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Zadeva: Poziv na predložitev dokumentacije za leto 2012 in vizija izvajanja dejavnosti otroške srčne kirurgije v
UKC Ljubljana
Spoštovani!
Skladno s pozivom Ministrstva za zdravje št. 231-15/2013/25 z dne 23.9.2015 za predložitev dokumentacije za leto 2012 in
vizija izvajanja dejavnosti otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana vam posredujemo odgovore:
I.

Pojasnilo o številu pacientov v letu 2012

Pisno pojasnilo in seznam operiranih pacientov zaradi prirojene srčne napake v letu 2012, pripravljen na Kirurški kliniki,
prilagamo.
II. Vizija izvajanja dejavnosti otroške srčne kirurgije
Glede nadaljnjega izvajanja programa otroške srčne kirurgije v okviru UKC Ljubljana, izhajajoč iz priporočil, ki so
opredeljena v Poročilu izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem glede izvajanja otroške srčne kirurgije v UKC
Ljubljana (v nadaljevanju: Poročilo), ugotavljamo sledeče:
Ocenjujemo, da skladno z jasno opredeljenimi strokovnimi priporočili za doseganje mednarodnih standardov za
zagotavljanje varnih storitev na področju izvajanje programa otroške srčne kirurgije, v trenutnih kadrovskih in drugih
pogojih, UKC Ljubljana tem zahtevam ne more slediti. Zato je po naši skrbni presoji trenutno edina smiselna odločitev, da
izvajanja programa otroške srčne kirurgije ustavimo do dokončne odločitve. Zavedamo se, da bo imela končna odločitev
posledice ne le za UKC Ljubljana pač pa tudi za zdravstvo v širšem slovenskem prostoru. Tako taka odločitev prav gotovo
ne more biti zgolj v pristojnosti UKC Ljubljana in zato predlagamo, da ključni deležniki (Ministrstvo za zdravje, ZZZS ter
UKC Ljubljana) skupaj poiščemo rešitev, ki bo za slovensko zdravstvo optimalna.
Naj poudarimo, da je bila v letih 2014 - 15 pri izvajanju programa otroške srčne kirurgije velika pozornost posvečena
prvenstveno zagotavljanju varnosti pacientov z vseh aspektov strokovne doktrine. Istočasno pa se je potrebno zavedati, da
s sedanjimi resursi (kadrovskimi in materialnimi) in ob številu potencialnih operacij slovenskih zavarovancev ni realnih
podlag za doseganje uveljavljenih mednarodnih standardov za zagotavljanje varnih storitev na področju izvajanje programa
otroške srčne kirurgije, kot je to opredeljeno v Poročilu.
V želji po evalvaciji teh prizadevanj v zadnjih dveh letih je bilo v okviru UKC Ljubljana dne 28.9.2015 oblikovana neodvisna
ekspertna skupina (s sodelovanjem mednarodno priznanega strokovnjaka), katere naloga je ocena sedanjega izvajanja
programa, predvsem s stališča posnetka in ocene vseh procesov, protokolov in organizacijskih pristopov izvajanja
programa v sedanjih pogojih opravljanja dejavnosti otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana. Navedena evalvacija naj bi bila
tudi eden ključnih elementov argumentirane odločitve o nadaljnji dejavnosti na področju otroške srčne kirurgije v UKC
Ljubljana oziroma v Sloveniji.
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Kot je že bilo navedeno, UKC Ljubljana trenutno nima dovolj kadrovskih in materialnih potencialov, ki bi lahko sledili
priporočilom, ki izhajajo iz Poročila mednarodne komisije. V Sloveniji trenutno ni izšolanih kirurgov tako ozke specialnosti
kot je otroška srčna kirurgija, ki bi lahko tvorili zahtevano ekipo stalnih operaterjev. Še težje je dosegljivo, skladno z
mednarodnimi standardi in smernicami, pričakovano število opravljenih operacij v UKC Ljubljana na leto, ki je sedaj daleč
pod zahtevanim minimalnim številom operacij (najmanj 250 operacij letno), saj število vseh operiranih otrok letno v Sloveniji
v zadnjih treh letih ni preseglo števila 100 na leto (2012 – 98, 2013 - 89, 2014 - 88, do konca avgusta 2015 - 63).
S ciljem, da s programom vendarle nadaljujemo, smo se odločili poiskati partnersko institucijo, ki ima mednarodno
uveljavljen center za otroško srčno kirurgijo in bi bila pripravljena v UKC Ljubljana vstopiti s svojimi resursi v delu, ki ga v
UKC Ljubljana (tudi v Sloveniji) v sedanjih pogojih ne moremo zagotoviti. Pomeni, da bi ta center zagotavljal redne
operacije v UKC Ljubljana tako za slovenske otroke kot tudi za otroke iz širše regije s svojimi operaterji, ki bi obenem tudi
izobraževali naše zdravnike, ki naj bi kasneje samostojno nadaljevali delo v Centru za otroško srčno kirurgijo v okviru UKC
Ljubljana. Osnovni namen takega sodelovanja je prvenstveno obdržati program otroške srčne kirurgije v Sloveniji in
podrejeno, umestiti ga v širši mednarodni prostor, z ambicijo ustvariti ustrezen center za srednjo Evropo, zahodni Balkan in
morda tudi druge tuje porabnike teh storitev.
Določeni pogovori že potekajo in v kar najkrajšem času pričakujemo konkretno ponudbo oziroma pogoje za sodelovanje z
navedeno institucijo ter na podlagi temeljite proučitve ponudbe bi lahko sprejeli optimalno odločitev. Prav gotovo pa taka
odločitev ne more biti odvisna zgolj od UKC Ljubljana in menimo, da bi bila v tem primeru pravilno, da bi bila odločitev
sprejeta konsenzualno med ustanoviteljem, financerjem in izvajalcem.
Nesporno je opisana problematika zelo pomembna tako za UKC Ljubljana, kot tudi za cel slovenski prostor in zato
predlagamo, da se čimprej sestanemo ter skupno dorečemo aktivnosti, ki bi pripeljale do pravilne rešitve.
S spoštovanjem,
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