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ZADEVA:  

IZJAVA ZDRUŽENJA ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO PRI SZD V ZVEZI S            
PREDPISOVANJEM IN TRIAŽIRANJEM DELOVNIH NALOGOV ZA FIZIOTERAPIJO IN ZAKLJUČEVANJEM         
OZ. PODALJŠEVANJEM OBRAVNAVE V FIZIOTERAPIJI 

 

Upravni odbor (v nad. UO) in Strokovni odbor (v nad. SO) Združenja za FRM se je seznanil z                  
dopisom posredovanim s strani Direkcije ZZZS v zvezi s pooblastili triažiranja delovnih nalogov (v              
nad. DN) in zaključevanja obravnave s strani fizioterapevtov. 

UO in SO ZFRM sta dolžna ponovno opomniti, da je že ob uvedbi novega sistema financiranja                
ambulantne fizioterapije v l. 2013/14 opozarjal na možnost pojava težav zaradi izdajanja DN brez              
strokovnih napotkov in navodil za izvajanje fizikalne terapije. 

UO in SO ZFRM vztrajata pri trditvi, da je indiciranje, predpisovanje in zaključevanje obravnave s               
fizikalno terapijo v domeni zdravnika, najbolj strokovno sprejemljiv pa bi bil predpis s strani              
specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine.  

Kot nadaljnji problem izpostavljamo odsotnost informacijskega sistema, ki bi omogočal enoten           
vpogled v bazo poročil fizioterapije. Zdravniki, ki bolniku izdajajo DN za fizioterapijo, tako nimajo              
vpogleda v zdravstveno dokumentacijo oz. fizioterapevtsko poročilo za opravljeno terapijo po           
izdanem DN s strani drugega zdravnika. Iz tega vidika zdravnik, ki bolnika napoti na fizioterapijo,               
nima informacije o tem, da je bil bolnik že obravnavan, niti o tem, kakšen je bil razlog, metode in                   
izid obravnave – v primeru, da mu bolnik tega poročila ne dostavi sam. Prav tako napotni zdravnik                 



nima podatka o morebiti že izdanem DN za fizioterapijo, ki še ni opravljena, je pa bolnik v čakalni                  
vrsti zanjo. 

Zabeležili smo tudi prakso, da nekatere Območne enote ZZZS ne krijejo stroškov fizioterapije za              
obravnavo zaradi druge diagnoze v istem letu. UO in SO ZFRM pozivata ZZZS, da preveri pogostost                
takih odločitev v Območnih enotah in omenjeno anomalijo odpravi. 

UO in SO ZFRM pozivata ZZZS k učinkoviti in strokovno sprejemljivi ureditvi področja financiranja              
in predpisovanja ambulantne fizioterapije, kajti očitno je, da se uvedba novega sistema ni izkazala              
v smislu željenega cilja – znižanja stroškov in skrajšanja čakalnih vrst na področju ambulantne              
fizioterapije v republiki Sloveniji. Hkrati s polno odgovornostjo pozivamo ZZZS, da seznani            
zainteresirano strokovno in laično javnost z rezultati analize (ali jo čimprej izvede v primeru, da je                
še ni) 5-letnega obdobja po uvedbi novega sistema financiranja s pojasnilom, kako je nov sistem               
financiranja pripomogel k skrajšanju čakalnih dob in zniževanju stroškov na področju ambulantne            
fizioterapije v republiki Sloveniji. 
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