Zbirka CRPP – za boljši pregled nad pacientovimi podatki
Varnejša zdravstvena oskrba
Centralni register podatkov o pacientih ali CRPP je elektronski zdravstveni zapis, ki je
osnova za celostno in kontinuirano obravnavo pacienta v zdravstvenem sistemu.
Zbirka vsebuje povzetek osnovnih podatkov o pacientu in z zakonodajo določeno
pacientovo zdravstveno dokumentacijo.
CRPP omogoča zdravstvenemu osebju, ki sodeluje pri zdravstveni oskrbi pacienta,
vpogled v ključne podatke, s katerimi lahko zagotavlja primerno, varno in kakovostno
oskrbo. Zdravstvenim delavcem tako v Sloveniji kot v tujini omogoči nemoteno
komunikacijo, varno in sledljivo izmenjavo podatkov ter zanesljivo ažuriranje podatkov.

Vse o pacientu
V zbirki CRPP se zbirajo zdravstveni podatki o osebah s stalnim ali začasnim
prebivališčem v Sloveniji, kot so cepljenja, alergije, krvna skupina, odpustna pisma iz
bolnišnic, pisne izjave o izraženih voljah glede zdravljenja, prepovedi, podatki o
družinskih članih, o zdravstvenih pooblaščencih in o pooblaščencih za obdelavo
podatkov v CRPP. Zdravstveni podatki v zbirki se delijo na tiste brez časovne omejitve
hrambe, kot so na primer podatki o kroničnih boleznih, alergijah, cepljenjih, večjih
medicinskih posegih, invalidnosti, in na podatke s časovno omejitvijo (nosečnosti,
zdravstvena stanja, zdravila, medicinski pripomočki), ki so v zbirko vključeni šest
mesecev. Vsak pacient si lahko svojo zdravstveno dokumentacijo ogleda preko
spletnega portala zVem, do dokumentacije svojih otrok pa starši lahko dostopajo do
njihovega dopolnjenega 15. leta. Zdravniki dostopajo do podatkov o pacientih preko
strogo varovanih informacijskih sistemov, v katere se lahko registrirajo le s svojim
službenim elektronskim potrdilom. Sistem je tako popolnoma zavarovan pred vdorom
nepooblaščenih oseb.

Pacientove pravice
Pacient kot lastnik svojih osebnih podatkov ima možnost, da vpogled v povzetek
podatkov o sebi prepove, vendar mora to prepoved aktivno podati. Če vpogleda ne
prepove, se sklepa, da ga dovoljuje vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti v

Sloveniji, medtem ko mora dostop do podatkov izvajalcem v tujini pisno dovoliti. V
zbirko CRPP so vključene tudi morebitne pisne izjave o pacientovih voljah, npr. o
izključitvi oseb, ki so upravičene odločati o njegovi zdravstveni oskrbi, o tem, kakšne
zdravstvene oskrbe ne dovoljuje, ter o določitvi oseb, ki se lahko seznanijo z njegovo
zdravstveno dokumentacijo.

Glavne prednosti CRPP
Zbirka CRPP je zgrajena z uporabo najbolj naprednih pristopov k informatizaciji
zdravstvenih podatkov, ki prinašajo številne družbene koristi. Pacientom poleg večje
varnosti prinaša večjo vlogo v procesu zdravljenja ter boljšo odzivnost izvajalcev
zdravstvenih storitev. Ker so podatki na voljo za izmenjavo, imajo izvajalci hiter vpogled
vanje, s čimer je izboljšana kakovost zdravstvenih storitev, višji prihranki pri uvajanju
novih rešitev, hkrati pa je na ta način omogočen tudi sproti ažuriran zapis bistvenih in
aktualnih dokumentov o pacientu.

Učinkovitejše zdravstvene storitve
Nacionalni projekt eZdravje vpeljuje rabo elektronskih komunikacijskih sredstev na
področje zdravstva, kar zagotavlja varnost in kakovost, predvsem pa učinkovitost
izvajanja zdravstvenih storitev. Projekt združuje številne napredne tehnološke rešitve,
s katerimi se zdravstvena obravnava bolje prilagaja pacientom, zmanjšujejo se
administrativni stroški ter izboljšujeta komunikacija in izmenjava podatkov med
izvajalci zdravstvene dejavnosti.
Za pomoč pri vprašanjih, ki se pojavljajo v zvezi s storitvami eZdravja, je organiziran
center za pomoč uporabnikom na brezplačni telefonski številki 080 24 45, preko
spletnega
obrazca
na
podpora.ezdrav.si
ali
elektronskega
naslova
podpora@ezdrav.si. Več o projektu pa si lahko preberete na ezdrav.si.

Projekt eZdravje delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna
usposobljenost, prednostne usmeritve Zdravstvo v informacijski dobi.

