1. Zdravnik (praviloma specialist na sekundarni
ali terciarni ravni zdravstvenega varstva)
v ambulanti izbranega zdravnika, ki se preko
svojega lokalnega informacijskega sistema
podatkov ter dokumentacije v Centralnem
registru podatkov o pacientih (CRPP), zbiranje
podatkov o cepljenih osebah (elektronski register
Teleradiologija in Telekap.

je v obliki pdf in se lahko tudi natisne ter
ljanja in sprejemanja izvida preko CRPP-ja
deluje, pacientu ni treba prinesti izvida v
ambulanto izbranega zdravnika.
Pacient je bil napoten k specialistu, pa na
pregled ni vzel s sabo izvida predhodnih

(ali odpustnega pisma) poteka na dveh ravneh:
kot pisni izvid (v roke pacientu ali poslan po

izvidi iz iste vrste zdravstvene dejavnosti oz.
izvidi, pomembni za to zdravstveno obravnavo, ob pacientovi privolitvi pa vsi izvidi.
3. Pacient je v oskrbi zaradi urgentnega stanja

v pacientove izvide v CRPP, vendar ima
predstavitve.
pomembne za nadaljnje zdravljenje.
4. Zdravnik na primarni ravni zdravstvenega
varstva potrebuje nasvet specialista, zato
obravnava prejeto dokumentacijo (po presoji
cca 47 milijonov zapisov. Gre za hrambo

-

ponuditi le-te na vpogled, izpis in shranitev
varstva. Pri tem velja poudariti, da CRPP ni

navo bolnika.

dostopen centralni shranjevalnik. Preko
ustreznih varnostnih mehanizmov povezuje
PPoP je sestavni del Centralnega registra
podatkov o pacientih. Gre za strukturiran zapis
tistih zdravstvenih podatkov, ki so najpomembprimerih:

skladu z mednarodnimi standardi in
naslednje sklope podatkov: alergije in

la zdravljenja, meritve krvnega tlaka,

opreme je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki nosi

zdravnikom, ki zdravijo paciente na
sekundarni in terciarni ravni. Ostali
zdravniki lahko dostop do izvidov
pridobijo na podlagi elektronsko

priklopa.

-

zavoda, v kolikor javni zavod

tek podatkov o pacientu (PPoP), s

zgodovina. Podatki, zapisani v PPoP,
so vidni vsem zdravstvenim delavcem,
-

prednosti: razbremenitev zdravnika in
bolnika, varnost, zanesljivost, povezanost primarne in sekundarne/terciarne ravni zdravstvenega varstva,
poenotenje sistema. Zato je smiselno,
hkrati to veleva tudi zakonodaja, da si
vsi izvajalci uredijo dostopanje do

zavodi ponujajo zasebnikom,
ki najemajo prostore na
njihovi lokaciji, tudi najem
telekomunikacijske infrastruk-

se povezuje z eZdravjem.

na voljo vsem zdravstvenim delavcem.

O Centralnem registru podatkov o
pacientih se lahko podrobneje informirate preko spletne strani eZdravja
(https://podpora.ezdrav.si/) oz. se

delovanje CRPP-ja pri zasebnih
izvajalcih:
1. Prvi kora

oz. povezava preko navidezne-

Po ureditvi dostopanja preko
podpora@ezdrav.si ali na telefonsko
opreme Cisco AnyConnect.

in opreme pri ponudniku
telekomunikacijskih storitev.

lokalnega programa za povezovanje s CRPP, kar se uredi v dogovoru s ponudnikom informacijskega
sistema.

telekomunikacijsko storitev na
podlagi pogodbe, sklenjene s
ponudnikom storitve.
izvajajo teste na covid-19. Mikrobio-

-

pni izbranim osebnim zdravnikom in

Zdravko.Maric@nijz.si

