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Zakonodajni izziv: 

 

• Ali veljavna zakona ZVOP-1-UPB1 in ZZPPZ omogočata 
celovito obvladovanje problematike varne obravnave 
posebej občutljivih osebnih podatkov skozi njihov življenjski 
cikel?  Glede na vzpostavitev CRPP predvidevam, da je 
lahko odgovor pritrdilen. 

• Zakonodaja prinaša tudi zahtevo po certificiranju ZIS, kar bi 
zagotovo pozitivno vplivalo na dvig kakovosti, varnosti, 
odprtosti, uporabniške izkušnje in lažjo izbiro rešitve, pa 
tudi več preglednosti in zdrave konkurenčnosti. 
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Strokovno-vsebinski izziv: 

 

Nanaša se potrebe glede učinkovite, kakovostne in celovite 
obravnave pacientov.  

Sprejemanje odločitev lahko poteka le v tesnem sodelovanju 
stroke (nacionalnih strokovnih smernic). Pri tem lahko 
pripomore certificiranje aplikativnih rešitev. 
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Varnostni izziv: 

 

• Potreben je pogled s perspektive občutljivosti zdravstvenih 
in drugih podatkov o pacientih.  

• Praviloma se državljani zavedamo pomena varnosti bančnih 
sistemov in podatkov, pogosto pa pozabljamo, da je 
potrebno na področju zdravstvenih podatkov uporabiti 
primerljive, če ne strožje kriterije varnosti. 

• Zloraba tako enih kot drugih podatkov ima lahko zelo 
neugodne posledice za posameznika in  institucijo 
(formalnega skrbnika podatkov). 
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Aplikativno-tehnološki izziv: 

 

• Upoštevanje mednarodnih standardov in priporočil, 
strokovna in neodvisna opredelitev meril in kriterijev 
nacionalnega certificiranja aplikativnih rešitev, ki so ali bodo 
v uporabi v zdravstvenih organizacijah, ne glede na njihovo 
velikost in področje dela, je NUJNO. 
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Družbeni izziv: 

 

• Vzpostavitev kakovostne zbirke SPR na nacionalnem nivoju 
bi omogočila tudi sprejemanje nacionalnih ukrepov na 
osnovi realnih podatkov ter učinkovito ozaveščanje 
posameznikov in družbe glede odgovornosti za lastno 
zdravje. Slednje mora postati stalni proces. 
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Drugi izzivi: 

 

• Obstaja še veliko izzivov, kako izboljšati učinkovitost, 
kakovost, dostopnost in dolgoročno stroškovno vzdržnost 
nacionalnega zdravstvenega sistema, še posebej s 
perspektive starajoče se družbe. Slednje prinaša 
popolnoma nove izzive tako za zdravstvene delavce in 
paciente.  
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Predlog rešitve: 

 

• Rešitev Healthcare Data Management (v nadaljevanju HDM) 
se uspešno sooča s predstavljenimi izzivi. Omogoča 
združevanje podatkov o pacientih v nacionalno zbirko SPR, 
varno dolgoročno hrambo in sledljivost dostopanja do 
podatkov.  

• Zagotavlja liberalizacijo, standardizacijo in varnost 
podatkovnih zbirk SPR, tri osnovne izzive po izbiri avtorja. 
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Liberalizacija: 

 

  

 

Avtor razume liberalizacijo 
podatkov kot možnost izvoza in 
integracije vseh lokalnih 
podatkovnih zbirk o pacientih v 
nacionalno podatkovno zbirko 
SPR, ne glede na uporabljeni  
ZIS. Na ta način bi zagotovili 
stalno razpoložljivost vseh 
pacientovih podatkov ne glede na 
lokacijo in čas zdravstvene 
obravnave ter polno usmerjenost 
na pacienta. 
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Prednosti liberalizacije podatkov ZIS: 

 

• celovitost in kakovost pacientovih podatkov, 

• učinkovitost zdravstvenih storitev 

• ukinitev zastarelih ZIS, 

• poslovna inteligenca (analize, statistike, poročanje), 

• enostavne migracije aplikativnih rešitev in pomnilniških 
sistemov.  
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Standardizacija: 

 

Rešitev HDM v celoti podpira osnovne zdravstvene podatkovne 
standarde DICOM, XDS,  HL7 in uporabo nestrukturiranih 
datotek, s tem pa omogoča tudi enoviti pogled na pacienta: 

• DICOM: celovita obravnava slikovnih gradiv v medicini 

• XDS: katalogizacija in izmenjava zdravstvenih kartonov 

• HL7: niz mednarodnih standardov za prenos kliničnih in 
administrativnih podatkov med aplikativnimi rešitvami (7 
sloj OSI modela) 

 

Rešitev HDM zagotavlja ločeno upravljanje izvornih in 
metapodatkov.  

 

 

 



ENOTNI DIGITALNI ZAPIS ZDRAVSTVENIH 
PODATKOV O PACIENTU 

Standardizacija: 

 

 

 

Podatkovni standardi v 
Podatkovni standardi v 
medicini: 
  
• DICOM  
(Digital Imaging and Communications  
in Medicine) 

  
• XDS  
(Cross Enterprise Document Sharing) 

  
• HL7  
(Health Level-7) 
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Varnost: 

 

Z liberalizacijo in standardizacijo sicer zagotovimo kakovostne 
podatkovne vire o pacientih, potrebno pa je poskrbeti tudi za 
visoki nivo varnosti le-teh zaradi visoke občutljivosti.  

Rešitev HDM uporablja učinkovite mehanizme za varno in 
dolgoročno hrambo, zaščito pred izgubo ali zlorabo ter varen 
in sledljiv dostop do podatkovne zbirke SPR. 
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Varnost: 

 

 Varnostna področja 
upravljanja podatkov o 
pacientih: 
• dolgoročna hramba, 
• zaščita pred izgubo in zlorabo, 
• sledljivost dostopa 
• varna izmenjava (kodiranje). 
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Varnost: 

 

Dolgoročna hramba: 

• vseh kliničnih in administrativnih podatkov o pacientih na 
učinkovit in pameten način, 

• stroškovna učinkovitost varne dolgoročne hrambe je še 
posebej  pomembna, saj količine podatkov strmo naraščajo,  

• občutno nižji skupni stroški upravljanja podatkov. 
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Varnost: 
 
Zaščita podatkov: 
• celovito in varno upravljanje zdravstvenih podatkov zagotavlja 

visoki nivo zaščite pacientov, izvajalcev zdravstvenih  storitev 
in drugih uporabnikov podatkovnih zbirk SPR pred morebitno 
izgubo ali zlorabo. 

• Omogoča visoko stopnjo brezpapirnega poslovanja in 
upravljanja medicinske dokumentacije.  

• Je nadomestni vir podatkov o pacientih v primeru izpada 
primarnega ZIS. 

• Vgrajeni mehanizmi avtomatskega okrevanja v primeru 
izpadov primarnih ZIS zagotavljajo visoko razpoložljivost SPR 
ne glede na čas in lokacijo zdravstvenih storitev. 
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Varnost: 

 

Izmenjava podatkov: 

Omogoča centralno upravljanje podatkovne zbirke SPR ter  
varen in sledljiv   dostop do podatkovne zbirke SPR različnim 
pooblaščenim uporabnikov rešitve na osnovi lokalno že 
podeljenih uporabniških pravic. 
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Reference: 
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Zaključek 1/2: 
 

Zdravstvene organizacije se odločajo za nakup HDM rešitve v 
primeru potreb po: 

• združitvi razpršenih podatkov o pacientih znotraj lastne in/ali 
zunanjih organizacij, 

• standardizaciji podatkov o pacientih (DICOM, HL7, XDS), 

• neodvisni izbiri PACS in pomnilniških sistemov (izbira cenejših), 

• vzpostavitvi enotnega arhivskega sistema podatkov o pacientih 
(varnost, razpoložljivost, sledljivost dostopa), 

• vzpostavitvi  enovitega zdravstvenega zapisa podatkov o pacientih 
(SPR) – postavitev pacienta v središče. 
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Zaključek 2/2: 

• HDM rešitev v svetu uporablja že več kot 1.400 zdravstvenih 
organizacij. Izvajalcem zdravstvenih storitev omogoča časovno in 
prostorsko neodvisen dostop do vseh pacientovih podatkov, 
sledljivost dostopa in trajno zaščito podatkov pred izgubo ali 
zlorabo.  

• Z vidika skupnih stroškov lastništva aplikativnih rešitev, 
standardizacije podatkov in enotnega upravljanja podatkovnih 
zbirk omogoča HDM poljubno izbiro sistemske platforme, PACS 
sistema in pomnilniške platforme. Poleg stroškovnih prihrankov 
HDM omogoča večjo učinkovitost in kakovost zdravstvenih 
storitev.  

• V svetu obstaja veliko primerov dobrih praks uvedbe HDM rešitve, 
žal pa se (še) ne moremo pohvaliti tudi s kakšno nacionalno 
referenco. 
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Vprašanja in odgovori 

 




