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Leto 1, št. 2 (Avgust, 2018)

NUJNO, ZELO HITRO, HITRO, REDNO?! –
T.i. “ČAKALNE VRSTE” in oznake na zdravstvenih, zdravniških e-napotnicah.

Samo FAKIN – minister (LMŠ?) za zdravstvo, dr. Zdenka ČEBAŠEK-TRAVNIK
– predsednica Zdravniške zbornice Slovenije nam pacientom vključenim v javno
zdravstvo in vsemu prebivalstvu R. Slovenije – verjetno dolgujeta – precej javnih
pojasnil vsaj na naslednja javno postavljena vprašanja.
1. So slovenski zdravniki »pod pritiskom politike«, Ministrstva itd.?
- pri pisanju – teh, za nas paciente zelo pomembnih oznak – na e-napotnice? Kako
je bilo s temi pritiski pod mministrico dr. Milojko Kolar-Celarc in kaj se zdravnikomin
nam pacientom obeta pod ministrom D. Fakinom?
- Opažamo namreč, da nekateri osebni zdravniki tudi v primerih, ko je npr. življenje
nas pacientov že ogroženo zaradi (konkreten – moj, Janez Kepic-Kern, primer)
npr. zoženja vratnih žil že na meji 70% (kar je pogoj za operativni poseg v zooženo
žilo) – »nočejo« ali zelo neradi – napišejo samo napotnico za operacijo zožene
žile, »raje« nas paciente pošiljajo še na dodatne »CTA« in podobne preglede
pretoka krvi v tako zooženi žili in še na tako »dodatno« napotnico za ugotovitev
pretoka krvi v že ugotovljeno z »ultrazvok slikanjem« na 70% zoženi žili - zelo
neradi oz. enostavno »nočejo« napisati oznake – »NUJNO« niti na napotnico za
CTA slikanje na napotnico, rok čakalne vrste za CTA slikanje pretoka krvi v 70%
zooženi žili je 6 mesecev.
In? Vse tveganje za negativni izid (smrt pacienta, onesveščenje, padec, poškodbe
zaradi premajhnega pretoka krvi v glavo oz. v možgane – vse tveganje za tak
»za pacienta - katastrofičen« izid v 6 mesecih t.i. čakalne dobe« - pade – na
nas paciente, ki smo »najšibkejši člen« v teh postopkih – čakanja na učinkovit
zdravstveni poseg!

Slika 1: Ali je Hipokrat tudi v Sloveniji “umrl”?

Vir: http://mitrovica.info/izabrani-lekari-da-li-je-u-srbiji-umro-hipokrat/
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Slika 2: Kopija, izsek iz ZDR izvida, kjer piše, da
čakam na CTA slikanje vratne žile.

2. Pravica do drugega mnenja – iz Zakona o Pacientovih pravicah.
Ali pacientovo uveljavljanje te pravice povzroča vprašljive reakcije na strani osebnih
zdravnikov in kakšne posledice ima takšno uveljavljanje »drugega mnenja« - za
nadaljn postopek s pacientom?
2.3. Stopnja e-računalniške informatizacije javnega zdravstva in z njim pogodbeno
povezanih akterjev v R.Sloveniji: na tem področju je zagotovo že prej pozitivno
opravljenega dela- In tudi – veliko težav in še ne opravljenega dela.
Konkreten primer: npr. dejstvo je, da npr. Medicor d.o.o., ki je verjetno pogodbeni
partner sistema javnega zdravstva v R. Sloveniji npr. paciente, ki so z napotnicami
uvrščeni v t.i. čakalne vrste pri Medicorju d.o.o.
– paciente o datumu in kraju izvedbe zdravstvenega posega – obvešča – kar po
telefonu, preko GSM. Če pacient klic Medicor d.o.o. spregleda _ izpade iz čakalne
vrste oz. »pade« na kdovekatero mesto v Medicor čakalni vrsti za npr. CTA slikanje
pretoka krvi v že npr. kritično zooženi vratni žili.
Pacient mora sam sebi uvesti – torej, telefonsko dežurstvo in biti pozoren na
Medicor d.o.o. klic s pacientu nepoznane številke in ga nikakor ne – spregledati!
Res nenavadno – mar ne?!
Tudi e-komunikacija Medicorja d.o.o. s pacienti in nasploh je vprašljiva in
dokazljivo – pomanjkljiva: npr. pacientov e-poštni dopis na Medicorjev E-naslov:
medicor-naročanje@siol.net pacientu, pošiljatelju e pošte na ta e-naslov – sploh
ne shrani v pošiljateljevo e-pošto pod »POSLANO« jaz, Janez Kepic-Kern tudi
nisem dobil e-poštnega odgovora, na moje e-poštno vprašanje:«KDAJ IMAM Z
E-NAPOTNICO NAROČENO - TISTO CTA SLIKANJE PRETOKA KRVI V MOJI
NAD 70% ZOŽENI VRATNI ŽILI!? Tudi čudno, mar ne!?
Zapis: l.r. Janez Kepic-Kern, odg. Ur., lastnik edicij »SLOVENIANA«
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