PROJEKT

V OKVIRU OP EKP 2014-2020

Glavni cilji projekta
• ocena stanja poklicne rehabilitacije in primerjalna študija
evropskih držav,

• oblikovanje modela celostne zgodnje poklicne in zaposlitvene
rehabilitacije v procesu vračanja na delo,
• priprava predloga zakonskih sprememb za izvedbo modela
zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu
vračanja na delo,
• dvig ozaveščenosti in informiranosti zavarovancev,
delodajalcev in strokovne javnosti

Časovni načrt
• Trajanje projekta: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2022
1. aktivnost: Upravljanje/vodenje in koordinacija projekta
-Projektni svet (predstavniki MDDSZEM, MZ, ZZZS, ZPIZ, URI Soča),
ves čas projekta – imeli smo že 3 sestanke, 3. je bil „usoden“
- vodstvena skupina na URI Soča ter strokovni delavci na VIK točkah in
na MDDSZEM- še vedno nimamo administrativno-tehnične podpore
projekta

2. aktivnost: Informiranje in obveščanje
•Strokovni delavci na VIK točkah, strokovni delavec na MDDSZEM, vodstvena
skupina na URI Soča

Podaktivnosti:
•izdelava spletne strani, logotipa in grafične podobe projekta (izvajalec je že
izbran), spletna stran se bo aktivirala v novembru, pripravljamo pisno gradivo

•Izvedba seminarjev in drugih srečanj (ciljna skupina so zdravniki specialisti
MDPŠ in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije),
•Priprava gradiva za strokovne delavce, zavarovance, delodajalce
•Sodelovanje na drugih dogodkih, priprava člankov, prispevkov
•Zaključna konferenca

3. aktivnost: Analiza stanja ter primerjalno-pravni in strokovni pregled
dobrih praks držav članic EU do konca novembra 2020, izbran je izvajalec,
izbrane države za primerjalno analizo: Nemčija, Nizozemska, pripravljeni so
preliminarni teksti, usklajevalni sestanek 29.10.2020

4. aktivnost: Oblikovanje predloga modela izvajanja
poklicne rehabilitacije

5. aktivnost: Vzpostavitev vstopne-informacijskokoordinacijske točke
Glede na prvotni namen projekta, bodo VIK točke na OE ZPIZ-a
Zaposleni so 4 strokovni delavci ZPIZ za polovični delovni čas.
Naloga VIK Točke:
-koordinacija procesa obravnave zavarovanca,
-informiranje in svetovanje strokovnim delavcem,
zavarovancem in delodajalcem

6. aktivnost: Pilotno testiranje predloga
modela v praksi
- nabor kandidatov: 2020 – 35, pogajanja za zmanjšanje številke
2021 - 45
2022 - 20
- Obravnava kandidatov
- Sodelovanje z delodajalci – 300 delodajalcev

7. aktivnost: Evalvacija in oblikovanje predloga sistemskih rešitev
poklicne rehabilitacije

•Evalvacija projektnih aktivnosti (julij do oktober 2020), vendar smo že
začeli z delom- oblikovanje kazalnikov, vprašalnikov
•Priprava nacionalnega poročila (marec 2022 do december 2022)
•Priprava zaključne konference (avgust 2022 do november 2022)

PREDSTAVITEV MODELA

Kriteriji za vključitev zavarovancev v
obravnavo
❖ zavarovanci mlajši od 48 let,
❖ so v bolniškem staležu od 3 mesecev do 1 leta,
❖ imajo kompleksne zdravstvene težave,

❖ vključujejo se tudi zavarovanci, ki čakajo na poseg,
❖ vključujemo delodajalce, ki imajo večje število zaposlenih v dolgotrajnem
bolniškem staležu

❖ Zahteva ZPIZ: ki imajo trajne okvare zdravja, smiselna bi bila poklicna
rehabilitacija, pričakujejo vsaj 15% zavarovancev vključenih v poklicno
rehabilitacijo kot pravico po ZPIZ

Protokol obravnave
1. Obravnava pri imenovanem zdravniku ZZZS
2. Obravnava na vstopno informacijski in koordinacijski točki – VIK točka
-

uvodni razgovor z zavarovancem;

-

motivacija zavarovanca;

-

podatki o delodajalcu, pozove delodajalca k sodelovanju (pridobi soglasje);

-

pripravi zdravstveno dokumentacijo, ki jo je poslal imenovani zdravnik ZZZS
pripravi delovno dokumentacijo, ki jo pridobi od delodajalca na obrazcu
ZPZR-DD-1, in podatke o izvajalcu medicine dela;

-

organizira obravnavo zavarovanca na VIK točki

Obravnava zavarovanca na VIK točki
❖ Prisotni so: imenovani zdravnik ZZZS, predsednik invalidske komisije, izvajalec
medicine dela, strokovni delavec VIK točke in zavarovanec

❖ Pripravijo preliminarno mnenje z načrtom nadaljnje obravnave zavarovanca
❖ Okvirni načrt podaja naslednje možnosti:
➢ takojšnjo vključitev v PR kot pravico po Zakonu o PIZ,
➢ vključitev v proces postopnega vračanja na delo,

➢ zaradi narave bolezni se nadaljnji postopki odložijo za določen čas – čas
opredelijo prisotni zdravniki,
➢ zaradi narave bolezni nadaljnja obravnava v projektu ZPZR ni smiselna,

❖ strokovni delavec VIK točke o vključitvi osebe v projekt obvesti izbranega osebnega
zdravnika zavarovanca.
❖ če zavarovanec in/ali delodajalec zavrneta vključitev v projekt, ga strokovni delavec
VIK točke prosi, da izpolni kratek vprašalnik o razlogih za zavrnitev

Nadaljnja obravnava zavarovanca
1. Vključitev v poklicno rehabilitacijo po Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju
2.

Postopno vračanje v delovni proces

Način dela je v obeh postopkih enak:
V pripravo strokovnih podlag za pridobitev pravice do poklicne
rehabilitacije in v pripravo načrta za postopno vračanje dela je vključen
strokovni tim. Člani tima:
• Izvajalec medicine delodajalca
• Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije (tim brez zdravnika)
• Vodja primera je strokovni delavec VIK točke

Protokol obravnave pri izvajalcu medicine
dela in izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije
1. Strokovni delavec VIK točke zavarovancu pošlje pisno vabilo na
obravnavo

2. Izvajalec medicine dela zavarovanca obravnava po vzoru standarda
storitev zaposlitvene rehabilitacije.
3. Strokovni delavec VIK točke organizira prvi timski sestanek z
izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije (lahko po elektronski poti),
načrt obravnave pri izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije.
4. Sledi obravnava pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije
5. Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije poročilo o obravnavi pošlje
izvajalcu medicine dela.

6. Strokovni delavec VIK točke organizira sestanek pri delodajalcu
(izvajalec medicine dela, izvajalec zaposlitvene rehabilitacije,
delodajalec in zavarovanec). Predstavi se predlagana oblika poklicne
rehabilitacije in napravi zapisnik.
7. Na podlagi zapisnika sestanka pri delodajalcu in poročila izvajalca
zaposlitvene rehabilitacije, izvajalec medicine dela izdela končno
poročilo obravnave z dopolnjenim načrtom vračanja na delo in pripravi
mnenje za regijskega imenovanega zdravnika ZZZS, regijskega
predsednika invalidske komisije, strokovnega delavca na VIK točki in
vodstvo projekta URI – Soča. Delodajalcu pošlje načrt vračanja na
delo.
• http://www.irrs.si/f/docs/Razvojni_center_za_zaposlitveno_rehabilitacijo/Standardi_st
oritev_ZR-dopolnjena_izdaj?irrs_admin=vl8v2dbfi42jotsqos2gf2uca6

Glavni doprinos projekta
• Povezovanje vseh obstoječih programov,
• Uporaba obstoječega znanja strokovnih
delavcev
• Oblikovanje sistema, ki bo optimalen tako
za zavarovance kot za delodajalce

