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Okrožnica ZAE 15/11: Prenova Smernic za obravnavo žensk s predrakavimi
spremembami materničnega vratu; Uvedba obveznega pošiljanja
specifikacije v dejavnostih 104 in 105 v poddejavnosti 091 – Nega
IV

V okrožnici opredeljujemo:
Prenovo Smernic za obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu
s 1. 10. 2011 (izvajalci ginekologije na primarni ravni);
Uvedbo obveznega pošiljanja specifikacije v dejavnosti 104 091 - Nega IV v posebnih,
vzgojnih in drugih socialnih zavodih in 105 091 Nega IV v domovih za starejše s 1. 10.
2011 (posebni, vzgojni in drugi socialni zavodi ter domovi za ostarele).

Lep pozdrav!
Pripravila:
Jerneja Eržen
Sladjana Jelisavčić, univ.dipl.ekon.
Vodja – direktorica področja I
Področje zdravstvene analitike
in ekonomike

Priloge:
- Priloga 1: Vzorec specifikacije k računu nege IV v posebnih, vzgojnih in drugih
socialnih zavodih ter domovih za starejše – obvezno zavarovanje

PRENOVA SMERNIC ZA OBRAVNAVO ŽENSK S PREDRAKAVIMI SPREMEMBAMI
MATERNIČNEGA VRATU
za storitve opravljene od 1. 10. 2011 dalje
V letu 2011 je bila opravljena prenova Smernic za celostno obravnavo žensk s predrakavimi
spremembami materničnega vratu (v nadaljevanju: Smernice), ki se bodo pričele uporabljati
s 1. 10. 2011 dalje. Prenovljene Smernice so strokovno utemeljene in usklajene z Evropskimi
smernicami za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka materničnega vratu ter potrjene s
strani pristojnih razširjenih strokovnih kolegijev.
Ob prenovi so bile posodobljene tudi indikacije za triažni test HPV, ki smo jih navedli v
Okrožnici ZAE 9/10. Triažni test HPV se v skladu s prenovljenimi Smernicami od 1. 10. 2011
dalje izvaja in v deležu OZZ plačuje pri naslednjih indikacijah:
- atipične ploščate celice, neopredeljene (APC-N),
- ploščatocelična intraepitelijska lezija nizke stopnje pri ženskah v starosti 35 let in več
(PIL-NS ≥ 35 let),
- cervikalna intraepitelijska neoplazija prve stopnje (CIN 1),
- atipične žlezne celice, neopredeljene (AŽC-N) ter
- po zdravljenju CIN.
Prve tri indikacije so bile umeščene že v stare smernice in so bile navedene v Okrožnici ZAE
9/10. Zaradi prehoda na mednarodno priznano klasifikacijo brisov materničnega vratu po
Bethesdi so le preimenovane. Zadnji dve indikaciji sta novi. Indikacija AŽC-N je zelo redka,
bolj podrobno pa v nadaljevanju opisujemo zadnjo indikacijo.
Sledenje ženske po zdravljenju CIN s triažnim testom HPV, ki se doda k že obstoječim
kontrolnim pregledom z BMV pomeni, da ginekolog ženske po zdravljenju CIN ne sledi več
10 let, temveč se ženska lahko varno vrne v presejanje po dveh zaporednih kontrolnih
pregledih, kjer sta bila oba testa (BMV in triažni test HPV) negativna. Zaradi vključitve
triažnega testa HPV se čas sledenja pomembno skrajša, zmanjša pa se tudi število
kontrolnih pregledov z odvzemom brisa materničnega vratu, saj je test ob podobni
specifičnosti bolj občutljiv za ugotavljanje uspešnosti zdravljenja kot sam bris materničnega
vratu. Negativna napovedna vrednost triažnega testa HPV in BMV skupaj je skoraj 100 %.
Pri vseh navedenih indikacijah za triažni test HPV lahko izvajalci v skladu s Smernicami
Zavodu obračunajo storitvi K1002 in K1025 ter ločeno zaračunljiv material Q0064 in Q0067
skladno z Okrožnicama ZAE 9/10 in 13/10.

Spremembe veljajo za storitve opravljene od 1. 10. 2011 dalje.

Ljubljana, 30. 8. 2011

UVEDBA OBVEZNEGA POŠILJANJA SPECIFIKACIJE V DEJAVNOSTIH 104 IN 105 V
PODDEJAVNOSTI 091 - NEGA IV
za storitve opravljene od 1. 10. 2011 dalje
S 1. 10. 2011 uvajamo obvezno pošiljanje papirne specifikacije k računu zdravstvene nege
IV v dejavnostih 104 - Posebni, vzgojni in drugi socialnih zavodih poddejavnost 091 – Nega
IV ter dejavnosti 105 - Domovi za starejše prav tako poddejavnost 091 – Nega IV.
Izvajalci naj storitve zdravstvene nege IV obračunajo na ločenem računu. Specifikacijo k
računu zdravstvene nege VI pošiljajo vsi zavodi, ki opravljajo storitve nege IV. Trenutno so to
Dom starejših Lendava, Dom starejših Rakičan Murska Sobota, Dom upokojencev Ptuj,
Sončni dom Maribor, Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Dom upokojencev Šmarje pri
Jelšah, Dom ob Savinji Celje in Dom starejših Šentjur.
Vzorec papirne specifikacije je Priloga 1 te okrožnice.

Spremembe veljajo za storitve opravljene od 1. 10. 2011 dalje.

Ljubljana, 30. 8. 2011

