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Zadeva: Poziv nosilcem ambulante splošne in družinske medicine k oddaji 
vloge za pridobitev referenčne ambulante 

Spoštovani,

iz Ministrstva za zdravje vas ponovno obveščamo, da se projekt uvajanja referenčnih ambulant 
splošne in družinske medicine (v nadaljevanju: RADM) z letošnjim letom zaključuje. Trenutno v 
Sloveniji deluje že 733 referenčnih ambulant splošne in družinske medicine. Z letom 2018 se bo 
tako vzpostavil enovit model dela  po vzoru RADM za vse izvajalce na področju splošne 
medicine. Vzpostavljati bo potrebno registre pacientov s kroničnimi nalezljivimi boleznimi, 
spremljati in poročati o kazalnikih kakovosti ter paciente obravnavati tako, kot definirajo 
protokoli, objavljeni na spletni strani RADM. 

Za vse ambulante splošne in družinske medicine bo veljal enotni standard dela, kar vključuje 
zaposlitev diplomirane medicinske sestre za štiri ure in več denarja za laboratorijske storitve. S 
tem ukrepom bo VSEM pacientom zagotovljen enoten standard obravnave, za izvajalce pa 
enoten standard dela. Tudi v primeru, če vloge ne bi oddali, bo potrebno izvajati zdravstveno 
dejavnost kot to definira koncept dela v RADM.

Pozivamo vas, da k projektu pristopite vsi nosilci ambulant splošne in družinske medicine, ki 
tega še niste storili. Vlogo za referenčno ambulanto oddajte v Projektni pisarni na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje. Tako boste uvrščeni na seznam novih referenčnih ambulant, ki bo 
potrjen na seji Projektnega sveta, delovanje referenčne ambulante pa potem vzpostavite ob 
podpisu Aneksa k pogodbi z ZZZS, kar je pogoj za pridobitev finančnih sredstev. 

Vlogo za pridobitev referenčne ambulante je potrebno oddati v skladu z navodili objavljenimi na 
spletni strani Ministrstva za zdravje še pred zaključkom projekta. V primeru potrebe po dodatnih 
informacijah se obrnite na Projektno pisarno (tel. 01 2441546; e-mail: referencna-
ambulanta@nijz.si) ali neposredno na Ministrstvo za zdravje (tel. 01 4786991; e-mail: 
gp.mz@gov.si).

S spoštovanjem,

Pripravila:
Dr. Vesna Zupančič                         Jožica Maučec Zakotnik
podsekretarka                                            državna sekretarka

Vročiti:
 direktorji zdravstvenih domov – po e-pošti
 zasebni zdravniki – koncesionarji – po e-pošti
 Zdravniška zbornica Slovenije – po e-pošti
 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – po e-pošti
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