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Slovenija v poročilu DESI

The Digital Economy and Society Index (DESI): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi



Referenčne 
ambulante



• je bi eden večjih projektov informatizacije javnih 

storitev v Sloveniji (2008 - 2015).

• Upravljanje rešitev je po zaključku projekta 1.12.2015 prevzel 

NIJZ.

• Referenčne ambulante je ena od rešitev projekta eZdravje.

• Rešitev je bila že v produkciji, razvoj je bil zaključen in sklenjena 

je bila pogodba za vzdrževanje rešitve.



Referenčna ambulanta (RA)

zdravnik

pacient

DMSSMS

Vir: izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič



Rešitev referenčne ambulante
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Poročanje kazalnikov

• V Sloveniji se izvaja projekt referenčnih ambulant, ki je del 

reforme zdravstvenega sistema. Projekt se zaključuje.

• Poročanje kazalnikov kakovosti za namene spremljanja 

napredka in vrednotenja kvalitete dela.

• Pogoj za plačilo dela referenčne ambulante - pomoč tudi pri 

dokazovanju kakovostnega dela plačnikom njihovih storitev.

• 3 vrste kazalnikov kakovosti: kazalniki pogojev, kazalniki procesa 

in kazalniki izida.



Poročanje iz inf. sistemov RA

Določitev 
kazalnikov

PoročanjeAnaliza



Proces poročanja



Prenova kazalnikov

• Prve RA so poročila oddale 2011.

• Nacionalna uvedba: januar 2015.

• Po 3 letih nacionalne uvedbe so nastale nove potrebe =>

• 2018 prenova kazalnikov

• vsebinski strokovnjaki so podali zahteve:

– dodani novi kazalniki

– spremenjeni

– ukinjeni.
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 Data
Sources for
Registries

Življenjski cikel sistemskega razvoja (Dennis et al. 2014)

Predictive Software Project Life Cycle (PMI 2013)
Metodologijo za reševanje problema in 
gradnje sistemov (Gričar in Piskar 1988)

Metodologija izgradnje registra (Rant in Levašič, 2016)

Metodologija razvoja informacijskih rešitev, Value-added chain diagram (NIJZ, 2015)
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Novi kazalniki

• 0. novi ali prenovljeni kazalniki na nivoju posamezne RA glede 

na število opredeljenih oseb

• 1. novi ali prenovljeni kazalniki nivoju posamezne RA glede na 

minimalno število registriranih oseb

• 2. novi kazalniki na nivoju vseh RA - kazalniki na nivoju 

populacije

• 3. novi kazalniki na nivoju vseh RA - kazalniki – deleži ambulant



Glavne novosti

Podpora novim kazalnikom: 

• dejanski koeficienti za korigiranje namesto tistih iz literature

• spremljanje nekaterih kazalnikov glede na minimalno zahtevano 

število registriranih oseb 

• spremljanje kazalnikov na nivoju vseh ambulant:

– novi kazalniki na nivoju populacije - podatki vseh referenčnih 

ambulant. 

– spremljanje deležev ambulant, ki dosegajo prag kazalnika. 



Glavne novosti 2

• avtomatiziran izpis prevalence in deleža kroničnih bolnikov,

• dopolnitev izpisov, povezanih z novimi kazalniki, 

• dodelave za uporabnikom bolj prijazno delovanje.

• Pri prenovi smo želeli čim manj obremenjevati poročevalce  => 

večina sprememb je na ravni centralne aplikacije v okviru 

eZdravja.



Prevalenca september 2018
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367.337 77.837 34.165 16.251 260.465 46.257 55.622 33.313 45.370

29% 6% 3% 1% 21% 14% 4% 3% 4%

Prevalenca je merilo za celokupno število obstoječih primerov, epizod ali 
pojavov v točno opredeljenem trenutku (običajno na določen dan) 
(Premik, 1998).



Prednosti Referenčnih ambulant

• Preventivna dejavnost v RA => zgodnje odkrivanje obolelih in 

pacientov z dejavniki tveganj. 

• Dobijo potrebne informacije, izobraževanje. 

• Takoj vstopijo v proces zdravljenja => 

• prepreči se pojav zapletov kroničnih bolezni,

• pojavnost se odmakne v kasnejše obdobje, 

• podaljša aktivna življenjska doba in 

• poveča kvaliteta življenja. 

• Velik prihranek za zdravstveno blagajno tudi v finančnem 

smislu.



Pridobitve rešitve Referenčne ambulante

• Lastni, slovenski dejanski podatki (in ne iz tuje literature) o 

zdravju prebivalstva so neprecenljiva vrednost. 

• v strukturirani obliki => dragocen vir za analize zdravja 

pacientov v Sloveniji in zdravstvene politike,

• kazalniki registrov,

• avtomatski izpis prevalence in deleža bolnikov, 

• poroča 85% vseh ADM => verjetno najbolj popolni podatki za 

prevalenco v Sloveniji:  

– v vsakem trenutku

– za katerokoli obdobje 

– po regijah, za ambulanto ali za izbrane skupke ambulant.



avgustt 2018

Referenčne ambulante

• 812 ambulant družinske medicine (85%)

• 56 kazalnikov 
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Referenčne ambulante
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Kako naprej

NIJZ je prevzel upravljanje rešitve Referenčnih ambulant v 

zalednih sistemih pri IZD

• odprava napak

• poenotenje poročanja

– pripraviti seznam nejasnih definicij 

– definiranje pravilnega izračuna 



• I. Odprava napak

• zbiranje napak v delovanju zalednih sistemov 

• analiza napak 

• izločitev napak, ki niso napake v delovanju informacijske podpore

• pridobitev mnenja / razlage vsebinskih strokovnjakov, kjer so potrebna 

preverjanje s ponudniki informacijske podpore

• priprava specifikacij odprava napak v zalednih sistemih



• II. Poenotenje poročanja

• pripraviti seznam nejasnih definicij 

• definiranje pravilnega izračuna 

- pridobitev mnenja vsebinskih strokovnjakov

- pridobitev mnenja programerskih hiš – če bo potrebno

- priprava definicije izračuna

- posredovanje definicije 

S  poenotenjem poročanja bomo dosegli tudi večjo primerljivost med 

poročevalci.



Zaključek

• Preventivna dejavnost v RA => zgodnje odkrivanje obolelih in 

pacientov z dejavniki tveganj. 

• Dobijo potrebne informacije, izobraževanje. 

• Takoj vstopijo v proces zdravljenja => 

• prepreči se pojav zapletov kroničnih bolezni,

• pojavnost se odmakne v kasnejše obdobje, 

• podaljša aktivna življenjska doba in 

• poveča kvaliteta življenja. 

• Velik prihranek za zdravstveno blagajno tudi v finančnem 

smislu.



Zaključek – informacijska rešitev

• Lastni, slovenski podatki o zdravju prebivalstva so neprecenljiva 

vrednost. 

• Iz podatkov  v RA dobivamo slovenske spletne kazalnike, 

• ki so pomemben vir podatkov za javno zdravje in zdravstvene 

politike.



Ziva.Rant@nijz.si

Vprašanja?




