Na podlagi določil Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur.l.RS.
94/2010) sem direktor zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, dne
15.12.2010 sprejel naslednji
PRAVILNIK O IZVAJANJU NEPREKINJENE NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE POMOČI
NA OBMOČJU SEVERNOPRIMORKE REGIJE
1. člen (splošne določbe)
S tem aktom določam
posamezna območja/strokovna področja, na katerih se opravlja dežurstvo
oblike izvajanja NMP
čas, v katerem se opravlja dežurstvo in
delovna mesta, na katerih se opravlja dežurstvo.
Ta akt se uporablja za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu:
zdravstveni delavci), ki v zavodu opravljajo zdravstvene storitve.
2. člen (analiza)
Na podlagi meril, določenih v Pravilniku o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva
(Ur.l.RS. 94/2010), zavod analizira podatke za posameznega zdravstvenega delavca s posameznega
strokovnega področja, in sicer: enkrat letno najkasneje do 31.12. vsakega leta.
3. člen (izmena)
Kadar zavod na podlagi analize iz 2. člena ugotovi, da obremenjenost zdravstvenega delavca v
času NMP presega 60 odstotkov običajne delovne obremenitve in število sprejemov pacientov na
posameznega zdravstvenega delavca v rednem delovnem času presega 200 sprejemov mesečno,
organizira izmensko delo.
4. člen (dežurstvo)
Kadar se na podlagi analize iz 2. člena tega pravilnika ugotovi, da obremenjenost zdravstvenega
delavca v času NMP obsega od 25 do 60 odstotkov običajne delovne obremenitve in kadar število
sprejemov pacientov na posameznega zdravstvenega delavca v rednem delovnem času presega 100
sprejemov mesečno, organizira dežurstvo.
5. člen (NMP1)
Kadar se na podlagi analize 2 člena tega pravilnika ugotovi, da je obremenjenost zdravstvenega
delavca v času NMP manjša od 25 odstotkov običajne delovne obremenitve, se lahko organizira
stalna pripravljenost sprejemanja pacientov, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč v okviru
rednega ordinacijskega časa zobozdravstvene ambulante po izdanem razporedu dežurstev
izvajalcev.

1 Nujna medicinska pomoč

6. člen (opredelitev izvajanja NMP)
Skladno z dosedanjimi analizami in sklenjenim dogovorom z ZZZS je Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo določen kot nosilec dežurne zobozdravstvene službe na
Severnoprimorskem območju, ki se izvaja v Novi Gorici v ambulanti nujne medicinske pomoči
(ambulanta NMP) ob nedeljah in dela prostih dnevih, poleg tega tudi ob sobotah, t.i. predprazničnih
dneh ter v okviru ordinacijskega časa ambulant. Nosilec ima koordinacijsko vlogo na območju
izpostave Nova Gorica za izvajanje vseh oblik nudenja NMP, ki se zagotavlja vse dni v letu po v
naprej pripravljenem razporedu dežurstev. Podrobnejši način koordiniranja in zagotavljanja NMP je
pojasnjen v dokumentu Dogovor o izvajanju nujne zobozdravstvene pomoči na območju
izpostave Nova Gorica z dne 6. november 2008 in spremembami.
7. člen (dežurna delovna mesta)
Dežurstvo na posameznih območjih/strokovnih področjih
delovnih mestih:

se opravlja na naslednjih dežurnih

zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD1 (E017019), VII/2 TR, 45. plačni
razred;
srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti (E035026), V. TR, 22. plačni razred
Javnemu uslužbencu pripada v času dežurstva plačilo v višini vrednosti plačnega razreda, katerega
je uvrščeno delovno mesto na katerem se opravlja dežurstvo. Vrednost navedenega plačnega
razreda je tudi osnova za obračun dodatkov, ki mu v času pripadajo v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor.
8. člen (čas opravljanja dežurne službe)
Čas opravljanja dežurne službe po posameznih oblikah izvajanja NMP, kot sledi:
- nedelje in dela prosti dnevi: od 8.00 do 12.00 ure.
- sobote: od 8.00 do 12.00 ure.
9. člen
Ta pravilnik prične veljati z 01. 01. 2011.
Kraj in datum: Šempeter pri Gorici, 15.12.2010.

Direktor zavoda
mag. Darko Tomšič, l.r.

