nekateri zasebniki.  

ZD Slovenj Gradec opravlja neprekinjeno zdravstveno varstvo – Urgenco NMP, kar pomeni, da 

je dostopnost v nujnih primerih omogočena 24 ur na dan v sodelovanju z določenimi zasebniki, ki 

imajo svoje prostore v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. Te storitve izvaja ZD v sodelovanju z 

ZRCK (Zdravstveno reševalni center Koroška) iz Raven na Koroškem.  

Služba NMP, ki je sestavni del mreže javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni 

zdravstvene dejavnosti, je dolžna zagotavljati neprekinjeno nujno medicinsko pomoč in nujne 

prevoze poškodovanih in obolelih oseb na obočju Republike Slovenije (2. člen Pravilnika o službi 

nujne medicinske pomoči, Ur. l. št. 106/2008, 118/2008, 31/2010 in 94/2010). V tem okviru se na 

primarni ravni izvaja tudi predbolnišnična služba NMP, ki je organizirana kot posebna enota službe 

NMP in deluje 24 ur dnevno, ter se organizira poleg redne ambulantne dejavnosti in dežurne službe 

(12. točka 3. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči). Predmetni pravilnik podrobneje 

določa sestavo ekip v posameznih enotah za izvajanje NMP, ki jih sestavljajo zdravniki in drugi 

zdravstveni delavci, ki so za to usposobljeni. Služba NMP se izvaja z enotami A in A2 (na območju 

posameznega zdravstvenega doma), B in B-ok (na območju več zdravstvenih domov) in enoto PHE. 

ZD Slovenj Gradec v skladu z veljavnim Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči  (Ur. l.  št 

77/1996) in Mrežo nujne medicinske pomoči (Ur. l . št. 23/2005 ) ter na  podlagi Enotne metodologije 

organizacije urgentnih centrov v Republiki Sloveniji, opredeljen kot PHE enota. Vendar to nikoli bi bil. 

ZD Slovenj Gradec je bil ovrednoten kot ekipa B s strani ZZZS.  ZD Slovenj Gradec s tem zagotavlja v 

sklopu NMP zdravnika, tehnika ali diplomiranega zdravstvenika. ZRCK pa voznika ter reševalno vozilo. 

V trenutni opredelitvi je ZD Slovenj Gradec finančno oškodovan glede dežurne službe (DS), s katerim 

bi lahko zagotavljal 24 urno ambulantno nudenje zdravstvene pomoči. Do te ni upravičen v kolikor ne 

zagotavlja PHE enote.  

ZD Slovenj Gradec je ob podpori MO Slovenj Gradec ter Občine Mislinja 17. 9. 2015 podal zahtevo na 

Ministrstvo za zdravje ter ZZZS, da  se vzpostavi dejansko  stanje prehospitalne enote (PHE) ter enote 

s pripadajočo dežurno službo (DS) in nujnimi prevozi.  

Zdravstveni dom Slovenj Gradec bi moral po Ur. l. št. 77/1996, zagotavljati NMP s prehospitalno 

enoto in dežurno službo, kar pa nikoli ni bilo priznano v pogodbi z ZZZS in nikoli financirano. Zaradi 

tega predlagamo da se prizna program PHE z DS,  ki je potrebno tudi za kakovostno  delovanje 

urgentnega centra v Splošni Bolnišnici Slovenj Gradec.  

Prav tako je za delovanje urgentnega centra nujno zagotoviti vsaj 1 tim za nujne reševalne prevoze, ki 

jih sedaj izvaja Zdravstveno reševalni center Koroške iz Raven na Koroškem.  

Pri sedanji ureditvi NMP v Slovenj Gradcu in Mislinji ni poskrbljeno za naše prebivalce, kar dokazujejo 

tudi evidence podatkov, neodzivnost s terena.  S tem so prebivalci oškodovani za obravnavo, ki jim je 

priznana s predpisi.  

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=199677#!/Uradni-list-RS-st-77-1996-z-dne-28-12-1996
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Dodatna obrazložitev: 

ZD SG je v letu 2014 opravil nadzor nad izvajanjem službe NMP oziroma prisotnosti reševalcev in 

reševalnih vozil v Slovenj Gradcu. Ugotovljeno je bilo da od meseca aprila do meseca novembra ni 

bilo zagotovljenih reševalcev z reševalnim vozilom kar 32-krat. Po obvestilu ZD SG namerava ZRCK v 

letu 2015 zagotavljat Slovenj Gradcu le reševalno vozilo in reševalca za enoto B. Poleg navedenega ZD 

SG opozarja, da je enota PHE na območju Slovenj Gradca in Mislinje v letu 2013 delovala le 9-krat, 

enota ZD SG pa 842-krat, v letu 2014 pa je enota PHE delovala le 5-krat, enota ZD SG pa 770-krat. V 

letu 2015 je ZRCK zagotavljal le reševalno vozilo, enota PHE  se je na podlagi intervencij do 31.8.2015 

vključila le 6 krat medtem, ko je ekipa B posredovala v 591 intervencij. V avgustu 2015 smo želeli 

vzpostaviti sodelovanje z ZRCK na področju sodelovanja pri diplomiranem zdravstvenem tehniku, ki 

pa je naletel na ovire, saj se nočejo vključevati v delo NMP, kot jim to določa sistematizacija 

delovnega mesta v drugih B ekipah po Sloveniji.  

Poleg navedenega je potrebno opozoriti na delovanje Dežurne službe (DS), kjer je bilo ob prej 

omenjenih intervencijah obravnavanih v letu 2014 kar  11.233 obiskov ter v  letu 2015 (do 31.8.2015)  

kar 7.444 obiskov, za kar ZD Slovenj Gradec ni prejel dodatnih sredstev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


