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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Agenda: 

• Enotni zapis zdravstvenih podatkov (SPR) 

• Centralni arhiv zdravstvenih podatkov 

• Vprašanja 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Podatki so vitalni organ vsake zdravstvene organizacije 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

“ Vizija je povezati lokalne informacijske sisteme, kar bo zagotovilo državljanom 

in zdravstvenim strokovnjakom prekoračitev meje administrativnih in 

organizacijskih otokov pri iskanju informacij in pri neposredni komunikaciji brez 

časovnih ali organizacijskih omejitev.” 

Vir:  Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010 “,  

e-Zdravje2010, MZ, december 2005 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

“14.d člen  

Podatki o posameznem pacientu iz drugega odstavka 14.b člena tega zakona se v 
CRPP hranijo do njegove smrti, pri čemer se podatki iz 3. točke četrtega odstavka 
14.b člena tega zakona po poteku časovne omejitve blokirajo tako, da se prepreči 
njihova nadaljnja obdelava v CRPP. 

Ne glede na prejšnji odstavek se podatki iz podtočk a), d), e), o), p) in r) 1. točke 
četrtega odstavka 14.b člena tega zakona hranijo v CRPP eno leto po smrti pacienta. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se podatki hranijo 30 let od zadnje 
spremembe pacientovih zdravstvenih podatkov ali pacientove zdravstvene 
dokumentacije, če podatek o smrti pacienta v CRPP ni znan. 

 

Vir:  Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),  

       Uradni list RS, št. 47/15 z dne 30. 6. 2015 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Pacienti 

Zasebni 
koncesionarji 

Bolnišnice 

Zdravstveni 
domovi 

Inštituti 

Kje so naši 
zdravstveni 

podatki? 

Register 

pacientov 

Zavarovalnice 

Bolnišnice 

Zdravstveni 

domovi 

Inštituti 

Zasebni 

koncesionarji 

Razpršenost zdravstvenih podatkov zaradi prehajanja pacientov med različnimi  
izvajalci zdravstvenih storitev 



Pacienti 
Bolnišnice Inštituti 

Zasebni 
koncesionarji 

Zdravstveni 
domovi 

Delni 

EZZ pacienta 

Delni 

EZZ pacienta 

Delni 

EZZ pacienta 

Delni 

EZZ pacienta 

Delni 

EZZ pacienta 

Zavarovalnice 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Razpršenost zdravstvenih podatkov zaradi prehajanja pacientov med različnimi  
izvajalci zdravstvenih storitev 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Razpršenost zdravstvenih podatkov zaradi prehajanja pacientov med različnimi  
izvajalci zdravstvenih storitev 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Razpršenost zdravstvenih podatkov zaradi prehajanja pacientov med različnimi  
izvajalci zdravstvenih storitev 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

 

 nepopolni pacientovi podatki 

 potrebe po dodatnih preiskavah 

 slaba dostopnost zdravstvenih storitev 

 visoki stroški zdravljenja 

 nižja učinkovitost storitev 

 velika možnost izgube (tudi zlorabe) 

  podatkov zaradi fizičnega prenašanja  

  le-teh 

 nezadovoljen pacient 

 nezadovoljen izvajalec 

 nezadovoljna zdravstvena zavarovalnica 

 dolgoročno stroškovno nevzdržen javni 

  zdravstveni sistem 

 

 

 

 

 

Posledice razpršenosti zdravstvenih podatkov 

EZZ 1 

EZZ 3 

EZZ 2 

EZZ n ……... 

…. 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Rešitev: Združevanje pacientovih podatkov z rešitvijo HealthStore™  

EZZ 1 

EZZ 3 

EZZ 2 

EZZ n 

Enotni zapis pacientovih podatkov  

(SPR - Single Patient Record) 

HealthStore™  

Neodvisna zdravstvena 

arhiva 

Razpršeni zapisi pacientovih podatkov  

(Dispersed Patient Records) 

Register 

pacientov 

EZZ 1+EZZ 2+EZZ 3+… EZZ n = SPR 

…. 

……... 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ funkcionalnosti: Varna hramba in razpoložljivost 

• Radiološki izvidi 

• Patološki izvidi 

• Kardiološki izvidi 

• Oftalmološki izvidi 

• Skenirani dokumenti 

• Informacije-zdravstveni IS 

• Informacije-laboratorijski IS 

• Pisarniški dokumenti in    

     e-pošta 

 

• Nižji stroški hrambe 

• Visoki nivo zaščite 

• Učinkovito skrbništvo 

• Boljši dostop do 

podatkov 

• Visoka razpoložljivost 

podatkov 

• Varna izmenjava 

podatkov 

• Skladnost z veljavnimi 

standardi in priporočili na 

področju zdravstvenih 

podatkov (DICOM, HL7, 

XDS, …) 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - arhitekturna zasnova 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - umestitev v okolje zdravstvene organizacije 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - upravljanje enotnega repozitorija in varnega dostopa do 

pacientovih podatkov  
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - primer zapisa pacientovih podatkov  (CT preiskava) 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - varnost in razpoložljivost pacientovih podatkov  
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - upravljanje kopij pacientovih podatkov  
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - upravljavska konzola  
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - upravljanje poročil  
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Zaženi 

Health Store™   

DICOM ARCHIVE BROWSER VIDEO 

 

http://www.bridgeheadsoftware.com/project/video-dicom-archive-browser-demo/
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - uporabniški vmesniki 

XDS portal - simulacija 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - uporabniški vmesniki 

DICOM archive browser 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - uporabniški vmesniki 

DICOM archive browser 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - uporabniški vmesniki 

DICOM diagnostic viewer 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - uporabniški vmesniki 

DICOM diagnostic viewer 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - uporabniški vmesniki 

DICOM diagnostic viewer 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - uporabniški vmesniki 

DICOM diagnostic viewer 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - uporabniški vmesniki 

DICOM diagnostic viewer 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - prednosti uvedbe za javni zdravstveni sistem 

Prednosti uvedbe HealthStore rešitve: 

• enotni zdravstveni zapis pacientovih podatkov (EZZ = SPR) 

• boljša dostopnost storitev javnega zdravstvenega sistema 

• minimizacija potreb po dodatnih preiskavah ob prehajanju pacientov 

      znotraj zdravstvenega sistema 

• nižji stroški zdravljenja –višja učinkovitost zdravstvenih storitev 

• visoka varnost in razpoložljivost pacientovih podatkov 

• dostop do pacientovih podatkov ne glede na čas in kraj (internet) 

• zadovoljen pacient 

• zadovoljen izvajalec zdravstvenih storitev 

• zadovoljna zdravstvena zavarovalnica 

• dolgoročna stroškovna  vzdržnost javnega zdravstvenega sistema 

• boljša ozaveščenost prebivalstva in učinkovito ukrepanje za 

      ohranitev zdravja na osnovi dejanskih zdravstvenih in demografskih 

      podatkov, ne glede na kraj bivanja 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ - funkcionalnosti v primerjavi z drugimi VNA in HW vendorji 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

• Optimizacija in racionalizacija 
pomnilniških sistemov 

• Nižji skupni stroški lastništva 
podatkov (TCO) 

• Centralizacija upravljanja 
podatkov 

• Enostavna migracija podatkov 
• Napredne storitve upravljanja 

podatkov 
• Indeksacija vsebin in meta 

podatkov 
• Logično ločevanje podatkov po 

tipih 
• Neodvisnost od proizvajalcev 

pomnilniških sistemov 
• Standardizacija podatkov 

 
•Zaščita podatkov na datotečnem in 
sistemskem nivoju  
•Širok izbor platform za branje in 
zapisovanje podatkov 
•Vgrajena orodja za enkripcijo in 
avtentikacijo 
•Hitro okrevanje po nesrečah (RTO) 
•Krajši postopki varnostnega 
kopiranja 
•Zmanjšanje in preprečitev izgube 
podatkov v trenutku izpada (RPO) 
•Podpora izvajanju okrevalnih 
načrtov 
•Varen prenos in zapisovanje 
(hramba) podatkov 
•Zagotovljena integriteta podatkov 

• Nadzorovan dostop, avtentikacija 
in enkripcija 

• Dostop do podatkov preko API-jev 
• Indeksacija tekstovnih podatkov 

in katalogizacija meta podatkov 
zaradi zagotovitve hitrega iskanja 

• Skladnost  s standardi HL7, XDS in 
DICOM 

• Uporaba spletnih servisov 
• Možnost sekundarne uporabe 

zdravstvenih podatkov 
(nadomestni ZIS) in izboljšanje 
kakovosti klinične diagnostike 

• Varna in nadzirana izmenjava 
podatkov navznoter in navzven 

HRAMBA VAROVANJE DOSTOP 

HealthStore™ - funkcionalnosti 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Zakaj HealthStore™ ?  

V celoti posvečen zdravstvu ! 

 Uporablja ga več kot 1.400 bolnišnic po svetu  

 Več kot 20 let izkušenj na področju upravljanja 

podatkov 

 Upravljanje zdravstvenih (kliničnih) in 

administrativnih podatkov 

 Neodvisen od ponudnikov strojne in aplikativne 

opreme ter pomnilniških  (Storage) sistemov 

 Preverjen v sodelovanju s svetovnimi IT 

korporacijami 

 

 Uporablja ga več kot 1.400 bolnišnic po svetu  

 Več kot 20 let izkušenj na področju upravljanja 

podatkov 

 Upravljanje zdravstvenih (kliničnih) in 

administrativnih podatkov 

 Neodvisen od ponudnikov strojne in aplikativne 

opreme ter pomnilniških  (Storage) sistemov 

 Preverjen v sodelovanju s svetovnimi IT 

korporacijami 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Zakaj HealthStore™ ?  

Globalna prisotnost ! 

1 4 0 0 +  b o l n i š n i c  p o  s v e t u  
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Zakaj HealthStore™ ?  

V praksi preverjena rešitev ! 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Zakaj HealthStore™ ?  

Preverjena kakovost in skladnost z veljavnimi standardi in priporočili ! 

• NHSSC & Other Frameworks 

• ISO 9001, 27001 & 14001 

• Prince 2 ‘Lite’ Methodology 

• Published Support Charter SLA’s 

• DICOM & IHE HL7standards 

• IHE participation - Connectathons 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Zakaj HealthStore™ ?  

Omogoča varno upravljanje podatkov, saj so slednji najvitalnejši in nepogrešljivi 

organ vsake bolnišnice, oziroma zdravstvene organizacije ! 

Ker 

... podatki → informacije 

… informacije → znanje 

… znanje → kakovost diagnostike in zdravstvenih storitev 

… kakovost storitev → hitrejša ozdravitev in zadovoljstvo  

     pacientov in izvajalcev (boljša dostopnost in dolgoročna 

     stroškovna vzdržnost javnega zdravstvenega sistema) 

… zadovoljen pacient → zdrava in zadovoljna družba 

… zadovoljna družba → kakovost življenja in sobivanja! 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Zakaj HealthStore™ ?  

Zadovoljni partnerji ! 

“We knew BridgeHead could assist us with our immediate imaging data needs in a 

cost effective way. However, BridgeHead was also able to help and guide us to take a 

long-term, strategic view – ensuring we store and manage other healthcare data in the 

future as we transition to a fully electronic patient record.” 

 

Clare Jones 

Radiology IT Systems Manager 

 

City Hospitals Gateshead NHS Foundation Trust 

Customer’s View 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Zakaj HealthStore™ ?  

Enotni zapis pacientovih podatkov  

(Single Patient Record) 

HealthStore™  
Independent Clinical  

Archive 

Razpršeni zapisi pacientovih podatkov  

(Dispersed Patient Records) 

Register 

pacientov 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

HealthStore™ ? Možni scenariji uvedbe rešitve ! 

• Enotni register pacientov  

• * Možnosti integracije aplikacij 

in ukinitve nepotrebnih 

aplikacij 

• Primer je VNA 

 

• Enotni register na nivoju skupine 

in/ali regije 

• * Enotna varnostna pravila in 

protokoli izmenjave podatkov 

• * Možnost izmenjave podatkov 

med različnimi organizacijami 

• * Centralno upravljanje 

združevanja/razdruževanja 

podatkov 

• Primer je HIE 

 

Na nivoju organizacije Na nivoju skupine / regije 

• Več registrov, vsak uporablja XCA 

kot ‘konektor‘ 

• * Možnost upravljanje različnih 

varnostnih pravil in protokolov 

izmenjave podatkov (XCA) 

• * Širitev na nacionalni,  po potrebi 

tudi mednarodni nivo 

• Primer je lahko nacionalni program 

izmenjave pacientovih podatkov 

(npr. CRPP) 

Na nacionalnem nivoju 

* Osnovna prednost 

HIE - Health information  

          Exchange 

XCA - Cross Community 

          Acces 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

 

Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 
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Upravljanje centralnega arhiva pacientovih podatkov 

Hvala za vašo pozornost ! 

 

Rudi Hržič 
 

rudi.hrzic@evertec-technology.si 


