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Uvod 



Uvod 



Zdravstveno-informacijski sistemi 

• WHO (1999): ZIS – temeljni pogoj za 
uresničevanje ciljev z nazivom Zdravje v 21. 
stoletju. 

• Bolnišnični ZIS, storitve kot eRecepti, 
eNaročanja… 



Zdravstveno-informacijski sistemi 

• Komunikacija preko interneta 
• Težave v procesu razvoja 

• Pomanjkanje časa, roki 
• Kompleksnost 
• (Varnostne) specifikacije… 

 
 
 
 
 
 

• Potrebna je zakonodaja 

Varnostni 
tehnični dolg 



Evropska zakonodaja 

• Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o o 
uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem 
zdravstvenem varstvu 

– zagotavljanje pretoka osebnih podatkov med državami 
članicami 

– potreba po zaščiti temeljnih pravic posameznikov 

25. člen 
...Zagotavljanje kontinuitete pri čezmejnem 
zdravstvenem varstvu je odvisno od prenosa 
osebnih podatkov o zdravju pacientov. Med 
državami članicami bi moral biti zagotovljen 
pretok teh osebnih podatkov, hkrati pa bi bilo 
treba zaščititi temeljne pravice 
posameznikov... 



Slovenska zakonodaja 
Ustava Republike Slovenije 

38. člen 

 

Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. 
Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v 
nasprotju z namenom njihovega zbiranja. 

Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor, in 
varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. 
(...) 

... 



Slovenska zakonodaja 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) 

6. člen 

 

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na 
posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. 

(...) 

13. člen 

 

Občutljivi osebni podatki se lahko obdelujejo le v naslednjih 
primerih: (...) če jih za namene zdravstvenega varstva 
prebivalstva in posameznikov ter vodenja ali opravljanja 
zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in 
zdravstveni sodelavci v skladu z zakonom; (...) 



Slovenska zakonodaja 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) 

14. člen 

 

(2) Pri prenosu občutljivih osebnih podatkov preko 
telekomunikacijskih omrežij se šteje, da so podatki 
ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo 
kriptografskih metod in elektronskega podpisa 
tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma 
neprepoznavnost med prenosom. 



Vir slike: https://slo-tech.com/novice/t697519, 3. april 2017 
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Posnetek zaslona na https://www.sb-celje.si/index.php?id=161, 7. april 2017 
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Posnetek zaslona na https://www.pb-ormoz.si/narocanje.php?s=1&type=ambulanta, 7. april 2017 
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Slovenska zakonodaja 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) 

24. člen 

(...)[Zahteva:] 

1. varovanje prostorov, opreme in sistemske programske opreme, 
vključno z vhodno-izhodnimi enotami; 

2. varovanje aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo 
osebni podatki; 

3. preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri 
njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih 
in omrežjih; 

4. zagotavljanje učinkovitega načina blokiranja, uničenja, izbrisa ali 
anonimiziranja osebnih podatkov; 

5. omogočanje poznejšega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni 
podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače 
obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko 
varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali 
obdelave osebnih podatkov. 



Informacijski pooblaščenec: Smernice za 
zavarovanje osebnih podatkov v informacijskih sistemih 
bolnišnic 

• Ločimo lahko tri nivoje sledljivosti: 

1. sledljivost sprememb (Create, Update, Delete) 

2. sledljivost dostopa do podatkov (Read) 

3. popolna sledljivost  

• beleženje dostopov, sprememb podatkov ter 

• beleženje izvornih in popravljenih podatkov 

 

• Mnenje Informacijskega pooblaščenca 
– tretjega nivoja ZVOP ne zahteva 

Vir: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_zavarovanje_OP_v_IS_bolnisnic_15022008.pdf 
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Slovenska zakonodaja 
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) 

44. člen 

 

(1) Pacient ima pravico do zaupnosti osebnih podatkov, 
vključno s podatki o obisku pri zdravniku in drugih 
podrobnostih o svojem zdravljenju. (...) 



Slovenska zakonodaja 
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 

4. člen 

 

(...) V primerih posrednega zbiranja osebnih podatkov, 
posameznika ni potrebno predhodno seznaniti s tem, da 
se bodo podatki pridobili iz že obstoječe zbirke podatkov, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

 



Slovenska zakonodaja 
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 

 

 

Upravljavci zbirk podatkov 
imajo pravico iz Centralnega 
registra prebivalstva 
brezplačno dobiti naslednje 
podatke: 

 
• EMŠO 

• ime in priimek 

• kraj rojstva, 

• leto rojstva, 

• spol,  

• prebivališče, 

• vrste prebivališča, 

• državljanstvo, 

• zakonski stan 

• šolska izobrazba, 

• EMŠO 

– matere, 

– očeta, 

– zakonca, 

– otrok, 

• datum in podatki o 

– dogodkih, 

– spremembah, 

– popravkih. 

4. člen 



Slovenska zakonodaja 
Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov  
ter o varovanju dokumentarnega gradiva 

6. člen 

 

V prostorih, ki so namenjeni poslovanju s strankami, morajo 
biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki 
nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje. 



Slovenska zakonodaja 
Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov  
ter o varovanju dokumentarnega gradiva 

13. člen 

 

Računalniški program kjer se nahajajo pomembni podatki, se 
vsakodnevno preveri zaradi morebitne prisotnosti 
računalniških virusov. Ob pojavu računalniškega virusa se 
tega čimprej odpravi s pomočjo pooblaščenega programskega 
vzdrževalca ali ustreznega programa. 



Zdravstveno-informacijski sistemi 

• V Sloveniji: 

– Informacijski sistemi primarne zdravstvene zaščite 

– Bolnišnični informacijski sistemi 

– Nacionalni zdravstveni-informacijski sistem 

• eZdravje (eNaročanje, eRecept, ...) 

• zVEM 



Storitve eZdravja: eNaročanje 



Portal zVem - E-naročanje 



Zaključek 



Zaključek 

• Zakoni so široki in tehnološko nevtralni 

 

• Tehnična dokumentacija ni javno dostopna 

 

• Potrebno je analizirati stopnje prileganja sistemov 
obstoječi zakonodaji 




