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Slovar kratic

• IZD - izvajalec zdravstvene 

dejavnosti

• PPoP - povzetek podatkov o 

pacientu

• IOZ - izbrani osebni zdravnik

• CRPP – centralni register 

podatkov o pacientih

• DCP – digitalno COVID potrdilo

• ZZPPZ - zakon o zbirkah podatkov 

s področja zdravstvenega varstva

• zPacP - zakon o pacientovih 

pravicah

• VZS - vrsta zdravstvene storitve

• VZD - vrsta zdravstvene 

dejavnosti

• RIZDDZ - register izvajalcev zdr. 

dejavnosti in delavcev v 

zdravstvu
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eZdravje v Sloveniji

• nacionalni zdravstveni sistem in informacijski sistemi za 

obdelavo zdravstvenih podatkov

• rešitve eZdravja: eRecept, eNaročanje, CRPP, portal zVEM, 

zVEMPlus …

• NIJZ upravlja nacionalne rešitve eZdravja

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 

(2015)
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Zdravstveni sistem v Sloveniji

• 24 bolnišnic (ustanovitelj Ministrstvo za zdravje)

• 72 zdravstvenih domov (ustanovitelji lokalne skupnosti)

• 130 drugih javnih zavodov, ki opravljajo zdravstvene storitve 

(DSO – domovi starejših občanov, SVZ – socialno varstveni 

zavodi)

• več kot 1700 zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti 

vključenih v javno zdravstveno mrežo (koncesionarji)
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Drugi zdravstveni informacijski sistemi

• ZZZS 

– kartica zdravstvenega zavarovanja, profesionalna zdravstvena kartica

– informacijski sistem ZZZS Online

– elektronski bolniški list eBOL

– evidentiranje in plačevanje zdravstvenih storitev

– informacijski sistem ZZZS ni neposredno povezan z eZdravjem

– ZZZS od eZdravja pridobiva podatke o e-receptih in e-napotnicah

• izvajalci zdravstvene dejavnosti so obvezni uporabniki eZdravja
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Informacijski sistemi v slovenskem zdravstvu

• Več kot 20 ponudnikov lokalnih zdravstveno informacijskih 

sistemov za zdravstvene ustanove in zasebnike.

• Več kot 10 različnih sistemov povezanih z eZdravjem.

• Izvajalci zdravstvene dejavnosti prosto izbirajo svoje 

informacijske sisteme.

– 4 bolnišnični sistemi

– 5 sistemov za primarno raven (zdravstveni domovi, zasebniki)

– 4 sistemi za lekarne

– več specializiranih sistemov za laboratorije, radiologijo ipd. 
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Rešitve eZdravja

• eRecept

• eNaročanje

• ePosvet

• CRPP - centralni register podatkov o pacientih

• portal zVEM za paciente

• portal zVEMPlus za zdravstvene delavce

• Telekap - telekonferenčni sistem za nujne obravnave

• Teleradiologija - izmenjava radiološkega gradiva

• Referenčne ambulante - spremljanje kazalnikov kroničnih bolezni
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Rešitve eZdravja

• eRCO - elektronski register cepljenih oseb in nacionalni register cepljenj

• eKomunikacije - poročanje o poškodbah (zdravstvene ustanove -

policija)

• evidenca uporabnikov eZdravja (varnostna shema) - avtentikacija in

avtorizacija uporabnikov 

• IKT infrastruktura - strojna oprema, varno zdravstveno omrežje zNET

https://znet.ezdrav.si

• Center za pomoč uporabnikom eZdravja https://podpora.ezdrav.si

https://znet.ezdrav.si/
https://podpora.ezdrav.si/
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Rešitve eZdravja

• informacijska podpora testiranja na COVID-19

• naročanje na cepljenje 

• digitalna COVID potrdila (DCP) – centralna rešitev za izdajo in mobilna 

aplikacija za preverjanje
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Druge ključne rešitve 

• RIZDDZ - register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v 

zdravstvu



Stran | 12

ELEKTRONSKO PREDPISOVANJE IN IZDAJANJE 

ZDRAVIL
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eRecept - zdravila in interakcije
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• 94 % predpisov je elektronskih (100 % ni dosegljivo - obiski na domu, 

osebni recepti …)

• mesečno predpisano več kot 1.200.000 e-receptov

• skupaj več kot 73 milijonov e-receptov 

• nemoteno delovanje v izrednih razmerah zaradi epidemije!

eRecept 2021
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E-NAPOTNICE,  NAPOTITVE IN NAROČILA, 

SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB
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Šifrant Vrste zdravstvenih storitev (VZS)

• Šifrant na nacionalni ravni, enoten za vse izvajalce

• Namen: poenotenje šifranta storitev – primerljivost storitev 

izvajalcev

• VZS je obvezen podatek na e-napotnici.

• Poročanje o čakalnih dobah avtomatsko za označene VZS.

• Preslikavo med aktivnostmi/obravnavami in VZS izvede 

bolnišnica/specialist.

• Verzija 12.1 od 10/2021, več kot 1.900 storitev.
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https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Pregled čakalnih dob

https://cakalnedobe.ezdrav.si/
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https://narocanje.ezdrav.si/

Portal za e-naročanje

https://narocanje.ezdrav.si/


Stran | 21

Ključne prednosti eNaročanja

• centralni (nacionalni) čakalni seznam

– izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo sproti poročati podatke

• ažurni podatki o čakalnih dobah

– prikaz podatkov za več kot 1.900 različnih vrst zdravstvenih storitev 

• pregled pacientovih napotnic in naročil

• naročanje za paciente prek spleta

– možno je neposredno elektronsko naročanje na približno 800 storitev
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• 94 % napotnic je elektronskih 

• mesečno več kot 350.000 e-napotnic

• mesečno več kot 500.000 naročil

• skupaj več kot 16 mio e-napotnic

• vsaj eno storitev za eNaročanje izvaja več kot 1000 izvajalcev

• nemoteno delovanje v izrednih razmerah zaradi epidemije!

eNaročanje  2021
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• ePosvet je elektronska komunikacija med zdravstvenimi 

delavci, med zdravnikom družinske medicine in zdravnikom 

specialistom, z namenom pridobitve mnenja zdravnika 

specialista na zastavljeno klinično vprašanje.

ePosvet
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2600 ePosvet na področju abdominalne kirurgije

2601 ePosvet na področju alergologije in klinične imunologije

2602 ePosvet na področju anesteziologije, reanimatologije in periooperativne intenzivne 

medicine

2738 ePosvet na področju dentalne medicine

2603 ePosvet na področju dermatovenerologije

2604 ePosvet na področju diabetologije

2605 ePosvet na področju endokrinologije

2606 ePosvet na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine (fiziatrije)

2607 ePosvet na področju gastroenterologije

2608 ePosvet na področju ginekologije in porodništva

2609 ePosvet na področju hematologije

2610 ePosvet na področju infektologije

2613 ePosvet na področju kardiologije in vaskularne medicine

2614 ePosvet na področju kardiovaskularne kirurgije

2615 ePosvet na področju klinične genetike

2616 ePosvet na področju maksilofacialne kirurgije

2617 ePosvet na področju nefrologije

2618 ePosvet na področju nevrokirurgije

2619 ePosvet na področju nevrologije

2620 ePosvet na področju nuklearne medicine

2621 ePosvet na področju oftalmologije

2612 ePosvet na področju onkologije

2622 ePosvet na področju ortopedije

2623 ePosvet na področju otorinolaringologije

2624 ePosvet na področju otroške in mladostniške psihiatrije (pedopsihiatrije)

2625 ePosvet na področju otroške kirurgije

2626 ePosvet na področju otroške nevrologije

2627 ePosvet na področju pediatrije

2628 ePosvet na področju plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije 

2629 ePosvet na področju pnevmologije

2630 ePosvet na področju psihiatrije

2638 ePosvet na področju radiologije

2631 ePosvet na področju revmatologije

2611 ePosvet na področju splošne interne medicine

2632 ePosvet na področju splošne kirurgije

2573 ePosvet na področju tirologije

2634 ePosvet na področju torakalne kirurgije

2635 ePosvet na področju travmatologije

2636 ePosvet na področju urologije

2637 ePosvet na področju žilne kirurgije

ePosvet – VZS šifre
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ePosvet – prednosti in slabosti
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CENTRALNI REGISTER PODATKOV O PACIENTIH
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• Centralni register podatkov o pacientih (CRPP) je enotni sistem za zbiranje in izmenjavo 

zdravstvenih podatkov o pacientih s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji. 

• Namenjen je vsem izvajalcem zdravstvenih dejavnosti. 

• Zakonsko podlago ima v členu 14.b Zakona o zbirkah podatkov s področja 

zdravstvenega varstva, Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15 (ZZPPZ).  

• Vsebuje Povzetek podatkov o pacientu (PPoP) in zdravstveno dokumentacijo. 

• Namen CRPP je omogočiti  elektronsko izmenjavo zdravstvenih podatkov med izvajalci 

zdravstvene dejavnosti tako, da bodo podatki dostopni vsem, ki obravnavajo paciente. 

CRPP
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Posredovanje podatkov in dokumentov v CRPP
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Vrste zdravstvene dokumentacije (pdf)

• ambulantni (specialistični) izvid

• odpustno pismo

• mikrobiološki izvid

• izvid histopatološke preiskave

• radiološki izvidi: CT, MR, RTG, UZ, nuklearna medicina

• laboratorijski izvid

• fizioterapevtsko poročilo
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PPoP - povzetek podatkov o pacientu

Terminološki
standard
SNOMED CT 

Mednarodna
klasifikacija
bolezni
(ICD -10)
MKB 10 

Vsebinski sklopi PPoP
• alergije in neželeni učinki
• cepljenja
• povzetek podatkov o zdravilih
• bolezni in stanja 
• posegi 
• nosečnost
• invalidnost
• implantati
• fizične ugotovitve 
• socialna zgodovina
• priporočila zdravljenja
• diagnostični postopki
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Uporaba CRPP 09/2021

• Podatke pošiljajo javni zdravstveni zavodi

– vsi zdravstveni domovi

– vse javne bolnišnice razen Univerzitetne psihiatrične klinike  

• Podatke pošiljajo tudi koncesionarji in zasebniki brez koncesije

– Rast števila vključenih zasebnikov zaradi izvajanja Covid testov

• 5  mio dokumentov mesečno 
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september 2021

Uporaba CRPP 09/2021
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Rast uporabe CRPP  2019-2021
CRPD zapisi Total

31.7.2019
Total 
31.7.21

PPoP alergije 3.562 18.691

PPoP cepljenja 1.020.325 4.017.246

PPoP izdana zdravila iz eRecepta 16.449.929 53.164.723

PPoP izdana zdravila prejeta v ambulanti ali bolnišnici 6.719 14.384

PPoP kirurški posegi 359.445 815.042

PPoP bolezni in stanja (diagnoze) 3.359.258 36.782.212

Napotnice 11.139.332 31.508.824

Strukturirani rezultati testov na Covid-19 - začetek 12/2021 / 6.071.283

Nestrukturirana zdravstvena dokumentacija (pdf) – izvidi, odpustnice itd. 9.648.719 22.784.504

… … …

Št. dokumentov posredovanih preko  IH adapterja (xml, pdf) 25.843.028 102.542.971

Št. vseh zapisov v CRPP vključno z zapisi preko eRecepta in eNaročanja 42.292.957 171.307.530
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CRPP in izjave, ki jih vlaga pacient

• Pacient lahko prek portala zVEM poda »Prepoved vpogleda v 

PPoP«.

• Elektronske kopije izjav vnaprej izražene volje v skladu z 

Zakonom o pacientovih pravicah (členi 33., 34, 41., 42):

– vnaprejšnja zavrnitev zdravstvene oskrbe po pojasnilu, 

– izključitev oseb po zakonu upravičenih do odločanja o zdravljenju,  

– (ne) razkrivanje informacij o zdravstvenem stanju sorodnikom, 

zakoncu ipd. 
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Dostop do podatkov v CRPP - zakonodaja

• Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v CRPP (Uradni list RS, št. 

51/16).

• Zdravniki lahko pridobivajo zdravstveno dokumentacijo v skladu s 

pooblastili:  

– izbira osebnega zdravnika, napotnica, vrsta zdravstvene dejavnosti 

(VZD), pacientova privolitev (omejitev 45 dni)

• Zdravstveni delavci lahko berejo PPoP, v kolikor pacient ne prepove 

dostopa.

• Izbrani osebni zdravnik lahko bere vso dokumentacijo.
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Pogoji dostopa do podatkov v CRPP

• Vključenost izvajalca v varno zdravstveno omrežje zNET.

• Delodajalec mora zdravstvenemu delavcu dodeliti dostop do lokalnega 

informacijskega sistema, ki se povezuje s CRPP.

• Registracija zdravstvenega delavca v RIZDDZ (poklicna skupina, organizacija, VZD).

• Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila – registracija v bazi uporabnikov 

eZdravja. 

• Zdravstveni delavec se v CRPP vsakokrat prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom. 

• Obstaja revizijska sled za vsak posamezni dostop (kdo, kdaj, kakšne vrste podatkov).
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Pooblastila zdravstvenih delavcev in drugih pooblaščenih oseb za 
obdelavo podatkov v CRPP (priloga Pravilnika) 

Dostop do CRPP – matrika dostopov
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Izredni dostop do CRPP 

• Izredni dostop do dokumentacije (Break The Glass) za izvajanje 

nujne medicinske pomoči in druge situacije, kjer dostop ni 

mogoč, je pa upravičen oz. nujen. O tem presoja zdravnik.

• Korak 1: zdravnik zabeleži zahtevek v obliki e-obrazca. 

• Korak 2: zdravnik uporabi dostop v omejenem časovnem 

obdobju.

• Po izteku časovne omejitve se ponovi Korak 1.
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Vgrajene omejitve dostopa do CRPP
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COVID-19 in CRPP 

• marec 2020: izvidi PCR testov na COVID-19 iz mikrobioloških 

laboratorijev so v CRPP

• november 2020: nadgradnja šifranta bolezni MKB-10, 

omogočeno vpisovanje diagnosticirane okužbe v CRPP/PPoP, 

koda U07.1 COVID-19, virus potrjen.

• december 2020: zbiranje rezultatov vseh testov COVID-19 in 

enotni sistem obveščanja, tudi hitri antigenski testi.
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COVID-19 in CRPP 

• Potrdilo o vseh opravljenih testih (PCR in HAGT) za paciente 

prek portala zVEM in za zdravstvene delavce prek njihovih 

informacijskih sistemov.

• januar 2021: nacionalna spletna rešitev zVEM+ za vnos hitrih 

antigenskih testov v CRPP. Namenjena predvsem DSO/SVZ, na 

voljo vsem izvajalcem testiranja. Trenutno cca 100 

uporabnikov.

• junij/julij 2021: CRPP platforma za digitalno zeleno potrdilo 

(cepljenje, prebolevnost, negativni test).
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Zbiranje podatkov o testiranju na COVID-19

• vsi izvajalci testov pošiljajo rezultate v CRPP: PCR testi, hitri 

antigenski testi 

• nova informacijska rešitev v okviru CRPP  - obveščanje 

– avtomatizirano obveščanje pacientov prek sporočil SMS 

– obveščanje izvajalcev testiranja o pacientih, ki niso prejeli rezultata 

po SMS, mora jih obvestiti izvajalec testiranja

• v marcu 2021 je cca 400.000 pacientov prejelo zapis o testu na 

covid-19, poslanih več kot 1 mio obvestil SMS
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Digitalno COVID potrdilo (DCP)
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ELEKTRONSKI REGISTER CEPLJENIH OSEB IN 

NEŽELENIH UČINKOV PO CEPLJENJU 
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eRCO

• Spremljanje izvajanja cepljenja v državi, ocenjevanje precepljenosti ter zagotavljanje 

podatkov o cepljenju in podatkov o neželenih učinkih po cepljenju. 

• Cilji:

 popolni zajem obveznikov za cepljenje, 

 vodenje procesa cepljenja s pomočjo pripravljenih šifrantov,

 zbiranje podatkov po vseh občinah,

 avtomatizirano poročanje o opravljenem cepljenju,

 avtomatizirano poročanje o neželenih učinkih,

 avtomatizirano obdelovanje podatkov o cepljenju.
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eRCO in CRPP

eRCO

CRPP PPoPPPoP
Osnovni podatki o 
cepljenju

Program cepljenjaProgram cepljenja

Osnovni podatki o 
cepljenju

Prijavljeni 
neželeni učinki

Prijavljeni 
neželeni učinki

Vnos osnovnih podatkov 
v CRPP/PPoP

eRCO
pridobi 
osnovne 
podatke
iz PPoP

Vnos programa 
cepljenj v   
eRCO

eRCO pošlje  
neželene učinke 
v CRPP

Vnos 
neželenih 
učinkov
v eRCO

RPPE

Osnovni 
podatki o
pacientih

eRCO iz CRPP/RPPE pridobiva podatke o pacientih (novorojenčki, izbrani pediater …) 
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Podatki o cepljenjih

https://www.cepimose.si/

https://www.cepimose.si/
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Podatki o neželenih učinkih cepljenja

https://www.cepimose.si/

https://www.cepimose.si/
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PORTAL ZVEM 

ZDRAVJE VSE NA ENEM MESTU
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Portal zVEM

https://zvem.ezdrav.si/

Za dostop do osebnih 
podatkov je potreben  
SI-PASS profil, 
dovoljena prijavna 
mehanizma sta 
prijava z digitalnim 
potrdilom ali smsPASS

https://zvem.ezdrav.si/


Stran | 53

Mobilni zVEM 
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Portal zVEM

• https://zvem.ezdrav.si

• prijava s SI-PASS, dovoljena načina sta prijava s kvalificiranim digitalnim 

potrdilom ali smsPASS

• dostop pacienta do podatkov eNaročanja, eRecepta, CRPP, izvidov in 

potrdil (testi za covid-19, potrdilo o cepljenju)

• povezava na e-naročanje

• pacient lahko poda prepoved vpogleda v PPoP

• povezava na ZZZS

• Za iOS in Android: Mobilna aplikacija zVEM

https://zvem.ezdrav.si/
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Podatki o uporabi portala zVEM



Stran | 56

zVEMPlus

PORTAL ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE 
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Portal zVEMPlus - aplikacije

• https://zvem.ezdrav.si/plus

• prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali nekvalificiranim 

digitalnim potrdilom ZZZS (PK-NDP)

• aplikacija za naročanje na cepljenje proti COVID-19

• aplikacija za pregled evidence oseb (osnovni demografski podatki)

• aplikacija za vnos COVID-19 testov

• aplikacija za oddajo in preklic dokumentov v CRPP

• aplikacija za izdajo digitalnih COVID potrdil 

• aplikacija za preverjanje seznamov testiranj in poslanih obvestil

https://zvem.ezdrav.si/plus
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Portal zVEMPlus – obrazci in vloge

• https://zvem.ezdrav.si/obrazci

• prijava s kvalificiranim digitalnim certifikatom ali nekvalificiranim 

digitalnim potrdilom ZZZS (PK-NDP)

• aplikacija za oddajo obrazcev za priklop v varno zdravstveno omrežje 

zNET

• vloga za dostop do aplikacije za vnos podatkov testiranja

https://zvem.ezdrav.si/obrazci
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Portal zVEMPlus - uporaba

• Pri portalu zVEM plus (za izvajalce zdravstvene dejavnosti) je 

bilo konec leta 2021 že 101.581 uporabnikov.
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TELEKAP – NACIONALNA MREŽA ZA 

OBRAVNAVO MOŽGANSKE KAPI
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Telekap

• Proces obravnave možganske kapi oz. njenih simptomov, pri 

katerem z elektronskimi, vizualnimi in avdio komunikacijami 

preskrbimo diagnostično in konzultacijsko podporo 

zdravstvenim delavcem v oddaljenih krajih, asistiramo in 

neposredno zdravimo bolnike v oddaljenih krajih in izboljšamo 

strokovno znanje oddaljenih centrov z medicinsko oskrbo.
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Telekap

1. Nacionalna mreža – povezanost 12 bolnišnic

2. Avdio-video konferenčna povezava

3. Časovno okno

4. Adekvatno zdravljenje
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Telekap

Kako deluje sistem Telekap?
Telekap deluje preko avdio-videokonferenčnega pregleda 
bolnikov in deluje v 12 bolnišnicah po celi Sloveniji.

Sistem Telekap tvorita videokonferenčni sistem in spletna 
aplikacija za podporo diagnosticiranju. Sistema lahko delujeta 
kot celota in sta s pomočjo spletnih storitev integrirana med 
seboj. Ob enem pa lahko vsak od sistemov deluje samostojno. 

Komu je namenjen Telekap?
Uporabniki informacijske rešitve Telekap so zdravniki 
specialisti, zdravniki in drugo zdravstveno osebje.
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Telekap – zdravstvene ustanove

Št. Lokacija Zdravstvena ustanova

1. Ljubljana UKC Ljubljana (RCTK in urgenca)
2. Maribor UKC Maribor (rezervni RCTK in urgenca)
3. Celje SB Celje
4. Nova Gorica Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
5. Izola SB Izola
6. Novo mesto SB Novo mesto
7. Jesenice SB Jesenice
8. Murska Sobota SB Murska Sobota
9. Slovenj Gradec SB Slovenj Gradec
10. Trbovlje SB Trbovlje
11. Brežice SB Brežice
12. Ptuj SB Ptuj
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ETRIAŽA - INFORMACIJSKA PODPORA ZA 

TRIAŽNI POSTOPEK 
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eTriaža
• Spletna aplikacija na voljo vsem, ki so opravili usposabljanje 

iz triažiranja po manchesterskem algoritmu

• Nadgradnja zalednih (lokalnih) informacijskih sistemov za 
povezavo s spletno aplikacijo: prenos podatkov v spletno 
aplikacijo in izida triaže nazaj v zaledni informacijski sistem.
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eTriaža – podatki o uporabi
1.1.2021-31.10.2021

SKUPAJ ŠT. TRIAŽ: 366.682 ŠT. TRIAŽ

USTANOVA

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 70.741

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 44.899

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA 36.042

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 35.702

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 32.748

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA 30.554

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - SNMP 28.419

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE 27.906

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE 17.993

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC 17.201

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE 11.265

ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 9.071

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 2.993

UKC LJUBLJANA - URGENTNI KIRURŠKI BLOK 728

ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA 377

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - PNMP 22

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 6

ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA 6

ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA - SNMP 3

ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 3

BOLNIŠNICA SEŽANA 1
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TELERADIOLOGIJA – NACIONALNA MREŽA
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Teleradiologija

1.Nacionalna mreža - povezanost bolnišnic, 
ambulant, eZdravja

2.Dostop izven mesta nastanka radiološke 
slike

3.Izpolnitev varnostnih pogojev
4.Kapacitete IKT opreme 
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Teleradiologija
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• slovenske bolnišnice

– Klinika Golnik, UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki inštitut, Ortopedska 
bolnišnica Valdoltra, SB Brežice, SB Celje, SB Izola, SB Jesenice, SB Murska 
Sobota, SB Nova Gorica, SB Novo mesto, SB Ptuj, SB Slovenj Gradec, SB 
Trbovlje, Bolnišnica Topolšica, BGP Kranj

• zdravstveni domovi

– ZD Domžale, ZD Ljubljana, ZD Murska Sobota

• zasebni izvajalci

– DSD Ptuj, Radiomed

• program DORA

• skupaj 23 vključenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti

Vključeni izvajalci zdravstvene dejavnosti
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Teleradiologija - podatki o uporabi

• 17 bolnišnic

• 5 zdravstvenih domov

• 2 privatna koncesionarja

• program DORA

• Uporaba iz leta v leto narašča

• letos v povprečju 3500 prenosov mesečno, max: 4000
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EVIDENCA UPORABNIKOV EZDRAVJA 
(VARNOSTNA SHEMA)
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Varnostna shema / Evidenca uporabnikov eZdravja

• evidenca uporabnikov eZdravja – (ZZPPZ) 

• centralni repozitorij uporabnikov eZdravja
– strokovni uporabniki (zdravniki, medicinske sestre, ostali zdravstveni delavci …)

– drugi tipi uporabnikov (nadzorniki, administrativno osebje …)

– državljani (portal zVem)

– izvajalci zdravstvene dejavnosti (organizacije)

• repozitorij pravic in aplikacij

• avtentikacija & avtorizacija

• preko 400.000 uporabnikov in 2.900 aktivnih IZD
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Razvoj novih funkcionalnosti in rešitev

2019-2021
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Razvoj novih funkcionalnosti in rešitev

• Q3/2019: prva verzija spletne rešitve zVEMplus za 

profesionalne uporabnike, namenjena interni uporabi v NIJZ za 

naloge za upravljanje CRPP;

• Q3/2019: prvi mikrobiološki laboratoriji posredujejo izvide. V 

epidemiji se vključi večina laboratorijev. Danes omogoča 

lečečim zdravnikom takojšnjo seznanitev z rezultati 

mikrobioloških preiskav; 
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Razvoj novih funkcionalnosti in rešitev

• Q2/2020: nadgradnja jedrnih storitev za pridobivanje 

demografskih podatkov;

• zVEMplus omogoča poizvedbe po demografskih podatkih in 

analiziranje podatkov o umrljivosti (ključni pri obvladovanju 

epidemije);

• december 2020: nacionalna rešitev za poročanje covid-19 

testiranja in obveščanje pacientov;
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Razvoj novih funkcionalnosti in rešitev

• januar 2021: spletna rešitev zVEMplus za vstopne točke, ki 

omogoča celovito informacijsko podporo obveščanja 

pacientov; 

• januar 2021: nacionalna spletna rešitev zVEMplus za vnos 

rezultatov HAGT izvajalcev, ki nimajo ustreznih IS (DSO in SVZ, 

zasebniki); uporablja jo preko 100 izvajalcev;

• maj 2021: nacionalna spletna rešitev za naročanje na cepljenje;
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Razvoj novih funkcionalnosti in rešitev 

• marec 2021: izpis digitalnega potrdila o cepljenju iz zVEM, na 

osnovi podatkov cepiteljev;

• junij 2021: izpis EU DCP;

• julij 2021: aplikacija zVEM tudi na mobilnih telefonih;

• avgust 2021: aplikacija za preverjanje EU DCP za mobilne 

naprave.

Ti razvojni dosežki ne bi bili mogoči brez preteklega dela pri 

uvajanju, vzdrževanju in razvoju CRPP in zVEM. 
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PRIPOROČILA ZA VARNO DELO NA DALJAVO
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Varno delo na daljavo?

1) Uporaba uveljavljenih rešitev: eNaročanje, Telekap in Teleradiologija so del rešitve eZdravja

2) Zagotovljen varen (šifriran) prenos podatkov med izvajalci zdravstvenih storitev (vključenost v 

zNET).

3) Zagotovljen ustrezen sistem avtentikacije uporabnikov in sledljivosti.

Na kaj mora paziti izvajalec zdravstvenih storitev (IZS)?

• Pri delu na daljavo naj bo povezava šifrirana (uporaba VPN).

• Pazimo kdo lahko dostopa do službenih računalnikov in aplikacij (fizična omejitev, omejitev z gesli).

• Ustrezna gesla (se jih ne da preprosto uganiti), poznajo jih samo ustrezne osebe.

• Vemo komu smo dodelili pravice in komu smo jih odvzeli (seznam uporabnikov se redno ažurira).
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Še nekaj napotkov

• Vse našteto velja za namizne in prenosne računalnike, tablice in pametne telefone.

• Dostop do naprave omejen z gesli, niso enostavna, se redno menjujejo, se ne delijo.

• Protivirusna zaščita, požarni zidovi.

• Šifriranje občutljivih podatkov med prenosom (priporočljiva uporaba VNP, npr. zNET).

• Kadar je izvedljivo, šifrirajmo tudi podatke, ki se hranijo na napravi.

• Nujno imeti varnostne kopije podatkov.

• Največ koristi in škode naredi (ne)preudarno ravnanje. Zato službene naprave uporabljajmo za 

službene namene, ne za hrambo zasebnih datotek ali za raziskovanje temnih kotičkov interneta. S 

tem se zmanjša možnost okužbe z zlonamerno kodo in škode, ki zaradi tega nastane.

• Izbira konkretnih programov za komunikacijo na daljavo (npr. Skype, Zoom, MS Teams, Gotomeeting, 

idr.) je (za zdaj) prepuščena izvajalcem zdravstvene dejavnosti.
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Domača naloga

• pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila (SIGEN-CA, AC 

NLB, Poštarca, HALCOM-CA)

• SIGEN-CA brezplačno, na upravni enoti

• ureditev profila SI-PASS (s kvalificiranim digitalnim potrdilom 

ali smsPASS)

• registracija v portal zVEM
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Vprašanja?


