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Marko Janković, Dejan Zilli, Nina Bizjak Bajec, Jožica Leskovšek, Marko Bajec,
Rade Iljaž

Telemedicina v referenčnih ambulantah – pilotna študija
Povzetek. Kronične bolezni predstavljajo veliko breme za slovenski zdravstveni sistem. S kroničnimi bolniki se
pri nas ukvarjajo referenčne ambulante družinske medicine, vendar ima njihovo zdravstveno osebje za ta namen
premalo časa in nad potekom zdravljenja nima sprotnega nadzora. Za odpravo tovrstnih težav se v svetu vedno
več uporablja oddaljeno spremljanje in telemedicinska obravnava pacientov. V obdobju pol leta je v 5 naših
referenčnih ambulantah potekala pilotna študija, katere cilj je bil omejen na ugotovitev, kakšen učinek ima
oddaljeno spremljanje bolnikov z visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2 na kakovost zdravljenja in
ozaveščenost bolnikov o pomenu zdravega in aktivnega življenja. Oddaljeno spremljanje bolnikov je bilo
realizirano s pomočjo integracije zdravstvenega informacijskega sistema in telemedicinske platforme, ki omogoča
pacientu, da zdravstvenemu osebju oddaljeno posreduje meritve vitalnih znakov, svoje prehranjevalne navade,
fizično aktivnost ter z zdravstvenim osebjem tudi oddaljeno komunicira. V prispevku predstavljamo pozitivne
rezultate zdravljenja bolnikov v referenčnih ambulantah ob pomoči napredne telemedicinske tehnologije.
Predstavljamo tudi poglede zdravstvenega osebja in bolnikov na takšen sodoben način spremljanja kroničnih
bolezni. S pozitivnimi rezultati raziskave želimo pomembno prispevati k nadaljnjim korakom uvajanja spremljanja
bolnikov na daljavo v okviru organizacij javnega zdravstvenega varstva v slovenskem prostoru.

Telemedicine in model practices – pilot study
Abstract. Chronic diseases represent a great burden for the Slovenian health care system. Chronic patients in
our country are treated by model practices of family medicine, but their medical staff does not have enough time
for this purpose and does not have an ongoing control over the course of the treatment. Remote monitoring and
telemedicine treatment of patients is increasingly used in the world in order to eliminate such problems. Over a
six-month period, a pilot study was conducted in five of our model practices, with the aim of identifying the effect
of remote patient monitoring of patients with high blood pressure and type 2 diabetes on treatment quality and
patient awareness of healthy and active life. Remote monitoring of patients was realized through the integration of
the health information system and the telemedicine platform, which allows patients to remotely provide medical
staff with measurements of their vital signs, eating habits and physical activity as well as allows them to
communicate with medical staff remotely. In this paper, we present positive results of the patient treatment in
model practices with the help of advanced telemedicine technology. We also present the views of medical staff and
patients on such a modern way of monitoring chronic diseases. With these positive results of the research we want
to make an important contribution to the further steps of the introduction of remote patient monitoring in public
health care organizations in Slovenia.
 MI'2020 Zbornik / Proceedings 1-6
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Uvod
Prevalenca kroničnih nalezljivih bolezni v Sloveniji je
visoka in znaša 70,5 % 1. Epidemiološki podatki o
obolevnosti in umrljivosti slovenskega prebivalstva
kažejo, da bolezni srca in ožilja, rakave bolezni in
druge kronične nenalezljive bolezni predstavljajo
glavno zdravstveno breme v Sloveniji. V letu 2003 so
povzročile 80 % vseh smrti. Prebivalci Slovenije
živimo v povprečju 7 let s kronično boleznijo ali
onesposobljenostjo, kar predstavlja 9 % celotnega
pričakovanega trajanja življenja 2. Leta 2004 je bila
izračunana prevalenca odkrite sladkorne bolezni
4,3 %. Letno je na novo odkritih bolnikov s sladkorno
boleznijo tipa 2 približno 4000 do 5000. Diabetologi
ocenjujejo, da je delež neodkritih bolnikov 50 %.
Sladkorna bolezen je prisotna pri 11,7 %
posameznikov s povišanim krvnim tlakom 3.
Prevalenca hipertenzije je v evropskih državah
različna. Povprečna prevalenca v odrasli populaciji je
30–45 %. Nedavna epidemiološka raziskava v
Sloveniji je pokazala, da je prevalenca hipertenzije v
populaciji nad 18 let okoli 60 % 4.
Oddaljeno spremljanje pacientov je eno izmed
področij telemedicine, ki se nanaša predvsem na tele
oskrbo kroničnih bolnikov. Sistemi za oddaljeno
spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov
postajajo izjemno popularni in so predmet uvajanja v
mnogih državah. Različne študije kažejo, da
spremljanje bolnikov na daljavo povečuje dostop do
zdravstvene oskrbe zunaj običajnih zdravstvenih
ustanov ter vpliva na podaljšanje neodvisnega,
samostojnega življenja, zmanjšanje stroškov
zdravstvenega varstva ter preprečevanje pojava hujših
zdravstvenih zapletov 5,6,7.
Rešitev, ki jo za reševanje opisane problematike
predlagamo v tem članku, je oddaljena obravnava
pacientov v referenčnih ambulantah družinske
medicine, podprta s pomočjo povezave med
zdravstvenim informacijskim sistemom ProMedica in
telemedicinsko platformo Vitabits. Od oktobra 2019
je v 5 referenčnih ambulantah pol leta potekala pilotna
študija oddaljenega spremljanja kroničnih bolnikov z
visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2.
Namen raziskave je bil predstaviti sodobnejše
pristope obravnave in prednosti uporabe tehnologije
za telemedicinsko obravnavo, cilj pa opredeliti učinke,
ki jih ima tovrstna zdravstvena obravnava na kakovost
zdravljenja in s tem izboljšanje urejenosti bolezni,
znižanje stroškov zdravljenja ter osveščanje bolnikov
o pomenu zdravega in aktivnega življenja. V
prispevku
predstavljamo
rezultate
raziskave
oddaljenega spremljanja bolnikov z napredno
tehnologijo v referenčnih ambulantah družinske

medicine ter poglede tako zdravstvenega osebja kot
tudi bolnikov na uvajanje sodobnih inovativnih
pristopov spremljanja kroničnih bolezni na daljavo v
okviru referenčnih ambulant. Z rezultati raziskave
želimo v slovenskem prostoru pomembno prispevati
k nadaljnjim korakom uvajanja telemedicinske
obravnave
bolnikov,
katerih
spremljanje
zdravstvenega stanja in zdravljenje potekata v okviru
organizacij javnega zdravstvenega varstva.

Podpora kroničnim bolnikom
Obstoječa podpora

Osnovno podporo kroničnim bolnikom v
slovenskem zdravstvenem sistemu nudijo referenčne
ambulante, pri čemer ima zelo pomembno vlogo
diplomirana medicinska sestra. Tako zdravnik kot
medicinska sestra pri svojem delu upoštevata protokol
za spremljanje kroničnega bolnika. Ključno vlogo v
protokolu imajo merila za urejenost kronične bolezni,
ki vključujejo laboratorijske in domače meritve
vitalnih znakov, anamnezo ter vprašalnike o
življenjskem slogu in prehranskih navadah. Zelo
pomemben del podpore kroničnim bolnikom
predstavlja tudi krepitev veščin, znanja in motivacije
kroničnih bolnikov za spopadanje z njihovo
boleznijo.
Slabosti obstoječe podpore

Kljub dobro zastavljenemu sistemu ima obstoječa
podpora
kroničnim
bolnikom
določene
pomanjkljivosti. Ena izmed glavnih pomanjkljivosti je
pomanjkanje časa zdravstvenega osebja za
posameznega kroničnega bolnika (še posebej
primanjkuje časa za izobraževanje kroničnih
bolnikov). Prav tako ni sprotnega nadzora nad
izvajanjem preventivnih aktivnosti kroničnih
bolnikov, ki so v obdobju med pregledi v referenčni
ambulanti v precejšnji meri prepuščeni sami sebi.
Mnogi med njimi evidence o domačih meritvah
vitalnih znakov niti ne vodijo. Tudi v primerih, ko je
domača evidenca prisotna, je iz praktičnih razlogov za
medicinske namene precej slabo uporabna.

Telemedicinska podpora
Uporaba moderne informacijske tehnologije se kaže
kot način, ki učinkovito rešuje opisane slabosti
obstoječe podpore kroničnim bolnikom. Kljub temu
ostaja večji izziv, na kakšen način zdravstvenemu
osebju zagotoviti, da jim vpeljava tovrstnih rešitev ne
bi predstavljala dodatnih delovnih obremenitev, ki jih
poleg vseh svojih drugih nalog ne bi zmogli opravljati.
Zato je nujno, da se telemedicinska rešitev v največji
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mogoči meri integrira z orodji, ki jih zdravstveno
osebje pri svojem delu uporablja že sedaj.
Zdravstveno osebje v referenčnih ambulantah pri
svojem delu že dolga leta uporablja enega izmed
zdravstvenih informacijskih sistemov, v katerem
vodijo tudi elektronsko kartoteko pacienta. Zato je za
lažji prehod v produkcijo nujna integracija
zdravstvenega
informacijskega
sistema
s
telemedicinsko platformo.

Telemedicinska rešitev
Konkretna rešitev, uporabljena pri pilotni študiji,
vključuje integracijo zdravstvenega informacijskega

3

sistema ProMedica in telemedicinske platforme
Vitabits. Integracija je bila realizirana v okviru
projekta SOSTOP, ki sta ga sofinancirali Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Narejena je na način, ki
zdravstvenemu osebju omogoča nadaljevanje uporabe
vseh funkcionalnosti zdravstvenega informacijskega
sistema vključno z vodenjem elektronske kartoteke
pacienta. Dodatne funkcionalnosti, neposredno
povezane s telemedicinsko obravnavo, so
zdravstvenemu osebju na voljo v okviru novega
telemedicinskega modula. Takšna arhitektura
omogoča tudi enostavno povezavo telemedicinske
platforme Vitabits s katerimkoli drugim zdravstvenim
informacijskim sistemom.

Slika 1 Arhitektura integracije zdravstvenega informacijskega sistema ProMedica in telemedicinske platforme Vitabits
Proces oddaljenega spremljanja bolnikov

Proces oddaljenega spremljanja kroničnih bolnikov s
pomočjo integrirane telemedicinske rešitve vključuje
sledeče korake:
■ Medicinsko osebje izbere kronične bolnike za
oddaljeno spremljanje,
■ Medicinsko osebje oblikuje načrt oddaljene
obravnave pacientov (urnik meritev vitalnih
znakov, vprašalniki).

■ Pacient prevzame vse potrebne naprave (merilne)
ter aktivira povezavo z referenčno ambulanto (vse
naprave so testirane in ustrezajo standardom
medicinsko tehničnih pripomočkov).
■ Pacient izvaja meritve vitalnih znakov skladno z
urnikom, odgovarja na vprašalnike, evidentira
svoje prehranjevalne navade ter spremlja svojo
fizično aktivnost (vsi podatki se na varen način
preko oblaka posredujejo v zdravstven
informacijski sistem – v ProMedico).
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■ Medicinsko osebje objavlja, pacienti pa
pregledujejo informativne vsebine povezane z
njihovimi kroničnimi boleznimi.
■ Medicinsko osebje in pacient oddaljeno
komunicirata (video, sporočila) – video
komunikacija je lahko vzpostavljena le s strani
zdravstvenega osebja.
■ Medicinsko osebje na daljavo spremlja urejenost
kroničnih bolezni bolnikov.
Telemedicinski modul zdravstvenemu osebju
omogoča, da pozornost namenijo kroničnim
bolnikom, ki imajo slabše rezultate glede na merila
urejenosti kronične bolezni. Ko se posvetijo
posameznemu pacientu, pa imajo meritve, ki jih je
pacient opravil doma in odgovore pacienta, na enem
mestu, prikazane pregledno in nazorno.
Za paciente je pomembno vzpodbujanje zdravega
življenjskega sloga s pomočjo spremljanja
prehranjevalnih navad in vnosa hranil, sledenja
dnevnim aktivnostim s štetjem korakov in merjenjem
časa sedenja, rekreacije in spanja ter dostopanje do
izobraževalnih vsebin, ki spodbujajo ustrezno vedenje
in življenjski stil v skladu s smernicami in
zdravstvenim stanjem pacienta.

Pilotna študija
Vitabits je telemedicinska platforma, ki je posebej
prilagojena aktivnemu spremljanju pacientov s
kroničnimi obolenji, kot so sladkorna bolezen tipa 2,
astma, srčno popuščanje, arterijska hipertenzija,
KOPB, itd. Cilj raziskave je bil omejen na ugotovitev,
kakšen učinek ima oddaljeno spremljanje bolnikov z
visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2
na:
■ kakovost zdravljenja,
■ osveščanje bolnikov o pomenu zdravega in
aktivnega življenja.
Študija imenovana "Uporaba sistema Vitabits za
oddaljeno spremljanje kroničnih bolnikov z visokim
krvnim tlakom in/ali sladkorno boleznijo tipa 2" je
intervencijska, randomizirana kontrolirana raziskava.
V raziskavi so sodelovali bolniki z visokim krvnim
tlakom in/ali diabetesom tipa 2, katerih obravnava
poteka v okviru referenčnih ambulant. Vključeni so
bili bolniki z neurejeno kronično boleznijo, katerih
zdravljenje je bilo usmerjeno na spremembo
nezdravih življenjskih navad in terapijo z ustreznimi
zdravili. Randomizacija je bila opravljena po metodi
uravnoteženega razvrščanja v skupine. Zaradi narave
raziskave ta ni bila zaslepljena, zdravstveno osebje
referenčnih ambulant je vedelo, kateri bolniki so v

intervencijski skupini (20). Bolniki v kontrolni skupini
(20) so bili deležni običajne oskrbe, skladno s
slovenskimi strokovnimi smernicami, medtem ko so
bolniki v intervencijski skupini poleg običajne oskrbe
na dom prejeli paket Vitabits, ki jim je omogočal
evidentiranje predpisanih meritev in aktivnosti ter
izpolnjevanje vprašalnika o funkcijskem stanju
bolnika (COOP-WONCA) ter vprašalnika za
merjenje zadovoljstva bolnika z delom zdravnika in
zdravstvenega osebja (EUROPEP). Diplomirane
medicinske sestre v referenčnih ambulantah so
mesečno spremljale zajete meritve. V primeru
preseženih vrednosti so kontaktirale opazovane
bolnike preko telefona ali video klica, ki ga uporaba
sistema Vitabits omogoča ter jih po potrebi naročale
na obisk v referenčni ambulanti. Po potrebi se je
vključil tudi zdravnik. Naključna izbira bolnikov je
potekala v okviru 5 referenčnih ambulant.
Raziskava je trajala pol leta. Ob koncu raziskave smo
v telemedicinsko obravnavo vključili še paciente
kontrolne skupine, vendar rezultati njihovega
oddaljenega spremljanja še niso na voljo.
V raziskavo so bili vključeni bolniki, ki so izpolnjevali
naslednje kriterije:
■ starost med 30 in 75 let,
■ neurejenost kronične bolezni: sladkorna bolezen
tipa 2 in/ali visok krvni tlak,
■ opravljene vsaj tri meritve v zadnjih 6 mesecih, kjer
so bila zaznana večja odstopanja,
■ visok krvni tlak in sladkorna bolezen tipa 2
zdravljena z nefarmakološkimi intervencijami in
zdravili za zniževanje krvnega tlaka in/ali zdravili
za uravnavanje krvnega sladkorja (niso vključeni
bolniki, ki prejemajo insulin),
■ minimalno znanje o uporabi mobilnih aplikacij in
naprav (spretnost je bila preverjena s pomočjo
vprašalnika; Vprašalnik o stopnji pripravljenosti
ter spretnosti pri uporabi pametnih tehnologij),
■ dostopnost WI-FI omrežja (brezžične povezave).

Rezultati pilotne študije
Podrobni rezultati pilotne študije bodo objavljeni v
strokovnem članku ustrezne medicinske publikacije.
V tem članku bomo predstavili zgolj nekatere ključne
ugotovitve, ki se nanašajo na analizo uporabe
pametnih tehnologij.
Ocena učinkovitosti oddaljenega spremljanja

Ob začetku in zaključku 6 mesečne pilotne študije
oddaljenega spremljanja kroničnih bolnikov so bile
vsem pacientom intervencijske skupine izmerjene
vrednosti:
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■ krvnega sladkorja na tešče (laboratorij),
■ krvnega tlaka (diplomirana medicinska sestra v
referenčni ambulanti),
■ tehtanja (diplomirana medicinska sestra v
referenčni ambulanti).
Ugotovljena je bila statistično značilna negativna
razlika med vsemi povprečji izmerjenih vrednosti
pred uvedbo in po zaključku oddaljenega spremljanja
intervencijske skupine kroničnih bolnikov. Torej so se
pri kroničnih bolnikih, ki so bili v okviru pilotne
študije vključeni v oddaljeno spremljanje
kroničnega zdravstvenega stanja, bistveno izboljšale
vrednosti krvnega sladkorja na tešče, krvnega
tlaka in telesne mase.
Do zelo podobnih rezultatov smo prišli tudi s
primerjavo
povprečnih
vrednosti
izvedenih
zdravstvenih meritev s sistemom Vitabits z
izhodiščno izmerjenimi vrednostmi pred začetkom
študije v referenčni ambulanti. Analiza fizične
aktivnosti pacientov je pokazala, da je bilo povprečno
število dnevno opravljenih korakov kroničnih
bolnikov intervencijske skupine večje od 5.000, kar
predstavlja mejo med pretežno sedečim in bolj
aktivnim načinom življenja. To mejo je preseglo 2/3
spremljanih pacientov.
Pri kroničnih bolnikih, ki so bili v okviru raziskave
vključeni v kontrolno skupino, se vrednosti krvnega
sladkorja na tešče, krvnega tlaka in telesne mase v
povprečju niso izboljšale.
Analiza uporabe pametnih tehnologij

Ker je povprečna starost pacientov vključenih v
intervencijsko skupino blizu 60 let, je enostavnost
uporabe pametnih tehnologij še kako pomembna.
Zato je bila med kroničnimi bolniki intervencijske
skupine opravljena anketa o spretnosti uporabe
pametnih tehnologij.
Kronični bolniki so bili razdeljeni na skupini do 55 in
nad 55 let. Na podlagi odgovorov ugotavljamo, da kot
»zahtevno« in »zelo zahtevno« ocenjuje rabo pametnih
telekomunikacijskih naprav več anketirancev iz
starostne skupine več kot 55 let. Ravno tako se kot
manj spretne opredeljuje več anketirancev iz starostne
skupine več kot 55 let. Vsi vprašani bi se, če bi imeli
možnost, odločili za obravnavo kronične bolezni na
daljavo.
Do še bolj poglobljenih odgovorov glede uporabe
telemedicinske rešitve smo prišli s pomočjo fokusnih
skupin. Kronični bolniki navajajo, da se jim je z
uporabo dvignila motivacija za spremembo nezdravih
navad, ki povzročajo kronično obolenje. K temu
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pomembno pripomore tudi zavedanje, da so njihovi
rezultati sproti na voljo za pregled zdravstvenemu
osebju. Zdravstveno osebje navaja, da ob takšnem
številu kroničnih bolnikov kot jih imajo, vseh ne
morejo povabiti na pregled niti 1x letno, oddaljeno pa
bi jih lahko spremljali. Uporaba tovrstne rešitve se jim
zdi smiselna ves čas poteka kronične bolezni še
posebno pa v obdobjih slabše urejenosti kronične
bolezni.

Zaključek
Telemedicina lahko močno pripomore pri odpravi
glavnih pomanjkljivosti obstoječe podpore kroničnim
bolnikom v okviru referenčnih ambulant. Ena njenih
ključnih prednosti je namreč, da zagotavlja možnost
sprotnega nadzora nad izvajanjem vseh aktivnosti
kroničnih bolnikov, ki lahko pripomorejo k
izboljšanju njihovega zdravstvenega stanja. Spremljajo
se lahko rezultati meritev vitalnih znakov, redno
jemanje zdravil, prehranske navade in fizična
aktivnost ter kakršnekoli druge preventivne aktivnosti
kroničnih bolnikov, mogoče pa je tudi obveščanje in
izobraževanje bolnikov o njihovem zdravstvenem
stanju na daljavo. Zdravstveno osebje lahko na
daljavo ustrezneje spremlja večje število kroničnih
bolnikov, saj lahko svojo pozornost usmerjajo na
bolnike s slabšimi rezultati. Telemedicina jim tudi
omogoča, da s kroničnimi bolniki komunicirajo
oddaljeno, kar je še posebej pomembno v času
pandemije.
Kronični bolniki lahko s pomočjo telemedicine
bistveno bolje nadzirajo potek svoje bolezni. Poveča
se jim tudi občutek varnosti, saj lahko v primeru, ko
gre potek njihove kronične bolezni v napačno smer,
računajo na veliko hitrejšo reakcijo zdravstvenega
osebja, kot jo omogoča klasični način obravnave
kroničnih bolnikov v referenčnih ambulantah.
Zavedanje, da njihove rezultate medicinsko osebje
spremlja oddaljeno, jih dodatno spodbuja k izvajanju
vseh potrebnih preventivnih aktivnosti in k zdravemu
življenjskemu slogu. Če pa vseeno težko najdejo
potrebno motivacijo, jih zdravstveno osebje lahko k
temu vzpodbudi tudi z različnimi izobraževalnimi
vsebinami ali s pomočjo komunikacije na daljavo.
Kronični bolniki se skozi takšen proces podpore tudi
več naučijo o svoji kronični bolezni.
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Neja Samar Brenčič1, Drago Rudel2

Pomen standardov za kakovostne storitve zdravja
na daljavo (v času COVID-19 pandemije)
“The world of standards that, although offering benchmarks for businesses involved
in Digital Healthcare, is often ‘hidden’, both for businesses and
for the users of relevant products and services.”
(M. Fisk, Key Ethical Benchmarks for Digital Healthcare,
Webinar, May 5th, 2020)

Povzetek. Pri zagotavljanju kakovosti storitev imajo pomembno vlogo standardi, na katerih temeljijo te
storitve. Standardov storitev na področju telemedicine je malo, zato standardizacijske ustanove in združenja
uporabnikov pozivajo zainteresirane strani k soustvarjanju pri njihovem razvoju. Poleg tega se že obstoječi
standardi premalo implementirajo in niso del celostnih zdravstvenih strategij.
V trenutnih razmerah pandemije COVID-19 so ranljive skupine kot so pacienti, starejši odrasli in kronični
bolniki poudarjeno izpostavljeni okoljem zdravstvene obravnave na daljavo, kjer bi postopki in protokoli storitev
potebovali standardizacijo. Prav tako pomanjkanje standardiziranih storitev pomeni delo v zahtevnejšem okolju
in razmerah tako za neformalne skrbnike kot medicinsko osebje.
V prispevku bomo predstavili pomen standardov na področju storitev zdravja na daljavo in nekaj vzorčnih
primerov v evropski in svetovni praksi. Omenili bomo definicijo storitev za zdravje na daljavo, s tem povezane
potrebe starejše populacije ter kaj prinaša standardizacija uporabnikom storitev in IKT rešitev zdravja na daljavo.
Ključne besede: javno zdravje, storitve za zdravje na daljavo, standardizacija, samoevalvacija storitve, eZdravje,
telemedicina

The importance of standards for quality telehealth
services (in COVID-19 pandemics
Abstract. To ensure quality of telehealth services the use of standards is indispensable. There are only a few
standards of services in the field of telemedicine and eHealth, so standardization institutions and user
associations are joining efforts with various stakeholders to work together in the development of such standards.
The already existing standards are only partially implemented in health strategies and are in need of greater
enforcement.
In the light of the current COVID-19 pandemic, vulnerable groups such as patients, elderly adults, and chronic
patients are even more exposed to remote medical treatment environments, where procedures and service
protocols would require standardization. Also, the lack of standardized eHealth services implay that medical
professionals are working in a more demanding work environment.
In this paper, we will present the importance of standards in the field of distance health services and some examples
of standards relating to eHealth and Telemedicine services in European and global practice. We will mention the
definition of remote health service, related needs of elderly population and the benefits of standardization of
eHealth and Telemedicine services.
Key words: public health, remote health services, standardization, self - evaluation of services, e-Health,
telemedicine
 MI'2020 Zbornik / Proceedings 7-11
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Uvod
Zaradi trenutne pandemije COVID-19 se je tudi na
področju zdravja pomembno povečalo zanimanje za
storitve na daljavo. V množici ponudbe in vedno
novih informacij o rešitvah se potencialni naročniki,
dobavitelji in končni uporabniki sprašujejo, katere od
teh rešitev so uporabne, ustrezne in preizkušene.
Kako je z njihovo celostno kakovostjo, kdo jo določa
in kdo jo je preizkusil.
Kaj so storitve za zdravje na daljavo

Široko področje digitalnega zdravja vključuje
kategorije, kot so mobilno zdravje, zdravstvena
informacijska
tehnologija,
nosljive
naprave,
telezdravstvo in telemedicina ter prilagojena medicina.
Izrazi, ki so v angleškem ali nemškem jeziku že
uveljavljani se v drugih jezikih, tudi slovenskem, še
oblikujejo in uveljavljajo. Omeniti je potrebno, da v
praksi tudi ob uporabi izrazov v angleškem jeziku,
pomeni niso še povsem definirani oziroma jih tudi
strokovnjaki različno razumejo in uporabljajo.

Na svetovnem nivoju se uveljavlja tristopenjski
prenos v prakso in sicer sledeče: (1) področje
oblikovanja politik (policy-making), podpora
odločevalcem na lokalni, regionalni in nacionalni
ravni. Cilj je zagotavljanje trajnosti ter varna in etična
uporaba tehnologije; (2) področje izvajalcev, ki
pokriva podporo usposobljenosti izvajalcev pri
uporabi digitalnih tehnologij za učinkovito
zagotavljanje koristi zdravstvenih storitev; ter (3)
področje prebivalstva, katerega cilj je s pomočjo
digitalnega pristopa izboljšati zdravje in dobro počutje
ljudi.
Svetovna zdravstvena organizacija je sprejela naslednji
širok opis: “Zagotavljanje zdravstvenih storitev, kjer
je razdalja ključni dejavnik, s strani vseh zdravstvenih
delavcev,
ki
uporabljajo
informacijskokomunikacijske tehnologije za izmenjavo veljavnih
informacij za diagnozo, zdravljenje in preprečevanje
bolezni in poškodb.”2 Raziskovanje in ocenjevanje ter
stalno izobraževanje izvajalcev zdravstvenih storitev
je ključen del procesa ter v interesu izboljšanja zdravja
posameznikov in njihovih skupnosti.

Pojmu ‘zdravja na daljavo’ pa je skupno sledeče:
Digitalno zdravje, ki vključuje programe digitalne
oskrbe, je zbliževanje digitalnih tehnologij z zdravjem,
zdravstvom, življenjem in družbo na način, da se
poveča učinkovitost izvajanja zdravstvenega varstva
in medicina postane bolj personalizirana in natančna.

Zdravje na daljavo in telemedicina

Disciplina vključuje uporabo informacijskih in
komunikacijskih tehnologij za reševanje zdravstvenih
težav in izzivov, s katerimi se srečujejo ljudje, ki se
zdravijo. Te tehnologije vključujejo strojne in
programske rešitve in storitve, vključno s
telemedicino, spletno analizo, e-pošto, mobilnimi
telefoni in aplikacijami, besedilnimi sporočili,
nosljivimi napravami ter senzorji. Vključuje tudi samo
posredovanje medicinskega osebja na daljavo. Tako
opredeljuje
pojem
Svetovna
zdravstvena
organizacija.1

Nekateri ločujejo telemedicino od telezdravstva, pri
čemer je prva omejena na zagotavljanje storitev le s
strani zdravnikov, druga pa pomeni storitve, ki jih na
splošno opravljajo zdravstveni delavci, vključno z
medicinskimi sestrami, farmacevti in drugimi
sorodnimi storitvami.

Zdravje na daljavo v praksi

Digitalno zdravje, katerega del je zdravje na daljavo, je
multidisciplinarno področje, ki vključuje številne
zainteresirane strani, vključno z medicinskim
osebjem, raziskovalci in znanstveniki s širokim
naborom strokovnega znanja na področju zdravstva,
inženirstva, družbenih ved, javnega zdravja,
zdravstvene ekonomije in upravljanja podatkov.
1

https://www.who.int/health-topics/digitalhealth#tab=tab_2

Številne opredelitve poudarjajo, da je telemedicina
odprta in nenehno razvijajoča se znanost, saj je
močno odvisna od tehnološkega napredka ter se
odziva in prilagaja spreminjajočim se zdravstvenim
potrebam in kontekstom v družbi.

Kaj so potrebe starejše populacije

S staranjem zdravstvene potrebe postajajo vedno bolj
kompleksne, vključujejo splošen trend upadanja
zmogljivosti in večjo verjetnost pojava ene ali več
kroničnih bolezni. Zdravstvene storitve so pogosto
namenjene zdravljenju akutnih stanj ali simptomov in
navadno obvladujejo zdravstvene težave na
nepovezane in razdrobljene načine, ki niso
sistematično usklajene med ponudniki oskrbe,
okoljem in časom. Pri starejših odraslih, njihovih
povečanih potrebah in sopojavnosti bolezni pa
problem nepreglednosti in neusklajenosti v praksi
2

https://www.who.int/goe/publications/goe_
telemedicine_2010.pdf
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predstavlja še večji izziv. Digitalizacija zdravstva in
razvoj storitev zdravja na daljavo po ustreznih
standardih pomeni dober odgovor na ta izziv.
Koristno bo namreč preoblikovanje zdravstvenih
sistemov v smeri, ki bo zagotavljala dostopne
zdravstvene storitve. Le-te bodo bolj ustrezale
potrebam starejših in pomagale preprečiti odvisnost
od oskrbe v visoki starosti.

Kaj prinaša standardizacija
uporabnikom storitev zdravja
na daljavo?
Storitve zdravja na daljavo kot sredstvo za dostop ali
zagotavljanje storitev povezanih z zdravjem in dobrim
počutjem morajo pridobiti zaupanje tako zdravnikov,
izvajalcev zdravstvene in socialne oskrbe ter podpore,
kot tudi formalnih in neformalnih negovalcev. Le tako
so lahko uspešne na terenu.
Standardizacija tehnološkega dela rešitve je seveda
osnova, vendar brez standardizirane storitve, zdravje
na daljavo ostane neizpolnjeno v svojem poslanstvu,
namenu in funkcionalnosti.
Kljub velikemu vložku, trudu, inovativnosti in
genialnosti pri razvoju tehnoloških rešitev je sam
način uporabe in uporabnost le-teh v storitvah zdravja
in oskrbe na daljavo prav tako pomemben. Tu
govorimo predvsem o storitvah kjer se končni
uporabniki, bolniki, starejši in svojci srečujejo s
storitvijo aktivno in neposredno. Prav tako je ključna
kontinuirana podpora vsem, ki so vključeni v ta
proces.
Neuravnotežene in neoptimalne rešitve so večinoma
povezane bolj s sprejemljivostjo, usposabljanjem,
razpoložljivostjo in s tem posledično, uporabnostjo,
kot pa s samo tehnološko komponento. Vsak korak
storitve in s tem celovitost in smiselnost storitve mora
biti opredeljen s protokoli, ki pa so lahko postavljeni
v okviru ustreznih standardov.
Prav tako rešitve zdravja na daljavo pridejo do
dolgotrajne realizacije le ob doseganju ustreznih
standardov storitev, katerih uveljavitev v konkretnih
strategijah je v Sloveniji še v razvoju v mednarodnih
okvirih pa se že občutno bolj uveljavlja.
Primeri standardov storitev v EU

Naj omenimo nekaj primerov ustreznih standardov v
okviru delovanje Evropske skupnosti in sicer nekaj
praktičnih primerov aplikacije standardov, ki se
povezujejo tudi s storitvami zdravja na daljavo in
vključujejo komponento storitev za starejše odrasle.
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CEN standard on the ‘Quality of Care for Older
People’; CEN je ena od treh evropskih organizacij za
standardizacijo (poleg s CENELEC in ETSI), ki sta
jih Evropska unija in Evropsko združenje za prosto
trgovino (EFTA) uradno priznali kot odgovorne za
razvoj in opredelitev prostovoljnih standardov na
evropski ravni. Področje CEN / TC 449 je razvijanje
standardov za oskrbo starejših, ne glede na to, kje
živijo, glede na posameznikove potrebe in izbire
starejših oseb.
ETSI standard for the ‘Digital Citizen’ ; ETSI svojim
članom ponuja odprto in vključujoče okolje za
podporo razvoju, ratifikaciji in preizkušanju globalno
veljavnih standardov za sisteme in storitve IKT v vseh
industrijskih in družbenih sektorjih. ETSI je
neprofitna organizacija z več kot 900 članskimi
organizacijami po vsem svetu iz 65 držav in petih
celin. Člani sestavljajo raznolik nabor velikih in
majhnih zasebnih podjetij, raziskovalnih organizacij,
akademskih krogov, vladnih in javnih organizacij. EU
je ETSI uradno priznala kot Evropsko organizacijo za
standardizacijo (ESO).
ISO/TS 13131 Health informatics - Telehealth
services - Quality planning guidelines; ISO / TS
13131: 2014 vsebuje nasvete in priporočila o tem,
kako razviti cilje kakovosti in smernice za storitve
zdravja na daljavo, ki uporabljajo informacijske in
komunikacijske tehnologije (IKT) za zagotavljanje
zdravstvenega varstva na dolgih in kratkih razdaljah s
pomočjo postopka obvladovanja tveganj. Pri razvoju
ciljev in smernic za kakovost storitev zdravja na
daljavo se upoštevajo naslednje ključne zahteve: (1)
upravljanje postopkov za kakovost zdravja na daljavo
s strani zdravstvene organizacije; (2) upravljanje
finančnih virov za podporo storitvam zdravja na
daljavo; (3) procesi, povezani z ljudmi, kot so
načrtovanje delovne sile, načrtovanje zdravstvenega
varstva in odgovornosti; (4) nudenje virov
infrastrukture in zmogljivosti za storitve zdravja na
daljavo; (5) upravljanje informacijskih in tehnoloških
virov, ki se uporabljajo v storitvah zdravja na daljavo.

Primer dobre prakse International code of practice
for telehealth services
Mednarodni kodeks ravnanja za storitve zdravja na
daljavo (International code of practice for telehealth
services - naprej ICPTS) je razvila skupina za kakovost
zdravja na daljavo - TQG (Telehealth Quality Group),
ki je Evropska gospodarska interesna skupina EEIG. Njen predhodni Evropski kodeks je bil razvit
v okviru projekta TeleSCoPE, ki ga je financirala
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Evropska komisija in se je končal leta 2013 (EAHC
2009 11 11). TQG deluje v partnerstvu z Global
Community Resourcing (Avstralija) in od 2020 v
okviru ISfTeH, mednarodnega združenja za eZdravje
in telemedicino.
ICPTS zagotavlja merilo kakovosti, na podlagi
katerega je mogoče oceniti in certificirati storitve
zdravja na daljavo (vključno z oskrbo na daljavo).
Kodeks obravnava zdravje tako v kliničnem vidiku
kot tudi v smislu splošnega dobrega počutju.
Umeščen je predvsem v preventivni in
javnozdravstveni prostor, zato povdarja koristi za
uporabnike storitev in način izvajanja storitev.
Pomembno je, da kodeks vključuje smernice za
načrtovanje kakovosti, določene v ISO / TS 13131
(2014). To pomeni, da storitev, ki je certificirana v
skladu s tem standardom, izpolnjuje tudi zahteve
tehničnih specifikacij ISO 13131 (Zdravstvena
informatika - Telehealth Services - smernice za
načrtovanje kakovosti).

letošnjem letu. Prav tako je potrebno imeti pred seboj
dejstvo, da je zdravje na daljavo prihodnost, tako
nujna kot potrebna. Vključevanje storitev zdravja na
daljavo v okvire zdravstvenih in socialnih storitev pa
mora postati prioriteta, če želimo prebivalstvu
zagotoviti, vsaj na osnovnem nivoju, ustrezno
obravnavo.
V maju 2020 je bila v okviru Mednarodne organizacije
za zdravje na daljavo (International Society for
Telehealth and eHealth - ISfTeH) ustanovljena
delovna skupina za standarde in akreditacijo v
storitvah zdravja na daljavo (SATS). Ustanovni člani
so bili dr. Malcolm Fisk, dr. Drago Rudel in mag. Neja
Samar Brenčič z strokovno in organizacijsko podporo
podpredsednika zveze ISfTeH, mag. Frederica
Lievensa. Vzpostavitev delovne skupine je
spodbudilo kontinuirano delo strokovne skupine
Telehealth Quality Group in raziskovalcev v podjetjih
IZRIIS Inštitut in MKS Elektronski sistemi d.o.o., z
močno podporo mednarodnih strokovnjakov
medicinskih in tehnoloških področij.
Namen delovne skupine, ki sicer deluje na
mednarodnem nivoju je, da se standardi
implementirajo v okviru evropske skupnosti kot tudi
posameznih držav glede na njihove zmožnosti in v
okviru skupnih interesov, ciljev in stopnje
pomembnosti za vse deležnike vključene v razvoj kot
tudi uporabo zdravja na daljavo. Delovna skupina
tako nudi podporno okolje za trajnostno uporabo
zdravja na daljavo, ki ga omogočajo standardizirane in
akreditirane storitve. Trenutno situacijo pandemije
COVID-19 vidi kot priložnost, da vsi deležniki na
področju zdravja na daljavo prispevajo h krepitvi
storitev, ki bodo v podporo tako skupnosti kot
vsakemu posamezniku.

Slika 1: International Code of Practice for Telehealth
Services: Okvir delovanja
Reference

Kodeks vsebuje devet področji, kot je prikazano na
sliki 1. V središču je oseba, ki uporablja storitve
zdravja na daljavo - ta položaj simbolizira pomen
posameznika in svobodo odločanja glede storitev in
možnosti storitev. Ključno je sodelovanje, soglašanje
k načinu zbiranja, shranjevanja in uporabe njihovih
osebnih podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki;
poslušanje in upoštevanje njihova stališča in mnenja
ter zaščita njihovih človekovih pravic in dostojanstva.

Zaključek
Menimo, da je potrebno vzpostaviti in vzdrževati vsaj
osnovne standarde kakovosti za storitve zdravja na
daljavo, predvsem v razmerah, ki smo jim priča v
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Izboljšanje STEMI mreže vzhodne Slovenije
– primerjava s primeri dobre prakse
Povzetek. Zdravljenje bolnikov z akutnim koronarnim sindromom (AKS) ostaja, zaradi svoje incidence in
morbiditete, pomembno javnozdravstveno breme. Temelj obravnave bolnikov z AKS in ugotovljenim dvigom
ST spojnice je čimprejšnja vzpostavitev pretoka v zaprti koronarni arteriji. V Sloveniji veliko večino bolnikov
zdravimo s primarno perkutano koronarno intervencijo. Obravnava deluje v okviru mreže, v katero so vključene
vse izpostave službe nujne medicinske pomoči, bolnišnice in dva univerzitetna klinična centra s 24-urno
možnostjo invazivne srčne diagnostike.V prispevku je predstavljen način delovanja vzhodnega (v okviru katerega
24-urno pripravljenost zagotavlja UKC Maribor) in zahodnega dela mreže AKS (UKC Ljubljana), primer dobre
prakse iz tujine (Nemčija, Danska) in predlogi izboljšav interakcij med vsemi deležniki.Glede na dosedanje
izkušnje in analizo dobrih tujih praks svetujemo dopolnitve v delovanju mreže AKS. Predlagamo vpeljavo
telemedicinskih aplikacij za izmenjavo podatkov med zdravniki na terenu in 24-urnim centrom, kjer so ključne
telekonzultacije glede EKG posnetkov, in vpeljavo uradnega protokola telekonzultacije. Oboje bi izboljšalo
diagnosticiranje bolnikov z AKS in njihovo obravnavo že na pre-hospitalnem nivoju (ugotavljanje morebitnih že
razvitih zapletov AKS in optimalnejša odločitev glede ustrezne medikamentozne terapije). Prav tako bi koristila
vzpostavitev telemedicinske baze podatkov o bolniku do katere bi bilo možno, v realnem času, dostopati vsem
deležnikom (interventnim kardiologom, intenzivistom in srčnim kirurgom).

Improvement of STEMI network of East Slovenia
Abstract. Treatment of patients with acute coronary syndrome (ACS) remains an important public healthcare
issue, because of significant incidence and morbidity. The goal of therapy of patients with ACS and an ST
elevation is a rapid reperfusion of the thrombosed coronary artery. Majority of patients with ACS in Slovenia are
treated with an emergenc primary percutaneous coronary intervention. The treatment of ACS patients is
organised in a network which includes all pre-hospital emergency medicine services, all hospitals and both
clinical centers with 24-hour possibility of invasive cardiac diagnostics. We present the organisation of the ACS
network in Slovenia and in several developed European regions. On the basis of an analysis of the current
system and examples of good clinical practice we also suggest changes in the work-up of patients with ACS. We
suggest the implementation of telemedical applications for information exchange between medical workers in the
form of 12-lead electrocardiogram teleconsultations and a protocolised work-up of each case. Both would
improve recognition of ACS patients and their treatment on pre-hospital level (recognition of developed
complications of myocardial infarction and correct choice of medication). A real-time accessible database of ACS
patients, accessible to all involved (intensivist, interventional cardiologist and cardiothoracic surgeon), would also
benefit.
 MI'2020 Zbornik / Proceedings 12-16
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Uvod

AKS mreža v Sloveniji

Letna incidenca in umrljivost bolnikov z miokardnim
infarktom sicer upadata, vendar še vedno predstavlja
pomemben zdravstveni problem – letno za
miokardnim infarktom npr. v Nemčiji zboli 205.000
ljudi, od teh jih 85.000 neposredno zaradi
miokardnega infarkta umre.1

Obravnava bolnikov z AKS je v Sloveniji
organizirana v mrežo AKS, v katero so vključene vse
izpostave službe nujne medicinske pomoči na terenu,
8 bolnišnic brez kateterskega laboratorija za
invazivno srčno diagnostiko, 5 bolnišnic s katetrskim
laboratorijem in dva univerzitetna klinična centra (za
zahodni del države Ljubljana in za vzhodni del
Maribor) s 24-urno možnostjo invazivne srčne
diagnostike.3

Akutni koronarni sindrom (AKS) je posledica zapore
koronarne arterije zaradi krvnega strdka, ki se razvije
po eroziji ali rupturi aterosklerotične lezije. V
področju srčne mišice, ki ga koronarna arterija
prehranjuje, nastane ishemija – če je ta dovolj huda
in dolgotrajna, pride do nastanka nekroze in infarkta
srčne mišice. AKS razdelimo v več entitet: nenadna
srčna smrt, miokardni infarkt z dvigom ST spojnice
(STEMI), miokardni infarkt brez dviga ST spojnice
(NSTEMI) in nestabilna angina pektoris (NAP).
Temelj obravnave bolnikov s STEMI je čimprejšnja
vzpostavitev pretoka v zaprti koronarni arteriji. V
Sloveniji večino bolnikov zdravimo s primarno
perkutano koronarno intervencijo, ki ima prednost
pred trombolitičnim zdravljenjem, če je dostopna v
manj kot 120 minutah od prvega stka bolnika z
zdravstveno
službo.
Uveljavljene
smernice
priporočajo vzpostavitev regionalnih mrež za
obravnavo bolnikov z AKS. Protokolizirana oskrba
kritično bolnih (npr. v primerih srčnega infarkta,
možganske kapi in politravm) v okviru
vzpostavljenih mrež na prehospitalnem in
hospitalnem nivoju se je izkazala za koristno.1,2
Zapleti akutnega miokardnega infarkta

Med zaplete akutnega miokardnega infarkta
prištevamo: kardiogeni šok/črpalna odpoved srca
zaradi prizadetosti večjega dela miokarda, motnje
srčnega ritma (VF/VT in kompletni AV blok) in
mehanične zaplete.
Mehanični zapleti so povezani z velikim obsegom
srčnomišične nekroze in poznim prihodom bolnika
do zdravstvene službe. Mehanični zapleti
miokardnega infarkta so ruptura papilarne mišice ali
ishemična
mitralna
regurgitacija,
ruptura
medprekatnega pretina in ruptura proste stene z ali
brez tamponade. Temeljna preiskava ob sumu na
mehanični zaplet je ultrazvok srca. Ob sumu na
mehanični zaplet je prav tako potrebna aktivacija
hitre poti za transport bolnika v 24-urni center, kjer
je prav tako možna mehanična podpora srcu in srčna
kirurgija. V Sloveniji tudi to omogočata UKC
Ljubljana in UKC Maribor.3

Zdravljenje bolnikov z akutnim miokardnim
infarktom se prične že na terenu. Med pomembne
ukrepe štejemo ozaveščanje laične javnosti. Naslednji
korak je stik bolnika z zdravniško službo, kjer je na
podlagi ustrezne klinične slike (značilne stenokardne
bolečine v prsnem košu) ključna preiskava 12-kanalni
EKG. Na podlagi uveljavljenih smernic je ciljni čas
od stika bolnika z zdravstveno službo in posnetka
EKG 10 minut. Z interpretacijo EKG je potrebno
nemudoma potrditi ali ovreči sum na STEMI.
Intepretacija EKG je odvisna od usposobljenosti
odčitovalca, najpogosteje zdravnika v urgentni
ambulanti. Interpretacija EKG je otežena npr. v
primerih prisotnosti motenj prevajanja (kračnih
blokov). V klinični praksi lahko tako pride do razlik
v suverenosti odčitavanja EKG in diagnosticiranja
STEMI.
Po potrditvi delovne diagnoze STEMI sledi
čimprejšnji klic v enega izmed 24-urnih
intervencijskih centrov (v UKC Ljubljana je za
koordinacijo zadolžen dežurni zdravnik na
Kliničnem oddelku intenzivne interne medicine, v
UKC Maribor pa dežurni zdravnik na Oddelku za
intenzivno interno medicino). V primeru, da se
bolnik s STEMI nahaja v bolnišnici, v času ko ima ta
možnost invazivne srčne diagnostike, je lahko ta
preiskava opravljena tudi tam.
V UKC Ljubljana zdravnik iz terena obvezno pred
klicem na za to namenjen elektronski naslov ali na
telefaks pošlje fotografijo posnetega 12-kanalnega
EKG. Dežurni zdravnik se nato po pregledu EKG
posnetka s klicočim dogovori za ukrepanje in po
potrebi prevoz v UKC Ljubljana. V UKC Maribor
interakcija med zdravnikom na terenu in dežurnim
zdravnikom nujno ne vključuje izmenjave fotografije
EKG. Po dogovoru za sproženje protokola hitre
poti bolnika s STEMI, dežurni zdravnik prav tako
obvesti ekipo za invazivno srčno diagnostiko, ki je v
popoldanskem in nočnem času v stanju
pripravljenosti. Ekipa bolnika nato v večini primerov
počaka pripravljena v 24-urnem centru, bolnik
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zaobide urgentne službe kliničnih centrov in je
pripeljan neposredno v kateterski laboratorij.
Glede na veljavne smernice je optimalni čas od
prvega stika bolnika z zdravstveno službo do
invazivne srčne diagnostike 90 minut. V urgentni
transport bolnikov so vključene vse službe nujne
medicinske pomoči in dve izpostavi helikopterske
nujne medicinske pomoči. Urgentni transport
bolnikov s STEMI mora biti v vsakem primeru
izveden v spremstvu zdravnika, bolnik mora biti ves
čas na kontinuiranem EKG monitoringu, vstavljen
mora imeti venski kanal.3
Z zdravljenjem z zdravili je potrebno pričeti že na
terenu, ob odsotnosti kontraindikacij (znani alergijski
reakciji) bolnik z AKS prejme acetilsalicilno kislino
(v per os ali intravenski obliki). Prejme tudi
sublingvalne
vpihe
nitroglicerina,
ti
so
kontraindicirani ob hipotenziji in/ali STEMI
spodnje/zadnje stene s prisotnosjo znakov
prizadetosti desnega prekata ali v primeru uživanja
inhibitorjev fosfodiesteraze. Prav tako ob prisotnosti
bolečin in agitiranosti prejme analgetik (morfij
intravensko ob antiemetiku), po potrebi dodatno
benzodiazepin.
Aplikacija zaviralca P2Y12 sledi po posvetu z
dežurnim zdravnikom v KOIIM UKC Ljubljana ali
OIIM UKC Maribor, priporočena je uporaba
polnilnega odmerka bolj potentnega zaviralca
(tikagrelor ali prasugrel), uporaba klopidogrela sledi v
primeru kontraindikacije za potentnejši zdravili
(kroničnega zdravljenja z antikoagulanti ali pri
visokem tveganju za krvavitev).3

Telemedicina v urgentni
medicini
Telemedicina je veda, ki se ukvarja z izmenjavo
medicinskih informacij o bolniku na daljavo, brez
neposrednega stika bolnika z zdravstvenimi delavci
ali med zdravstvenimi delavci.4 V uporabi so različna
elektronska komunikacijska sredsta, vse od mobilnih
telefonov z možnostjo fotografiranja in pošiljanja
fotografij, do komercialnih sistemov z razvito
programsko opremo in fizičnimi nosilci (ang.
hardware), npr. dlančniki ali tabličnimi računalniki ter
centralnim računalnikom. V urgentni medicini
telemedicinske
aplikacije
služijo
namenu
telekonzultacije, glede določenega kliničnega stanja,
ki zahteva nujno ukrepanje.4

Razmere v primerljivih
evropskih regijah
Na Bavarskem, v Nemčiji obravnavajo bolnike z
AKS prav tako v AKS mrežah, ki so na nivoju
celotne zvezne dežele združene v delovno skupino
bavarskih mrež za srčne infarkte (nem.
Arbeitsgemenischaft
der
Bayerischen
Herzinfarktnetzwerke). Za izpolnjevanje ciljev, ki so
zastavljeni v uveljavljenih smernicah, nedvoumno
priporočajo uporabo telemetričnih metod pri
konzultacijah s 24-urnimi intervencijskimi centri.
Uporabo omenjenih metod pojasnjujejo z dokazano
znižanim časom od stika z zdravstveno službo do
odprtja koronarne arterije, na podlagi mogoče
dokončne potrditve diagnoze STEMI in simultane
aktivacije transporta bolnika do 24-urnega centra s
pripravo ekipe za intervencijo. V klinični praksi se
posamezne zdravstvene ustanove (na prehospitalnem
in hospitalnem nivoju) odločajo za različne
komercialno dostopne sisteme telemedicinske
podpore.1,5
V mestu Aachen (urbano središče s pribl. 250.000
prebivalci), zvezi deželi Severno Porenje, prav tako v
Nemčiji, so v sklopu študije Bergrath-a6 v reševalnih
vozilih uporabljali podatkovno prenosno enoto
povezano z računalniškim sistemom v vozilu. Enota
je omogočala prenos glasovne povezave v realnem
času, prenos vitalnih podatkov o bolniku (numerične
vrednosti in krivulje) v realnem času, prenos 12kanalnega EKG in fotografij znotraj vozila.
Trenutno uveljavljene smernice pa jasno ne določajo
točnega načina uporabe telemedicinskih sredstev pri
obravnavi bolnikov z AKS.

Diskusija (področja izboljšave v
vzhodnem delu Slovenije)
Na podlagi dosedanjih izkušenj med vsemi deležniki
mreže AKS v UKC Maribor (invazivni kardiologi in
drugi člani ekipe za urgentne invazivne diagnostike
na klic ter dežurni zdravniki intenzivisti v OIIM), je
vpeljava aplikacij telemedicine za namene izmenjave
informacij med zdravstvenimi delavci vsekakor
smiselna.
Potrebno je izboljšati interakcijo med zdravnikom na
terenu ali bolnišnici brez 24-urne dostopnosti
invazivne srčne diagnostike in dežurnim zdravnikom
v OIIM UKC Maribor (in posledično z invazivnim
kardiologom in srčnim kirurgom).
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Ker ta interakcija nujno ne vključuje neposredne
izmenjave 12-kanalnega posnetka EKG, lahko v
klinični praksi pride do nepotrebnih aktivacij ekipe
za nujno invazivno srčno diagnostiko, ki je v stanju
pripravljenosti. V UKC Maribor bi bilo smiselno za
te namene vzpostaviti sistem hitre izmenjave EKG
posnetkov.
Metaanaliza Nam-a7 s sodelavci je dokazala
skrajšanje časa med prvim stikom z zdravstveno
službo in odprtjem tarčne lezije na koronarni arteriji
za mediano 38,7 minute v primerih uporabe
telefonskih in telemedicinskih sredstev.
Brunetti8 je s sodelavci dokazal zmanjšanje časov
obravnave za 38-40 % z uporabo telemedicinskih
sredstev.
Izkušnje AKS mreže na Danskem, kjer je obravnava
bolnikov že od leta 2002 podprta s prehospitalno
uporabo telemedicinskih aplikacij, kažejo, da z leti
število EKG posnetkov posredovanih preko
telemedicinske izmenjave raste, incidenca in
prevalenca AKS pa ostaja stabilna. Tako poročajo o
vedno večjem številu posredovanih posnetkov, ki ne
ustrezajo kriterijem STEMI. V časovnem obdobju
od maja 2012 do aprila 2015 so Mahmoud9 in
sodelavci zabeležili 9751 posredovanih EKG
posnetkov, v treh letih se je letno število
posredovanih posnetkov povečalo za 34,3%. Izmed
vseh posredovanih posnetkov so v 3,7% potrdili
diagnozo STEMI. V pribl. 30 % primerov je
posredovani posnetek rezultiral v diagnosticiranju
druge kardialne patologije, ki je zahtevala
hospitalizacijo. V praksi je obravnava enega posnetka
oz. primera bolnika terjala pribl. 10 min
zdravnikovega časa, dnevno pa je v povprečju
zdravnik obravnaval 9 posredovanih posnetkov.
Mahmoud9 in sodelavci to ocenjujejo kot
pomembno časovno obremenitev za dežurnega
zdravnika z drugimi dodatnimi zadolžitvami.
Glede na omenjeno je telemedicinske metode
vsekakor smiselno uvesti v okviru ustreznega
protokola za uporabnika na prehospitalnem nivoju
(torej natančno opredeliti indikacije za uporabo) in
protokola za dežurnega zdravnika odgovornega za
interpretacijo posnetkov. Dodatna dejavnika, ki
prispevata k potrebi protokola obravnave sta
specifičnosti terapije bolnikov z AKS in možne
prisotnosti zapletov miokardnega infarkta. V
protokol je smiselno vključiti vse podatke o stanju
bolnika (anamnezo z zdravili redne terapije in
usmerjen klinični status), s čimer bi možne zaplete
miokardnega infarkta zanesljiveje prepoznali pri
bolnikih že na terenu.
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Možno bi bilo ustrezno svetovanje pri bolnikih z
grozečimi motnjami ritma npr. uvedba kronotropne
terapije pri bolnikih z bradikardijo zaradi
kompletnega atrioventrikularniega bloka.
Prav tako bi bila možna izboljšava obravnave
bolnikov z akutnim srčnim popuščanjem ob npr.
obsežnem STEMI anteroseptalno ali ob zapletu
infarkta spodnje stene (septalni defekt ventrikla ali
akutna mitralna regurgitacija).
Protokol bi prav tako poenotil strategijo
prehospitalne aplikacije zaviralca P2Y12 –
zdravljenje s klopidogrelom v primeru obstoječega
zdravljenja z antikoagulantnim zdravilom in v
primeru EKG znakov koronarne patologije
primernejše za operativno zdravljenje odločitev za
odlog zdravljenja z zaviralcem P2Y12 do prihoda v
intervencijski center in izvida preiskave.
Nam7 je s sodelavci v primerih uporabe
telemedicinskih sredstev dokazal zmanjšanje 30
dnevne umrljivosti bolnikov s STEMI za 39%.
Bergrath6 je s sodelavci je dokazal, da pri začetnih
obravnavah bolnikov z AKS ni pomembnih razlik v
upoštevanju smernic zdravljenja med obravnavo
reševalne ekipe z zdravnikom urgentne medicine in
reševalne ekipe brez zdravnika, z dosegljivim
zdravnikom preko telemedicinske aplikacije.
Vsekakor je smiselna uvedba protokola v elektronski
obliki (v obliki seznama postopkov – ang.
checklist)6,9, ki bi bil v realnem času dostopen vsem
sodelujočim.
Do tako tvorjene baze podatkov (posnetki EKG in v
protokol vnešene informacije o kliničnem stanju
bolnika), bi bilo smiselno v realnem času omogočiti
dostop tudi interventnemu kardiologu, ki bo
preiskavo izvajal in bo z ogledom posnetka in
pridobitvijo informacij o kliničnem stanju bolnika na
intervencijo predhodno pripravljen in srčnemu
kirurgu, katerega ukrepanje oz. konzultacija bi bila
potrebna v primeru razvitega zapleta miokardnega
infarkta oz. v primeru potrebe po operativnem
zdravljenju koronarne bolezni.

Zaključek
Uradnih statističnih podatkov o delovanju obeh AKS
mrež v Sloveniji sicer nimamo na voljo, vendar lahko
glede na dejstvo, da je ob geografskih značilnostih
države in dostopnosti do urgentne zdravniške službe,
vsem bolnikom pri katerih je diagnosticiran STEMI
omogočeno zdravljenje s primarno perkutano
intervencijo znotraj 120 minut, sklepamo, da ti
delujeta v skladu s priporočili ESC.
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Ob primerjavi s podobnimi Evropskimi regijami z
uveljavljenimi telemedicinsko podprtimi sistemi
obravnave bolnikov, lahko sklepamo da bi z uporabo
telemedicinskih metod v vzhodnem delu Slovenije,
optimizirali delovanje mreže AKS: z zmanjšanjem
števila nepotrebnih vpoklicev ekipe za nujno
invazivno srčno diagnostiko in optimizacijo terapije
z zdravili že na terenu (aplikacija dvojne
antiagregacijske terapije). Prav tako bi z bolj celovito
konzultacijo (telekontultacijo) med zdravstvenimi
delavci omogočili izboljšanje obravnave bolnikov z
že razvitimi ali grozečimi zapleti miokardnega
infarkta že pre-hospitalno pred prihodom v 24-urni
center.
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 Povzetek s kongresa MI'2020

Dominika Oroszy

Telemedicinski center UKC Ljubjana
Povzetek. V času epidemije COVID 19 je bil kot rezultat razvoja Pametnega sistema integriranega zdravstva
in oskrbe ustanovljen Telemedicinski center v UKC Ljubljana. Zasnovan je kot centralna telemedicinska enota, ki
v sodelovanju s kliničnimi oddelki zagotavlja telemedicinsko obravnavo pacientov s COVID 19 in pacientov s
kroničnimi boleznimi in stanji. Izvaja centralno spremljanje zdravstvenega stanja pacientov na daljavo v
sodelovanju z matičnimi organizacijskimi enotami. Prikazana je organizacija delovanja znotraj UKC Ljubljana in
širitev dejavnosti na regionalno in nacionalno raven. Poleg procesa telemedicinske obravnave so pomembne
informacijsko telekomunikacijske storitve, ki zagotavljajo varno izvajanje telemedicinskih storitev, so skladne z
zakonodajo in GDPR ter zagotavljajo povezljivost v nacionalni informacijski sistem eZdravje. Uvajanje digitalne
tehnologije predstavlja poseben izziv tako za paciente kot zdravstvene delavce, njihove uporabniške izkušnje so
pomembne za nadaljnji razvoj in širitev telemedicine v klinično prakso. Naše izkušnje so zelo pozitivne in
telemedicina v prihodnosti predstavlja velik potencial za naš zdravstveni sistem, saj zagotavlja strokovno in
stroškovno učinkovitost.
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 Povzetek s kongresa MI'2020

Jure Tihole, Romana Mance Kristan, Dejan Dinevski

Telezobozdravstvo: diagnostika, preventiva in teletriaža
Povzetek. Telezobozdravstvo je uporaba informacijske tehnologije in telekomunikacij za zobozdravstveno
oskrbo, posvetovanje, izobraževanje pacientov, zdravnikov in ozaveščanje javnosti. Zaradi različnih vzrokov je
dostopnost do zobozdravstvene oskrbe v javni mreži otežena. Znano je, da je zdravljenje prej odkritih bolezenskih
sprememb uspešnejše in cenejše. Telezobozdravstvo omogoča boljšo komunikacijo med zdravniki ter med
zdravniki in bolniki, s čimer bi lahko prej odkrili bolezenske spremembe, omogočili hitrejše in uspešnejše
zdravljenje, zmanjšali število nepotrebnih napotitev in posledično zmanjšali čakalne dobe. Telezobozdravstvo bi
izboljšalo zdravljenje in zmanjšalo stroške pri bolnikih, kot so invalidi in ostareli. V času epidemije zaradi
koronavirusa se je teletriaža izkazala za uporabno, saj smo s tem zmanjšali stroške zdravljenja, predvsem pa
zmanjšali možnost okužb zaposlenih in bolnikov. V tem preglednem članku predstavljamo možnosti in
ekonomičnost uporabe telezobozdravstva za namene diagnostike kariesa in drugih patoloških lezij ustne votline,
kot tudi možnost uporabe telemedicine za preventivo, spremljanje ustnega zdravja pacientov in uporabnost
teletriaže.

Teledentistry: diagnostics, preventive care and teletriage
Abstract. Teledentistry is the use of information technology and telecommunications for dental care,
consultation, education of patients, doctors and public awareness. For a variety of reasons, access to dental care in
the public network is remote. It is known that treatment of the desiase detected in early stages is more successful
and cheaper. Teledentistry enables better communication between doctors and between patients and doctors,
allowing them to detect diseases early on, enable faster and more successful treatment, reduce the number of
unnecessary visits and reduce waiting times for appointments. Teledentistry could improve treatment and reduce
costs for patients, for example for dissabled and the elderly. During the coronavirus epidemic, teletriage was proven
as useful, as it reduced the cost of treatment and, above all, reduced the risk of infection for healtcare workes and
the patients. This review article presents the possibilities and economical use of telemedicine for the purposes of
diagnosing caries and other pathological lesions of the oral cavity, as well as the possibilities of using telemedicine
for prevention, monitoring the oral health of patients and usefulness of teletriage.
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 Povzetek s kongresa MI'2020

Alenka Kaufman, Drago Rudel, Lenart Rudel

Telemedicinsko spremljanje bolnikov
s sladkorno boleznijo v diabetoloških ambulantah
Povzetek. V prispevku je predstavljeno delovanje telemedicinske (TM) storitve, namenjene bolnikom s
sladkorno boleznijo, ki jo v sodelovanju s tehnološkima partnerjema VPD Bled d.o.o. in MKS d.o.o., Ljubljana od
sept. 2018 zagotavlja sedem diabetoloških ambulant (DA) v Sloveniji. Storitev se uporablja kot: (a) podpora
bolnikom s sladkorno boleznijo tip 2 (DM2) v kroničnem stanju bolezni pri samozdravljenju v domačem okolju;
(b) pomoč zdravstvenemu osebju pri titraciji (določitvi optimalnih odmerkov inzulina) ob odkritju sladkorne
bolezni, pri kateri je potrebno zdravljenje z inzulinom in (c) podpora sladkornim bolnikom tip 1 (DM1) v obdobju
pred prehodom na inzulinsko črpalko.
TM storitev uporabljajo v DA: SB Celje, Bolnišnica Topolšica, SB Šempeter, ZD Litija, ZD Grosuplje, ZD Tržič,
ZD Kranj. V zagotavljanje TM storitve sodeluje 9 zdravnikov specialistov ter 10 medicinskih sester (DMS). Skupaj
je bilo do sedaj vključenih 55 bolnikov, ki so v obdobju 2018-2020 izvedli 30.700 TM meritev krvnega sladkorja.
Bolniki za merjenje krvnega sladkorja uporabljajo glukometre podjetja VPD Bled d.o.o. (2in1 Max BT) z ustrezno
mobilno aplikacijo. Zdravstveno osebje dostopa do TM podatkov in njihovih procesiranih vrednosti na portalu TMED-Gluco podjetja MKS d.o.o., Ljubljana. TM storitev je brezplačna tako za zdravstveno organizacijo kot za
bolnike.
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Cerkvenik et al.: Elektronska komunikacija z bolniki

 Prispevek s kongresa MI'2020

Matej Cerkvenik1, Davorin Gec2, Anže Polanec3, Denis Pavliha3

Elektronska komunikacija z bolniki

Povzetek. V splošni ambulanti je v povprečju na dnevni ravni obravnavanih preko 50 bolnikov. Proces
komunikacije poteka pretežno telefonsko in preko e-pošte. Pri tovrstni komunikaciji nastopijo razlogi za manj
produktiven in neoptimalen proces dela. Za hitrejši potek procesov v ambulanti in na drugi strani za optimalnejši
dostop do zdravnika s strani bolnika, smo v številne ambulante vpeljali sistem, ki omogoča: naročanje bolnikov na
vnaprej določne proste termine (z grafičnim prikazom v koledarju in na portalu), naročanje receptov, bolniških
listov in napotnic (s spremljanjem statusov naročila), urejeno in varno komunikacijo z možnostjo pošiljanja
dokumentov, rezervacijo terminov za video obravnavo.

Electronic communication with patients
Abstract. On average, over 50 patients are treated daily in the general outpatient clinic. The communication
process happens mainly by telephone and e-mail. This type of communication is less productive and takes more
time. To speed up the processes in the outpatient clinic and to assure optimal access to the doctor, we have
introduced a system in many outpatient clinics. This system enables: booking patients for predetermined free
appointments (with a graphic display in the calendar and on the portal), ordering prescriptions, sick leaves, and
referrals (by monitoring order status), orderly and secure communication with the possibility of sending
documents, reservation of appointments for video appointment.
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Uvod
V ambulantah splošne medicine se zdravstveno
osebje srečuje s številnimi klici povezanimi zgolj z
naročanjem na pregled ali naročilom enega izmed
obrazcev. Za tovrstne klice zdravstveno osebje porabi
veliko časa. Druga pogosta vrsta komunikacije je
izmenjava e-pošte. Pri tej komunikaciji se mnogokrat
izgubi urejenost in preglednost nad naročili,
upoštevati pa je potrebno tudi neusklajenost z GDPR,
ko se preko pošte pošiljajo občutljivi osebni podatki
in dokumentacija.
Moderen pristop, ki izboljšuje komunikacijo in skrajša
proces naročanja, je uvedba digitalizacije neposredno
v informacijski sistem, ki ga ambulanta že uporablja
za vodenje obravnav bolnikov. Izpostaviti je
potrebno, da zgolj uvedba funkcije v program ni
dovolj, v kolikor osebje tega ne uporablja ali se temu
upira. Tudi bolnike je potrebno ozaveščati in jim
aktivno
predstavljati
uporabnost
modernih
komunikacijskih poti.
Iz prakse sledi, da je bolj učinkovita pot tista, ki
zdravstvenemu osebju omogoča takojšen vpogled v
seznam naročenih v enem informacijskem sistemu.
Tak način ne zahteva dodatnih kopiranj ali ročnih
prepisovanj, npr. s portala v glavni informacijski
sistem, saj to dodatno bremeni osebje in upočasnjuje
proces obravnave. Zato se proces elektronske
komunikacije razvija v smer poenostavljenosti in z
motom 'Vse na enem mestu'.
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glavno, da lahko hitro, enostavno in kadarkoli
vzpostavi stik z ambulanto.

Rezultati in izdelki
Na trgu je rešitev za elektronsko komunikacijo več,
zato tudi v program Hipokrat vključujemo različne
rešitve, ki izvajalcem omogočajo več izbire. Prava
vrednost rešitev se izkaže, ko je implementirana v ZIS
Hipokrat, saj na ta način odpade prepisovanje
oziroma kopiranje in zato podvajanje dela. Na primer,
če želimo bolniku napisati sporočilo, njegovih
podatkov ni potrebno posebej prepisovati v rešitev za
pisanje sporočila. Iz programa Hipokrat se bolnika
samo izbere in tako se številni podatki prenesejo v
formo za pisanje sporočila.
Rešitve, ki so vključene in se vključujejo v ZIS
Hipokrat, so modularne in neodvisne ena od druge.
Uporabnik lahko uporablja eno ali več rešitev in tako
dopolnjuje elektronsko komunikacijo na več nivojih.
Trenutno so v ZIS Hipokrat vključene 4 rešitve:
■

modul spletno naročanje na preglede;

■

modul spletno naročanje obrazcev;

■

modul elektronska komunikacija;

■

modul video posvet.

Namen
Namen projekta elektronske komunikacije je širitev
modernih komunikacijskih poti predvsem med
zdravstvenim osebjem na primarni ravni (splošna,
pediatrija, ginekologija) in bolniki. Projekt se je v
povezavi z zdravstvenim informacijskim sistemom
Hipokrat začel modularno v letu 2018. V dveh letih je
v vsaj en modul elektronske komunikacije vključenih
preko 150 ambulant. Poleg skrajšanja procesov
komunikacije je drugi namen tudi poenostavitev stika
s strani bolnika. Velika težava je, ker bolnik težko
prikliče ambulanto in je omejen na delovni čas
ambulante. Ko se želi prenaročiti, se zgodba ponovi,
kar sproža slabo voljo in nestrpnost.
Z vidika koncesionarjev je torej glavni namen
zmanjšanje telefonskih klicev in urejenost
komunikacije (urejeni stiki in dokumentacija).
Samoplačniške ambulante lahko na ta način pritegnejo
bolnike s celostno ponudbo in jim omogočijo
najkrajšo pot do pregleda. Z vidika bolnika pa je
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Modul spletno naročanje na preglede

Modul deluje tako, da uporabnik v ZIS določi
termine, na katere se lahko bolniki preko portala
naročijo na pregled. Določi se lahko poljubno število
in dolžino terminov.
Termin lahko bolnik rezervira kadarkoli in ni omejen
z delovnim časom ambulante. Dokler je termin
označen kot 'Prost', ga rezervira tako, da vpiše svoje
osebne podatke (nekateri podatki so obvezni).
Registracija na portalu ni obvezna, omogoča pa
hitrejšo rezervacijo, saj se osebni podatki že
samodejno vpišejo.

Ko je termin rezerviran, se v koledarju ZIS na tem
terminu izpišeta ime in priimek bolnika ter razlog
prihoda.
Preprosto je tudi prenaročanje, saj bolnik samostojno
odjavi rezerviran termin in se naroči na nov termin.
Vsakič, ko se termin približuje, je bolnik obveščen
preko e-pošte ali SMS. Ambulanta nastavi, koliko pred
terminom se bolnika obvesti.
Poleg naročanja na pregled, lahko uporabnik ZIS na
portal prenese aktualno obvestilo, npr. kdaj je
ambulanta zaprta, kdo nadomešča, na kaj morajo biti
bolniki pozorni pred prihodom ipd.

Slika 1 Na sliki se vidi rezerviran termin (rdeče obkrožen) in prost termin (vijolično obkrožen) v koledarju ZIS Hipokrat.

Slika 2 Prikaz zasedenih in prostih terminov na portalu.

Podatki kažejo, da imajo ambulante z novim
načinom naročanja na preglede in obrazce tudi do
50% manj klicev. Številni uporabniki, ki aktivno
promovirajo tovrsten sistem, poročajo o veliki

dodani vrednosti in poleg prihranjenega časa tudi o
zadovoljstvu bolnikov, ki so začeli uporabljati nove
funkcije.
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Modul spletno naročanje obrazcev

Poleg naročanja na pregled lahko bolnik naroči
zdravila, bolniški list ali napotnico ter spremlja
status naročila.
Bolnik naroči obrazec tako, da vpiše nekaj osebnih
podatkov (nekateri podatki so obvezni, sicer se
naročilo ne prenese v ambulanto) ter dopiše kaj
naroča.

V ZIS se prikaže opomba, da je bilo prejeto
naročilo. Na seznamu naročil je vključena možnost,
da se bolniku vrne sporočilo oziroma označi status
naročila.
Ko je naročilo za npr. zdravila obdelano, je bolnik
obveščen, da lahko prevzame zdravila v lekarni.

Slika 3 Na portalu so funkcije za naročilo obrazcev (na sliki rdeče obkroženo) na isti strani, kjer je koledar s termini.

Slika 4 Prikaz naročil na zdravila v ZIS Hipokrat.

Uporabniki pretežno uporabljajo funkcijo skupaj s
funkcijo spletnega naročanja. Učinki na
zmanjšanje števila klicev so podobni kot pri
funkciji spletnega naročanja. Uporabniki so
osnovno funkcijo modula, ki je v začetku
vključeval le možnost naročanja zdravil, lepo

sprejeli. Zavedajo se, da je učinkovitost funkcije
premo sorazmerna z aktivnostmi vključevanja
bolnikov v e-sodelovanje (letaki v čakalnici, hitra
povezava vidna na portalu, obvestilo na
telefonskem odzivniku, ustno usmerjanje bolnikov
na nove komunikacijske poti ipd.).
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Modul elektronska komunikacija

Z uvedbo varne elektronske komunikacije kot tretjega
modula, ki se nanaša na elektronsko sodelovanje, je bil
narejen velik korak za uporabnike, ki so vajeni
komuniciranja preko e-pošte. V primerjavi z e-pošto:
■

so sporočila arhivirana in urejena po bolnikih;

■

se nova sporočila odprejo hitro in
neposredno iz ZIS Hipokrat

■

je komunikacija varna in usklajena z zakonodajo
(velja za vsebino sporočil in za priloge).

Slika 5 Prikaz urejenih sporočil po imenih bolnikov na portalu.

Pisanje sporočila je preprosto, saj bolnik preko portala
ambulante klikne na gumb za pisanje sporočila. Ko je
sporočilo poslano, ga ambulanta prejme v t.i.
čakalnico sporočil in je o tem obveščena preko
opomnika.
Zdravstveni delavec ima možnost, da ustvari novo
sporočilo ali odgovori na prejeto sporočilo. V obeh

primerih se podatki o prejemniku / bolniku
samodejno izpolnijo in uporabniku ni potrebno
izgubljati časa z iskanjem pošte ali podatkov o
naslovniku.
Ko bolnik prejme sporočilo, je obveščen preko tudi
preko SMS oziroma e-pošte.
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Slika 6 Ustvarjanje novega sporočila s prenesenimi podatki iz ZIS.

Naprednejši uporabniki urejene komunikacije preko
elektronskih posvetov so povsem ukinili uporabo epošte in poročajo, da imajo na ta način končno pregled
nad komunikacijo z vsakim bolnikom in ne izgubljajo
več časa z iskanjem posameznih elektronski sporočil
za vsakega bolnika posebej.
Modul video posvet

Tehnologija video in avdio posvetov nudi
zdravstvenim delavcem varno in tehnološko napredno
rešitev za obravnavo bolnikov na daljavo. Gre za
modul, preko katerega lahko splošni zdravniki,
pediatri, ginekologi, terapevti in drugi specialisti
opravijo različne preglede, konzultacije ali kontrole.
Modul omogoča video in/ali avdio posvet, na
računalnikih in na mobilnih napravah, kar opolnomoči
zdravnike, ki želijo svoje bolnike zdraviti, in bolnike,
katerim ni potrebno osebno do zdravnika.
Uporabnik ZIS v program vpiše podatke bolnika
oziroma preveri in dopolni, če obstoječi podatki niso
popolni (obvezen podatek je tudi e-pošta in GSM
številka).

Rešitev je bila razvita med epidemijo COVID 19.
Zanimanje je bilo veliko, saj so tako ambulante kot
bolniki prepoznali prednost te vrste komunikacije na
daljavo, ker vseeno omogoča najboljši približek
osebnemu stiku.

Zaključek
Ugotavljamo, da se ustanove, ki bolj poznajo rešitve
namenjene dvigu produktivnosti, prej odločajo za
posodobitev informacijskega sistema z integriranimi
programskimi rešitvami. Pri tem pa velikokrat
zmanjka zagona za morebitno reorganizacijo delovnih
procesov in navad ter za promocijo modernih rešitev,
saj to zahteva veliko energije in odločnosti vodstva.
Samo tako lahko tudi bolniki prepoznajo prednosti in
jih začnejo uporabljati.
Ostajajo še priložnosti za izboljšanje posameznih
funkcij, da bodo optimizirale delo in zmanjšale število
klikov zdravstvenega osebja, ki se bo lahko posvetilo
delu z bolniki.

Nato lahko v koledarju ZIS naroči bolnika na ustrezen
termin. 15 minut pred terminom je možna
vzpostavitev povezave, ki se sproži preko enega klika
iz koledarja.
Druga možnost je takojšnja aktivacija povezave tako,
da se to sproži neposredno iz podatkov o bolniku v
ZIS. Bolnik ob aktivaciji prejme povezavo do video
posveta in se na ta način poveže.
published by / izdalo SDMI  http://www.sdmi.si/
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 Prispevek s kongresa MI'2020

Andrej Sovič1, Stanislav Ostanek2, Ana Zamrnik Kolenbrand3

HIPOKRAT EZZ
digitalni zapis obravnave bolnika

Povzetek. Hipokrat EZZ je rezultat večletnega pridobivanja izkušenj in predlogov v sodelovanju z ekipo
zdravnikov različnih dejavnosti in pomeni tehnološki preboj na področju informatizacije zdravstva. Dolga leta je
bila v ospredju papirna zdravstvena kartoteka, ki fizično zavzame veliko prostora. Hipokrat EZZ nadomešča
papirno kartoteko in je zasnovan tako, da je prehod za delo zdravstvenega osebja čim bolj enostaven, saj so
razporeda že navajeni. Prijazen, sodoben ter predvsem pregleden uporabniški vmesnik, ki omogoča enkratni vnos
podatkov, kar pripomore k preprosti in hitri uporabi. Zdravniki lahko več svojega časa znotraj obravnave posvetijo
pacientu, saj je delo z računalnikom optimizirano. Program omogoča pripravo različnih predlog obravnav, ki jih
lahko uporabniki nastavijo sami in so prilagojene njihovemu načinu dela. Oblikovanje ambulantnega izvida, kot
osrednjega dokumenta obravnave bolnika, je enostavno, saj ima zdravnik na enem mestu na voljo vse informacije,
ki jih potrebuje. Z uporabo Hipokrat EZZ je delovni proces v ambulanti optimalno podprt in digitaliziran.

HIPOKRAT EZZ
digital record of patient treatment
Abstract. “Hipokrat EZZ” is a result of many years of experience, feedback, and partnership between List d.o.o.
and medical doctors from different healthcare areas. It brings a technological breakthrough in healthcare
digitalization. For many years, medical doctors have been using health records in paper form, which take up a lot
of space, but on the other hand they could see more information in one place. “Hipokrat EZZ” replaces paper
files and is designed in a way to make the transition for healthcare professionals as straightforward as possible,
because it imitates the order they have been accustomed to. Its friendly, modern and above all transparent user
interface enables a single input of data, all contributing to a simple and quick utilization. Now the doctors and
other healthcare professionals can dedicate more of their time to the patient rather than on entering the data, all
thanks to the optimization of computer process. “Hipokrat EZZ” enables the creation of templates which follow
the medical process for different clinical paths. The focus is set on the composition of the discharge letter which
includes all information in one place, and it offers the possibility to view and insert the data from different sources.
“Hipokrat EZZ” is a big step towards the complete Electronic Health Record.
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Uvod
Delo zdravnikov v zadnjem času, poleg nudenja
zdravstvene oskrbe, obsega tudi vedno več
administracije, uporabe računalnika in zbiranja
podatkov za razne evidence. V želji zmanjšati obseg
dela z računalnikom, mora biti informacijski sistem
učinkovit, pregleden in uporaben pomočnik pri delu
zdravnika. Hipokrat EZZ olajša delo zdravniku, saj
lahko zaradi manj klikov svoj čas kvalitetnejše nameni
obravnavi bolnika.
Zdravstvena kartoteka oziroma zdravstveni karton je
zgodovinska knjiga zdravja bolnika, zato je dobro, da
ima čim manj pomanjkljivosti. Nanjo se namreč
zdravstveni delavci opirajo, zanašajo in, skladno z
zapisanim, obravnavajo bolnike. Ker vsebuje
občutljive podatke, so pravila o njeni rabi in vpogledu
vanjo natančno določena, prav tako pa so določene
tudi obveznosti zdravnikov in bolnikov.
Velika večina zdravnikov ima še danes papirnate
kartoteke, ki v fizični obliki zavzamejo veliko
prostora. Če bi imeli celovit e-zdravstveni zapis
bolnika, bi enostavneje preverili pretekle zdravstvene
težave in optimizirali svoje delo. Glede na dolgoletno
uporabo in razširjenost papirnih kartotek v
ambulantah lahko sklepamo, da so le te bile takrat
primerno in strokovno oblikovane, s tem pa so
omogočale zdravnikom kvalitetni pregled nad
obravnavo bolnika v ambulanti. Hipokrat EZZ smo
zasnovali na temeljih procesa dela v ambulanti in s
tem povezanega spremljanja raznih podatkov.
Tehnološki napredek nam je omogočil uporabo
sodobnih tehnologij za podporo in izboljšanje
medicinskih delovnih procesov ter obravnave
bolnika. S tem smo zagotovili moderen, pregleden in
zdravstvenemu osebju prijazen uporabniški vmesnik.
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za različna področja. Da bi omogočili boljšo
uporabniško izkušnjo, smo si pri razvijanju aplikacije
pomagali tudi s temi analizami. V času razvoja
aplikacije smo se večkrat srečali z zdravniki različnih
področij, ki so nas usmerjali s svojimi predlogi in
kritikami.
Vse informacije na enem mestu

Hipokrat EZZ – elektronski zdravstveni zapis je zelo
širok pojem, ki ne zajema samo e-Kartoteke bolnika,
ampak je celovit informacijski sistem za podporo dela
z bolnikom, diagnostiko in terapijo, vodenje
zdravljenja ter obračun storitev. Ob vse bolj
kompleksnem procesu dela v ambulantah, povezavi s
številnimi podsistemi eZdravja ter številnimi
dodatnimi komponentami, ki omogočajo delo, so te
obrobne informacije ključne za uspešno delovanje
ambulante. Tako so na domačem zaslonu ambulante
vedno prikazane ključne informacije, ki omogočajo
optimizacijo in avtomatizacijo administrativnih in
strokovno zdravstvenih opravilih. Domači zaslon je
vstopna točka vsakega uporabnika aplikacije Hipokrat
EZZ in bi ga lahko poimenovali tudi informacijska
tabla za uporabnika, na kateri se lahko prikazuje:
■ seznam naročenih bolnikov na obravnavo iz
urnika, ki omogoča tudi varno spletno naročanje
na proste termine;
■ seznam bolnikov, ki so trenutno v
obravnavi/čakalnica;
■ fleksibilen seznam vseh obravnavanih bolnikov z
možnostjo nastavljanja različnih filtrov;
■ seznam vseh neavtoriziranih laboratorijskih
izvidov bolnikov;
■ informacije o stanju sistema in podatke o
prijavljenem uporabniku.

Hipokrat EZZ omogoča izvajalcem zdravstvenih
storitev zbiranje povzetkov zdravstvenih evidenc
bolnika, poročanje o rezultatih, vnos naročil in
podporo odločanju ter izjemno fleksibilnost pri
povezavi do podsistemov.

Hipokrat EZZ
Pri razvoju Hipokrat EZZ smo izhajali iz predlogov
izvajalcev, želje po optimizaciji delovnega procesa v
ambulanti ter tudi iz lastnih izkušenj v službi za
podporo strankam. Od začetka projekta eZdravje je
večji del podpore in pomoči strankam namenjen prav
vsebinam eZdravja. To je pravzaprav razumljivo, saj
se je obseg vsebin z leti zelo razširil. Vsako leto
pripravimo podrobno analizo naših stikov z izvajalci,
kjer spremljamo količino, vsebino ter trajanje stikov

Slika 1 Ostala pomembna obvestila za uporabnika:
nepotrjeni računi FURS, nezaključene obravnave bolnikov,
neposlani eRačuni na UJP, neposlani eRecepti, šifranti, ki
so neposodobljeni, informacije o certifikatih, ki so pred
iztekom ali so pretekli, neposlani eBOL v OnLine sistem,
naročene eNapotnice ter eBOL preko portala za
eNaročanje.

Izbira bolnika iz katerega koli seznama na domačem
zaslonu pomeni odpiranje e-Kartoteke izbranega
bolnika.
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e – Kartoteka obravnav bolnika

Elektronski zdravstveni zapis (EZZ) v primerjavi s
tiskano različico kartoteke, zdravnikom omogoča
učinkovitejše zbiranje in sledenje podatkom o
bolnikovem zdravstvenem stanju. Da lahko vse to

zagotavlja, mora biti pregleden ter opremljen z
ustreznimi informacijami, ki so potrebne za
obravnavo bolnika.

Slika 2 e-Kartoteka obravnav bolnika.

Kot je razvidno iz slike 2, izhaja e-kartoteka bolnika iz
papirne kartoteke. Razvrstitev ključnih informacij na
e-kartoteki je prilagodljiva uporabnikovim željam.
Hipokrat EZZ omogoča hkratni vpogled v vse
ambulantne obravnave bolnika, za katere je uporabnik
pooblaščen. Ključne informacije e-Kartoteke bolnika
so:
■
■
■
■
■
■
■
■

datum in ura obravnave;
zdravnik in enota, v kateri je bil obravnavan;
podrobni finančno/statistični podatki o obravnavi;
pregled obračunanih storitev na obravnavi;
izvid/Anamneza/Status
diagnoze na obravnavi
predpisani eRecepti s terapijo
podatki o izdanih ostalih obrazci na dan obravnave
[eBOL, DN, DN za FT, MP, Nalog za prevoz,
..itd]

S tem načinom prikaza lahko uporabnik/zdravnik na
hitro preleti zgodovino obravnav bolnika, brez
odpiranja papirne kartoteke in brskanja po množici
prilog, ki se nahajajo v kartoteki. Z uporabo Hipokrat
EZZ
je
zagotovljeno
zmanjšanje
obsega
administrativnega dela.
Vsekakor pa samo prikaz pregledne e-Kartoteke
bolnika še ni dovolj za optimalno obravnavo v
ambulanti. Pomembna faza obravnave je enostaven
vnos administrativnih in strokovno zdravstvenih
podatkov obravnave. S pomočjo aplikacije lahko
uporabnik hitro vnese ključne podatke obravnave, ki

se varno shranijo v e-Kartoteko in bodo na voljo na
naslednji obravnavi.
Predloge obravnav / Hitre obravnave

Za hiter in enostaven vnos najbolj pogostih tipov
obravnav, se lahko uporabi različne predloge
obravnav. Le-te si lahko uporabniki nastavijo sami in
si s tem omogočijo vnos v naprej določenih
parametrov obravnave. S takšnim načinom vnosa
podatkov
obravnave
se
bistveno
skrajša
administrativni vnos pomembnih podatkov za
zaključek obravnave.
Strukturiran izvid v Hipokrat EZZ

Izjemno pomemben del posamezne obravnave
bolnika je oblikovanje izvida ambulantnega pregleda.
Zdravniku, ki je ključni zdravstveni delavec za
pripravo tega dokumenta, smo poskušali ustvariti
okolje, ki mu omogoča hiter dostop do vseh ključnih
informacij zdravstvenega stanja bolnika v obravnavi.
Z vsemi temi informacijami na enem mestu, lahko
zdravniku zagotovimo hitro in kakovostno pripravo
ambulantnega izvida, ob tem pa pozornost še vedno
namenja bolniku in ne toliko tehnični pripravi izvida.
Za lažjo pripravo ambulantnega izvida je v Hipokrat
EZZ - Izvid integrirana povezava s hrbtenico
eZdravja. Dandanes si ne moremo predstavljati
informacijskega sistema, ki ne bi bil po povezan s
slovenskim centralnim sistemom eZdravja. V izvidu je
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izvedena integracija s Centralnim registrom podatkov
o pacientih (CRPP), kamor zdravstveno osebje pošilja
ključne zdravstvene podatke bolnikov (kronične
bolezni, stalna terapija, cepljenja, alergije,…), izvide,
poročila ter ostale dokumente. Za svoje bolnike lahko
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zdravnik preveri tudi Povzetek podatkov o pacientu
(PPoP), izvide in ostale dokumente, ki so jih
posredovali drugi zdravstveni delavci. Vse to je na
voljo zdravniku pri pripravi ambulantnega izvida.

Slika 3 Na sliki je del okna za pripravo izvida. Na desni strani zaslona ima zdravnik neposreden vpogled v CRPP in si lahko z zdravstveno
dokumentacijo bolnika pomaga pri pripravi izvida (slika 4).

Direktni vpogled v CRPP je samo ena od možnosti
zdravnika, s katero si lahko pomaga in olajša pisanje
ambulantnega izvida. Druga takšna funkcionalnost je
hitri pregled preteklih izvidov bolnika v tej enoti ali v
vseh enotah ustanove. S pregledom starih izvidov
lahko zdravnik na optimalen način pregleda stare
ambulantne obravnave, ki prav tako vsebujejo
pomembne informacije za pripravo ambulantnega
izvida. Omogočena je funkcija kopiranja besedila iz
preteklega izvida ali iz izvida iz CRPP. Na ta način si
zdravnik lahko prihrani ogromno časa pri pripravi in
oblikovanju ambulantnega izvida.
Pri pripravi izvida so zdravniku na voljo seveda tudi
podatki in informacije trenutne obravnave, ki jih

enostavno prenese na izvid: Diagnoze trenutnega
obiska, vse dosedanje diagnoze in kronične diagnoze;
■ predpisana terapija eRecept ter vsa zdravila
kronične oziroma stalne terapije;
■ podrobni finančno/statistični podatki o obravnavi;
■ vsi podatki o izdanih obrazcih na dan obravnave;
■ sinonimi oziroma predloge za lažje in hitrejše
oblikovanje tipskih izvidov;
■ podatki o cepljenjih za obravnavanega bolnika
■ morebitni izvidi ostalih diagnostičnih aparatov, ki
so integrirani z informacijskim sistemom Hipokrat
EZZ
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Slika 4 Zaslonska slika prikazuje podatke obravnave in pretekle izvide, kar lahko uporabimo pri oblikovanju izvida trenutne obravnave.

Prehod na brezpapirno poslovanje – MIKROCOP
d.o.o. - InDoc EDGE

možnosti zbiranja podatkov. Dušan Baraga, dr.med.,
spec. spl. med.

Z uporabo Hipokrat EZZ in integracijske rešitve
podjetja MIKROCOP d.o.o. uporabniku zagotovimo
digitalizacijo
poslovanja,
informatizacijo
in
avtomatizacijo poslovnih procesov ter vzpostavitev
centralizirane elektronske hrambe dokumentov z
uporabo certificiranih rešitev InDoc EDGE. Ob večji
varnosti
poslovanja,
zagotovljeni
skladnosti
upravljanja dokumentov in izvajanju procesov z
zakonodajo, lahko v celoti izkoristimo priložnosti
digitalizacije poslovanja. Na ta način bodo kartotečne
omare lahko postale preteklost in ne glavni inventar v
prostorih ambulante.

Do sedaj imamo s programom zelo dobre izkušnje.
Mislim, da tudi z obračunavanjem in pošiljanjem
računov konec meseca ne bom imela posebnih težav.
Hipokrat EZZ je verzija, ki je zelo pregledna in
uporabna. Ana Zamrnik Kolenbrand, dr.med., spec. spl.
med.

Mnenja zadovoljnih uporabnikov

Kot sem že zapisal sem sedaj nad strukturo programa
zelo zadovoljen saj nekako odraža delo s papirno
kartoteko in jo izboljša v smislu boljše preglednosti in

Program Hipokrat EZZ gre definitivno v pravo smer
in jaz sem zadovoljen, je odziven, hiter, lep dizajn.
Zelo mi je všeč preglednost, lep pregled preteklih
izvidov v izvidu, prenos izvidov iz CRPP, jaz sem zelo
zadovoljen, žal pa še ni vseh funkcij v njem, potem bi
bila to že sedaj čista zmaga. Sašo Žitnik, dr.med., spec. spl.
med.
Sicer lahko rečem, da sem sedaj po več mesečni
uporabi novega programa zelo zadovoljen. Težko bi
ga več ne uporabljal. Tako da menim, da ste na pravi
poti. Stanislav Ostanek, dr.med., spec. spl. med.
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Zaključek
Sodobne tehnologije in digitalizacija poslovanja lahko
bistveno pripomorejo k razvoju slovenskega
zdravstva, predvsem v fazi boljše podpore
strokovnemu zdravniškemu delu v ambulanti. Zato
članek povzema vsebine iz Hipokrat EZZ, ki so
predvsem namenjene podpori zdravnika pri delu in
odločanju. Vsekakor pa Hipokrat EZZ ponuja tudi
vse ostale funkcionalnosti, ki so danes samoumevne
za delovanje procesov v zdravstvu:
■ omogoča vodenje evidence opravljenega dela,
izračunava njegovo ceno, izdela račune ter vsa
potrebna dnevna, mesečna oziroma letna poročila;
■ omogoča povezavo in komunikacijo z OnLine
sistemom ZZZS in zagotavlja vse funkcionalnosti
povezane z njim;
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■ omogoča povezavo in komunikacijo z vsemi
projekti eZdravja in zagotavlja vse funkcionalnosti
povezane z njimi (eNaročanje, eRecept, eRCO,
eTriaža, Referenčne ambulante);
■ ima razvite specialne module za obravnavo
bolnikov na sekundarnem nivoju (eKarton MDPŠ,
modul za Referenčno ambulanto, modul za
Patronažno varstvo in nego, modula za spremljanje
sistematike predšolskih in šolskih otrok ... itd.);
■ integrirana je povezava za naročanje v vse vrste
oddaljenih laboratorijev (L@Bis, Kobis..);
■ omogoča povezavo in komunikacijo z raznimi
radiološkimi
diagnostičnimi
aparati
(INTEREXPORT d.o.o., SCORPIO IT d.o.o. ISSA);
■ napredne rešitve eNaročanja ter varne
komunikacije med bolnikom in zdravnikom za
naročanje eReceptov, eBol ter ePosvet.
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Jurij Šorli, Marko Oberstar, Urša Presekar: ETTL – nuja v sodobni obravnavi bolnika

 Povzetek s kongresa MI'2020

Jurij Šorli, Marko Oberstar, Urša Presekar

ETTL - nuja v sodobni obravnavi bolnika
Povzetek. Naš vsakdan je prežet s tako imenovanimi pametnimi napravami. Oglasi nas prepričujejo, kako nam
digitalizacija olajšuje življenje. Ko pa o teh procesih pričnemo govoriti v zdravstvu, takoj na plano pridejo strahovi
o možnih izgubah podatkov, nestabilnosti sistema in številni drugi, s katerimi se zagovarja dobri stari papir.
COVID-19 in pandemija povezana z njim je še dodatno pokazal pomen brezpapirnega delovanja zdravstvenega
sistema. Prenos informacij iz čistega v nečisti prostor po elektronskih medijih lahko poteka nemoteno med tem,
ko se pojavljajo težave pri zagotavljanju varnosti pred prenosom okužbe pri prehajanju papirnate dokumentacije.
Temperaturne liste so v osnovi zapisi z navodili za obravnavo bolnika. Zaradi kompleksnosti dokumenta in
zgodovinske navezanosti na način njegove uporabe je njegova digitalizacija zelo zahtevna. ETTL bi moral postati
osnovna platforma za obravnavo bolnika, na kateri se zbirajo vsi podatki bolnika. Zgolj prenos zapisa iz papirja na
računalnik ne sme biti osnovni namen uvedbe ETTL, zato je pred uvedbo nujno poznavanje vseh procesov, ki jih
temperaturna lista združuje. ETTL mora omogočati avtomatizacijo določenih procesov in s tem razbremenjevanja
zaposlenih, hkrati z doseganjem večje varnosti tako za bolnika, kakor tudi za zaposlene. Šele, ko dosežemo
zadostno zanesljivost delovanja ETTL nam ta lahko predstavlja podlago za časovno in finančno optimizacijo
procesov.
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 Prispevek s kongresa MI'2020

Trajče Iliev 1, Peter Požun2 in Nejc Lamovšek2

Beleženje zdravstvenega stanja zaposlenih, statusa kadra
in postelj v UKC Ljubljana v času epidemije
Povzetek. Obvladovanje kadrovskih, prostorskih in materialnih virov v času izrednih razmer predstavlja
pomembo funkcijo vodstva zdravstvene ali socialne ustanove. To je še posebej pomembno v velikih organizacijah,
kot so univerzitetne bolnišnice, kjer je potrebno hitro in učinkovito prilagajanje resursov hitro spreminjajočim se
situacijam. V ta namen je bila razvita spletna aplikacija za vnos podatkov in pripravo poročil.

Recording the health status of employees, the status of
staff and beds in the UMC Ljubljana during the epidemic
Abstract. Management of human, spatial and equipment resources during emergencies is an important function
of the management of a healthcare or social institution. This is especially important in large organizations such as
university hospitals, where resources need to be adapted quickly and efficiently to rapidly changing situations. For
this purpose, a web application for data entry, report preparation was developed.
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Uvod
Obvladovanje kadrovskih, prostorskih in materialnih
virov v času izrednih razmer predstavlja pomembo
funkcijo vodstva zdravstvene ali socialne ustanove.
To je še posebej pomembno v velikih organizacijah,
kot so univerzitetne bolnišnice, kjer je potrebno hitro
in
učinkovito
prilagajanje
resursov
hitro
spreminjajočim se situacijam. V ta namen je bila
razvita spletna aplikacija za vnos podatkov in pripravo
poročil.
Informacije, ki jih vodstvo potrebuje, so podatki o
kadrih, številu prisotnih na delu (po profilih), številu
razpoložljivih doma, številu »izločenih« (bolni,
karantena,…) ter razpoložljivosti posteljnih kapacitet
po kategorijah zahtevnosti (navadna nega, intenzivna
nega, intenzivna terapija).
Vodstvo se je soočalo z izzivom, saj zgoraj navedeni
podatki niso bili hitro dostopni v elektronski obliki.

Obstoječi poročevalski sistemi za želene podatke so
bili nepovezani in neuporabni, zato je bilo potrebno
najti učinkovit način hitrega poročanja, ki bo prijazen
uporabnikom, enostaven za uporabo, poleg tega pa bo
zanesljiv in ažuren.
Pripravili smo spletno aplikacijo, ki omogoča sprotni
vnos podatkov in njihovo obdelavo, kot tudi tabelarni
in grafični prikaz.
Nalogo je prevzelo podjetje LIST d.o.o., Ljubljana,
ker večji del UKC Ljubljana uporablja njihov
zdravstveni informacijski sistem. Za razvoj in
testiranje je bilo na razpolago 10 dni.
Na strani naročnika je bilo potrebno izdelati šifrant
organizacijskih enot, določiti skrbnike vnosa ter
določiti način pooblaščanja vnašalcev podatkov.
Posebej je bilo potrebno določiti definicije stanj, ki se
poročajo.
Podatki o kadrovskih virih:

Naslednji podatki so zadevali spremljanje
zdravstvenega stanja zaposlenih. Na podlagi Odredbe
o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (1) je
Ministrstvo za zdravje izdalo obvezno navodilo vsem
izvajalcem zdravstvene dejavnosti na območju
Republike Slovenije za vsakodnevno spremljanje
zdravstvenega stanja zaposlenih ob prihodu na delo z
namenom preprečitve vnosa z virusom SARS-CoV-2
(COVID-19) med zdravstveno osebje in paciente v
zdravstvene ustanove. Vodstvo je želelo spremljati
podatke o številu simptomatskih zaposlenih ter
nadzorovati izvajanja navodil.

■ na delu: dejansko prisotni zaposleni (vse izmene,
NZV);
■ doma na poziv: zaposleni na koriščenju prostih ur,
letnem dopustu ali čakanju na delo;
■ ostali: zaposleni, ki jih iz različnih razlogov ni
mogoče razporediti na delo (bolniška, porodniška,
izolacija, prerazporejeni,..).

Ob izbruhu epidemije COVID -19 je bila potreba po
teh podatkih nenadna, zato se je uvedlo poročanje
preko tabel v Excelu. Vsaka organizacijska enota
(oddelek, ambulanta) je poročala višjemu
organizacijskemu nivoju. Tam so podatke združevali
v skupno tabelo in jo posredovali dalje, kjer so
podatke organizacijskih enot (OE) združili (prepisali)
v skupno tabelo.

Za vse kategorije: podatki o praznih in zasedenih
posteljah.

Osnovnih poročevalskih enot v UKCL je 119, te
poročajo 26 nadrejenim enotam in le te nato upravi
zavoda.

Izdelava aplikacije

Proces je bil dolgotrajen, pojavljalo se je obilo napak,
predvsem pa prepisovanja številk, kar je vodilo v
napačne informacije, ki so zamujale in niso dajale
natančne slike o stanju v zavodu. Zbiranje podatkov
po načinu ustnega ali papirnega poročanja je
zamudno, možnost napak je velika, združevanje
podatkov v celovito informacijo pa zamudno.

Posteljne kapacitete:
■ navadne postelje;
■ postelje na enotah intenzivne nege;
■ postelje na enotah intenzivne terapije.

Podatki o zdravstvenem stanju zaposlenih:
■ število prisotnih;
■ število zaposlenih s simptomi;
■ število vseh zaposlenih, katerih stanje se je
spremljalo.

Za izdelavo spletne aplikacije je bila postavljena
platforma za hiter razvoj poslovnih aplikacij po agilni
metodologiji - rapid application development (RAD).
Program je sestavljen iz več vnosnih obrazcev za
poročanje o:
■ kadrih;
■ posteljah;
■ zdravstvenem stanju.
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Za poročanje o kadrovskih virih je na razpolago 6
obrazcev za različne poklicne skupine.

Slika 1 Obrazec za poročanje o zdravnikih.
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Šifranti

Uporabniške vloge in pooblastila so sledili drevesni
strukturi organizacije UKCL. Za vsako osnovno
poročevalsko enoto se lahko določi enega ali več
poročevalcev, ki imajo omejen dostop samo do te
izbrane enote. Nadrejene enote (klinike oz. druge
službe) lahko imajo enega ali več skrbnikov, ki lahko
vpisujejo poročevalce za pripadajoče organizacijske
enote.
Napreden varnostni modul omogoča, da za različne
vloge nastavimo različne omejitve glede na enote in
časovne omejitve za urejanje podatkov. Poročevalci
lahko vpisujejo podatke samo za tekoči dan do 10.
ure, skrbniki klinike pa lahko podatke urejajo do 11.
ure. Nadaljnje popravke lahko naredijo samo glavni
skrbniki aplikacije.
Poročila

Na podlagi vpisanih podatkov se pripravljajo poročila
v obliki vrtilnih tabel, ki so primerne za izvoz in
nadaljnje poročanje zunanjim institucijam.

Slika 2 Obrazec za poročanje o zdravstvenem stanju
zaposlenih.

Slika 3 Poročilo o razpoložljivih posteljnih kapacitetah.
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Slika 4 Poročilo o zdravstvenem stanju zaposlenih.

Slika 5 Poročilo o kadrovskih virih.

Uporabniška izkušnja

pošte. Dostop do končnih poročil so imeli le skrbniki
aplikacije in vodstvo UKCL.

Konec marca 2020 so vse OE v UKCL prejele dopis,
da vodstvo posamezne OE imenuje skrbnike
aplikacije. Skrbniki aplikacije na ravni posameznih OE
so skrbeli za določitev in vpis poročevalcev v
aplikacijo, kateri so bili zadolženi za vnos podatkov.
Zaradi lažje in učinkovitejše vpeljave sistema aplikacije
je vodstvo UKCL imenovalo tudi glavnega skrbnika
aplikacije, ki je uporabnikom na ravni celotne
ustanove nudil pomoč pri uporabi aplikacije. Zaradi
ukrepov ob epidemiji je bila z njim možna le virtualna
komunikacija, tj. stik preko telefona in elektronske

Testiranje aplikacije se je v UKCL začelo 1. aprila 2020
in je bilo, zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji,
omejeno na 3 dni. Začetna faza testiranja je bila
namenjena odpravi spodaj navedenih težav, ki jih
lahko razdelimo v 3 skupine:
■ omejen dostop do aplikacije;
■ onemogočen prvi vpis v aplikacijo;
■ nerazumevanje navodil glede vpisa podatkov v
sistem.
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V fazi testiranja aplikacije je bilo ugotovljeno, da
nekateri uporabniki na službenih računalnikih nimajo
dostopa do spletne strani za vpis v aplikacijo. Težava
je bila v sinhronizaciji med domenama, saj je bil
strežnik registriran v novi domeni, večina službenih
računalnikov pa še vedno v stari. S pomočjo
informacijsko tehnične službe UKCL je bil
postopoma vsem uporabnikom na službenih
računalnikih omogočen dostop do aplikacije. Pri vpisu
v sistem so uporabniki največkrat napačno razumeli
navodilo glede prvega vpisa v sistem in oblikovanja
gesla. Telefonsko so prejeli točna navodila ter pomoč
pri ponastavitvi gesla, če so ga večkrat napačno vpisali.
Pri vpisovanju podatkov o spremljanju zdravstvenega
stanja zaposlenih so uporabniki imeli težave z
razumevanje definicije o časovnem okviru vpisovanja
podatkov. Podatki o spremljanju zdravstvenega stanja
zaposleni, ki so se vpisovali v tekoči dan, so se namreč
nanašali na preteklih 24 ur. Prav tako uporabniki
mnogokrat niso razumeli razlike med vpisovanjem
števila zaposlenih, ki so na delu, doma na poziv in
uvrščeni med ostale. Uporabniki, ki so se srečali z
omenjenimi težavami, so prejeli podrobnejša navodila
in razlago. Za lažjo uporabo je bila v spletno aplikacijo
dodana legenda vpisovanja posameznih postavk..
Izkazalo se je, da je bilo veliko začetnih težav
povezanih s površnim branjem navodil. Uporabniki
aplikacije v primeru težav najprej stopijo v stik z
glavnim skrbnikom v UKCL, ta pa le v primeru
kompleksnejših težav kontaktira zunanjega izvajalca.
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Glede na raziskave na področju vpeljave
informacijskih sistemov v zdravstvu, je tudi v tem
primeru za uspešno vpeljavo novosti bilo potrebno
dobro sodelovanje med vsemi vpletenimi deležniki
(2).
Aplikacija je bila v uporabi do 31.5.2020, ko se je
zaradi izboljšanja epidemiološkega položaja začasno
prenehala uporabljati. Zaradi povečevanja števila
okuženih s Covid-19 v Sloveniji, se je ponovno
aktivirala v začetku meseca julija (7.7.2020). Aplikacija
je septembra 2020 še vedno v uporabi.

Zaključek

Izjemne razmere zahtevajo tudi izjemno aktivnost in
sodelovanje. V sodelovanju več partnerjev je bil v
kratkem času uspešno vzpostavljen dobro delujoč,
enostaven, natančen in zanesljiv sistem poročanja
želenih podatkov vodstvu zavoda, ki jih le ta potrebuje
za obvladovanje situacij v kriznih razmerah.
Reference
1.
2.

Ul. RS: Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike.
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Peter Požun, Jurij Rejec: Spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih

 Prispevek s kongresa MI'2020

Peter Požun, Jurij Rejec

COVID-19 spletna aplikacija; spremljanje zdravstvenega
stanja zaposlenih
Povzetek. Za zmanjševanje hitrosti prenosa respiratornih virusov je pomembno pravočasno ukrepanje z
omejitvijo stikov potencialno okužene osebe z drugimi. To še posebej velja za zdravstvene delavce, ki pri svojem
delu prihajajo v stik s pacienti. Z namenom preprečitve vnosa virusa med zdravstveno osebje in paciente v
zdravstvenih ustanovah je Ministrstvo za zdravje ob razglasitvi epidemije COVID-19 izdalo obvezno navodilo
izvajalcem zdravstvene dejavnosti o vsakodnevnem spremljanju zdravstvenega stanja zaposlenih. Zdravstvene
ustanove so v ta namen vpeljale postopke dnevnega sporočanja osnovnih podatkov o simptomih in bolezenskih
znakih povezanih z okužbo. Za namen hitrega in enostavnega poročanja je bila razvita aplikacija za spremljanje
zdravstvenega stanja zaposlenih. Aplikacija zamenjuje papirnate obrazce z vnosom podatkov neposredno v
informacijski sistem. Prilagojena je za uporabo na širokem spektru naprav s posebnim poudarkom na varovanju
osebnih podatkov. Z uporabo aplikacije se je mogoče izogniti situacijam, ko zaposleni s simptomi pride na delovno
mesto in lažje organizirati delo.

COVID-19 web application; Helping employees report
their health status
Abstract. Early action and contact tracing reduces the rate at which respiratory infections spread. This early
action is particularly important in healthcare institutions. When Slovenian Ministry of Health declared COVID-19
epidemic, it also mandated daily self-check for healthcare personnel, in order to reduce the rate of spread. In
response, healthcare institutions implemented procedures for daily reporting of employee symptoms. We have
developed a mobile application to speed up the reporting process and enable faster response. It supports a wide
range of devices with emphasis on personal data protection. It directly replaces paper forms. Use of this application
helps avoid situations when symptomatic healthcare workers come to work while also enabling easier work
organization.
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Uvod
Okužbe, povezane z zdravstvenim varstvom, so po
vsem svetu prepoznane kot pomemben
javnozdravstveni problem in so vse bolj zanimive za
politike, paciente in javnost.1
V primeru prisotnih simptomov in bolezenskih
znakov oziroma suma na okužbo s COVID-19 je zelo
pomembno pravočasno ukrepanje z omejitvijo stika
potencialno okužene osebe z drugimi. To še posebej
velja za zdravstvene delavce, ki pri svojem delu
prihajajo v stik oziroma bližino pacientov, ki spadajo
med ogrožene skupine.
Koronavirusna bolezen 2019 predstavlja zdravstveno
tveganje za zdravje pri delu. Več sto tisoč
zdravstvenih delavcev je že okuženih, predvsem v
ZDA, Indiji, na Kitajskem. Zato je prednostna naloga
preprečevanje prenosa nalezljive bolezni znotraj
bolnišnice. Načelo nič poklicne okužbe ostaja
dosegljiv cilj, h kateremu si morajo prizadevati vsi
zdravstveni sistemi ob morebitni pandemiji.2
Na podlagi »Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike
Slovenije«1 je Ministrstvo za zdravje, z namenom
preprečitve vnosa virusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
med zdravstveno, vsem izvajalcem zdravstvene
dejavnosti na območju Republike Slovenije izdalo
obvezno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih
ob prihodu na delo.
Izkušnje iz držav, ki so se v preteklosti že soočila s
podobnimi tveganji (SARS, MERS) govorijo da je
najpomembnejše stalno in skrbno spremljanje
zdravstvenega stanja zaposlenih. Tehnološko razvite
države so uvedle tudi tukaj sodobne komunikacijske
metode, oziroma razvile aplikacije za predhodno
javljanje. Tu je prednjačil Singapur, ki je uvedel
dvakrat dnevno merjenje temperature in javljanje v
aplikacijo, ki jo je razvila vlada.
Dvakrat dnevno spremljanje temperature vseh
zdravstvenih delavcev je obvezno, da se prepoznajo
bolniki in prepreči širjenje bolezni v bolnišnici. Z
uporabo vladno razvite informacijske platforme
(form.gov.sg) lahko zdravstveni delavci na daljavo in
varno beležijo svoje osebne podatke in zapise
temperature, tudi kadar niso v službi. Zdravstveni
delavci, katerih zabeleženi odčitki temperature so višji
od 37,5 stopinj Celzija, bodo javljeni v bolnišnično
klinično epidemiološko službo za nadaljnjo oceno. Ta
priročnost izboljšuje skladnost in omogoča

konsolidacijo in analizo
epidemiološke trende.4
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podatkov

glede

na

Zdravstvene ustanove so v ta namen vpeljale
postopke rednega dnevnega sporočanja osnovnih
podatkov o simptomih in bolezenskih znakih
povezanih s COVID-19, večinoma na papirnih
obrazcih.
Z namenom hitrega in enostavnega poročanja je bila,
ob sodelovanju strokovnjakov z različnih področij,
razvita aplikacija »Spremljanje zdravstvenega stanja
zaposlenih«.

Aplikacija
Doseči želmo poenostavitev in pohitritev postopka
sporočanja simptomov, ki bi lahko kazali na sum na
okužbo s SARS-CoV-2 ter možnost pravočasnega
odziva nadrejenega.
Uporabniki izpolnijo vprašalnik, ki se obdela na
podlagi kriterijev tveganja. V aplikaciji je mogoče
spremljati zgodovino oddanih vprašalnikov in
statistiko oddaje. V primeru, da so na oddanem
vprašalniku zaznani dejavniki tveganja, se sproži
postopek obveščanja uporabnika in njegovega
nadrejenega. Zaradi varovanja osebnih podatkov
vpogled v vsebino posameznega vprašalnika ni na
voljo.
Tehnologije

Spletna aplikacija je SPA (Single Page Application),
razvita s programskim ogrodjem AngularJS. Strežniki
del je spletna storitev REST, razvita v SpringBoot.
Uporabili smo podatkovno zbirko PostgreSQL.

Varovanje podatkov

Pri razvoju aplikacije smo sledili principu vgrajenega
in privzetega varstva podatkov. Celotna pot od
uporabnikove naprave do sistema je šifrirana,
zdravstveni podatki pa se dodatno asimetrično
šifrirajo tudi ob shranjevanju v podatkovno zbirko.
Do uporabnikovih podatkov, ob predhodni zahtevi,
lahko dostopa le zdravstvena ustanova. Regularen
vpogled v vsebino izpolnjenega vprašalnika ni mogoč,
nadrejenemu pa je viden samo rezultat ocene tveganja.
Aplikacija se izvaja na infrastrukturi Telekoma
Slovenije, v podatkovnih centrih, ki so certificirani po
ISO 27001 in ISO 22301, torej tako s stališča
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varovanja informacij kot s stališča zagotavljanja visoke
razpoložljivosti oziroma neprekinjenega poslovanja.
Podatki se po poteku rokov hrambe nepovratno
brišejo.
Podpora mobilnim napravam

Aplikacije je zgrajena z uporabo tehnologije PWA
(Progressive Web Application). Namen te tehnologije
je, da približamo delovanje spletne aplikacije tistim
aplikacijam, ki so nameščene direktno na računalnike
ali mobilne naprave.

Po uspešni prijavi se odpre vstopna stran, na kateri je
prikazana zgodovina oddanih vprašalnikov za zadnjih
pet dni. Ko uporabnik odda vprašalnik, ima še eno
minuto možnost, da ga izbriše. Po preteku tega časa
vprašalnika ni več mogoče popravljati. Vsak oddan
vprašalnik aplikacija preveri in primerja s kriteriji za
dejavnike tveganja bolezni. Če je kateri od kriterijev
izpolnjen, se vprašalnik obarva rdeče.

Slika 2 Primer vprašalnika, ki ga izpolni zaposleni.

Slika 1 Nameščanje aplikacije na mobilno napravo z
operacijskim sistemom Android
Uporaba

Pred prvo uporabo se morajo uporabniki v aplikacijo
registrirati. Pri registraciji vpišejo svoje podatke za
prijavo in kontakt. Aplikacijo lahko začnejo
uporabljati, ko njihov vodja potrdi registracijo, s čimer
zaključi postopek registracije.
Prijava je možna s kombinacijo elektronskega naslova
in gesla, ki je bil določen v postopku registracije.
Uporabniki v vlogi vodje morajo dodatno vpisati še
enkratno geslo, ki ga prejmejo na svoj mobilni telefon.
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Slika 3 Sporočilo, ki ga prejme uporabnik.

Obvestilo o tveganju uporabnik prejme na telefon
oziroma na elektronsko pošto, obveščen pa je tudi
njegov nadrejeni. Nadrejeni prejeme le obvestilo o
zaznanih dejavnikih tveganja, ne prejme pa informacij
iz konkretnega vprašalnika.
Nadrejeni imajo vpogled v statistiko oddaje po
posameznih oddelkih. Omogočeno je iskanje in
filtriranje uporabnikov ter spremljanje zgodovine
oddaje in simptomatskih stanj.
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Slika 4 Sporočilo, ki ga prejme nadrejeni..

Zaključek
Uporaba aplikacije za javljanje podatkov o
zdravstvenem stanju je pomemben pripomoček k višji
stopnji varovanja zdravja in življenja pacientov ter
sodelavcev v zdravstvenih in socialnih zavodih, saj z
njimi uresničujemo namen preprečitve vnosa z
virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) med zdravstveno
osebje in paciente v zdravstvene ustanove. Papir,
zamudno delo, in problem hranjenja teh papirjev smo
zamenjali z učinkovito, hitro, uporabnikom prijazno
in varno potjo komuniciranja.
3. Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
4.

SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike
Slovenije (2020), Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20)
Gan, W. H., Lim, J. W., & Koh, D. (2020). Preventing
Intra-hospital Infection and Transmission of
Coronavirus Disease 2019 in Health-care Workers.
Safety
and
Health
at
Work,
11(2).
https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.03.001
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Lucija Tepej Jočić

Izjave pacientove vnaprej izražene volje v Centralnem
registru podatkov o pacientih

Povzetek. Centralni register podatkov o pacientih (CRPP) je jedrni sistem eZdravja, ki omogoča izmenjavo
zdravstvene dokumentacije na nacionalni ravni. V skladu z veljavno zakonodajo se poleg zdravstvenih zapisov,
ki nastajajo v okviru zdravstvene obravnave, v CRPP beležijo tudi informacije pisnih izjavah vnaprej izražene volje
v zvezi z odločanjem o zdravstveni obravnavi, pooblastili svojcev in drugih oseb ter razkrivanjem osebnih
podatkov v situacijah, ko pacient zaradi svojega zdravstvenega stanja ni zmožen odločati o sebi. NIJZ je kot
upravljavec eZdravja razvil informacijsko rešitev zVEMplus, ki pooblaščenim osebam omogoča posredovanje
digitaliziranih izjav v CRPP tako, da so le-te na voljo izvajalcem zdravstvene dokumentacije na enak način kot
ostala zdravstvena dokumentacija. Pisne izjave, ki se v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah posredujejo v
CRPP, so Izjava vnaprej izražene volje –zavrnitev zdravstvene oskrbe po pojasnilu, Določitev pacientovega zdravstvenega
pooblaščenca, Izjava o izključitvi oseb, ki so po zakonu upravičene odločati o zdravstveni oskrbi pacienta ter Privolitev oziroma
prepoved obdelave osebnih podatkov oziroma sporočanja informacij o zdravstvenem stanju. V prispevku je predstavljen
zakonodajni okvir informacijske rešitve, njena zasnova, gradniki, funkcionalnosti ter umestitev v nacionalni sistem
eZdravja. Posebej so izpostavljeni poslobni in organizacijski vidiki ter njihov vpliv na načrtovanje, implementacijo
in operativno delovanje.

Patient’s Advanced Directives (Living Will) in Central
Registry of Patient Data
Abstract. Central Registry of Patient Data (CRPD) is a core system of Slovenian eHealth, serving as a platform
for sharing Electronic Health Records on a national level. In accordance with legislative framework, the CRPD is
aimed not only for health care documentation but also for patient declarations related to advance care directives
and preferences (living will), authorisations of next-of kin and other authorised persons and disclosure of medical
records in case patient would not be able to express their will due to deteriorated health condition. According to
Patient’s Rights Act, the following declarations are aimed to be recorded in CRPD: Declaration on Advanced Directives
– informed refusal of medical treatment (Living Will), Appoitnemt of Patient’s Representative (Medical Power of Attorney,
Healthcare Proxy), Exclusion (revocation of powers) of next-of-kin and Disclosure or Concealment of Personal Health Information.
Accordingly, NIJZ has developed a web application zVEMplus for authorised professionals to record digitalised
patient's declarations, thus enabling their disposal to the healthcare providers in the same manner as other
healthcare documentation. The article describes legal context of the zVEMplus application, its building blocks,
functional characteristics and positioning in the national eHealth system. Particular attention is given business and
organisational aspects, considering their impact on design, implementation, deployment and practical operation.
 MI'2020 Zbornik / Proceedings 42-46
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Zakonodajni okvir in eZdravje
eZdravje, CRPP in zVEMplus

Centralni register podatkov o pacientu (CRPP) kot
nacionalni sistem za izmenjavo zdravstvene
dokumentacije je med drugim predviden tudi za
hrambo izjav, ki jih vlaga pacient v zvezi z varovanjem
zasebnosti, pooblaščanjem drugih oseb ter izražanjem
volje o zdravstveni oskrbi. Portal zVEMplus za
profesionalne uporabnike je v okviru eZdravja
zasnovan z namenom, da bi upravljavcu NIJZ
omogočal posredovanje pri oddajanju dokumentov,
ki bodo na voljo izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter
pacientom – vlagateljem olajšali uveljavljanje njihovih
pravic.
Izjave volje po zPacP

Zakon pacientovih pravicah (zPacP)1 opredeljuje
naslednje tipe pacientovih izjav, za katere je
predvideno posredovanje v CRPP:
■ Izjava vnaprej izjavljene volje iz četrtega odstavka 34.
člena (zavrnitev zdravstvene oskrbe po pojasnilu),
■ Določitev pacientovega zdravstvenega pooblaščenca iz
tretjega odstavka 32. člena,
■ Izjava o izključitvi oseb, ki so po zakonu upravičene
odločati o zdravstveni oskrbi pacienta, iz prvega
odstavka 33. člena),
■ Dovoljenje oziroma prepoved sporočanja informacij o
zdravstvenem stanju iz šestega odstavka 42. člena,
tretjega, četrtega in osmega odstavka 44. člena ter
drugega in četrtega odstavka 45. člena.
Pravilnik o izjavah volje in praksa podajanja izjav
pred letom 2019

Pravilnik o načinu določitve pacientovega
zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej
izražene volje2 (Uradni list RS, št. 77/08, v
nadaljevanju Pravilnik) določa postopke vlaganja izjav
in pristojnosti ZZZS. Beleženje
izjav v
informacijskem sistemu kartice zdravstvenega
zavarovanja ni bilo implementirano. ZZZS je
administrativno evidentiral fizične dokumente, ki so
jih pacienti prinašali na vpogled v poslovalnice
območnih enot. Izvajalci zdravstvene dejavnosti niso
imeli na voljo mehanizma za pridobivanje informacij
o izjavah, zato so pacienti svoje pravice lahko
uveljavljali le na podlagi svojega izvoda dokumenta.
Izjavi, ki jih pacient podpisuje samostojno, so pacienti
običajno vlagali v bolnišnici, kjer so bili obravnavani.
Kot možno mesto shranjevanja je v zPacP in 2. členu
Pravilnika navedena centralna zbirka zdravstvene
dokumentacij, kar nakazuje, da je zakonodajalec
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predvideval vzpostavitev tovrstne zbirke. Izrecno
navedbo CRPP pa je uvedla novela zPacP 55/17.
Pričakovane dopolnitve zakonodaje

V pripravi je nov podzakonski akt, ki bo nadomestil
zgoraj navedeni Pravilnik2 ter natančno opredelil
postopke podajanja izjav ter pristojnosti NIJZ.

Poslovni vidiki načrtovanja
informacijske rešitve
Ob načrtovanju rešitve so bile poleg zakonskih podlag
upoštevane realne razmere v slovenskem
zdravstvenem sistemu ter pomanjkanje osnovnih
digitalnih veščin tako pri pacientih kot tudi pri
marsikaterem zdravstvenem delavcu . Ni realno
pričakovati, da bodo vsi pacienti znali samostojno
obdelovati digitalizirane dokumente ter da bodo vešči
digitalnega podpisovanja. To še zlasti velja za osebe,
ki se soočajo s fizičnimi omejitvami zaradi starosti ali
bolezni, prav ti pa se najpogosteje odločajo za
podajanje izjav volje.
Ob
pregovorni
preobremenjenosti zdravnikov na primarni ravni tudi
ne gre računati z njihovim večjim angažiranjem pri
uveljavljanju pacientovih pravic in s tem povezanih
digitalnih storitev, še zlasti ker gre za razmeroma
redke primere, s katerimi se zdravniki srečujejo zgolj
občasno. Ne glede na pričakovano višjo raven
digitalne pismenosti prihajajočih generacij bodo
vedno obstajali posamezniki ki bodo potrebovali
pomoč pri uporabi digitalnih storitev.
Podpisniki in overitev pacientovega podpisa

Izjavo o zavrnitvi zdravstvene oskrbe in Določitev
zdravstvenega pooblaščenca morajo poleg pacienta
podpisati tudi druge osebe. Večstopenjsko digitalno
podpisovanje je sicer tehnično možno, vendar
praktično težko izvedljivo, saj poleg kompleksne
informacijske rešitve zahteva aktivno in kompetentno
sodelovanje vseh podpisnikov (zastopnikov
pacientovih pravic, izbranih osebnih zdravnikov).
Vpeljava specializirane digitalne rešitve v njihove
informacijske sisteme in delovne procese bi bila
zahtevna in obremenjujoča. Pragmatična rešitev je e
izdelava digitalne kopije (skena) z vsemi podpisi, ob
posredovanju v CRPP pa se digitalno podpiše
pooblaščena oseba (posrednik). Ta rešitev se lahko
uporabi tudi za izjave, kjer je pacient edini podpisnik,
vendar iz kakršnegakoli razloga ne zna ali ne želi
uporabljati digitalnih storitev. Oddaja preko
posrednika je v vsakem primeru dobrodošla možnost,
saj omogoča vključenost pacientov ne glede na
njihovo zdravstveno stanje in digitalne kompetence.
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zPacP določa, da mora biti na izjavi o določitvi
zdravstvenega pooblaščenca pacientov podpis
overjen. Overitev poteka ob fizični prisotnosti
pooblaščene osebe, ki potrdi istovetnost pacientovega
podpisa. Pri tem se pojavi vprašanje, kako zagotoviti
overitev na digitalnem oz. digitaliziranem dokumentu.
Pragmatična rešitev je kakovostna digitalna kopija
(sken) celotnega dokumenta, vključno z dokazilom o
overitvi -podpisom pooblaščene osebe ter žigom
notarske pisarne ali upravne enote.
Različice izjav, njihova veljavnost in preklic

V izogib nejasnostim je v CRPP veljavna vselej samo
ena, zadnja različica določenega tipa izjave. V kolikor
se pacient odloči za spremembo, mora vložiti novo
različico izjave, prejšnja pa se razveljavi. Izjema je
določitev zdravstvenega pooblaščenca, saj lahko
pacient pooblasti več oseb, zato je sočasno veljavnih
več dokumentov. Izjavo lahko pacient kadarkoli
prekliče. Preklic izvede pooblaščena oseba NIJZ
preko aplikacije zVEMplus na pisno pobudo pacienta.
Kakovost podatkov – digitalne kopije originalnih
dokumentov

Načeloma bi pacient lahko izjave vlagal tudi s
posredovanjem izvajalca zdravstvene dejavnosti, npr.
osebnega zdravnika. Upoštevaje realno stanje v
zdravstvenih ustanovah pa obstaja tveganje, da
postopek ne bi bil uspešen tako zaradi pomanjkanja
specifičnih digitalnih veščin kot tudi zaradi neustrezne
tehnične opreme za izdelavo digitalnih kopij.
Kakovost digitalne kopije je ključna, če naj bo vsebina
izjave dostopna, jasna in verodostojna. To še zlati
velja za dokumente z več podpisniki ali takšne, na
katerih mora biti razvidna overitev podpisa. Podobni
pomisleki veljajo tudi glede scenarija, ko bi digitalno
kopijo izdeloval pacient ter jo oddajal preko portala
zVEM. Zato smo v aplikaciji zVEMplus omogočili
tako preverjanje kakovosti izvorne kopije kot tudi
vpogled v dokument po zaključenem posredovanju v
CRPP. Uporabnik zVEMplus vidi dokumente
podobno, kot jih bo videl zdravstveni delavec preko
informacijskega sistema izvajalca zdravstvene
dejavnosti. Na ta način NIJZ kot upravljavec
zagotavlja kakovost podatkov v CRPP.
Možnosti strukturiranja in standardizacije

Trenutna rešitev temelji na predpostavki, da je
vsebina izjav povsem v domeni pacienta, zato so
možnosti
standardizacije
omejene.
Razen
metapodatkov dokumenta in podatkov o
pooblaščenih osebah je vsebina prosto besedilo.
Obliko in strukturo izjav določajo podzakonski akti.
Bi pa v prihodnje kazalo razmisliti o pripravi

standardnih besedilnih elementov, ki bi bili v pomoč
pri sestavljanju izjave. Lahko bi npr. ponudili seznam
z opisom vrst zdravstvene oskrbe, ki jo pacient
zavrača, ter opis posledic, s katerimi mora biti
seznanjen.
Smiselno bi bilo tudi usklajevanje z mednarodnimi
standardi za namen čezmejne izmenjave zdravstvene
dokumentacije. Podatki o izjavah so del Povzetka
podatkov o pacientu. Določene elemente najdemo v
področnih standardih, npr. SNOMED-CT 304253006
Not for resuscitation (finding), 425392003 Active advance
directive (finding). V okviru evropske mreže eZdravja
potekajo tudi
aktivnosti za standardizacijo
mednarodnega povzetka podatkov o pacientu3, ki
vsebuje tudi sekcijo vnaprejšnjih izjav oz. usmeritev
(Advanced directives).

Gradniki, funkcionalnosti in
umestitev v eZdravje
Pobude za razvoj spletne aplikacije za zdravstvene
delavce in institucionalne uporabnike se porajajo že
od uvedbe eZdravja. Osnovna ideja je bila razširitev
portala za paciente zVEM, ki je vpet v sistem eZdravja
in ima razvite osnovne gradnike za dostop do storitev
in podatkovnih zbirk. Da gre za nadgradnjo
osnovnega portala eZdravja, nakazuje tudi ime
blagovne znamke zVEMplus. Prvi razvojni korak je bil
razvoj aplikacije, ki je namenjena sodelavcem NIJZ za
naloge, povezane z upravljanjem eZdravja.
Zajem izjav volje temelji na funkcionalnosti, ki je na
portalu zVEM na voljo za oddajo Prepovedi
vpogleda v Povzetek podatkov o pacientu.
Pooblaščena oseba NIJZ, ki so ji predhodno
dodeljene pavice v bazi uporabnikov eZdravja
(referent NIJZ), preko spletnega obrazca identificira
pacienta in tip dokumenta, naloži digitalno kopijo, jo
digitalno podpiše ter odda v CRPP preko
standardnega aplikacijskega vmesnika IH Adapter za
oddajo pdf dokumentov. Vsaka oddaja se v aplikaciji
zVEMplus evidentira kot samostojni obrazec tako, da
se arhivirajo vsi obrazci in administrativni postopki.
Za digitaliziranje fizičnih dokumentov, na katerih so
identifikacijski
podatki
pacientov
pogosto
pomanjkljivi, smo potrebovali tudi aplikacijo za
preverjanje osnovnih demografskih in statusnih
podatkov. Le-ti so na voljo v Registru pacientov in
prostorskih enot (RPPE), ki je eden od gradnikov
CRPP. Ker so tovrstni podatki ključni tudi za druge
podatkovne zbirke v upravljanju NIJZ, je dostop do
RPPE samostojni modul, ki je na voljo vsem
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sodelavcem NIJZ, ki te podatke potrebujejo v okviru
svojih pooblastil (npr. za statistične analize
umrljivosti, epidemiološko spremljanje pacientov
ipd.).
Avtentikacija in avtorizacija uporabnikov

Pooblastila osebam (referentom), ki posredujejo
dokumente v CRPP, se administrativno dodeljujejo v
Evidenci uporabnikov eZdravja (Varnostni shemi).
Osebe se registrirajo s kvalificiranim digitalnim
potrdilom. Uporabniške pravice se preverjajo v
aplikaciji zVEMplus. V skladu s standardi eZdravja je
zagotovljena podrobna sledljivost dostopov do
osebnih podatkov.
Umestitev v CRPP
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90%) je bilo Vnaprejšnjih zavrnitev zdravstvene
oskrbe. Tekoče prejemamo mesečno do 10 izjav. Do
konca junija 2020 je bilo v CRPP evidentiranih 530
veljavnih izjav. V kolikor izjave pride preko
zastopnika pacientovih pravic, se digitalna kopija
izdela v pisarni zastopnika oz. na območni enoti
NIJZ. Manjše število izjav prejmemo od pacientov po
pošti.
Izkazalo se je neenotno tolmačenje zakonodaje glede
obveznosti overitve podpisa na Izjavi vnaprej izražene
volje. Večina zastopnikov pacientovih pravic je
pacientom priporočila overitev podpisa, četudi v
zPacP ta ni zahtevana. Med vsemi izjavami sta bili
samo dve brez overitve pacientovega podpisa, ki smo
jih upoštevali kot veljavni in jih vnesli v CRPP.

Velika prednost sistema CRPP je enostavna uvedba
novih tipov dokumentov4. Za izjave volje so uvedeni
namenski tipi dokumentov: Izjava o zavrnitvi
zdravstvene
oskrbe
po
pojasnilu
(Declaration_Informed_Refusal),
Določitev
zdravstvenega
pooblaščenca
(Declaration_HealthCare_PoA),
Izjava o izključitvi
oseb, ki so po zakonu upravičene odločati o
zdravstveni
oskrbi
pacienta
(Declaration_Exclusion_of_HealthCare_Proxy) ter Izjava
o privolitvi oz. prepovedi obdelave osebnih podatkov
sporočanja informacij o zdravstvenem stanju
(Declaration_Right_to_Access_PHI). Dodatno smo po
zgledu povzetka kliničnih podatkov uvedli t.i.
Povzetek pisnih izjav (Patient_Privacy_Policies), ki da
zdravstvenemu delavcu osnovno informacio, ali za
pacienta obstajajo veljavne izjave.

Različne interpretacije so bile tudi glede vprašanja, ali
mora biti zdravnik pojasnjevalec pacientov osebni
zdravnik. Po naši interpretaciji je zdravnik
pojasnjevalec lahko katerikoli zdravnik, zato smo kot
veljavno zajeli tudi izjavo, na kateri je bil podpisan
drug specialist. V primerih, ko je na izjavi manjkal
podpis zdravnika, pa smo izjavo šteli kot neveljavno.
in jo vrnili zastopniku pacientovih pravic s pozivom,
naj kontaktira pacienta.

Pacientov vpogled – portal zVEM

V primeru, da bo zPacP dopuščal določitev
zdravstvenega pooblaščenca brez overitve podpisa oz.
zgolj z digitalnim podpisom, bo tudi za ta dokument
omogočen vnos preko portala zVEM. V skladu s
prihodnjim razvojem portala zVEM načrtujemo tudi
možnost avtentikacije in podpisovanja z drugimi
digitalnimi identitetami in sredstvi (npr. SI-PASS,
mobilne naprave).

Enako kot za vse druge podatke v CRPP velja, da so
pacientom dostopni preko portala zVEM. Pacient ima
vpogled tako v Povzetek pisnih izjav volje kot tudi v
celotno vsebino aktualnih izjav volje.

Operativne izkušnje
Prvi izziv je bila vzpostavitev začetnega stanja. ZZZS
je v letu 2018 na NIJZ poslal dokumente iz svojega
arhiva. Avgusta 2019 smo začeli z zbiranjem pri
zastopnikih. Praksa glede evidentiranja in arhiviranja
dokumentov ni bila enotna, kot npr. hramba četrtega
originala za ZZZS. Odi ZZZS in zastopnikov
pacientovih pravic smo do konca l. 2019 zbrali cca
300 veljavnih izjav, ki smo jih v obdobju od septembra
do decembra 2019 prenesli v CRPP. Pri tem ni
mogoče ugotoviti, ali so bile zajete vse, saj centralna
evidenca le-teh ni obstajala. Velika večina (preko

Načrti za prihodnost
Izjavi, pri katerih je pacient edini podpisnik, bo v
prihodnje mogoče vložiti tudi preko portala zVEM.
Pacient bo izpolnil in digitalno podpisal spletni
obrazec. Preko portala zVEM bo omogočena tudi
razveljavitev (preklic).

Zasnova portala zVEMplus predstavlja potencial za
razvoj aplikacij za profesionalne uporabnike.
Mehanizem avtentikacije in avtorizacije ter osnovne
funkcije za dostop do CRPP je mogoče nadgraditi
tako za orodja, ki bodo pooblaščenim osebam NIJZ
omogočala učinkovitejše upravljanje eZdravja , kot
tudi za generične aplikacije, ki bodo izvajalcem
zdravstvene dejavnosti omogočale posredovanje
zdravstvene dokumentacije v CRPP ter poizvedbe v
skladu z njihovimi pooblastili.
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Lucija Tepej Jočić: Izjave pacientove vnaprej izražene volje v Centralnem registru podatkov o pacientih
3.

Reference
1.
2.

Zakon pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08
in 55/17))
Pravilnik o načinu določitve pacientovega
zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej
izražene volje (Uradni list RS, št. 77/08)

4.

Health informatics — The International Patient
Summary CEN EN 17269:2019: Guideline for
European Implementation, FprCEN/DTS 17288:
2019,
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/63d
13a96-49c7-4467-929a-06d042279abb/en-172692019
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/6
3d13a96-49c7-4467-929a-06d042279abb/en17269-2019
Navodila za uporabnike CRPP, spletna stran
eZdravja http://www.ezdrav.si/crpp/
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Andrej Rihtaršič, Tomaž Marčun

Lažje elektronsko podpisovanje z aplikacijo PINManager
Povzetek. Za lažje digitalno podpisovanje elektronskih dokumentov v zdravstvu z uporabo kvalificiranih
digitalnih potrdil iz profesionalne kartice je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v sodelovanju z
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, pripravil aplikacijo PINManager. S pomočjo te aplikacije lahko
zdravnik ali farmacevt varno in zanesljivo digitalno podpisuje dokumente brez vsakokratnega vnosa PIN. Rešitev
je enostavna za uporabo. Uspešno jo uporabljajo že številni izvajalci zdravstvenih storitev.

Easier electronic signing with the PINManager application
Abstract. In order to facilitate the digital signing of electronic documents in the health care system with the
help of qualified digital certificates from a professional card, the Health Insurance Institute of Slovenia in
cooperation with the National Institute of Public Health, has prepared the PINManager application. With the
help of this application, a doctor or pharmacist can digitally sign documents securely and reliably without having
to enter a PIN number each time. The solution is easy to use. It is already successfully used by many providers in
the health care sector.
 MI'2020 Zbornik / Proceedings 47-49

Institucije avtorjev / Authors' institutions: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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Uvod
Za lažje digitalno podpisovanje s kvalificiranim
digitalnim potrdilom iz profesionalne kartice je
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS), v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za
javno zdravje (NIJZ), pripravil aplikacijo
PINManager. Z uporabo te aplikacije lahko
uporabnik varno digitalno podpisuje elektronske
dokumente v daljšem časovnem obdobju brez
vsakokratnega vnosa PIN. Rešitev zdravstvenim
delavcem olajša pripravo elektronskih dokumentov
in prihrani čas.

Izzivi pri digitalnem
podpisovanju
Zdravniki in farmacevti uporabljajo profesionalno
kartico, ki vsebuje kvalificirano digitalno potrdilo. To
potrdilo je namenjeno digitalnemu podpisovanju
elektronskih dokumentov v zdravstvu. Z uporabo
teh potrdil zdravniki in farmacevti digitalno
podpisujejo eRecepte, eNapotnice in elektronske
bolniške liste.
Pri digitalnem podpisovanju morajo vsakokrat vnesti
6-mestni PIN, kar podaljšuje čas, potreben za
pripravo elektronskih dokumentov in s tem
podaljšuje obravnavo posameznega pacienta – še
posebej, če zdravnik pri obravnavi pripravi več
elektronskih dokumentov.

Možne rešitve za poenostavitev
digitalnega podpisovanja
ZZZS je preverjal več možnosti, kako odpraviti
večkratne vnose PIN – od rešitev na profesionalni
kartici, na čitalniku kartic, do aplikativnih rešitev. Pri
tem je ugotavljal, v kakšnem obsegu bi posamezna
rešitev omogočala prihraniti čas zdravstvenemu
delavcu, kako prijazna je rešitev za uporabnika, kako
učinkovito je zagotovljena informacijska varnost in
koliko finančnih sredstev ter časa je potrebnih za
razvoj in uvedbo rešitve.
Ob tej analizi se je izkazalo, da bi bila z vidika
varnosti najustreznejša rešitev na profesionalni
kartici, a bi morali za njeno uvedbo zamenjati vse
profesionalne kartice zdravnikov in farmacevtov.
Zdravniki in farmacevti bi za pridobitev novih kartic
morali obiskati eno od registracijskih pisarn. Rešitev
bo omogočala, da bi uporabnik s posameznim
vnosom PIN digitalno podpisal nekaj dokumentov.

Kot najoptimalnejša rešitev se je izkazala aplikativna
rešitev, s katero se lahko zagotovi visoko raven
informacijske varnosti in uporabniško prijazno
rešitev. Za razvoj in uvedbo pa ni potrebnega
večjega vložka finančnih sredstev in časa. Zato je bila
sprejeta odločitev, da se za poenostavitev
elektronskega podpisovanja razvije aplikativna
rešitev.

Razvoj aplikacije PINManager
ZZZS se je za razvoj rešitve odločil v septembru
2019, na pobudo Ministrstva za zdravje. Zasnovo
rešitve je v septembru 2019 predstavil NIJZ z
namenom, da bi rešitev pripravili na tak način, da bi
zdravstvenim delavcem omogočala digitalno
podpisovanje tako elektronskih dokumentov
eZdravja, kot elektronskih dokumentov, ki jih uvaja
ZZZS. Za pripravo rešitve je bilo namreč poleg
razvoja aplikacije potrebno nadgraditi tudi
programske knjižnice sistema eZdravje in
programske knjižnice IHIS2, ki jih zagotavlja ZZZS
in s pomočjo katerih se aplikacije pri izvajalcih
zdravstvenih storitev povezujejo s sistemoma
eZdravje in on-line.
ZZZS je razvil aplikacijo, ki jo je poimenoval
PINManager in ki omogoča varno hrambo PIN.
Nato je nadgradil še programsko knjižnico IHIS2, ki
jo izvajalci zdravstvenih storitev uporabljajo kot
sestavni del zdravstvenih aplikacij za dostop do
ZZZS-jevega on-line sistema. Nadgrajena knjižnica v
funkciji za digitalno podpisovanje od aplikacije
PINManager pridobi PIN, da ga zagotovi
profesionalni kartici, ko se na tej kartici tvori digitalni
podpis.
Pripravil je tudi tehnično dokumentacijo za
povezovanje programskih knjižnic z aplikacijo
PINManager.
NIJZ je z uporabo te dokumentacije pripravil
dopolnitve programske knjižnice IKLib, ki jo
izvajalci zdravstvenih storitev uporabljajo v
zdravstvenih aplikacijah za komunikacijo s sistemom
eZdravje. Tudi v tej knjižnici je bila dopolnjena
funkcija za digitalno podpisovanje, da se PIN pridobi
iz aplikacije PINManager.
Po opravljenem podrobnem testiranju so bila
pripravljena navodila za uporabo aplikacije
PINManager. NIJZ in ZZZS pa sta objavila tudi
dopolnjeni verziji knjižnic IKLib in IHIS2.
Aplikacija PINManager je bila v sodelovanju s
programsko hišo SRC Infonet najprej preizkušena v
Zdravstvenem domu Škofja Loka, nato pa
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postopoma uvedena pri več drugih izvajalcih, ki
uporabljajo
zdravstvene
aplikacije
različnih
programskih hiš.

Funkcionalnosti aplikacije
PINManager
Aplikacija PINManager je programska rešitev, ki
deluje na delovnih postajah z operacijskim sistemom
Microsoft Windows. Ob namestitvi se uvrsti v
seznam aplikacij, ki se ob vklopu delovne postaje
samostojno zaženejo.
Ob digitalnem podpisovanju prvega elektronskega
dokumenta se uporabniku prikaže okno za vpis 6mestnega PIN. Vnesen PIN aplikacija PINManager
preveri s profesionalno kartico in ga varno, v šifrirani
obliki, shrani v pomnilnik delovne postaje. V
aplikaciji je vgrajenih več ravni varovanja tega
podatka.
Pri
elektronskem
podpisovanju
nadaljnjih
dokumentov, uporabniku ni več potrebno vnesti
PIN, saj ga aplikacija zagotovi profesionalni kartici iz
pomnilnika delovne postaje.
Vnesen PIN velja do največ 4 ure. Čas veljavnosti si
lahko uporabnik tudi skrajša s spremembo nastavitve
v aplikaciji.
Uporabnik lahko brez vsakokratnega vnosa PIN
digitalno podpisuje tako dokumente eZdravja, kot
elektronske bolniške liste.

Predpogoji za delovanje
aplikacije PINManager
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Izvajalec zdravstvenih storitev mora za nemoteno
delovanje aplikacije uporabljati pravo verzijo
programskih knjižnic IKLib in IHIS2, ki omogočata
komunikacijo z aplikacijo PINManager.

Pridobitev aplikacije
Več informacij o aplikaciji PINManager je na voljo
na spletni strani
https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/eposlovanje/kartice_in_citalniki/aplikacija_pin_mana
ger/.
Izvajalci zdravstvenih storitev, ki aplikacije
PINManager še ne uporabljajo, se za pridobitev
aplikacije in navodil za uporabo lahko po e-pošti
obrnejo na prvega avtorja tega prispevka.

Zaključek
Aplikacija PINManager je zanesljiva in varna in
uporabniku prijazna rešitev, ki olajša digitalno
podpisovanje elektronskih dokumentov v zdravstvu.
Rešitev uspešno deluje pri več izvajalcih zdravstvenih
storitev.
Izvajalci, pri katerih zdravniki in farmacevti za
digitalno podpisovanje uporabljajo kvalificirana
digitalna potrdila na profesionalnih karticah in
aplikacije še ne uporabljajo, so lepo vabljeni k njeni
uporabi, saj olajša postopke in prihrani zdravnikov
oz. farmacevtov čas.
Reference
1.

ZZZS: Interna tehnična dokumentacija.

Aplikacija deluje v operacijskem sistemu Microsoft
Windows od vključno verzije 7 naprej.
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Tomaž Marčun, Biljana Ljubić

Elektronski bolniški list – veliko poti manj
Povzetek. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih
storitev in Ministrstvom za javno upravo v začetku leta 2020 uvedel elektronski bolniški list. Ta elektronski
dokument nadomešča prejšnjo papirno listino. Zdravnik pripravljen elektronski bolniški list zapiše v ZZZS-jev
sistem on-line. Preko sistema SPOT, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo, je takoj dostopen delodajalcu.
ZZZS podatke iz elektronskih bolniških listov mesečno zagotavlja Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje
(NIJZ), ki je zaradi tega ukinil zbiranje teh podatkov od izvajalcev zdravstvenih storitev. Informacijske rešitve so
bile septembra in oktobra 2019 uvedene v pilotnem obsegu. Ker ob tem ni bilo ugotovljenih kakih večjih
pomanjkljivosti je sledila postopna nacionalna uvedba. V januarju 2020 so elektronski bolniški list začeli izdajati
vsi pooblaščeni zdravniki. Delodajalci pa so se v prenos elektronskih bolniških listov vključili v februarju 2020.
Rešitev prinaša številne pridobitve za zavarovance, izvajalce zdravstvenih storitev, delodajalce, NIJZ, Finančno
upravo Republike Slovenije in ZZZS. Ker v številnih primerih odpravlja potrebo po fizičnem stiku med
zavarovanci in zdravniki ter med zavarovanci in delodajalci, je pripomogla tudi k obvladovanju okužb v času
epidemije COVID-19.

Electronic sick leave certificate – making life easier
Abstract. At the beginning of 2020, the Health Insurance Institute of Slovenia (ZZZS), introduced an
electronic sick leave certificate in cooperation with health service providers and the Slovenian Ministry of Public
Administration. This electronic document replaces the previous paper document. The doctor writes the prepared
electronic sick leave certificate into the online system of the ZZZS. It is immediately accessible to the employer
via the SPOT system, managed by the Ministry of Public Administration. The ZZZS supplies monthly data on
electronic sick leave certificates to the National Institute of Public Health (NIJZ), which therefore no longer
collects these data from health care providers. Pilot-scale information solutions were introduced in September
and October 2019. As no major deficiencies were identified, a gradual national roll-out followed. In January
2020, all licensed physicians began issuing electronic sick leave certificates. Employers, on the other hand, joined
the transfer of the electronic sick leave certificates in February 2020. The solution brings numerous advantages
for the insured, healthcare providers, employers, NIJZ, Financial Administration the Republic of Slovenia and
ZZZS. As it eliminates the need for physical contact between insured persons and doctors and between insured
persons and employers in many cases, it has also contributed to the containment of infections during the
COVID -19 epidemic.
 MI'2020 Zbornik / Proceedings 50-54
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Uvod
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev in
Ministrstvom za javno upravo v začetku leta 2020
uvedel elektronski bolniški list, ki je nadomestil
papirno listino, s katero zavarovana oseba uveljavlja
pravico do nadomestila plače v primeru odsotnosti z
dela zaradi bolezni, poškodbe, nege otroka in drugih
razlogov, ki jih določa zakon. Elektronski bolniški
list je prinesel pridobitve za zavarovane osebe,
izvajalce zdravstvenih storitev, zavezance za prijavo
in prispevek (delodajalce), Nacionalni inštitut za
javno zdravje (NIJZ), Finančno upravo Republike
Slovenije (FURS) in ZZZS.

Komponente sistema
Elektronski bolniški list je elektronski dokument v
obliki XML, ki ga digitalno podpiše osebni zdravnik
zavarovane osebe ali osebni pediater otroka.
Elektronski dokument nastane v informacijskem
sistemu izvajalca zdravstvenih storitev. Za
elektronsko podpisovanje je bila pripravljena
nadgradnja ZZZS-jeve programske knjižnice IHIS2.
Programske hiše pa so nadgradile zdravstvene
aplikacije, ki podpirajo postopke v ambulantah. Pred
uvedbo so se zdravstveni delavci udeležili
izobraževanj, na katerih so sodelavci območnih enot
ZZZS predstavili vsebinske novosti, proizvajalci
zdravstvenih aplikacij pa novosti v aplikacijah.
Proizvajalci aplikacij so pripravili tudi dopolnitve
navodil za uporabo aplikacij.
Izvajalci zdravstvenih storitev so za uvedbo
elektronskega bolniškega lista v letu 2019 od ZZZS
prejeli namenska sredstva v višini 357.348,02 evra.
Sredstva so prejeli tisti izvajalci, ki po pogodbi z
ZZZS izvajajo dejavnosti družinske medicine ter
otroško šolskih dispanzerjev in sicer v višini 285,57 €
na tim. V dejavnosti družinske medicine je bilo
financiranih 924,80 tima, v dejavnostih otroško
šolskih dispanzerjev pa 326,55 tima.
Pooblaščena oseba izvajalca pred podpisovanjem
elektronskega bolniškega lista podatke zapiše v
ZZZS-jev on-line sistem z namenom preverjanja
pravilnosti podatkov. Pravila za pripravo podatkov je
ZZZS opredelil v vsebinskem in tehničnem navodilu
in vsebujejo več kot 100 različnih kontrol. Če je bil t.
im. kontrolni zapis ustrezen, elektronski dokument
podpiše zdravnik in ga nato pooblaščena oseba
izvajalca zapiše v ZZZS-jev on-line sistem kot t. im.
končni zapis.
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V primeru, ko je bil elektronski bolniški list izdan z
napačnimi podatki, izvajalec pripravi elektronski
preklic bolniškega lista, ki ga digitalno podpiše
zdravnik in pooblaščena oseba izvajalca zapiše v online sistem. Nato pa se pripravi nov elektronski
bolniški list.
V ZZZS-jevem on-line sistemu je pooblaščenim
osebam izvajalcev omogočen dostop do podatkov o
elektronskih bolniških listih zavarovane osebe, s
čimer zdravnik lahko pridobi podatke o bolniškem
staležu zavarovane osebe, o katerem so odločali
drugi zdravniki (npr. otrokov pediater).
Na podlagi podatkov iz elektronskih podpisov
bolniških listov ZZZS enkrat mesečno po pošti
obvesti tiste zdravnike, ki jim bo v naslednjih 60
dneh poteklo digitalno potrdilo, da si lahko za
digitalno podpisovanje pravočasno pridobijo novo.
Zavarovanim osebam, ki imajo osebnega zdravnika v
tujini, bolniški list, na podlagi dokumentacije tujega
zdravnika, izda ZZZS. To je t.im. modri bolniški list.
ZZZS je razvil lastno aplikacijo, s katero pooblaščeni
delavci ZZZS pripravijo in digitalno podpišejo
modre elektronske bolniške liste.
Na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe
(https://moj.zzzs.si) je bila pripravljena rešitev, da
zavarovana oseba z digitalnim potrdilom lahko
pogleda v svoje elektronske bolniške liste in tako
preveri, ali je zdravnik izdal bolniški list in so na
njem ustrezni podatki glede na odločitev zdravnika.
ZZZS je pripravil tudi zloženko z napotki za
zavarovane osebe in izvedel promocijo uvedbe
elektronskega bolniškega lista preko nacionalnih in
regionalnih medijev.
ZZZS podatke iz elektronskih bolniških listov enkrat
mesečno v elektronski obliki posreduje NIJZ za
potrebe vodenja zbirke podatkov NIJZ3 - Evidenca
začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni,
poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov.
Zavezanci za prijavo in prispevek (delodajalci)
prenesejo elektronske bolniške liste v svoje
informacijske sisteme z uporabo sistema SPOT (eVEM), ki ga zagotavlja Ministrstvo za javno upravo
kot državni portal za poslovne subjekte in
samostojne podjetnike. V sistemu SPOT sta bili za ta
namen pripravljeni dve rešitvi – v obliki spletne
aplikacije in kot spletni servis. S prvo rešitvijo lahko
pooblaščeni delavci pri delodajalcih prenesejo
elektronske bolniške liste z uporabo brskalnika.
Druga rešitev pa omogoča neposreden in
avtomatiziran prenos elektronskih bolniških listov v
kadrovske in računovodske aplikacije pri
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delodajalcih. Delodajalci podatke iz elektronskih
bolniških listov uporabijo za vodenje evidence
delovnega časa, kadrovskih evidenc, obračun plač in
pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plač.
Sistem SPOT za dostop do elektronskih bolniških
listov uporablja spletno storitev, ki jo je razvil in
deluje v informacijskem sistemu ZZZS.
Ob uvedbi elektronskih bolniških listov se je za
delodajalce poenostavil postopek vlaganja zahtevkov
za refundacijo nadomestil plač, saj jim ni več treba na
ZZZS poslati bolniških listov ali v primeru
elektronskega vlaganja, ki je podprto v sistemu
SPOT, pripenjati slike bolniških listov.
ZZZS dvakrat mesečno posreduje podatke iz
elektronskih bolniških listov samostojnih zavezancev
FURS, kjer podatke uporabijo za pripravo
predizpolnjenih obračunov prispevkov. Tudi za ta
namen je ZZZS razvil spletni servis, ki ga uporabi
informacijski sistem FURS.

Priprave, pilotna in nacionalna
uvedba
Priprave za uvedbo elektronskega bolniškega lista so
se začele v sredini leta 2017 s pripravo zasnove
sistema, ki je bila obravnavana znotraj ZZZS in
predstavljena NIJZ.
V letu 2018 je potekalo načrtovanje in razvoj
informacijskih rešitev na ZZZS.
Vsebinska pravila in funkcionalnosti aplikativnih
rešitev je ZZZS sproti predstavljal in usklajeval z
delovno
skupino
predstavnikov
Združenja
zdravstvenih zavodov, Zdravniške zbornice
Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva.
Organizirana je bila tudi predstavitev za Sindikat
zdravnikov družinske medicine PRAKTIK.UM ter
zastopnike sindikatov in delodajalcev. Izveden je bil
tudi sestanek z Zdravstvenim domom Ljubljana.
Delovna skupina ter predstavniki PRAKTIK.UM-a,
sindikatov, delodajalcev in ZD Ljubljana so podali
številne pobude za nadgradnje pravil in delovanje
informacijskih rešitev, ki jih je projekt upošteval pri
pripravi končnih rešitev. Med tovrstnimi pobudami
sta npr. omogočanje izdaje elektronskega bolniškega
lista za obdobje v prihodnosti, izdajanje
elektronskega bolniškega lista s strani zdravnikov
specializantov.
ZZZS je predvidene rešitve sproti predstavljal tudi
programskim hišam, ki razvijajo zdravstvene
aplikacije in pripravljal odgovore na njihova
vprašanja.

Aprila 2019 je bilo objavljeno vsebinsko navodilo in
pripravljene dopolnitve Pravilnika o kartici
zdravstvenega zavarovanja z dopolnitvami pooblastil
za imetnike profesionalnih kartic za zapis in branje
elektronskih bolniških listov. Hkrati je bilo
objavljeno tehnično navodilo za uporabo
dopolnjenih programskih knjižnic IHIS2 in on-line
sistema ter pripravljeni testni podatki za programske
hiše, da so lahko začele z razvojem in testiranjem
dopolnitev zdravstvenih aplikacij. Vzpostavljen je bil
tudi spletni forum, na katerem je ZZZS objavljal
odgovore na najpogostejša vprašanja izvajalcev in
programskih hiš.
V septembru 2019 se je pričela pilotna uvedba v treh
zdravstvenih domovih in pri štirih zasebnikih.
Potekala je do sredine oktobra. Sočasno je bila
uvedena tudi rešitev na ZZZS-jevem portalu za
zavarovane osebe za dostop do lastnih elektronskih
bolniških listov.
Pilotno uvedbo so podrobno spremljali nosilci
projekta na ZZZS, pri pilotnih izvajalcih in pri
programskih hišah. Med 4. in 14. oktobrom 2019 je
bila izvedena spletna anketa, v kateri so sodelujoči
pilotni izvajalci ocenili ustreznost vsebinskih navodil
ZZZS, usposabljanj izvajalcev, ki so jih izvedle
območne enote ZZZS, izobraževanj zdravstvenih
delavcev, ki so jih pripravile programske hiše,
nadgradenj zdravstvenih aplikacij, navodil za
uporabo zdravstvenih aplikacij in seznanjenost
zavarovanih oseb. Pilotna uvedba je pokazala le
manjše pomanjkljivosti, ki so bile večinoma sproti
odpravljene. Evalvacija pilotne uvedbe je bila
predstavljena delovni skupini in glede na ugotovitve
sprejeta odločitev za nacionalno uvedbo. V drugi
polovici oktobra 2020 so se postopoma začeli v
izdajanje elektronskih bolniških listov vključevati
tudi drugi izvajalci. Do konca decembra 2019 se je
vključila že večina izvajalcev, zato so bile konec
decembra uvedene tudi rešitve za delodajalce v
sistemu SPOT.
Za zadržanosti v januarju so zdravniki poleg
elektronskega bolniškega lista izdali tudi še papirno
listino, saj je sproti potekalo vključevanje
delodajalcev v uporabo sistema SPOT.
Za zadržanosti od vključno februarja 2020 naprej pa
zdravniki niso več izdajali papirnih listin, razen za
manjše skupine zavarovanih oseb, katerih delodajalci
ne morejo pridobiti elektronskih bolniških listov
preko sistema SPOT (npr. kmetje, tuje zavarovane
osebe). Te zavarovane osebe dobijo bolniški list, ki je
izpisan na bel papir formata A4 in ne več na
predtiskan obrazec.
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Delodajalci so se v februarju 2020 dokončno vključili
v uporabo sistema SPOT. Sodelavci MJU in ZZZS
so jim pri tem pomagali z objavo napotkov ter
odgovori na odprta vprašanja.
Tekom celotnega projekta je bila posebna pozornost
namenjena zagotavljanju varnosti podatkov. Na
podlagi ocene učinkov na varstvo podatkov, so bile
vzpostavljene celovite tehnične in organizacijske
rešitve.

Značilnosti in evalvacija
nacionalne uvedbe
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri podatki o
značilnostih nacionalne uvedbe.
V tabeli 1 je prikazano število izdanih elektronskih
bolniških listov po mesecih v letu 2020.
Tabela 1 Število izdanih elektronskih bolniških listov po
mesecih od januarja do junija 2020.
Mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust

Redni
156.755
204.271
175.249
91.364
77.638
110.124
111.855
91.322

Preklici
5.405
9.669
11.528
8.546
5.617
6.436
7.389
6.433
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Tabela 3 Razpoložljivost sistema on-line v obdobju 16/2020.
Podatek
Število minut nedelovanja med 0h in 24h
Razpoložljivost v času med 0h in 24h
Število minut nedelovanja med 7h in 19h
Razpoložljivost v času med 0h in 24h

Vrednost
18,67
99,99763%
5,70
99,99793%

V juliju in avgustu 2020 je bila izvedena spletna
anketa, v kateri je sodelovalo 15 izvajalcev
zdravstvenih storitev. V anketi so izvajalci ocenili
ustreznost vsebinskega navodila ZZZS, pomoč
območnih enot ZZZS pri uvajanju, izobraževanj, ki
so jih izvedle programske hiše, nadgradnje
zdravstvenih aplikacij, navodila za uporabo
nadgradenj zdravstvenih aplikacij, pomoč in
odgovore ZZZS na vprašanja izvajalcev in
seznanitev zavarovancev z uvedbo elektronskega
bolniškega lista.
Večina izvajalcev je navodila, informacijske rešitve
ter storitve območnih enot ZZZS in programskih hiš
ocenila z oceno 4 (možne so bile ocene od 1 do 5, 5
je bila najboljša ocena). Z ocenami 3 in 4 so ocenili
seznanjenost zavarovancev in izpostavili slabšo
seznanjenost predvsem mlajših zavarovancev, ki so
redkeje zadržani od dela. Zato bo v prihodnje
potrebno s promocijskimi aktivnostmi nasloviti
predvsem te skupine zavarovancev.

Pridobitve
V tem obdobju je vsaj en elektronski bolniški list
digitalno podpisalo 1.684 zdravnikov.
Sistem on-line je ves čas deloval hitro in zanesljivo.
V tabeli 2 so prikazani povprečni odzivni časi za
zapis in branje elektronskih bolniških listov v maju
2020.
Tabela 2 Povprečni odzivni čas za zapis in branje
elektronskih bolniških listov v on-line sistemu.
Funkcija on-line sistema
Zapis elektronskega bolniškega lista
Branje elektronskega bolniškega lista

Odzivni čas
v sekundah
0,05488
0,01612

V tabeli 3 pa so prikazani podatki o razpoložljivosti
on-line sistema za obdobje 1-6/2020.

Elektronski bolniški list je prinesel obsežne
pridobitve tako za ustvarjalce, kot uporabnike te
elektronske listine.
Pridobitve za zavarovano osebo:
■ Odpravljeni so obiski ambulante osebnega
zdravnika ali pediatra zgolj zaradi pridobitve
bolniškega lista.
■ Odpravljena je dostava bolniških listov
delodajalcem.
Pridobitve za izvajalce zdravstvenih storitev:
■ Odpravljena je uporaba predtiskanih obrazcev
BOL in s tem povezanih stroškov za nakup
obrazcev in izpisovanje podatkov na obrazce.
■ Uvedena je možnost izdaje bolniškega lista brez
obiska pacienta, če zdravnik presodi, da za izdajo
bolniškega lista ni potreben pregled pacienta.
■ Odpravljeno je pošiljanje podatkov o bolniških
listih na NIJZ.
Pridobitve za delodajalce:
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■ Hiter in enostaven dostop do bolniških listov.
■ Odpravljen ročni vnos podatkov iz bolniških
listov za evidenco delovnega časa, kadrovsko
evidenco, obračun plač in uveljavljanje
refundacije nadomestil plač.
Pridobitve za NIJZ:
■ Ažurni, točni in celoviti podatki za vodenje zbirke
NJIZ 3 - Evidenca začasne in trajne odsotnosti z
dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in
drugih vzrokov.
Pridobitve za FURS:
■ Ažurni, točni in celoviti podatki za pripravo
predizpolnjenih obračunov prispevkov za
samostojne zavezance in izvajanje kontrol
obračuna prispevkov teh zavezancev.
■ Odpravljena
dostava
bolniških
listov
delodajalcem.
Pridobitve za ZZZS:
■ Poenostavljeni postopki obravnave eZahtevkov
za refundacijo nadomestil plač z avtomatskim
preverjanjem podatkov eZahtevkov glede na
podatke elektronskih bolniških listov.
■ Kakovostni podatki za spremljanje zadržanosti
od dela in izdatkov za nadomestila plač.

med katerimi je bilo tudi omejevanje socialnih stikov.
Elektronski bolniški list je omogočil zagotavljanje te
listine brez fizičnega stika med zdravniki in pacienti,
ko je zdravnik ocenil, da o zadržanosti od dela lahko
odloči brez pregleda pacienta. Omogočen je tudi
prenos elektronskih bolniških listov k delodajalcem
brez fizičnega stika med zavarovano osebo in
zavezancem. Z elektronskim bolniškim listom je bila
tako odpravljena potreba po številnih fizičnih stikih,
ki bi predstavljali tveganje za okužbe s tem virusom.

Zaključek
Elektronski bolniški list je sodobna nacionalna
informacijska rešitev, ki je odpravila nepotrebne poti
zavarovanih oseb do zdravnikov in delodajalcev ter
hkrati prinesla pridobitve vsem subjektom, ki
sodelujejo pri ustvarjanju in uporabi te listine.
Projekt je bil izpeljan v sodelovanju s predstavniki
izvajalcev zdravstvenih storitev in zdravnikov ter
drugih deležnikov. Informacijske rešitve so varne,
zanesljive in funkcionalne.
Reference
1.
2.
3.

ZZZS: Evalvacija pilotne uvedbe elektronskega potrdila o
upravičeni zadržanosti od dela (eBOL). Oktober 2019.
ZZZS: Evalvacija nacionalne uvedbe elektronskega potrdila o
upravičeno zadržanosti od dela (eBOL). September 2020.
ZZZS: Interna dokumentacija. 2017 - 2020.

Elektronski bolniški list in
epidemija virusa COVID-19
Ob epidemiji virusa COVID-19 so bili sprejeti
interventni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb,
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Jure Janet, Dalibor Stanimirović

Prenova portala zVEM
Povzetek. Na portalu zVEM lahko državljani (pacienti) dostopajo do svojih zdravstvenih podatkov in podatkov
svojih otrok do 15. leta starosti, pregledujejo izdane recepte in se naročijo na zdravstvene storitve na sekundarni
ravni. Portal je namenjen tudi ozaveščanju prebivalstva, na njem se objavljajo novice v povezavi z zdravjem in
zdravstvom na splošno ter specifično v povezavi s sistemom eZdravje. Za uporabo vseh funkcionalnosti portala
zVEM je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo in registracija. Da bi portal še bolj približali uporabnikom, smo
tekom leta 2020 izvedli konceptualno in vizualno prenova portala zVEM, s katero smo osvežili zastareli
uporabniški vmesnik in v ospredje postavili storitve, ki jih uporabniki največ uporabljajo, kot so eRecept,
eNaročanje in dostop do lastnih zdravstvenih dokumentov v CRPP. V prihodnosti bomo te storitve znotraj portala
zVEM še okrepili in povečali njihovo uporabnost s povezavo na določene storitve zunaj sistema eZdravja. Ker
vedno več uporabnikov dostopa do portala zVEM preko mobilnih telefonov, kar je zaradi nujne uporabe
kvalificiranega digitalnega potrdila nekoliko oteženo, načrtujemo tudi razvoj mobilne aplikacije za sistema iOS in
Android, ki bosta uporabljali obstoječe arhitekturno ogrodje rešitve.

Renovation of the zVEM portal
Abstract. On the zVEM portal, citizens (patients) can access their health data and the data of their children up
to the age of 15, review issued prescriptions and make appointments for health services at the secondary level. The
portal is also intended to raise public awareness, and publishes news related to health and healthcare in general and
specifically in connection with the eHealth system. To use all the functionalities of the zVEM portal, a qualified
digital certificate and registration are required. In order to bring the portal even closer to users, in 2020 we carried
out a conceptual and visual renovation of the zVEM portal, which included remodelling of the outdated user
interface and positioning in the forefront the services most used by the users, such as ePrescription, eAppointment
and improving the access to health documents in Central registry of patient data. In the future, we will further
strengthen these services within the zVEM portal and increase their usability by connecting to certain services
outside the eHealth system. As more and more users access the zVEM portal via mobile phones, which is
somewhat difficult due to the required use of a qualified digital certificate, we also plan to develop a mobile
application for iOS and Android, which will use the existing architectural framework of the solution.)
 MI'2020 Zbornik / Proceedings 55-59
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Uvod
Vse več raziskovalcev s področja javnih storitev in še
posebej javnega zdravja se strinja, da so sodobne
informacijske rešitve bistvenega nacionalnega in
strateškega pomena za nadaljnji razvoj javnega
zdravstvenega sistema, obenem pa vplivajo tudi na
večjo blaginjo, gospodarski napredek in razvoj
informacijske družbe na splošno (Bardhan in Thouin,
2013), informatizacija zdravstva pa spada med
kompleksne procese, zato predstavlja tudi za najbolj
razvite družbe velik zalogaj (Anwar et al, 2011). Ravno
zato je bila zasnova projekta eZdravje, pri katerem gre
za učinkovito in celostno informatizacijo oz.
digitalizacijo slovenskega zdravstvenega sistema, eden
od temeljnih ukrepov, s katerim bi omogočili uspešen
spopad s številnimi izzivi slovenskega zdravstva
(Stanimirović, 2017).
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pred
petimi leti prevzel upravljanje nacionalnega programa
eZdravje, ki je bil zasnovan kot največji projekt
informatizacije javnih storitev v Sloveniji. Projekt se
je izvajal med letoma 2008 in 2015 pod vodstvom
Ministrstva za zdravje in je bil v večji meri financiran
s strani Evropskega socialnega sklada, Slovenija je
financirala delež v višini 15 %. Po zaključku uradnega
projekta je upravljanje rešitev prevzel NIJZ,
financiranje pa se od takrat v celoti krije iz državnega
proračuna Republike Slovenije (Rant et al, 2018).
Osnovno pravno podlago za rešitve eZdravja
predstavlja Zakon o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva (ZZPPZ). Zakon določa
obdelavo podatkov in zbirke podatkov s področja
zdravstvenega varstva in eZdravja, njihove
upravljavce ter upravičence do podatkov. Poleg tega
zakona sta za delovanje eZdravja pomembna tudi
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in
Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR).
V sklopu eZdravja je bil razvit tudi portal zVEM, ki
predstavlja glavno vstopno točko za državljane
oziroma paciente, ki želijo pregled nad izdanimi
recepti in napotnicami ter vpogled v svojo
zdravstveno dokumentacijo. Prispevek se v
nadaljevanju osredotoča na analizo portala zVEM v
smislu njegovih funkcionalnosti, uporabe in
prihodnjih razvojnih potencialov.

Metodologija
V prispevku je uporabljena metoda poglobljene
analize, ki je bila podprta s širokim pregledom
projektne dokumentacije, literature in preučevanjem
različnih virov, ki vsebujejo s problematiko povezane
vsebine. Metoda poglobljene analize je vključevala

analizo projektnih dokumentov in tehničnih
specifikacij ter ciljno usmerjene pogovore s
strokovnjaki na NIJZ, ki upravljajo z rešitvami
eZdravja. V končno sintezo raziskovalnih rezultatov
so vključeni tudi dejanski statistični podatki o
razširjenosti in uporabi rešitev eZdravja oz. portala
zVEM v Sloveniji, ki so bili pridobljeni iz
administratorskih modulov oz. modulov za poslovno
odločanje, ki jih vsebujejo posamezne rešitve.
Raziskava je potekala od marca do septembra 2020.
Raziskovalna metodologija je bila prilagojena
posebnostim raziskovalnega problema in širšim
implikacijam, ki jih ima uporaba rešitev eZdravja na
zdravstveni sistem (Thomas, 2006; Yin, 2017).
Analiza se v veliki meri osredotoča na še precej
neraziskano področje v Slovenij, zato uporaba
kvantitativnih empiričnih metod ni bila mogoča, saj
predhodne analize in kvantificirani podatki ne tem
področju dejansko ne obstajajo. V skladu s tem je bilo
ocenjeno, da je poglobljena analiza v tem trenutku
najustreznejši metodološki pristop za raziskovanje in
razumevanje tega zapletenega področja, ki se zelo
hitro razvija (Rant in Stanimirović, 2020). Podatki,
dobljeni z empirično kvalitativno raziskavo, so bili
ustrezno strukturirani in analizirani v skladu s
smernicami, ki jih predlaga izbrani metodološki okvir.
Interpretacija podatkov je bila izvedena s pomočjo
sodelujočih strokovnjakov z NIJZ. Poglobljena
analiza je poskušala zajeti vse pomembne razsežnosti
posameznih informacijskih rešitev s poudarkom na
portalu zVEM in njihove potencialne implikacije tako
za upravljanje zdravstvenega sistema, kot tudi za
glavne skupine uporabnikov (pacienti, zdravstveni
delavci). Uporaba predlaganega raziskovalnega
pristopa, vzorčenja in ustrezna tehnika zbiranja in
analize podatkov so bili ključni za celovito in
objektivno analizo podatkov. Izbrani metodološki
okvir je zagotovil ustrezno osnovo za uspešno sintezo
in interpretacijo pridobljenih podatkov ter na koncu
olajšal pridobitev raziskovalnih rezultatov, ki temeljijo
na dokazih (Rant in Stanimirović, 2020).
V prispevku so na kratko predstavljena vsebinska
izhodišča in druge ključne rešitve eZdravja, posebna
pozornost je namenjena portalu zVEM, ki je leta
2020 doživel vizualno in funkcionalno prenovo
uporabniškega vmesnika in izkušnje (UI/UX), s
katerimi se še bolj postavlja v ospredje kot osrednja
rešitev.

Portal zVEM
Podatki na področju uporabe rešitev eZdravja so
spodbudni, saj kažejo, da se rešitve eZdravja vse bolj
uveljavljajo v vsakodnevnem poslovanju slovenskega
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zdravstvenega sistema. NIJZ se po uspešni
implementaciji rešitev eZdravja na nacionalni ravni v
zadnjem letu osredotoča predvsem na povečanje
njihove uporabe, izboljšanje kakovosti delovanja
rešitev ter njihovo celovito vzdrževanje in
nadgrajevanje v skladu s potrebami oz. zakonskimi
zahtevami. Glavne komponente eZdravja za paciente
so sistemi eNaročanje, eRecept, CRPP in portal
zVEM.

popolnoma pa je portal zaživel januarja 2017 (Rant et
al 2018).

Sistem eNaročanje je nacionalna rešitev eZdravja, ki
omogoča izdajo, prebiranje in uporabo elektronskih
napotnic, elektronsko naročanje pri izvajalcih
sekundarnih zdravstvenih storitev ter prikazovanje
čakalnih dob pri teh izvajalcih. Sistem deluje od leta
2016, v širši javni uporabi pa je zaživel aprila 2017.
Sistem deluje tako, da osebni zdravnik predpiše
elektronsko napotnico za sekundarno raven v okviru
svojega lokalnega sistema. Potrjena napotnica se nato
shrani v bazi napotnic v sistemu enaročanja, pacient
pa lahko do nje dostopa prek portala zVEM ali pa
neposredno s številko prek sistema eNaročanje. Ob
naročanju se pacientu prikažejo čakalne dobe in
razpoložljivi datumi pregleda (za njihovo pravilnost
so odgovorni izvajalci storitev sami), po izbiri datuma
in potrditvi termina je pacient naročen na storitev.

Pacienti in drugi končni uporabniki lahko do portala
dostopajo
prek
spletnega
mesta
http://zvem.edzrav.si, kjer si lahko ogledajo novice in
dobijo pomoč pri uporabi portala, rešujejo ankete, za
polno uporabo vseh storitev eZdravja pa je potrebno
kvalificirano digitalno potrdilo (KDP). Po prijavi
lahko uporabnik pregleduje svoje podatke in podatke
otrok do dopolnjenega 15. leta starosti oz. podatke o
zakonskih skrbnikih.

Sistem eRecept je nacionalna rešitev eZdravja za
predpisovanje in elektronsko izdajo zdravil. Od
novembra 2015 se uporablja na primarni ravni v
celotni Sloveniji, na terciarni in terciarni pa od
februarja 2016. Sistem deluje tako, da zdravnik v
okviru svojega sistema predpiše elektronski recept, ki
se shrani v bazi sistema. V lekarni osebje s pomočjo
zdravstvene kartice pacienta odčita recept v bazi ter
mu izda predpisana zdravila, recept pa se označi kot
porabljen. Pacienti lahko svoje podatke o izdanih in
predpisanih receptih spremljajo izključno prek portala
zVEM.
Centralni register podatkov o pacientih (CRPP) je
baza podatkov vseh pacientov s stalnim ali začasnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji. V njej se zbirajo
vsi zdravstveni dokumenti (izvidi, povzetki, dopisi) za
posamezne osebe in omogoča izmenjavo med
izvajalci zdravstvene dejavnosti. Do sistema CRPP
pacienti ne morejo direktno dostopati, ampak vidijo
samo svoje dokumente in dokumente varovancev in
otrok do 15. leta starosti prek sistema zVEM.

Poleg dostopa do osnovnih storitev eZdravja
omogoča portal še številne druge sekundarne funkcije,
kot so izdelava anket, pregled revizijske sledi,
oddajanje dokumentov za paciente, strokovnim
delavcem pa omogoča varen dostop do Registra
podatkov o pacientih in prostorih enotah (RPPE).

Podatki o uporabi portala zVEM

Obisk portala zVEM z leti hitro narašča. Če je bilo
ob začetku uporabe portala leta 2017 število obiskov
262.000, se je leta 2018 več kot podvojilo na 548.512,
leta 2019 pa potrojilo na 768.255. Septembra 2020
smo tako presegli že 917.000 obiskov, predvidevamo,
da bo oktobra 2020 to število preseglo milijon
obiskov (Slika 1).
Obisk portala zVEM
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Slika 1 Celoten obisk na portalu zVEM po letih od 2017
do 2020.

Podobno je z registracijami novih uporabnikov. Junija
2020 smo tako prvič presegli 40.000 registriranih
uporabnikov in to število še naprej raste (Slika 2).

Portal zVEM – zdravje vse na enem mestu, je bil
zasnovan kot povezovalna storitev vseh treh
osnovnih rešitev eZdravja za paciente in naj bi tem
omogočal varen in učinkovit dostop do njihovih
napotnic, receptov izvidov ter drugih dokumentov.
Rešitev je bila tehnično vzpostavljena novembra 2015,
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Slika 2 Število registriranih uporabnikov po letih od 2017
do 2020.
Vizualna prenova portala zVEM

Sprva je bil portal zVEM zasnovan kot osrednje
stičišče eZdravja za paciente, kjer bodo lahko ti
pregledovali svoje dokumente, recepte in napotnice
ter se naročali na sekundarne storitve in pregledovali
čakalne dobe. Predvidevala se je širša uporaba novic
in koledarja, ki pa v praksi ni zaživela tako kot je bilo
sprva zasnovano. Po prijavi so bile v ospredju še
vedno novice in koledar, za posamezne dostope do
sekcij je moral uporabnik posebej klikati po ločenih
menijih. Barvna paleta portala je bila izbrana v skladu
s celostno grafično podobo eZdravja in predstavlja
nevsiljivo kombinacijo modre in zelene.
Po večletnem uvodnem obdobju je bilo treba
pregledati uporabo in priljubljenost portala med
uporabniki in se odločiti o vizualnih popravkih, s
katerimi bi funkcionalnost okrepili. Prenova portala
zVEM je bila zasnovana v skladu s sodobnimi
smernicami oblikovanja uporabniških vmesnikov in
uporabniške izkušnje (UX/UI). Sodobne smernice
narekujejo družbeno zavedno oblikovanje, ki ne
vpliva zgolj na uporabnikovo vedenje znotraj istega
vmesnika, ampak tudi širše v družbi in mora biti
dosegljivo širokemu spektru uporabnikov, da postane
zares univerzalno (Tromp et al 2011).
Zato smo se pri zasnovi zavestno odločili za
preprosto mrežno strukturo z glavnim menijem in
podmenijem, ki omogoča uporabnikom hitro in
preprosto navigacijo prek vseh rešitev. Ker smo ob
zasnovi predvidevali širšo uporabo koledarja in večji
fokus na osnovno stran z novicami, smo glavni meni
razdrobili in tako pridobili večjo preglednost in
jasnejšo komunikacijo z uporabniki. Sprva so bile
novice predstavljene neuniformirano, kar je lahko pri
določenih uporabnikih povzročilo slabšo vizualno
izkušnjo in podaljšalo stran, zato so odslej novice
poenotene po velikosti, njihov prikaz pa je omejen. Po
prijavi se na prvi strani pojavijo zadnji trije dokumenti
iz CRPP, zadnje tri napotnice oz. pregledi na

Na splošno so uporabniki zadovoljni z uporabo
portala, saj jih je 76 % vseh vprašanih odgovorilo, da
so zadovoljni oz. bolj ali pa zelo zadovoljni z uporabo
portala. Nezadovoljnih ali manj zadovoljnih je bilo
okrog 20 % (Slika 3).
Zadovoljstvo s portalom zVEM
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40%
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Slika 3 Zadovoljstvo uporabnikov s portalom zVEM

Na vprašanje, kako se jim zdi prenovljeni portal
zVEM jih je skoraj 65 % odgovorilo pritrdilno, 14%
je bilo neopredeljenih, dobrih 20 % pa jim prenova ni
bila všeč (Graf 4).
Zadovoljstvo s prenovo

Sploh ni všeč

15% 11%
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Ni všeč
Niti-niti
Všeč
Zelo všeč

Slika 4 Zadovoljstvo uporabnikov s prenovo portala
zVEM

Vprašane, ki so odgovorili, da jim je novi portal všeč,
smo prosili še za mnenje, kaj jim je najbolj všeč, pri
čemur so večinoma izpostavljali boljšo preglednost in
navigacijo po portalu ter lažje dostopanje do
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najpomembnejših storitev (eRecept, eNaročanje). Na
podlagi rezultatov lahko ocenjujemo, da prenovljeni
portal naletel na pozitiven odziv pri uporabnikih.
Izzivi in nadaljnji razvoj portala zVEM

Portal zVEM danes predstavlja osnovno stičišče za
vse paciente in druge končne uporabnike
zdravstvenih storitev. Sicer je v zadnjih letih beležena
nenehna rast uporabe in obiska portala, ki bi jo bilo
treba z dodatnimi vsebinskimi nadgradnjami še
okrepiti. Tako se načrtujejo dodatne funkcije za večjo
povezanost z zdravniki in možnost pošiljanja obvestil
o prihajajočih pregledih, odprtih receptih ipd.
Ker v zadnjih letih narašča delež oseb, ki želijo do
spletnih vsebin dostopati prek interneta s pametnim
telefonom, se je začel projekt razvoja aplikacije zVEM
za pametne telefone, ki bo ponujala hiter in pregleden
dostop do večine storitev. Sicer je portal zVEM prek
prenosnih naprav na voljo že danes, a je zato
potrebno digitalno kvalificirano potrdilo, katerega
uporaba na mobilnih telefonih predstavlja velik
zalogaj za povprečnega uporabnika, če je namestitev
sploh mogoča. Zagon mobilne aplikacije se načrtuje v
prvi polovici leta 2021.

Zaključek

zdravstvenih storitev, hkrati pa povečala uporabnost
obstoječih rešitev.
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Povezanost informacijskih gradnikov
Povzetek. Ozadje: Pri razvoju informacijskih sistemov in rešitev se pogosto srečujemo s problemi, ki nastanejo
zaradi neupoštevanja povezanosti informacijskih gradnikov.
Namen: Namen pričujočega prispevka je podati nekaj povezav med teorijo sistemov na eni strani in razvojem
informacijskih sistemov in informacijskih rešitev na drugi. S tem želimo prikazati povezanost informacijskih
gradnikov v slovenskem zdravstvu.
Metode: V ta namen smo pripravili nekaj relevantnih povzetkov strokovne literature. Podali smo uporabne
definicije in povezave med različnimi elementi z vidika sistema.
Rezultati in razprava: Na osnovi teoretičnih izhodišč smo prikazali uporabo v informacijskih sistemih. Prikazali
smo več različnih povezav med informacijskimi gradniki v slovenskem zdravstvu.
Informacijski gradniki v slovenskem zdravstvu so med seboj zelo povezani. Zato spremembe pri enem elementu
lahko bistveno vplivajo na druge elemente, tudi tam, kjer jih pogosto ne pričakujemo. V prispevku podamo tudi
nekatera priporočila.
Ključne besede: informacijski sistem, teorija sistemov, sistemska analiza, interoperabilnost, zdravstvo, eZdravje

Connections of Information Components
Abstract. Background: We are meeting often with problems, that occur because of disregard of components in
the information system and solutions development.
Purpose: The purpose of this article is to show some connections of system theory on one side and information
system development and information solutions on the other side. We would like to present the connections of the
information components in the Slovene healthcare.
Methods: First we summarize some professional literature. We provide useful definitions and connections of the
elements from the system view.
Results: We show the usage of the theoretical basis. We also show some connections of information components
in the Slovene healthcare.
Conclusions: Information components in the Slovene healthcare are connected strongly. Therefore, changes at
one element can influence other elements elementarily, also those we would not expect. We also give some
recommendations in the article.

Key words: information system, system theory, system analysis, interoperability, healthcare, eHealth
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Uvod
Pri našem dolgoletnem delu pri avtomatizaciji,
informatizaciji, digitalizaciji in v zadnjem času digitalni
transformaciji, se pogosto srečujemo s problemi, ki
nastanejo zaradi neupoštevanja povezanosti
informacijskih gradnikov. V prispevku bomo osvetlili
nekaj teoretičnih izhodišč, prikazali primere v
slovenskem zdravstvu in podali priporočila.
Povezanost
informacijskih
gradnikov
in
interoperabilnost med njimi postajata v času
nastajanja avtonomnih poslovnih modelov vse bolj
pomembna.

Rezultati in razprava
Pri izgradnji informacijskih rešitev je potrebno
upoštevati zakonitosti teorije sistemov. Sistem je po
definiciji množica elementov, ki so med seboj odvisni.
To pomeni, da sprememba pri enem elementu lahko
povzroči spremembo pri vseh elementih, ki so z njim
povezani. Ti povezani elementi so povezani tudi z
drugimi elementi in vplivajo nanje. Sprememba pri
enem elementu tako preko posrednikov lahko vpliva
na spremembe pri elementu, na katerega sploh nismo
pomislili (slika 2).

Metodologija
V prispevku smo uporabili naše matematično znanje
in ga povezali z metodologijama teorije sistemov in
kibernetike in poslovnih procesov.
Sistem je celovitost urejene in omejene množice
elementov, med katerimi obstajajo odnosi ali pa jih je
mogoče vzpostaviti. Pri tem elementi predstavljajo
najmanjše enote sistema, ki jih ne moremo in/ali
nočemo naprej deliti. Odnosi označujejo zveze,
odvisnosti in vplive med elementi sistema ali okolja.1,2
Če uporabimo matematični teoriji množic in grafov,
lahko sistem grafično predstavimo takole (slika 1):

Slika 2 Povzročanje sprememb med odvisnimi elementi v
sistemu.

Povezanost v sistemu rešitev eZdravja

Slika 1 Grafična predstavitev sistema.1

Primer sistema je sistem rešitev eZdravja v Sloveniji.
Sistem sestavljajo rešitve eZdravja kot elementi, med
katerimi obstajajo povezave. Rešitve eZdravja so med
seboj zelo povezane (slika 3). Npr. eRecept deluje
znotraj zNET-a, uporablja varnostno shemo za
dostopanje do podatkov, njegovi podatki se
prikazujejo v Centralnem registru podatkov o
pacientu (CRPP) in jih pacienti lahko vidijo preko
portala zVEM.4
Namestitev npr. kritičnega popravka v zNET-u lahko
povzroči nedelovanje eRecepta.

Sistemska analiza (anlg. system analysis) je proces
zbiranja in razlage dejstev, odkrivanja problemov in
uporabe informacij za priporočanje izboljšav v
sistemu.3 Sistemsko snovanje (angl. system design) pa
se ukvarja s tem, kako te izboljšave (običajno kot
zahteve) lahko izvedemo.3
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Slika 6 Sistemska povezanost rešitve eZdravja.

Slika 3 Povezanost rešitev v sistemu eZdravja.

Sistemska povezanost v okviru posamezne rešitve
eZdravja

Kot sistem deluje tudi posamezna rešitev eZdravja V
grobem jo sestavljajo informacijski sistem pri izvajalcu
zdravstvene dejavnosti (IZD, v nadaljevanju
izvajalec), komunikacijske povezave in rešitev na
nacionalni ravni (slika 4).

Sprememba v aplikaciji pri izvajalcu npr. lahko
povzroči težave pri komunikaciji ali napačne podatke
v nacionalni rešitvi eZdravja.
Sistemska povezanost poročanja izvajalca
zdravstvene dejavnosti

Podobno povezano lahko vidimo tudi poročanje
izvajalca. Izvajalec podatke uporablja za podporo
zdravstveni obravnavi, iz istega informacijskega
sistema (IS) pa poroča podatke tudi drugim, v
eZdravje, ZZZS, NIJZ, MZ, drugim izvajalcem (npr.
register raka), laboratorijem, … (slika 7).

Slika 4 Elementi ene rešitve eZdravja.

Če statičnemu sistemskemu pogledu na rešitev
dodamo še časovno komponento, dobim izvajanje
rešitve eZdravja kot poslovni proces (slika 5).

Slika 7 Povezanost poročanja IZD.

Slika 5 Ena rešitev eZdravja kot poslovni proces.

Ko pogledamo ta sistem podrobneje, na drugi ravni
vidimo komponente še bolj odvisne (slika 6).

Če eden od tistih, kateremu mora izvajalec poročati,
spremeni svoje zahteve, to vpliva na IS pri izvajalcu.
Te spremembe pa vplivajo na poročanje drugim. Npr.
nove zahteve ZZZS vlivajo na poročanje NIJZ. V tem
kontekstu je potrebno upoštevati tudi priporočilo o
enotnem informacijskem modelu. Za zagotavljanje
semantične interoperabilnosti so npr. pomembni
enotni šifranti. Zdaj, ko prihajamo v obdobje
avtonomnega poslovanja, ko se informacijske rešitve
same "pogovarjajo" med seboj, brez posrednikov,
postaja to vse bolj pomembno.
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Poročanje v CRPP kot sistem

Ena izmed rešitev avtonomnega poslovanja je
poročanje v centralni register podatkov o pacientu
(CRPP) v okviru eZdravja.4 Osnovne demografske
podatke o pacientih CRPP pridobiva iz Centralnega
registra prebivalcev. Podatke o predpisanih in izdanih
zdravilih dobiva iz eRecepta, podatke o napotnicah in
naročilih iz eNaročanja, odpustnice iz bolnišnic,
izvide specialistov in podatke o cepljenjih iz lokalnih
informacijskih sistemov izvajalcev, pacient sam
dodaja izjave volje, … Vse te podatke zase in za svoje
otroke pa pacient lahko pregleduje preko portala za
paciente zVEM (slika 8). Kot vidimo, sistem CRPP
vsebuje veliko elementov in povezav, ki vplivajo nanj
in morajo biti med seboj usklajeni.

63

Torej v času sistemske analize se trudimo najti čim več
povezav med elementi sistema in upoštevati
povezanost med elementi. Poskušamo ugotoviti,
kako bodo spremembe pri enem elementu vplivale na
druge. Poskušamo tudi čimbolj omejiti negativne
učinke na druge elemente zaradi povezav v sistemu.
Pogosto razmišljamo preveč lokalno.
Razmišljati moramo bolj povezano, sistemsko;
poskušati videti gozd in ne le posameznih dreves.
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Slika 8 Poročanje v CRPP kot sistem.

Zaključek
Iz vseh naštetih primerov vidimo, da so gradniki in
rešitve v informacijskih sistemih v slovenskem
zdravstvu resnično zelo povezani med seboj, kar pa
pomeni, da so med seboj tudi zelo odvisni.
Kot predstavljata Raskino in Walter,5,6 prihajamo pri
digitalizaciji zdaj v obdobje avtonomnega poslovanja,
kjer komunicirajo naprave in rešitve avtonomno, brez
posredovanja ljudi.
Zato je semantična interoperabilnost zelo pomembna.
Na to pa moramo biti snovalci in razvijalci zelo
pozorni že pri sistemski analizi in snovanju.

published by / izdalo SDMI  http://www.sdmi.si/

64

Andrej Kastrin, Dimitar Hristovski: Globoko učenje nad biomedicinskimi (vele)podatki

 Povzetek s kongresa MI'2020

Andrej Kastrin, Dimitar Hristovski

Globoko učenje nad biomedicinskimi (vele)podatki
Povzetek. Velepodatki so danes v svetu splošno sprejeto dejstvo. Potreba po obvladovanju masovnih
podatkovij je na širšem področju biomedicine čedalje močnejša, hkrati pa raste tudi število metod za njihovo
analitiko in interpretacijo. Glavni problem klasičnega strojnega učenja je ustrezna priprava značilk. Temu
zamudnemu in dragemu postopku se danes lahko izognemo z uporabo nove generacije modelov nevronskih
mrež. Kljub temu, da je bila ideja umetne nevronske mreže predstavljena že v 50. letih prejšnjega stoletja, smo v
zadnjem desetletju priča neslutenemu razvoju novih metodoloških pristopov. Globoko učenje (angl. deep
learning) je model nevronske mreže, ki je sestavljena iz večjega števila skritih slojev in tako omogoča abstrakcijo
kompleksnih relacij v podatkih. Predavanje začnemo s kratkim uvodom v nevronske mreže (model nevrona,
aktivacijska funkcija, funkcija izgube, optimizacijski algoritem, učenje) in predstavimo kronološki potek njihovega
raziskovanja. V drugem delu predavanja pobliže spoznamo pojem globokega učenja. Predstavimo konvolucijske
in rekurentne nevronske mreže ter predstavimo njihovo uporabo nad besedilnimi in grafovskimi
biomedicinskimi podatki. Predavanje zaključimo z demonstracijo. Predavanje je primerno za širšo javnost in se
ne spušča v globoke tehnične podrobnosti.
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 Povzetek s kongresa MI'2020

Eva Nike Cvikl, Dejan Dinevski

Teorija uma ter aplikacija teorije uma
na področju umetne inteligence
Povzetek. Razvoj umetne inteligence teži k vedno večjemu povezovanju robotov s človekom in človeško
družbo. Ključne za sposobnost povezovanja ljudi v družbo pa so sposobnosti socialne kognicije in socialnih
interakcij. Najpomembnejši nabor sposobnosti, potrebnih za tovrstno udejstvovanje, se imenuje sposobnosti
»teorije uma« (ang. »Theory of Mind«). Gre za sposobnost razumevanja mentalnih stanj drugih posameznikov in
razumevanja razlikovanja le-teh od lastnih mentalnih stanj. Sposobnosti teorije uma so ključne za učinkovito
gibanje v socialnem okolju ter tvorbo kvalitetnih medosebnih odnosov. Obstaja že nekaj socialnih robotov, ki
učinkovito simulirajo sposobnosti teorije uma ter vstopajo v smiselne socialne interakcije z ljudmi. Tovrstni roboti
se uporabljajo v izobraževanju, v sektorju storitev in v raziskovalne namene. Nekateri futuristi verjamejo, da gre
pri ustvarjanju robotov s sposobnostmi teorije uma za korak, ki nas loči do zadnjega mejnika v robotiki – razvoja
samozavedne umetne inteligence. Poudarjamo, takšen je trenuten konsenz znanstvene skupnosti, da je simulacija
sposobnosti teorije uma še daleč od dejanske zaznave oziroma doživetja teh sposobnosti, ter da je mogoče ustvariti
zgolj izjemno prepričljivo simulacijo samozavedanja, ne pa umetne zavesti kot take. V pričujočem prispevku bomo
s črpanjem znanja iz filozofije in medicinske (psihiatrične) stroke orisali koncept teorije uma ter probleme tako pri
epistemoloških kot praktičnih korakih implementacije koncepta na področju umetne inteligence.

Theory of mind and applying theory of mind
in the field of artificial intelligence
Abstract. The development of artificial intelligence tends to increasingly connect robots with humans and human
society. Crucial to the human ability to connect in society are social cognition and social interaction skills. The
most important set of abilities required for this kind of activity is called "Theory of Mind". It is the ability to
understand the mental states of other individuals and to understand how to differentiate them from our own
mental states. The »Theory of Mind« abilities are crucial for effective navigation of the social environment and the
formation of meaningful interpersonal relationships. There are already some social robots that effectively simulate
the »Theory of Mind« abilities and are capable of entering meaningful social interactions with humans. Such robots
are used in education, in the services sector and for research purposes. Some futurists believe that creating robots
with »Theory of Mind« abilities is a final step that separates us to the last milestone in robotics - the development
of self-aware artificial intelligence. It is important to emphasize that the simulation of the »Theory of Mind« abilities
is far from the actual perception or experience of these abilities, and that it is possible to create only an extremely
convincing simulation of self-awareness, not artificial consciousness per se. In this article, we will draw upon the
knowledge of philosophy and the medical (psychiatric) profession to outline the concept of theory of mind and
the problems in both the epistemological and practical steps of implementing the concept in the field of artificial
intelligence.
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Nadja Žlender, Brane Leskošek: HL7 spletišče

 Prispevek s kongresa MI'2020

Nadja Žlender, Brane Leskošek

Spletišče HL7
Povzetek. Spletišče HL7 je namenjeno tako laični javnosti za osnovne informacije, predvsem pa članom HL7
Slovenija za dostop do strokovnih informacij in standardov. S prenovljenim spletiščem želimo doseči večjo
prepoznavnost in rabo standardov HL7 in zdravstveno informacijskih standardov v Sloveniji nasploh.

HL7 website
Abstract. The HL7 website is intended for general public for basic information, and especially for HL7 Slovenia
members for access to professional information and standards. With the renewed website, we want to achieve
greater recognition and use of HL7 standards and health information standards in Slovenia.
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Spletišče HL7 Slovenija
V letošnjem letu smo pripravili prenovljeno spletišče
HL7, ki obiskovalcem nudi vse pomembne
informacije na enem mestu. Splošen del spletišča je
odprt za splošno javnost, drug del pa je dostopen le
članom HL7. Preko spletišča se lahko organizacije ali
posamezniki včlanijo v HL7 Slovenija. Vsi člani
dobijo uporabniški račun na spletišču in s tem tudi
dostop do gradiv podružnice vključno z
mednarodnimi gradivi, ki so dostopni članom na HL7
International.
Struktura spletišča

Spletišče je glede na vsebino razdeljeno na podstrani:
■ Podstran Domov: vsebuje kratek povzetek vseh
pomembnih informacij. Vključuje:
▪
▪
▪
▪

predstavitev HL7 Slovenija
kontaktni obrazec
namen HL7
storitve HL7 Slovenija

▪ prijavnico za članstvo HL7 Slovenija.
■ Podstran Storitve: vsebuje opise storitev HL7
Slovenija;
■ Podstran Člani: bo vsebovala informacije o
trenutnih članih HL7 Slovenija;
■ Podstran Povezave: vsebuje povezave na zanimiva
spletišča in spletne strani z informacijami;
■ Podstran Kontakt: vsebuje kontaktne podatke HL7
Slovenija z zemljevidom, kontaktni obrazec ter
prijavnico za članstvo;
■ Podstran Za člane: je zavarovana z geslom in
dostopna le članom HL7 Slovenija. Člani lahko
dostopajo do skupnih dokumentov (na primer
zapisniki sestankov, interna gradiva…) in
pridobijo dostop do uporabniškega računa na
spletišču hl7.org.

Slika 1 Prva stran (Domov) spletišča HL7 Slovenija s kontaktnim obrazcem.
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Slika 2 Stran Storitve z opisom storitev HL7 Slovenija

Slika 3 Stran Člani, ki bo vsebovala seznam članov HL7 Slovenija.
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Slika 4 Stran Povezave, ki jo dopolnjujemo z zanimivimi povezavami.

Slika 5 Stran Kontakt, ki vsebuje kontaktne podatke HL7 Slovenija, kontaktni obrazec in prijavnico za članstvo.
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Slika 6 Stran Kontakt, prijavnica za članstvo.

Slika 7 Stran Za člane, ki vsebuje podatke dostopne le registriranim članom.
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 Povzetek s kongresa MI'2020

Vladislav Rajkovič

Umetna inteligenca v zdravstvu:
moč in nemoč primerov dobre prakse
Povzetek. Splošno mnenje je, da je ustrezna zdravstvena obravnava pacienta tista, ki temelji na dokazanih
primerih dobre prakse. Iz analize uspešne obravnave pacientov v preteklosti sklepamo, kako ravnati v podobnih
primerih, s katerimi se srečujemo sedaj, oz. se bomo srečevali v bodoče. Tako si običajno vsaka zdravstvena
profesija oblikuje svoje doktrine. V prispevku iščemo odgovore na vprašanja, kdaj in zakaj primeri dobre prakse
niso primerna in edina garancija za ustreznost kake zdravstvene doktrine. Pretekle primere sistematično zbiramo
in njih podatke obdelujemo, npr. z različnimi metodami statistike in strojnega učenja. Zlasti pričakovanja
strojnega učenja, kot področja umetne inteligence so velika, pogosto prevelika. Ne zavedamo se dveh dejstev.
Prvo je, da je načeloma vsak pacient svet za sebe. Je unikaten. To kar velja za nekoga drugega ni nujno, da velja
tudi za dotičnega pacienta. Drugo pa je, da so primeri dobre prakse primeri iz zgodovine. Živimo v nenehno se
spreminjajočem svetu. Vse se spreminja, od mikroorganizmov naprej. To ne pomeni, da obdelave podatkov
preteklih primerov niso pomembne in koristne. Kaj manjka? Pogosto manjkajo modeli, ki bi razlagali, zakaj so
stvari take kot se nam kažejo v podatkih. To je še posebej opazno pri reševanju problemov povezano s
pandemijo CoVid-19.

Artificial intelligence in healthcare:
strengths and weaknesses of good practice examples
Abstract. The general opinion is that appropriate medical treatment of a patient is one based on proven
examples of good practices. From the analysis of successful treatments of patients in the past, we conclude how
to deal with similar cases that we encounter now and in the future. Thus, each medical profession usually
formulates its own doctrines. In this article, we will look for answers to the questions of when and why examples
of good practices are not appropriate and do not guarantee the adequacy of a health doctrine alone. Past cases
are systematically collected and their data processed, e.g. with different methods of statistics and machine
learning. In particular, the expectations of machine learning as an area of artificial intelligence are high, often too
high. We are unaware of two facts. The first being, that in principle, each patient is unique. What applies to
someone else does not necessarily apply to the patient in question. The second is that examples of good practices
are based on historical data. We live in an ever-changing world. Everything changes, from microorganisms
onwards. This does not mean, however, that the processing of past case data is irrelevant and useless. What is
missing? There is often a lack of models to explain why things are as they appear in the data. This is especially
noticeable in problem-solving related to the CoVid-19 pandemic.
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Urška Ugovšek, Lidija Jakupović: Ocenjevanje dobaviteljev zaščitnih mask

 Povzetek s kongresa MI'2020

Urška Ugovšek, Lidija Jakupović

Ocenjevanje dobaviteljev zaščitnih mask
Povzetek. Uporaba zaščitne maske za obraz je pomembna za preprečevanje prenosa okužb. Kot smo lahko
priča dogajanju z maskami v času epidemije, je zelo pomembno, da se znaš odločiti katere zaščitne maske so
dobre in katere ne ter kje jih kupiti. Odločiti se moramo za nakup zaščitne maske, ki ustreza izbranim kriterijem
kot so cena, značilnosti in dobava. S predlaganim modelom lažje pridemo do zaključkov, katere maske
uporabljati in kupiti pri posameznih prodajalcih mask. Za oceno smo uporabili večparametrski model za
odločanje, ki je izdelan s pomočjo programa DEX. Izbrali smo osnovne kriterije za oceno zaščitne maske kot so:
cena maske, značilnosti maske ter dobava maske. Izvedeno analizo ocene treh dobaviteljev smo predstavili tudi s
pomočjo grafikonov. Dobavitelji so bili ocenjeni in razvrščeni v eno od ocen: neustrezno, ustrezno ali zelo
ustrezno. Te ocene in njih analiza so v pomoč pri izbiri dobavitelja. Za končno potrditev lahko izvedemo študi
selektivno razlago. Poskušamo poiskati posebej izrazite prednosti in slabosti posameznih variant. Prikazani
model je pripomoček za izbiro ustrezne zaščitne maske in dobavitelja.

Evaluation of protective mask suppliers
Abstract. The use of a protective face mask is important to prevent the transmission of infections. As we can
see happening with masks during the epidemic, it is very important that you know how to decide which
protective masks are good and which are not and where to buy them. We must decide to buy a protective mask
that meets the selected criteria such as price, features and delivery. The proposed model makes it easier to come
to conclusions about which masks to use and buy from individual mask sellers. For the evaluation, we used a
multiparameter decision model, which was created using the DEX program. We selected the basic criteria for the
evaluation of the protective mask, such as: the price of the mask, the characteristics of the mask and the delivery
of the mask. The analysis of the assessment of the three suppliers was also presented with the help of graphs.
Suppliers were rated and ranked in one of the ratings: inadequate, appropriate or very appropriate. These
estimates and their analysis are helpful in choosing a supplier. For final confirmation, a selective explanation
study can be performed. We try to find particularly pronounced advantages and disadvantages of individual
variants. The model shown is a tool for selecting the appropriate protective mask and supplier.
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 Povzetek s kongresa MI'2020

Špela Rozman, Tatjana Somi

Model za oceno vitalnosti novorojenčka
Povzetek. Uvod: Predmet odločanja je ocenjevanje odstopajočega zdravstvenega stanja novorojenčka po
porodu, ki lahko predstavlja hitro, praktično ter standardizirano orodje v okviru prepoznavanja ogroženosti
novorojenčka. Cilj odločitvenega modela je omogočiti zdravstvenim delavcem hitro zaznavo ogrožujočih
dejavnikov in posledično pravočasno izvedbo dodatnih ukrepov in nadaljnje zdravstvene obravnave. Metode: Za
izdelavo večparametrskega odločitvenega modela je bila uporabljena metoda DEX in računalniški program
DEXi. S pomočjo programa je bil izdelan računalniški model, ki vključuje drevo kriterijev, kamor so vključeni
pomembni parametri za oceno ogroženosti novorojenčka, štiri variante in njihovo vrednotenje. Rezultati: Za
oceno ogroženosti stanja so bili upoštevani trije glavni kriteriji, ki so bili hierarhično razdeljeni v naslednje
skupine: motorika, respiracija in pulz. Kriterij motorika se deli na podkriterija reakcija in tonus. Kriterij
respiracija pa se deli na podkriterije dihanje, saturacija in barva kože. V model smo vključili štiri variante, ki
predstavljajo štiri novorojenčke z različnimi vitalnimi znaki. Vsaka izmed variant je bila ocenjena in razvrščena v
različne ocene. Razprava in zaključek: Večparametrski model nam omogoča lažjo identifikacijo problema in
rešitve, ker glavni problem lahko razdelimo na podprobleme. Odločitveni model ocene vitalnosti novorojenčka
zdravstvenim delavcem lahko predstavlja dobro podporno sredstvo predvsem pri zaznavi potrebe po dodatnih
ukrepih.

Model for assessing the vitality of the newborn
Abstract. Introduction: The subject of decision-making is the assessment of the deviant health status of the
newborn after birth, which represents a quick, practical and standardized tool in identifying endangerment of the
newborn. The aim of the decision model is to enable healthcare workers to quickly detect threatening factors and
consequently perform additional measures and further medical treatments in timely manner. Methods: To create
the multiparameter decision model, the DEX method and the DEXi computer program were used. With the
help of the computer program, a computer model was created, which includes a criteria tree, which includes
important parameters for assessing the endangerment of the newborn, four variants and their evaluation. Results:
To assess the endangerment of the condition, three main criteria were considered, which were hierarchically
divided into the following groups: motor skills, respiration and pulse. The motor skills criterion is divided into
the reaction and tone subcriteria. The respiration criterion is divided into the respiration, saturation and skin
colour subcriterias. We included four variants in the model, representing four newborns with different vital signs.
Each of the variants were evaluated and classified into different evaluations. Discussion and conclusion: The
multiparameter model allows us to more easily identify the problem and solutions, because the main problem can
be divided into subproblems. A decision-making model for assessing the vitality of a newborn can be a good
support tool for healthcare professionals, especially in perceiving the need for additional measures.
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Boštjan Žvanut, Patrik Pucer

Priporočila za razvoj na scenariju temelječih e-vsebin:
izkušnje iz projekta PreconNet
Povzetek Informacijsko komunikacijska tehnologija postaja vse bolj pomembna tudi za posredovanje
koristnih informacij in posledično znanja na področju promocije zdravja. Ključno pri tem je, da uporabniki
pridobljeno znanje tudi dolgoročno ohranijo. Eden od načinov za posredovanje znanja je uporaba na scenariju
temelječih e-vsebin. V pričujoči predstavitvi bomo prikazali priporočila za razvoj omenjenih e-vsebin, ki smo jih
identificirali s pomočjo pregleda literature: (1) implementacija e-vsebine kot vodene aktivnosti, kjer navidezni
agent vodi uporabnika skozi e-vsebino; (2) zagotavljanje informativne povratne informacije kot osnove za
refleksijo, kar lahko implementirano z primerno zasnovanimi interaktivnimi vprašanji znotraj e-vsebine; (3)
možnost napredovanja skozi e-vsebino v svojem ritmu, itn. Pokazali bomo praktično implementacijo omenjenih
priporočil na orodjih oz. didaktičnih pripomočkih razvitih v okviru projekta »PRECONCEPTION HEALTH
OF YOUTH, bridging the gap in and through education« (PreconNet) (slovensko: Reproduktivno zdravje
mladih: s pomočjo izobraževanja nad primanjkljaj znanja). Predlagana priporočila predstavljajo dobro teoretično
osnovo za razvoj e-vsebin, vendar kot taka morajo slediti in se prilagajati sodobnim smernicam razvoja
informacijsko komunikacijske tehnologije in pedagogike.

Recommendations for the development of scenario-based
e-content: experience from PreconNet project
Abstract. Information and communication technology is becoming increasingly important in the field of health
promotion. With the help of these technologies, users can receive useful information in the field of health
promotion and are able to acquire and retain crucial knowledge. One possible solution is to use e-contents based
on scenarios. In this presentation, the recommendations for the development of such e-contents, identified
through literature review, are presented: (1) implementation of e-contents as a guided activity, where a virtual
agent guides the user through the e-content; (2) providing informative feedback as a trigger for reflection, this
can be done by using appropriately designed interactive questions in the e-content; (3) self-pacing, where the econtent is designed to allow the user to progress at their own pace etc. We will show the practical
implementation of these recommendations on e-contents, developed as part of the project
"PRECONCEPTION HEALTH OF YOUTH, bridging the gap in education and with it" (PreconNet). The
proposed recommendations represent a good theoretical basis for the development of e-contents, but as such
they should follow and adapt to modern directives of information and communication technology development
and pedagogy.
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 Povzetek s kongresa MI'2020

Tereza Sever, Eva Skočir

Ocena uspešnosti dojenja
Povzetek. Uvod: Dojenje krepi vez med materjo in otrokom, hkrati pa otroku omogoča zdrav razvoj.
Uspešnost dojenja je odvisna od otroka in matere. Veliko žensk se v začetni fazi sooča s težavami pri dojenju,
zato je potrebno uspešnost dojenja ocenjevati in tako pravočasno tudi pomagati. Metode: Uporabili smo metodo
večparametrskega odločanja v skladu z metodologijo DEX. Model odločanja smo pripravili s programom DEXi.
Dejavnike, ki vplivajo na uspešnost dojenja smo razdelili v podkategorije in jih razvrstili v drevesno strukturo.
Vsakemu parametru smo določili zalogo vrednosti in funkcijo koristnosti. Odločitveni kriteriji so bili
strukturirani na podlagi ocenjevalnega orodja BREAST. Rezultati: Predstavljenih je 6 primerov z ocenami:
neustrezno, zadovoljivo, delno ustrezno, ustrezno ali zelo ustrezno. Analiza in vrednotenje variant, glede na
kriterije, sta pokazali opazne razlike med posameznimi primeri. Na končno oceno vplivajo vsi kriteriji, saj imajo
vsi trije glavni sklopi razmeroma veliko utež. Največji vpliv na končno oceno ima sklop Otrok, najmanjšega pa
Biološki dejavniki. Diskusija in zaključek: Model odločanja je zelo pregledna metoda za odkrivanje težav, a bi ga
bilo pred implementacijo v prakso potrebno še dodelati. Z njegovo pomočjo bi zdravstveni delavci lažje ocenili
uspešnost dojenja in hitreje pomagali odpravljati težave.

Evaluating the success of breastfeeding
Abstract. Introduction: Breastfeeding promotes bonding between the mother and her child, allowing healthy
development of the latter. Success of the breastfeeding depends on both, the child and the mother. Many women
are facing different problems in the initial phase of breastfeeding, therefore it is necessary to evaluate the
effectiveness of breastfeeding and consequently help in a timely manner. Methods: We used the multiparameter
decision method in accordance with the DEX methodology. The decision model was prepared with the DEXi
programme. Factors influencing the succcess of breastfeeding, were divided into subcategories and classified into
a tree structure. A value stock and a utility function was assigned to each parameter. The decision criteria were
structured on the basis of the BREAST assessment tool. Results: 6 cases with one of the following grades are
presented: inadequate, satisfactory, partially appropriate, appropriate or very appropriate. The analysis and
evaluation of variants according to the criteria showed noticeable differences between presented cases. The final
assessment is influenced by all the criteria, as all three main sets of criteria carry significant importance. The
Child section has the greatest influence on the final assessment, while Biological factors are just the opposite of
that.. Discussion and conclusion: The decision-making model is a very transparent method for detecting
breastfeeding problems, but it had to be refined before it can be implemented into practice. With its' help
healthcare professionals could evaluate the success of breastfeeding and help eliminate problems sooner and
more efficiently.
 MI'2020 Zbornik / Proceedings 75

Institucije avtorjev / Authors' institutions: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta / University of Ljubljana, Faculty of Health Science

published by / izdalo SDMI  http://www.sdmi.si/

76

Neli Kocijančič, Eva Ferjančič: Večkriterijski model za oceno oskrbe pacienta s poškodbo

 Prispevek s kongresa MI'2020

Neli Kocijančič, Eva Ferjančič

Večkriterijski model za oceno oskrbe pacienta s poškodbo
Povzetek. Uvod: Medicinske sestre se tako na terenu kot tudi v urgentnem centru vsakodnevno srečujejo z
vitalno ogroženimi ponesrečenci, ki potrebujejo oskrbo. To lahko predstavlja zelo stresno situacijo, saj je
običajno poslabšanje zdravstvenega stanja ponesrečenca nenapovedano in življenjsko ogrožajoče, kar zahteva
hitro ukrepanje po ABCDE- protokolu. Namen: Namen naloge je bil zasnovati model sestavljen na podlagi že
obstoječega ABCDE pristopa, ki lahko pomaga objektivno oceniti stanje pacienta s poškodbo. Metode dela:
Uporabljena je bila uporabljena deskriptivna metoda dela s pregledom strokovne literature na podlagi katere smo
s pomočjo računalniškega programa DEXi izdelali odločitveni model. Rezultati: Zasnovani model smo testirali
na štirih pacientih, pri katerih smo ugotovili različne stopnje ogroženosti. Stanje prvega pacienta je bilo na
podlagi večparametrskega modela ocenjeno kot ne nujno, drugi in tretji potrebujta takojšnjo obravnavo, stanje
četrtega pacienta pa je bilo ocenjeno kot nujno. Zaključek: Cilji odločitvenega procesa so doseženi, saj je model
dobro ocenil stopnjo ogroženosti pacienta s poškodbo namreč ob prihodu pacienta s poškodbo, mora
medicinska sestra sprejemati hitre in optimalne odločitve glede pacientovega stanja.
Ključne besede: ABCDE pristop, kategorizacija pacienta, večparametrski model odločanja

A multi-criteria model for assessing patient care
with an injury
Abstract. Introduction: Nurses encounter vitally endangered victims in need of care on a daily basis, both in
the field and in the emergency center. This could present a very stressful situation as the deterioration of the
victims health requires rapid actions according to ABCDE protocol. Purpose: The purpose of this work was to
design a model based on the already existing ABCDE approach which could help us to objectively evaluate the
condition of injured patient. Methods: A descriptive method of work was used with a review of professional
literature on the basis of which we made a decision model with the help of the computer program DEXi.
Results: The designed model was tested on four patients in whom different levels of risk were identified. The
condition of the first patient was evaluated as not urgent. The second the third patient required immediate
treatment. The condition of fourth patient was classified as urgent. Conclusion: The goals of the decision-making
process were achieved, as the model has well assessed the level of risk of the patient with the injury. When the
patient with the injury arrives, the nurse must make quick and optimal decisions about the patient's condition.
Key words: ABCDE approach, patient categorization, multiparameter decision model
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Uvod
Medicinske sestre se tako na terenu kot tudi v
urgentnem centru vsakodnevno srečujejo z vitalno
ogroženimi ponesrečenci, ki potrebujejo oskrbo. To
lahko predstavlja zelo stresno situacijo, saj je
običajno
poslabšanje
zdravstvenega
stanja
ponesrečenca
nenapovedano
in
življenjsko
ogrožajoče, kar zahteva hitro ukrepanje po ABCDEprotokolu. Ta omogoča standardiziran in
sistematičen pristop in pregled poškodovanca,
sistematsko ukrepanje ter vzorčno zdravljenje.1-2 Ne
glede na poškodbo se vedno najprej naredi začetno
oceno poškodovanca, kateri sledi pregled
poškodovanca. Kdaj bomo opravili hitri travma
pregled in kdaj usmerjen pregled pa je odvisno od
ugotovitev začetnega pregleda ter od mehanizma
nesreče. Pri hitrem travma pregledu se pogleda
pacienta od glave do pete, pri usmerjenem pregledu
pa pregledamo poškodovani del telesa in po potrebi
še ostale predele.3
Opredelitev problema

Pri hitro se spreminjajočem stanju poškodovanca je
predmet odločanja medicinske sestre ocena resnosti
poškodb in kategorizacija pacienta v eno izmed petih
triažnih kategorij obravnave. Pri tem je potrebno
določiti klinične prioritete glede na vrste poškodb, da
bi pacientu zagotovili pravilno in pravočasno oskrbo.
Pri pacientu opravimo najprej začetni pregled
poškodovanca zatem pa hitri in usmerjeni
travmatološki pregled, pri katerem paciente
kategoriziramo v 5 skupin in sicer: rdeča (takojšnja
obravnava), oranžna (zelo nujna obravnava), rumena
(nujna obravnava), zelena (standardna obravnava) in
modra (nenujna obravnava). Pri oceni težav pacienta
upoštevamo vedno najvišjo stopnjo kategorije. Če
torej pacientove težave ustrezajo vsaj enemu kriteriju
iz rdeče skupine to pomeni, da moremo nuditi
takojšnjo obravnavo. Ker se tukaj ne da izbrati
vodilnega simptoma in na podlagi tega triažirati, smo
se poslužili ABCDE pristopa. Pri hitrem pregledu se
najprej osredotočimo na prve tri, ki so tudi najbolj
pomembne. To so A – dihalna pot (airway), B –
dihanje (breathing), C – krvni obtok (circulation). Za
tem sledi usmerjen pregled, kjer gledamo D –
nevrološki deficit (disability) in E – razkrije
(exposure). Večparameterski model odločanja je bil
izdelan s pomočjo programa DEXi.
Odločitvena skupina

»Lastnik« odločitvenega problema je zdravstveni
delavec oz. diplomirana medicinska sestra, kateri prvi
obravnava pacienta s poškodbo in za katere
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odločitve tudi sam odgovarja. Končna odločitev
neposredno zadeva poškodovanega pacienta. V
odločitveno skupino se lahko vključi tudi zdravnika,
kateri lahko poda bolj strokovno oceno poškodbe ter
pacientove svojce, ki lahko pomagajo z vsemi
potrebnimi informacijami, v kolikor pacient tega ni
zmožen povedati ali pa ne želi razkriti okoliščin
zaradi katerih je do poškodbe prišlo. Seveda je glede
na naravo nastanka poškodbe odvisno ali je
potrebno vključiti tudi policijo.
Metoda dela

Za teoretično ozadje raziskovalnega problema je bila
uporabljena deskriptivna metoda dela s pregledom
strokovne literature objavljene v podatkovnih bazah
Medline in Google Scholar med leti 2012 in 2020.
Problema smo se lotili z uporabo metode
večparametrskega odločanja DEX tako, da smo
določili posamezne parametre ocenjevanja problema
jih opredelili in povezali v drevo. Ko smo določili
parametre je bil naslednji korak določanje uteži
parametrov ter določanje zalog vrednosti in funkcije
koristnosti. Tako smo obravnavo pacienta razdelili
na začetni pregled poškodovanca in hitri
travmatološki pregled pri čemer se poslužujemo
ABCDE pristopa. Na podlagi simptomov in znakov,
ki jih s pregledom dobimo nato pacienta po
Manchesterskem triažnem sistemu razdelimo v eno
izmed petih kategorij glede na nujnost obravnave.
Na koncu smo v model vključili 4 paciente z
različnimi stanji. Pri tem smo uporabili računalniški
program DEXi.

Odločitveni model
Kriteriji

V odločitvenem modelu smo uporabili
kriterije:

naslednje

■ Začetni pregled poškodovanca pri katerem smo
opazovali dihalno pot, dihanje in krvni obtok:


Dihalna pot:

pri tem nas zanima ali je dihalna pot prosta in
pacient normalno diha, ali je delno prosta in ima
pacient težave pri dihanju ali dihalna pot ni prosta in
pacient ne diha.


Dihanje:

Dihanje opazujemo 10 sekund in pri tem ocenjujemo
ali gre za eupneo, tahipneo, dispneo ali apneo kar
pomeni, da ocenjujemo če pacient diha normalno,
pospešeno, otežkočeno ali pa ne diha.
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Saturacija je pomemben kazalnik nasičenosti krvi s
kisikom. Normalne vrednosti SpO2 so nad 94%,
vrednosti pod 92% pa so zaskrbljujoče in zahtevajo
zdravljenje s kisikom.


Krvni obtok:

Pulz je en najpomembnejših vitalnih znakov,
katerega navadno preverjamo na karotidni ali radialni
arterji. Pri tem ocenjujemo ali je ta dobro tipen, slabo
tipen ali pa pulza ni.
Krvni tlak smatramo kot dobrega ko je sistolični tlak
večji od 110 mmHg in kritičnega ko je ta manjši od
60 mmHg.
Kapilarni povratek preverjamo s 5 sekundnim
pritiskom na okončino. Če je ta daljši od 2 sekund
pomeni, da je koža slabo prekrvavljena.
■ Hitri travmatološki pregled pa je bil drugi kriterij,
pri katerem smo opazovali nevrološki deficit in
razkrivanje pacienta za ugotavljanje dodatnih
poškodb:


Nevrološki deficit:

AVPU lestvica nam pomaga pri oceni zavesti
pacienta. Ta nam pove ali je pacient priseben, ali se
odziva na glas, ali se odziva na bolečino ali pa je
neodziven.
GCS je nevrološka lestvica za oceno odzivnost
pacienta. Popolni zavesti ustreza 15 točk, pri 8
točkah in manj je pacient v komi, kar je tudi
indikacija za intubacijo pacienta.


Razkritje pacienta za odkrivanje poškodb:

Telesna temperatura: pri <35°C gre za podhladitev,
normalna telesna temperatura je 35°C - 37°C, blaga
vročina 37°C - 38°C visoka pa >38°C.
Hemostaza
je
natančno
reguliran
proces
zaustavljanja krvavitve na mestu poškodbe žile.
Tukaj ocenjujemo ali krvavitve ni, če je ta
zaustavljena, nezaustavljena ali pa je zaradi obilne
krvavitve prišlo do hipovolemičnega šoka.

Opis variant
Zamislili smo si štiri primere pacientov z različnimi
težavami. Hipotetizirali smo različne vrednosti v
ocenjevanih funkcijah in tako dobili različne rezultate
modela. Pacient 1 ima zaradi zaustavljene krvavitve
manjše odstopanje na parametrih frekvence krvnega
tlaka in vrednosti kapilarnega povratka. Pacient 2 ima
več težav, tako pri parametru dihanja, kot tudi pri
parametrih cirkulacije in nevrološkega deficita. Pri
pacientu 3 so težave pri parametru hemostaze in
krvnega tlaka, ima tudi več manjših odstopanj pri
ostalih parametrih. Pacient 4 ima manjše odstopanje
pri parametrih dihanje in saturacija.

Rezultati vrednotenja
Opis rezultatov

Stanje prvega pacienta je bilo na podlagi
večparametrskega modela ocenjeno kot ne nujno in
ga razvrstilo v modro triažno skupino. Za stanje
drugega in tretjega pacienta je bilo ocenjeno, da
potrebujeta takojšnjo obravnavo in sta bila razdeljena
v rdečo triažno skupino. Stanje četrtega pacienta pa
je bilo ocenjeno kot nujno in spada v rumeno triažno
skupino. Najbolj sta vitalno ogrožena pacient 2 in
pacient 3, ki potrebujeta takojšnje ukrepanje, prav
tako so dodatni ukrepi medicinske sestre potrebni
tudi pri pacientu 3.
Analiza in razlaga predlagane odločitve

Med štirimi različnimi pacienti potrebujta pacienta 2
in 3 takojšnjo medicinsko pomoč. Pri 2. je vodilni
razlog ta, da nima proste dihalne poti in nima pulza,
pri 3. pa nezaustavljena krvavitev in zelo nizek
sistoličen tlak. Ker znaki kažejo na resno vitalno
ogroženost, je bilo pričakovano da bosta oba
potrebovala takojšnjo oskrbo. Pri drugem pacientu je
nujna vzpostavitev dihalne poti in povrnitev pulza,
pri tretjem pacientu pa ustavitev krvavitve in
nadomeščanje tekočin.

Funkcije koristnosti

Vpliv posameznih kriterijev na končno oceno je bil
določen na podlagi subjektivne ocene pomembnosti
posameznega kriterija. Tako smo jim ročno dodeli
ustrezne uteži in med najpomembnejše uvrstili tiste
kriterije, ki so bolj življenjsko ogrožajoči. Največjo
utež smo dodelili parametrom dihanja, pulza, AVPU
in hemostaze. Za vse kriterije smo s pomočjo
programa DEXi določili vrednosti funkcije.

Slika 1 : Prikaz stanja pacienta 2
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Zaključek
Ob prihodu pacienta s poškodbo, mora medicinska
sestra sprejemati hitre in optimalne odločitve glede
pacientovega stanja. Zasnovali smo model sestavljen
na podlagi že obstoječega ABCDE pristopa, ki nam
pomaga objektivno oceniti stanje pacienta s
poškodbo.

Slika 2: Prikaz stanja pacienta 3

Pacient 4 potrebuje nujno obravnavo, saj ima delno
prosto dihalno pot in zaradi tega otežkočeno diha in
ima nižjo saturacijo. Ostale vrednosti so v mejah
normale. Pri tem pacientu je potrebno sprostiti
dihalno pot in aplicirati kisik dokler se saturacija ne
izboljša.

Slika 3 : Prikaz stanja pacienta 4

Pacient 1 je najmanj ogrožen od vseh. Zaradi že
zaustavljene krvavitve ima manjša odstopanja pri
frekvenci krvnega tlaka in nepopolni prekrvavljenosti
okončine (vrednost kapilarnega povratka). Vsi ostali
parametri so popolnoma normalni, zaradi tega
obravnava tega pacienta ni nujna.

V modelu smo ocenjevali pacientovo stanje glede na
parametre, ki temeljijo na ABCDE modelu ocene
stanja pacienta, in sicer prostost dihalne poti,
frekvenco dihanja, saturacijo, srčni utrip, sistolični
krvni tlak, kapilarni povratek, stanje zavesti po
AVPU in Glasgow koma lestvici, telesno
temperaturo in hemostazo. Model smo nato testirali
na štirih pacientih, pri katerih smo ugotovili različne
stopnje ogroženosti. Pri dveh primerih, je bila
stopnja ogroženosti ista, vendar vzroki za to različni.
Cilji odločitvenega procesa so doseženi, saj je model
dobro ocenil stopnjo ogroženosti pacienta s
poškodbo.
Model bi bilo v prihodnje potrebno testirati v praksi,
najti učinkovitejše in iz prakse temelječe parametre
za ocenjevanje ogroženosti in s tem izboljšati sam
model. Pri uporabi modela je potrebno paziti, saj ta
ni primeren za uporabo pri vseh skupinah populacije
in sicer pri otrocih in pacientih s kronično
obstruktivno pljučno boleznijo, saj se pri njih
normalne vrednosti določenih parametrov razlikujejo
od navedenih v modelu. Prav tako bi pomenila
implementacija modela v prakso še več
dokumentacije, ki jo mora medicinska sestra izpolniti
in s tem ima tudi manj časa, katerega lahko posveti
pacientu. Prednost modela je v tem, da je za uporabo
preprost, hiter in zagotavlja objektivnost ocene, saj
se odločanje vrši na podlagi izmerjenih parametrov
pri pacientu.
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Filip Krajnc, Matej Korošeč

Ocenjevanje mentoriranja v zdravstveni negi
Povzetek. Mentoriranje v zdravstveni negi je ključen proces pri prehodu študentov iz učnega v klinično
okolje. Za nenehno izboljševanje tega procesa je potrebna celostna ocena, ki lahko vodi do praktičnih izboljšav.
Namen našega pristopa je, večparametrska ocena mentorirancev in mentorjev o mentorstvu v zdravstveni negi.
Za pripravo modela je v prvi fazi uporabljena deskriptivna metoda pregleda literature, nato je oblikovano drevo
kriterijev za oceno mentoriranja. Odločitveni model smo zasnovali po metodi DEX. S pomočjo
večparametrskega pristopa, smo odločitveni problem razdelili na več podproblemov z različnimi kriteriji. Izbrane
kriterije za oceno mentoriranja smo opisali in jim določili uteži. V predstavitvi bodo prikazane in analizirane 4
izbrane variante mentoriranja. Po parametrih bodo prikazane različne ocene mentorjev, delovnega okolja in
managementa v procesu mentoriranja kot celote. Večparametrski odločitveni model mentoriranja zdravstvene
nege je namenjen mentorjem, študentom, predvsem za managementu zdravstvene nege. Z njim lahko
ovrednotimo proces po posameznih sestavinah in iščemo priložnosti za izboljšavo mentoriranja študentov. S tem
pa izboljšujemo tudi prakso zdravstvene nege.
Ključne besede: zdravstvena nege, mentorstvo, kakovost procesa, večkriterijsko ocenjevanje

Assessment of mentoring in nursing care
Abstract. Mentoring in health care is a key process in transition of students from study to clinical
environment. For enduring improvement of this process, there is a need of a comprehensive assessment which
has potential to reach practical improvements. The aim of the present paper is to provide a multi-attribute model
for mentors’ and mentees’ for assessment mentorship in nursing care. In order to form such model, we used
descriptive method of literature review and then formed a tree of criteria for assessment of mentoring. We have
design a decision model according to the DEX method. Using a multi-attribute approach, we have further
divided the decision making problem into subproblems with different criteria. We have described the chosen
criteria for assessment of mentoring and ascribed them their weight. We will present and analyse four selected
variants of mentoring. Different assessments of mentoring, working environment and management in the
process of mentoring as a whole will be demonstrated by using parameters. The multi-attribute decision model
of mentoring in nursing care is beneficial for mentors, students, and above all for nursing care management.
Using it we can assess mentoring process in its particularities and search for possible improvements of students’
mentoring. By this we also improve the practice of nursing care.
Keywords: nursing care, mentoring, process quality, multi-attribute assessment
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Žiga Metelko, Tadeja Vidmar

Ocena ogroženosti za okužbo s SARS-CoV-2
Povzetek. Virus SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, je s svojo močno nalezljivostjo močno zaznamoval in
spremenil tok našega življenja. S kapljičnim prenosom lahko bolna oseba okuži od 2 do 3 zdrave osebe. Socialna
distanca, higiena rok, dotikanje obraza in nošenje mask so le eni od mnogih ukrepov, ki se jih moramo držati za
preprečevanje okužbe. Tveganje za okužbo pa predstavlja tudi starost in komorbidnost. V odločitvenem modelu
smo se osredotočili na oceno tveganja za okužbo s SARS-CoV-2. S pomočjo metode DEX je bil v programu
DEXi izdelan večparameterski model. V program je bil vključen model s parametri, ki so pomembni za oceno
ogroženosti. Vključili smo 3 glavne kriterije: ogroženost (s podkriteriji: starost, prisotnost kroničnih bolezni);
higiena (s podkriteriji: pravilna higiena rok, dotikanje obraza, nošenje maske) ter ostalo (s podkriteriji potrjeno
obolenje COVID-19 pri družinskem članu, samoizolacija, ogroženost za okužbo zaradi narave dela). Določili
smo 4 variante, ki se različno držijo ukrepov. Oseba C je imela oceno manj ogrožen, saj se je najbolj dosledno
držala ukrepov. Oseba B pa je dobila najvišjo stopnjo ogroženosti, saj se ukrepov ne drži. Ker virusa ne
poznamo, je potrebno, da se dosledno upošteva ukrepe za preprečevanje okužbe. Le tako lahko zaščitimo sebe in
druge.

Assessment of the risk of SARS-CoV-2 infection
Abstract. The SARS-CoV-2 virus, which causes COVID-19, strongly changed the course of our lives by its
high contagiousness. With drip transfer, a sick person can infect from 2 to 3 healthy persons. Social distance,
hand hygiene, face touching and wearing masks are some of many actions we need to take to prevent infection.
Age and comorbidity are also at risk of infection. In the decision model, we focused on the risk assessment of
SARS-CoV-2 infection. Using the DEX method, a multiparameter model was produced in programme DEXi. A
model with parameters relevant to the threat assessment was included in the programme. We included three
main criteria: risk (with sub-criteria: age, presence of chronic diseases); hygiene (with sub-criteria: correct hand
hygiene, touching of the face, wearing a mask) and other (with sub-criteria: COVID-19 confirmed in the case of
a family member, self-isolation, risk of infection due to the nature of the work). We have identified four variants
that consider criteria differently. Person C was less at risk as the charge consistently adhered to the action.
However, Person B was given the highest threat level as the measures did not follow. Since the virus is not
known, it is necessary to take consistent action to prevent infection. It's the only way to protect ourselves and
others.
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Rok Drnovšek, Marija Milavec Kapun, Andreja Kvas

Raba tehnologije za podporo neformalnih oskrbovalcev
starostnikov na domu
Povzetek. Družinski člani onemoglih starostnikov se čutijo odgovorne za oskrbo svojcev, zato pogosto
prevzemajo vloge neformalnih oskrbovalcev starostnikov na domu. To ima lahko negativne posledice za njihovo
fizično in psihosocialno zdravje. Namen pregleda literature je identificirati možne načine podpore neformalnih
oskrbovalcev s poudarkom na uporabi tehnoloških rešitev v domačem okolju. Izveden je bil pregled literature
podatkovnih baz CINAHL, PubMed in PubMed Central®. V pregled literature so vključeni izvirni znanstveni
članki, objavljeni po letu 2010. Literaturo smo zajeli z enkratnim iskalnim nizom, osredotočenim na neformalne
oskrbovalce, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo starostnika v domačem okolju. V končno analizo smo vključili 11
izvirnih znanstvenih člankov. Rezultati pregleda literature so identificirane tehnološke rešitve za podporo
neformalnih oskrbovalcev na domu, ki so usmerjene v posredovanje psihoedukacijskih vsebin, podporo
rehabilitacije v domačem okolju in nudenje emocionalne podpore, kot tudi v neposredno prevzemanje nekaterih
nalog povezanih z zagotavljanjem varnosti starostnikov ter zmanjševanjem fizičnih in psihičnih naporov
neformalnih oskrbovalcev, povezanih z nudenjem oskrbe. Strokovna podpora neformalnim oskrbovalcem lahko
uspešno vključuje rabo tehnoloških rešitev, vendar naj bo uporaba prilagojena potrebam in zmožnosti ciljnih
uporabnikov. Avtorji v pregled zajete literature so namreč poročali tudi o pomembnih omejitvah uporabe
tehnologije, kot so občutek nadzorovanosti, otežena uporaba naprav zaradi oslabljenega sluha ali vida in
naklonjenost pristnim človeških odnosov pri izvajanju oskrbe.

Use of technology for supporting informal caregivers of
the elderly in homecare
Abstract. Family members of dependent elderly feel responsible for providing care to their relatives and are
therefore commonly undertaking the roles of informal caregivers. This can have a negative impact on their
physical and psychosocial health. The purpose of this literature review is to identify possible solutions for
supporting informal caregivers in their home environments using modern technology. A literature review of
scientific literature was done in CINAHL, PubMed and PubMed Central® databases. The review includes
scientific articles publish after the year of 2010. Literature on the topic of informal caregivers of the elderly in
homecare was captured using a single search strategy. Among the reviewed literature, 11 articles were included in
the final analysis. The results of the review indicate that contemporary technology based solutions for informal
caregivers in homecare are implemented for the purpose of psychoeducation, rehabilitation support and
emotional support, while in some cases also for direct undertaking of actual caregiver responsibilities for the
purpose of ensuring safety of the elderly and decreasing caregivers physical and psychological burden related to
caregiving. Solutions for supporting caregivers in their home environments can efficiently incorporate modern
technology, however technology usage should be closely adapted to the needs and capabilities of users.
Furthermore, included literature shows that technology use also has important limitations, that include
uncomfortable feeling of surveillance, difficulties of using technology-based solutions on account of poor sight
or hearing and general preference of genuine human contacts in care provision.
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Tina Gogova¹, Marija Milavec Kapun¹

Uporaba digitalnih tehnologij pri izobraževanju študentov
zdravstvene nege
Povzetek. Ozadje: Sodobno izobraževanje predstavlja uporabo aktivnih metod poučevanja, kjer je
izobraževalni proces osredotočen na aktivnega študenta. S takim pristopom je študentom omogočeno osvojiti
kompetence, pomembne za uspešno delo v zdravstvu. Eden glavnih izzivov izobraževanja v zdravstveni negi je
izboljšanje sposobnosti študentov za oblikovanje in izvajanje inovativnih pristopov k promociji zdravja in
opolnomočenju pacientov za njihovo aktivno vlogo. Namen pregleda literature je ugotoviti ali sodobni pristopi
poučevanja z uporabo digitalnih tehnologij prispevajo k uspešnemu pridobivanju poklicno specifičnih
kompetenc. Metode: Narejen je bil pregled literature preko portala DiKul. Vključeni so bili članki, ki so bili
objavljeni od leta 2016 do 2018. Populacija so bili študenti zdravstvene nege vključeni v poučevanje z uporabo
digitalnih tehnologij. Rezultati: V analizo so bile vključene tri raziskave, ki so ugotavljale učinkovitost
izkustvenega oziroma situacijskega ter na študenta osredotočenega načina poučevanja v zdravstveni negi.
Rezultati vpliva aktivnih oblik poučevanja v kombinaciji z digitalnimi tehnologijami nakazujejo na uspešno
pridobivanje znanj in spretnosti študentov. Pozitiven vpliv je bil zaznan na področju kritičnega razmišljanja,
odločanja, strokovnega znanja in usposobljenosti ter samozavesti študentov. Zaključek: Aktivne metode
poučevanja študentov zdravstvene nege z uporabo digitalnih tehnologij so uspešne. Aktualna epidemija nakazuje
potrebo po dodatnih raziskavah s fokusom na širši vidik uporabe vseh aktivnih in digitalno podprtih oblik
poučevanja v zdravstveni negi.

The use of digital technologies in the education of
nursing students
Abstract. Background: Modern education represents the use of active teaching methods, where the educational
process is focused on active student. With such an approach, students are enabled to acquire competencies
important for successful work in healthcare. One of the main challenges of nursing education is to improve
students ’ability to design and implement innovative approaches to health promotion and empowering patients
for their active role. The purpose of the literature review is to determine whether modern approaches of teaching
using digital technologies contribute to the successful acquisition of professional-specific competencies.
Methods: A literature review was made via the DiKul portal. Articles published from 2016 to 2018 were
included. Study population were nursing students involved in teaching using digital technologies. Results: Three
studies were included in the analysis, which determined the effectiveness of the experiential or situational and
student-centered way of teaching in nursing. The results of the influence of active forms of teaching in
combination with digital technologies indicate the successful acquisition of knowledge and skills of students. A
positive impact was perceived in the areas of critical thinking, decision-making, expertise and competence, and
student self-confidence. Conclusion: Active methods of teaching nursing students using digital technologies are
successful. The current epidemic indicates the need for additional research focusing on the broader aspect of the
use of all active and digitally supported forms of teaching in nursing.
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Vesna Lešnik Štefotič

Informatika v dodiplomskih programih zdravstvene nege v
Sloveniji
Povzetek. Delovnega mesta brez uporabe informacijske tehnologije si v današnjem svetu skoraj več ne
predstavljamo. Še posebej to velja za informacijsko intenzivne panoge, kamor spada tudi zdravstvo. Tako
zdravstveni delavci in sodelavci vsakodnevno uporabljajo informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT), da
lahko ustrezno in učinkovito oskrbijo paciente. Torej so tudi poznavanje IKT in njenih orodij, računalniška,
informacijska in digitalna pismenost nujen predpogoj za uspešno opravljanje zdravstvenih poklicev. V prispevku
smo predstavili analizo vključenosti informacijskih vsebin v vseh 8 dodiplomskih programov (1. bolonjska
stopnja) zdravstvene nege v Sloveniji iz javno dostopnih podatkov. Prav tako smo podali nekaj aktualnih
projektov in pobud, ki jih različne skupine ali države namenjajo spodbujanju razvoju digitalnih kompetenc med
zdravstvenimi delavci. Namen prispevka je spodbuditi razpravo o ustreznosti razvoja informacijskih kompetenc
med zdravstvenimi delavci v slovenskem prostoru in morebitno pripravo ustreznih strategij za izboljšanje stanja
na tem področju.

Informatics in undergraduate nursing programs
Abstract. In today's world, we can hardly imagine a job without the use of information technology. This is
especially true for information-intensive industries, including healthcare. Thus, healthcare professionals and
associates use information and communication technology (ICT) on a daily basis to be able to adequately and
effectively care for patients. Therefore, knowledge of ICT and its tools, computer, information and digital
literacy are also a necessary precondition for successful practice of health professions. In this paper, we present
an analysis of the inclusion of ICT content in all 8 undergraduate programs (1st Bologna level) of nursing in
Slovenia from publicly available data. We also presented some current projects and initiatives that different
groups or countries use to promote the development of digital competencies among health professionals. The
purpose of this paper is to stimulate a discussion on the adequacy of the development of information
competencies among health professionals in Slovenia and the possible preparation of appropriate strategies to
improve the situation in this area.
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Uvod
Z vse večjo informatizacijo zdravstvenega sistema,
so se izredno povečale tudi potrebe po
informacijskih kompetencah zdravstvenih delavcev.
Računalniška in informacijska pismenost sta postala
nuja vsakega zdravstvenega delavca. Ker je med
zdravstvenimi delavci največje število medicinskih
sester in zdravstvenikov (1), je nuja tovrstnih
kompetenc v tem segmentu še posebej izrazita.
Razvoj kompetenc povezanih z uporabo
informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v
zdravstveni negi in ustrezno vključevanje tovrstnih
vsebin v predmetnike izobraževalnih programov je
že mnoga leta tema številnih raziskav (2), pobud in
projektov(3) (4).
Tudi v slovenskem zdravstvu si s projekti
informatizacije želimo izboljšati zdravstveni sistem in
pacienta postaviti v sredino obravnave.
Z namenom spodbuditi razpravo o pomembnosti in
ustreznosti vključitve vsebin povezanih z IKT v
slovenske izobraževalne programe s področja
zdravstvene nege, bomo v prispevku analizirali javno
dostopne
podatke
predmetnikov
študijskih
programov zdravstvena nega na 1. bolonjski stopnji
v vseh slovenskih visokih šolah in fakultetah, ki
izvajajo tovrstni študijski program.
Prav tako bomo ob koncu predstavili nekaj pobud in
projektov, ki nagovarjajo strukturiran pristop k
povečevanju informacijskih kompetenc v zdravstveni
negi.

Metoda dela
V analizo smo vključili vse programe zdravstvene
nege 1. bolonjske stopnje, ki se bodo v letu 2020/21
izvajali na visokih šolah in fakultetah v Sloveniji.
Podatke o predmetnikih in vsebinah predmetov pa
smo poiskali na spletnih straneh posamezne šole.
Pri tem je pomembno poudariti, da so vse analize
izdelane iz javno dostopnih podatkov na spletnih
straneh šol, ki se po svojem obsegu pogosto
pomembno razlikujejo.
Iskanje programov zdravstvene nege

Da bi res poiskali vse programe zdravstvene nege na
1. bolonjski stopnji, ki se bodo izvajali v študijskem
letu 2020/21, smo za iskanje uporabili portal eVŠ
(5), ki vsebuje seznam vseh študijskih programov v
Sloveniji.

Pri iskanju smo se omejili na 1. bolonjsko stopnjo
(vrsta izobraževanja (klasius-SRV) = 16203
Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska
stopnja)/visokošolska
strokovna
izobrazba (prva bolonjska stopnja)) in na program
zdravstvena nega, ki ima po standardni klasifikaciji
šifro Področje študijskega programa (klasius-P) šifro
7231 Zdravstvena nega ali 7230 Zdravstvena nega
(podrobneje neopredeljeno). S temi iskalnimi
programi smo našli 8 študijskih programov, ki
ustrezajo tem kriterijem in sicer (urejeno po abecedi):
■ program Zdravstvena nega na šoli Alma Mater
Europaea - Evropski center, Maribor (6);
■ program Zdravstvena nega na šoli Fakulteta za
vede o zdravju (Univerza na Primorskem) (7);
■ program Zdravstvena nega na šoli Fakulteta za
zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (8);
■ program Zdravstvena nega na šoli Fakulteta za
zdravstvene vede (Univerza v Mariboru) (9);
■ program Zdravstvena nega na šoli Fakulteta za
zdravstvene vede (Univerza v Novem mestu)
(10);
■ program Zdravstvena nega na šoli Fakulteta za
zdravstvo Angele Boškin (11);
■ program Zdravstvena nega na šoli Visoka
zdravstvena šola v Celju (12) in;
■ program Zdravstvena nega na šoli Zdravstvena
fakulteta (Univerza v Ljubljani) (13).
Iskanje informacijskih vsebin in omejitve

Pri iskanju podatkov o vključenosti informacijskih
vsebin smo se omejili na iskanje predmetov, ki v
nazivu nosijo termine povezane z IKT. Vsekakor se
pri tem zavedamo, da so lahko posamezne teme
povezane z IKT vključene tudi v ostale predmete, ki
v naslovu ne nosijo tega naziva in smo jih pregledali.
Prav tako se nekatere vsebine npr. uporaba
elektronskega
zdravstvenega
zapisa
(EZZ)
neizogibne vsebine, ki so vključene v klinično prakso
študenta, kot poročajo tudi razne študije (2) in jih v
tej analizi ne upoštevamo.
Pri iskanju predmetov smo obiskali spletno stran
vsakega od izbranih osmih programov in običajno na
podstrani Predmetnik poiskali predmete povezane z
IKT. Z vsak predmet smo izpisali število kreditnih
točk, št. ur po načinu izvedbe in pregledali učni načrt
ali opis predmeta, v kolikor je ta bil na voljo.
V preglednico tudi nismo vključili predmetov,
najpogosteje gre za tuje jezike, ki v opisih vsebine
tudi vključujejo uporabo IKT vendar je le-ta
sekundarna.
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Rezultati raziskave
Rezultate raziskave smo strnili v preglednico (tabela
1), ki služi hitremu pregledu stanja vključenosti
informacijskih predmetov v programe zdravstvene
nege 1. bolonjske stopnje v Sloveniji.
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Programi posameznih šol so označeni s številko, saj
želimo s to analizo spodbuditi razpravo in ne
ocenjevati posameznega študijskega programa po
zastopanosti informacijskih vsebin v študiju, kar z
analizo zgolj javno dostopnih podatkov in brez
podrobnejših analiz tudi ne bi bilo upravičeno.

Tabela 1 Hitri pregled predmetov povezanih z IKT v izbranih programih. Podatki so povzeti po spletnih straneh (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12) in (13).
Oznaka Letnik
programaštudija
1
1.
1
1., 2. ali
3.
1
1., 2. ali
3.
2
2.
3
1.
4
5

1.
1.

5
6
7
8

1.
1.
1.

Naziv predmeta

Vrsta
predmeta
Raziskovanje in informatika v zdravstveni negi obvezni
Praktikum iz računalništva
splošni izbirni

ECTS Št. ur
P/SV/LV; IDŠ
6
60/0/30; 90
3
0/0/45; 45

Informatika v zdravstvu

splošni izbirni

3

45/0/0; 45

Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi
Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege
in E-zdravstvena nega; Uvod v raziskovanje v
zdravstveni negi
Informatika
Uvod v raziskovanje in informacijsko
komunikacijsko tehnologijo
Zdravstveni informacijski sistemi
/
Informatika v zdravstveni negi
Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi

obvezni
obvezni

3
6

15/30/0; 45
60/0/40; 80

obvezni
obvezni

3
3

30/0/20; 25
15/0/30; 45

izbirni

3

25/20/0; 45

obvezni
obvezni

3
3

20/0/20; 50
Ni podatka

Že hiter pregled pripravljene tabele (tabela 1) nam
razkrije, da večina šol ponuja en obvezni predmet
povezan z uporabo IKT. Le dve šoli ponujata tudi
izbirne predmete, ki so povezane s to tematiko. Na
dveh šolah je IKT vsebina povezana z drugimi
vsebinami (raziskovanje oz. koncepti zdravstvene
nege), na eni šoli pa nismo našli naslova predmeta, ki
bi vključeval vsebine IKT.
Večina predmetov v preglednici je ovrednotena s 3
kreditnimi točkami, le tam, kjer so IKT vsebine
povezane še z drugimi vsebinami je to število večje
(6 ECTS). Vsak od obravnavanih študijskih
programov je v celoti ovrednoten s 180 ECTS.
Ugotovimo lahko tudi, da se predmeti v večini
primerov izvajajo v kombinaciji predavanja in
laboratorijskih vaj, le izjemoma v ostalih
kombinacijah izvedb.

Razprava in zaključek
Obstaja
univerzalni
dogovor
o
vključitvi
informacijskih kompetenc kot zelo pomembnih za
učne načrte zdravstvene nege, vendar ne obstaja

dogovor o tem, kakšno je najboljše izobraževanje za
pridobitev teh kompetenc (2).

Mnoge skupine in države vzpostavljajo strategije,
načrte in projekte za čim boljšo usposobljenost
sodelavcev v zdravstveni negi na področju IKT.
Tukaj bi izpostavila projekt TIGER International
Competency Synthesis Project (14), ki je opredelil
okvir priporočil 1.0
(angl.
Recommendation
Framework 1.0), v katerem so med drugim za vsako
od pet vlog, ki jih opravljajo sodelavci v negi,
opredelili 10 ključnih kompetenc, povezanih z
uporabo IKT.
V Angliji se intenzivno odvija projekt Vsaka
medicinska sestra e-medicinska sestra (angl. Every
nurse an e-nurse), v okviru katerega so izdali
priporočila za digitalno pismenost sodelavcev v
zdravstvu (15).
Nova Zelandija je pripravila smernice Informatika za
medicinske sestre, ki vstopajo v prakso (16), v katerih so
definirali ključna znanja, spretnosti in vedenje, ki jih
medicinske sestre za uspešno uporabo IKT pri
svojem delu potrebujejo.
Iz zgornjih primerov se jasno vidi, da se področju
kompetenc in usposobljenosti medicinskih sester za
primerno uporabo IKT orodij posveča v svetu veliko
pozornosti. Verjamemo, da so ustrezno usposobljeni
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ljudje ključni člen uspešnosti infromatizacije oz.
digitalizacije tudi slovenskega zdravstva.
S podanim kratkim pregledom vključenosti IKT
vsebin v en segment formalnega izobraževanja
zdravstvenih delavcev želimo tudi spodbuditi
nadaljnja raziskovanja te teme v slovenskem
prostoru. Zanimivo bi bilo preučiti vključenost teh
vsebin tudi v ostale stopnje formalnega
izobraževanja (srednje in višje šole, podiplomski
študij) in v druge profile zdravstvenih delavcev.
Takšne analize bi skupaj s preverjanjem stanja na
terenu v smislu ocenjevanja ali samoocenjevanja IKT
kompetenc lahko služilo za pripravo nacionalnih
strategij za krepitev digitalnih kompetenc v
slovenskem zdravstvu.
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 Povzetek s kongresa MI'2020

Patricija Lunežnik, Ana Sajovic, Lucija Gosak, Gregor Štiglic, Nino Fijačko

Mobilne aplikacije za beleženje prehranskega vnosa:
preliminarni pregled zadetkov v Apple App Store
Povzetek. Zdravje delovne populacije se zaradi številnih nezdravih vzorcev drastično slabša. Programi
svetovanja za zdravje v Centrih za krepitev zdravja z zdravstveno vzgojnim delom v povezavi s preventivo v
referenčnih ambulantah zmanjšujejo tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. Cilj raziskave je bil
poiskati obstoječe mobilne aplikacije, ki uporabnikom omogočajo redno beleženje prehranskega vnosa. Izvedli
smo preliminarni pregled mobilnih aplikacij v spletni trgovini Apple App Store, kjer smo z uporabo ključnih
besed in kriterijev pridobili nabor primernih mobilnih aplikacij. Te smo med seboj primerjali in jih analizirali s
pomočjo lestvice za oceno spremembe vedenja ter z vprašalnikom za oceno kakovosti aplikacij. V končno
analizo je bilo od 356 zadetkov vključenih 29 (8 %) mobilnih aplikacij. Na podlagi lestvic za ocenjevanje in
primerjave rezultatov prehranskega vnosa, smo 8 (2 %) mobilnih aplikacij identificirali kot ustrezne za uporabo
in jih uvrščamo v višji rang kakovosti, saj vplivajo na spremembo prehranskih vzorcev v obliki postavljanja in
doseganja ciljev ter sledenju napredka. Za povečanje motivacije veliko aplikacij vključuje tudi elemente iger.
Mobilno zdravje v obliki mobilnih aplikacij predstavlja priročno rešitev za spremljanje prehranskih vzorcev
splošne populacije in je lahko dodana vrednost zdravstvenim delavcem, ki nadzorujejo in spremljajo njihovo
zdravstveno stanje.

Mobile Phone Apps for Food Intake Tracking:
Preliminary Review in Apple App Store
Abstract. General health of the working population is declining due to unhealthy lifestyle patterns. Some
health education programs and promotion in the primary level of health system can significantly contribute
reducing the risk of chronic diseases. This research aimed to look for mobile phone apps (apps), which enable
users to track their daily food intake. Preliminary review of apps was made in Apple App Store. A set of apps
was obtained by keywords and inclusion criteria. Apps were compared and analysed by the scale for behavioural
change and the scale for app quality. In the final analysis, 29 (8%) out of 356 apps were included. Based on scales
for evaluating apps and comparison of dietary intake results, 8 (2%) apps were identified as suitable. We placed
them in a higher quality rank as they influence the change of dietary patterns in the form of setting and achieving
goals and tracking progress. They also contain some elements of game to increase users’ motivation for change.
Mobile health in form of apps can be a convenient solution for tracking dietary patterns of the population and
can be an added value to health care workers, who supervise their health.
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 Povzetek s kongresa MI'2020

Maja Hriberšek, Nejka Korenjak, Lucija Gosak, Gregor Štiglic, Nino Fijačko

Mobilne aplikacije za samopregledovanje dojk: pregled
zadetkov v Google Play Store
Povzetek. Samopregledovanje je najpomembnejša metoda za zgodnje odkrivanje raka dojk, ki velja za
najpogostejše rakavo obolenje pri ženskah. Za spodbujanje samopregledovanja dojk so različni razvijalci ustvarili
mobilne aplikacije. Namen pregleda je bil identificirati ustrezne mobilne aplikacije in ugotoviti ali so podprte z
znanstveno literaturo, ki temelji na dokazih s področja pravilnega izvajanja samopregledovanja dojk. Na podlagi
iskalnih nizov ter vključitvenih in izključitvenih kriterijev smo v skladu s priporočili PRISMA izvedli pregled
mobilnih aplikacij v spletni trgovini Google Play Store. V končno analizo smo vključili brezplačne mobilne
aplikacije v angleškem jeziku, ki so se nanašale na samopregledovanje dojk. Na podlagi opisanega metodološkega
pristopa je bilo od skupno 500 zadetkov v končno analizo vključenih 10 (2%) aplikacij. Mobilne aplikacije
najpogosteje s pomočjo slik/fotografij podkrepljenih z besedilom, zvokom ali videoposnetki prikazujejo korake
samopregledovanja dojk. Vse mobilne aplikacije imajo možnost nastavitve mesečnega opomnika. Aplikaciji
DearMamma in Breast Test sta bili identificirani kot najustreznejši, saj vključujeta največ z dokazi podprtih
verodostojnih informacij, ki temeljijo na znanstveni literaturi s področja samopregledovanja dojk. Mobilne
aplikacije lahko doprinesejo k poznavanju postopka in zavedanju pomembnosti izvajanja samopregledovanja
dojk.

Mobile Phone Applications for Breast Self-Examination:
Review in Google Play Store
Abstract. Self-examination is the most important method for the early detection of breast cancer. To promote
breast self-examination, different developers have created mobile applications (apps). The purpose of the review
was to identify relevant apps for the proper implementation of breast self-examination and determine if they are
supported by scientific literature. Based on the inclusion and exclusion criteria, we performed a review of apps in
the Google Play Store following PRISMA recommendations. In the final analysis, we included free apps in
English related to breast self-examination. Based on the described methodological approach, out of a total of 500
apps, 10 (2%) apps were included in the final analysis. Breast self-examination steps with the help of
images/photos supported by text, sound, or videos were the most represented content in the apps. All apps have
the option to set a monthly reminder. DearMamma and Breast Test have been identified as the most appropriate
apps. They include the most credible information, which is supported by evidence based on the scientific
literature of breast self-examination. Apps can contribute to the knowledge of the procedure and awareness of
the importance of performing a breast self-examination.
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