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KRAJ, DATUM, URA Maribor, 4.9. 2019, 11.00 LOKACIJA  Oddelek za ortopedjo, Univerzitetni 
klinični center Maribor, Ljubljanska 
ulica 5, 2000 Maribor 

NAMEN SESTANKA  
Sestanek v okviru projekta "Vzpostavitev mehanizmov za spremljanje izkušenj pacientov (PREMs) ter 

samooceno pacientov po določenih posegih ter priprava predlogov za izboljšanje na podlagi zbranih 

informacij (PROMs)", z namenom predstavitve PROMs predsedniku ter tajniku Združenja ortopedov 

(Slovensko zdravniško društvo). 

PRISOTNI 1 Gregor Rečnik, Matevž Kuhta (oba Združenje ortopedov), Metka Zaletel, Eva Murko, Nina Ropret (vse NIJZ) 

ODSOTNI / 
 

AGENDA 
1. Kratka predstavitev projekta PREMs –PROMS 

2. PROMs- stanje v Sloveniji 

3. PROMs v tujini (uporaba, posledice) 

4.  PaRIS (Patient reported outcome indicator surveys) projekt (OECD) 

5. Možnosti vpeljave PROMS v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju 

ortopedije (diskusija) 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Na sestanku je bil  predstavljen projekt PREMs –PROMs; glavni cilji projekta ter trenutno stanje na projektu. V nadaljevanju smo se osredotočili 
na PROMs. Predstavljen je bil hiter pregled obstoječih PROMs inštrumentov, ki jih slovenski kliniki samoiniciativno že uporabljajo (na podlagi 
ankete izvedene med člani Komisije za kakovost Združenja zdravstvenih zavodov, kontaktiranja 9 predsednikov RSK in  2 ortopedskih ustanov). 
Nato so bile predstavljene aktivnosti na področju uporabe PROMS v tujini (Velika Britanija) ter vpliv uporabe PROMs glede na njihove izkušnje 
na kakovost zdravstvenih storitev (izboljšanje »primernosti« pacientov za operativni poseg, izboljšanje izidov zdravljenja (povprečni post 
operativni izidi), izboljšanje geografske enakosti (zmanjšanje variacij med izvajalci, zmanjšanje deleža »outlierjev«). Predstavljene so bile tudi 
teorije, zakaj lahko agregirani podatki o izidih zdravljenja (neposredno s strani pacientov), izboljšajo kakovost. Na kratko je bila predstavljena 
tudi pobuda PaRIS s strani OECD.  V okviru le-te so bile tudi že izdelane mednarodne smernice zbiranja podatkov PROMs pri elektivni zamenjavi 
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kolka in kolena. Predstavljen je bil tudi Mednarodni konzorcij za merjenje izidov zdravljenja (ICHOM). Za vzpostavitev mehanizma PROMs na 
nacionalni ravni je ključnega pomena, da je PROMS inštrument prepoznan kot uporaben in pomemben tudi za stroko, saj drugače vpeljava ni 
verjetna ali učinkovita.  
 
Doc. Rečnik in dr. Kuhta vpeljavo PROMs na področju ortopedije (artroplastika kolka in kolena) podpirata, vendar le pod pogojem, da bi bila 
vpeljava tega mehanizma finančno podprta s strani Ministrstva za zdravje (zaposlitev dodatnega kadra, IT podpora pri izvajalcih itd.). Prav 
tako sta izpostavila, da se mora PROMs istočasno povezati z registrom artroplastike. Doc. Rečnik je izpostavil, da je ključnega pomena tudi, 
kakšni so dolgoročni cilji Ministrstva za zdravje; vpeljava je smiselna le v primeru, da bo PROMs program zasnovan dolgoročno. Pri tem sta 
tudi opozorila, da bo v primeru vpeljave PROMs potrebno posebno pozornost nameniti načinu predstavljanja ter interpretiranja. Vsekakor se 
jima zdi vpeljava smiselna, če se vključi vse izvajalce na določenem zdravstvenem področju, ne le najmočnejših -  obeh UKC in OB Valdoltra. 
Korist vpeljave PROMs vidita predvsem za odločevalca oz. oblikovalca politik ter v tem, da bi tak mehanizem lažje zajel izvajalce z več 
odstopanji  in jim dal možnost, da se lahko učijo od drugih, ki jim gre na nekem strokovnem področju bolje.  
 
Dogovorili smo se za  15 minutno predstavitev NIJZ (projekt PREMs&PROMs, mednarodne smernice OECD za zbiranje podatkov PROMs pri 
elektivni zamenjavi kolka in kolena ter možnosti vpeljave PROMs na področju ortopedije v Sloveniji) na srečanju Združenja ortopedov, ki bo 
potekalo 29. 11. 2019 v Novem mestu. V kolikor bo izkazan interes in podpora tudi s strani ostalih ortopedov, so pripravljeni oblikovati delovno 
skupino za PROMs znotraj društva. Dogovorjeno je bilo tudi, da NIJZ pred srečanjem Združenja ortopedov stopi v stik z dr. Vesno Levašič  ter 
se dogovori o možnostih vključitve PROMs inštrumentov v  register artroplastike. Prav tako jo bo Združenje ortopedov povabilo na srečanje 
29. 11. 2019. 
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