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 Univerzitetni klinični center Ljubljana 

OČESNA KLINIKA 
Grablovičeva ulica 46 

1000 Ljubljana 
T: 01 522 1900  
F: 01 522 1960 

 

Ljubljana, 17.03.2020 

 

ZADEVA: Uvedba ePosveta na področju oftalmologije 

 

Spoštovani, 

 

Na Očesni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana smo vspostavili možnost načina komunikacije s pomočjo 
ePosveta. Pri obravnavi bolnika na sekundarni ravni se lahko pojavijo težave, ki so lahko hitro rešljive s posvetom 
subspecialista. Gre za komunikacijo med zdravnikoma. Prednost je v hitrejši obravnavi bolnika, kar omogoča 
optimalnejšo oskrbo, manj poti za bolnika, hkrati z evidentiranjem dogovora. 

V letu 2018 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije omogočil uvedbo nove storitve ePosvet, ki omogoča 
izdajo eNapotnice za posvet z zdravnikom specialistom oftalmologom in predstavlja izboljšanje ter nadgradnjo 
obstoječega sistema izvedbe telefonskih posvetov.  

Za naročilo ePosveta je potrebna eNapotnica. Oftalmolog po posvetu pripravi mnenje v obliki pisnega izvida. 
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Navodilo za izvedbo storitve ePosvet na področju oftalmologije – šifra VZS 2621 

- storitev lahko naroči le zdravnik, ki želi posvet. Prvi korak naročanja na posvet je izdaja eNapotnice z VZS-jem 
2621. 
 
URL naslov za dostop do portala za eNaročanje:  

• https://napotnica.ezdrav.si/ (v ZNET-u) 
• https://storitve.ezdrav.si/narocanje/ (zunaj ZNET-u) 

 
- Zdravnik, ki je naročil posvet v komunikaciji z zdravnikom specialistom oftalmologom opiše klinični problem 

ter posreduje še druge podatke in izvide slikovne diagnostike, ki pomagajo oblikovati nasvet glede nadaljnje 
obravnave bolnika. 

- Podatki, ki jih mora vsebovati eNapotnica za izvedbo ePosveta vključujejo:   
- ime in priimek zdravnika, ki želi posvet 
- telefonsko številko, na kateri je dosegljiv zdravnik, ki želi posvet 

- Na napotnici naj napotni zdravnik opredeli subspecialistično dejavnost ter stopnjo nujnosti za ePosvet.  
- Seznam subspecialističnih dejavnosti:  

• nevrooftalmologija 
• vitreoretinalna kirurgija 
• onkologija 
• okuloplastična kirurgija 
• ortoptika in strabologija 
• ščitnična orbitopatija 
• uveitisi 
• bolezni mrežnice 
• refraktivna kirurgija 
• glavkom 

- Izvid bo dostopen v centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP). 
- Če je posvet nujen, lahko zdravnik naroči posvet tudi po telefonu 01/522-9477. Ob naročilu posveta 

posreduje ZZZS številko pacienta. Zdravnik specialist oftalmolog opravi posvet takoj, oziroma vrne klic v 
najkrajšem možnem času ter mnenje zapiše tudi v obliki pisnega izvida. 
 

 

Lep pozdrav! 

                                                                                                                   Predstojnica Očesne klinike UKCL 

doc. dr. Xhevat Lumi, dr. med.                                                      prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič, dr. med.                                               
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