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Zadeva: Pojasnilo v povezavi z izvajanjem preventivnih zdravstvenih storitev v 
času trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19

Zveza: Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene 
dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave 
pacientov (Uradni list RS, št. 142/20)  

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) prejemamo vprašanja glede 
izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev na primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti v času 
trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19. 

V povezavi z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti 
zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 142/20)
se izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo centri za krepitev zdravja, centri za 
duševno zdravje in zdravstveno vzgojni centri ter izvajanje nenujnih preventivnih zdravstvenih 
storitev, ki jih izvajajo diplomirane medicinske sestre v okviru referenčnih ambulant oziroma 
ambulant družinske medicine, prekine. Kadre iz teh dejavnosti zdravstveni domovi skladno s 
potrebami prerazporedijo na dela in naloge pri obvladovanju COVID-19. Skladno z aktualnimi 
predpisi o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, jih usmerijo tudi v pomoč 
socialno varstvenim zavodom, v regiji območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, v kateri se zdravstveni dom nahaja, ki skladno z 8. členom Zakon o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08
– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 
in 82/20) za oskrbovance zagotavljajo tudi zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo in se 
soočajo z izbruhom okužbe z virusom SARS-CoV-2 med oskrbovanci ali pa v regijske 
bolnišnice.  

Preventivne zdravstvene storitve kot so: preventivni pregledi novorojenčkov, malčkov in 
predloških otrok, cepljenje, preventivni pregledi v nosečnosti, preventivni programi: SVIT, 
DORA, ZORA in preventivni pregledi pred nastopom dela se izvajajo dalje. 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti dosledno vodijo evidenco o namenu oziroma aktivnostih na 
katere prerazporejajo zaposlene zdravstvene delavce s področja preventivnih zdravstvenih 
storitev, ki so predmet tega dopisa in na poziv poročajo ministrstvu.

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

S spoštovanjem,

Tomaž GANTAR
MINISTER

Zdravstveni domovi
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Vročiti:
– Zdravstveni domovi – po e-pošti
– Domovi za starejše – po e-pošti
– Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle – po e-pošti
– Centri za usposabljanje, delo in varstvo – po e-pošti 
– Varstveno delovni centri  – po e-pošti
– Bolnišnice – po e-pošti
– Izvajalci zdraviliške dejavnosti – po e-pošti
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si; 

gregor.resman@gov.si; spela.isop@gov.si – po e-pošti
– Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si – po e-pošti
– Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcs@gmail.com – po e-pošti
– Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki 

Sloveniji, sous@siol.net – po e-pošti
– Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp.zdruzenje@zdrzz.si – po e-pošti
– Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si – po e-pošti
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si – po e-pošti
– Zbornica Zdravstvene in babiške nege Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si – po e-

pošti
– Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si -

po e-pošti
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