Seja projektnega sveta 1.2.2012
Sklep: PS potrdi modul in protokol arterijska hipertenzija.
Sklep: PS potrdi predloge protokolov za ishemično-koronarno bolezen srca, benigno hiperplazijo
prostate, depresijo in kronično ledvično boleznijo.
Sklep: Prostor za delovno mesto DMS mora zagotoviti delodajalec.

Seja projektnega sveta 16.5.2012
Sklep: Protokol za sladkorno bolezen se potrdi

Seja projektnega sveta 11.6.2013
Sklep: Skupni ordinacijski čas zdravnika in DMS v RA mora biti povprečno 3 ure tedensko, kar mora
biti razvidno iz mesečnega razporeda referenčne ambulante.
Sklep: Preventivo se spremlja mesečno in poroča v začetku leta za prejšnje leto.

Seja projektnega sveta 13.12.2013
Sklep: Projektna pisarna obvesti vse nosilce RA o dodatnih novih protokolih. V dopisu jih seznani s
spletnim naslovom, kjer se protokoli nahajajo, da se nosilci z njimi seznanijo.
Povezava na objavljene protokole: http://www.referencna-ambulanta.si/?cat=10

Seja ožjega projektnega sveta 12.11.2013
Sklep: Projektna pisarna pripravi navodilo o delu v RA, in sicer, da srednje sestre ob izpadu ne more
in ne sme nadomeščati DMS, ki ima svoja, natančno določena področja dela.

Seja projektnega sveta 10.6.2014
Sklep: Projektna pisarna opozori nosilce, da so naslednje aktivnosti obvezne za vse nosilce
referenčnih ambulant: Mesečno poročanje o vzpostavljenih registrih; Letno poročanje o preventivi;
Letno izpolnjevanje anket o zadovoljstvu zaposlenih; Letno pozivanje pacientov k izpolnjevanju
ankete o zadovoljstvu pacientov; Letno izpolnjevanje anket, ki jo pripravi ZZZS.

1

Seja ožjega projektnega sveta 18.4.2014
Sklep: Projektna pisarna vsem referenčnim ambulantam pošlje obvestilo, naj bodo pozorni na
izobraževanja, ki se jih udeležujejo njihove DMS.

Seja projektnega sveta 21. 12. 2015
Kazalnik 302
Sklep: Kazalnik 302 se ukine. S 1.1.2016 se uvede nov kazalnik, Kazalnik 305: Razmerje v zadnjem letu
pregledanih za dejavnike tveganja glede na predvideno populacijo staro od vključno 30 let.
Uvajanje DMS v ambulanto: mentoriranje
Sklep : Diplomiranim medicinskim sestram, ki še nimajo opravljenih modulov, so pri uvajanju v delo
mentorice diplomirane medicinske sestre, ki že imajo opravljene module in delajo v referenčni
ambulanti.
Prenovljena protokola za obravnavo bolnikov s težavami prostate in z osteoporozo
Sklep 1: Projektni svet projekta referenčne ambulante potrdi prenovljen protokol za obravnavo
bolnikov s težavami prostate.
Sklep 2: Projektni svet projekta referenčne ambulante potrdi prenovljen protokol za obravnavo
bolnikov z osteoporozo v točki 1) in 2).
Sklep 3: Pri predlagani spremembi 3) v protokolu za osteoporozo PS predlaga MZ, da s partnerji
dogovori postopek merjenja DXA na napotnico v okviru Splošnega dogovora
Sklep 4: Projektna pisarna obvesti vse ambulante o sprejetih sklepih od 1 do 3.
Prenovljena protokola sta objavljena v zavihku Vodenje kroničnih bolnikov na spletni strani
»Referenčne ambulante«

Seja projektnega sveta 6. 7. 2016
Sklep: Rok vključitve vseh ambulant v RADM je konec 2017. Če bo na podlagi analize ugotovljeno
drugače, se bo sklep ustrezno prilagodil.

Seja projektnega sveta 2. 12. 2016
Sklep: Projektni svet se strinja s predlogi glede kazalnikov kakovosti.
Sklep: Projektni svet glede na dopis MZ izvajalcem o zaključku projekta do konca 2017 predlaga, da
se glede na to sprejme sklep, da bodo izvajalci v letu 2018 morali zagotavljati standard dela, kot ga
zagotavljajo RADM, zaradi enake oskrbe vseh pacientov. MZ o tem obvesti nosilce oz inštitucije, ki so
odgovorne za implementacijo RADM, v začetku leta 2017.
Sklep: Prisotni se strinjajo s predlogom vprašalnika o zadovoljstvu pacientov. Projekta pisarna pošlje
vprašalnik ambulantam. Rok za izpolnjevanje vprašalnika je 31.1.2017.
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Seja projektnega sveta dne, 21. 6. 2017
Sklep: Prisotni potrdijo prenovljene protokole za astmo, kronično obstruktivno pljučno bolezen
(KOPB) in arterijsko hipertenzijo.
Sklep: Projektna pisarna na spletni strani »Referenčne ambulante« objavi prenovljene protokole ter
vse nosilce referenčnih ambulant obvesti o spremembah protokolov.
Seja projektnega sveta dne, 30. 11. 2017
Sklep: Prisotni člani potrdijo predlog, da se snemanje EKG pri preventivnih obravnavah izvaja pri
srčno-žilni ogroženosti, ki je enaka ali večja od 20 %.
Sklep: S 1. 1. 2018 se referenčne ambulante družinske medicine (RADM) preimenujejo v ambulante
družinske medicine (ADM).
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