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Varna zdravstvena e-komunikacija
Davorin Gec, Lidija Gerzej, Gorazd Hladnik

Terme Zreče,
19. in 20. oktobra 2017

E-komunikcija:

ORODJE ZA ZDRAVSTVENEGA
DELAVCA

davorin.gec@gospodar-zdravja.si
www.gospodar-zdravja.si

Izvajalec - Pacient

ORODJE ZA PACIENTA
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Kateri so učinki zdravstvene e-komunikacije?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manj nepotrebnih fizičnih obiskov
Manj telefonskih klicev
Boljša pripravljenost na zdravstvene obravnave
Večje zaupanje med pacientom in zdr. izvajalcem
…
Zdravstveni izvajalci so za paciente dostopnejši
Kakšne pa so posledice slabe dostopnosti
zdravstvenih izvajalcev?

LT Harris, 2009; LW Johnson, 2014; D Baer 2011; YY Zhou 2010 & 2007; TS Bergmo, 2010; AMA

Primeri potreb po zdravstveni e-komunikaciji

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Dostava izvida
Preventivno poizvedovanje pacienta
Kontrola kožnega znamenja
Enostavna razlaga specialističnih izvidov
Spremljanje bolnika po obisku
Dodatna navodila za pacienta
Sporočanje neželenih učinkov zdravljenja
Pacient sporoča napredovanje zdravljenja
…

LT Harris, 2009; LW Johnson, 2014; D Baer 2011; YY Zhou 2010 & 2007; TS Bergmo, 2010; AMA
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Kako brez zdravstvene e-komunikacije?

TEŽKO!!!
Zato se zelo pogosto uporablja klasična
elektronska pošta, facebook itd., kar pa
ni skladno z zakonodajo (1,2).
ZVOP-1 za posredovanje občutljivih osebnih podatkov po elektronski pošti ne
dopušča možnosti, da bi se posameznik lahko odrekel varstvu, ki ga nudi zahteva za
posebno zavarovanje v 2. odstavku 14. člena ZVOP-1.

1. ZVOP-1,; 2. Mnenje IP -0712-1/2015/686

Zakaj klasična elektronska pošta ni primerna?

1.
2.
3.
4.

Ni varovana in tako neskladna z zakonodajo
Ni zanesljiva
Ni strukturirana
Ne omogoča vzpostavitve formalnih postopkov
komuniciranja
5. Ni ustreznega arhiviranja in dokumentiranja
6. Ni ustrezne identifikacije pacienta in tudi izvajalca
Izkušnje vpeljave zdravstvene e-komunikacije s klasično
elektronsko pošto niso referenca za vrednotenje
uspešnosti vpeljave ustrezne zdravstvene e-komunikacije!
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Vloga države pri povezovanju sistemov
Pacient

CRPP

Pacient

Zdravstveni izvajalec

Pacient

Informacijski
sistem ustanove

E-komunikcija:

Izvajalec – Izvajalec

VSAK ZDRAVSTVENI DELAVEC IMA SVOJ PROFIL
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Kateri so učinki zdravstvene e-komunikacije?

1. Zdravstveni delavci so med seboj dostopnejši,
s čimer se spodbuja sodelovanje
2. Omogoča boljšo organiziranost zdr. delavcev
3. Omogoča boljšo učinkovitost zdr. delavcev
4. …

Ali je smiselno poenotiti informacijske sisteme za
zdravstveno e-komunikacijo v procesu obravnave? (1/2)

Kaj vpliva na način izvajanja zdravstvenih storitev in
posledično tudi na informacijski sistem za zdravstveno
e-komunikacijo med zdr. delavci?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Velikost ustanove
Lokacijska razpršenost ustanove
Sodelovanje z zunanjimi zdravstvenimi podizvajalci
Redni / občasni zdravstveni izvajalci
Organiziranost zdravstvenih timov
Različne zdravstvene informacije kot osnova za
komunikacijo
G. Vključitev pacienta k sodelovanju glede na zdravstveni
problem

5

10/18/2017

Ali je smiselno poenotiti informacijske sisteme za
zdravstveno e-komunikacijo v procesu obravnave? (2/2)

Težko bo zagotoviti enoten informacijski sistem za
zdravstveno e-komunikacijo v procesu obravnave .
Vpeljava neustreznih rešitev dodatno
obremeni zdravstvene izvajalce.
REŠITEV
Država bi morala vzpostaviti povezljivost
različnih informacijskih sistemov.

Vloga države pri povezovanju sistemov
Pacient

CRPP

Pacient
Zdravstveni izvajalec

Informacijski
sistem ustanove

Pacient

Zdravstveni izvajalec
Zdravstveni izvajalec

Zdravstveni izvajalec
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Gospodar zdravja nudi sistem za varno
zdravstveno e-komunikacijo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Strukturiran prenos dokumentov med zdravstvenimi
delavci in tudi s pacienti
Digitalno podpisovanje dokumentov
Pacient lahko kadarkoli varno pošlje specialistični izvid
Zdravstveni delavec lahko kadarkoli pošlje varno izvid
kateremukoli pacientu
Zdravstveni delavec lahko varno pošilje/sprejme: izvid,
RTG sliko, drug dokument, sporočilo kateremukoli
drugemu zdravstvenemu delavcu
Zdravstvenim delavcem omogoča vzpostavitev
formalnih postopkov e-komuniciranja
Zdravstveni izvajalec lahko pacienta učinkoviteje vključi
v proces zdravljenja

Gospodar zdravja skrbi za varnost podatkov

 Delujemo skladno s standardom ISO/IEC 27001
 Redno skrbimo za varnost
 Strežniki so varovani v Sloveniji
 Skrbimo za zanesljivost in kakovost delovanja
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Inovativne rešitve nove generacije

Davorin Gec
Gsm: 040 843 287
davorin.gec@gospodar-zdravja.si
www.gospodar-zdravja.si

Bodite Gospodar svojega Zdravja!
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