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POVZETEK  

V prispevku je predstavljena organizacija zdravstvenega varstva v Sloveniji in primeri 

uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu, tako v Sloveniji kot tudi v 

tujini. Raziskava med zdravniki v primarnem zdravstvenem varstvu podaja poglede 

zdravnikov na uvedbo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu. Anketne 

vprašalnike so prejeli zdravniki zaposleni v splošnih, šolskih in otroških ambulantah tako 

zasebnih kot zaposleni v zdravstvenih domovih na območju Celja, Raven na Koroškem, 

Maribora in Murske Sobote. Na osnovi odgovorov na vprašanja povezana z uporabo interneta, 

e-pošte, e-komuniciranja med zdravniki in pacienti, uvedbo e-recepta, e-laboratorijskega 

izvida in ostalih e-dokumentov so podani odgovori na zastavljene hipoteze magistrske naloge.  

Ključne besede: informacijska družba, internet, e-komuniciranje, primarno zdravstvo, e-

zdravje, informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT), e-recept, kartica zdravstvenega 

zavarovanja (KZZ), profesionalna kartica (PK). 

SUMMARY  

There are two main topics presented in this study: first, the organization of Slovenia’s health 

care system and second, the use of ICT in healthcare in Slovenia and also abroad. The main 

objective of the study was to explore the attitudes and opinions of doctors of medicine about 

the usage of ICT in healthcare. Questionnaires were given to doctors working in different 

fields of the health care system (general practicioners, pediatricians, doctors working in the 

public health system and those working in private offices) and also in different regions of 

Slovenia (Celje, Ravne na Koroškem, Maribor and Murska Sobota). The participants were 

asked to give opinions about the usage of email and other forms of electronic communications 

in health system, what they think about the introduction of e-prescription and other e-

documents to the field. The hypotheses and the findings are discussed in the study. 

Key words: information society, internet, e-communication, primary health, e-health, 

Information and Comunication Technology (ICT), e-presciption, health insurance card, 

professional card. 

UDK: 004.451.62:364-787.9(043.2) 
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1 UVOD 

Vsako stoletje so zaznamovala pomembna odkritja na področju medicine in izboljšave od 

anastezije do penicilina, biotehnologije in raziskave človeškega genoma. Naslednja revolucija 

v zdravstvu pa naj bi bila povezana z uporabo informacij na tak način, ki bo pacientu 

zagotavljal varno in učinkovito nego, v kateri bo pacient v središču pozornosti. Pri tem imamo 

v mislih izboljšan pretok informacij. Te se zbirajo in hranijo pri različnih organizacijah, zato 

jih je potrebno zbirati na enoten način (standardiziran), ki bo vseboval vse interakcije 

posameznika z zdravstvenim sistemom. S tem bodo ustvarjeni pogoji za neposredno 

sodelovanje pacientov pri določanju in upravljanju zdravstvenih storitev1 (Cisco Systems Inc. 

2006, 42–43).  

Uvedba informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v zdravstvu je povzročila bistven 

napredek v zdravstveni oskrbi. Pri tem imamo v mislih boljše in hitrejše odkrivanje 

(diagnosticiranje) bolezenskih stanj in razvoj novih zdravil ter veliko boljšo oskrbo in vodenje 

evidence o kritično bolnih bolnikih. Zdravniki lahko sedaj s pomočjo ekspertnih sistemov 

lažje postavljajo diagnoze za določene bolezni. Kirurgi so začeli uporabljati navidezno 

resničnost za pripravo na zapletene kirurške posege. Pri operacijah ponekod že uporabljajo 

kirurške robote, ki jih lahko usmerjajo tudi na daljavo, torej lahko robota usmerja bolj izkušen 

kirurg iz oddaljene klinike oziroma bolnice. Ponekod že uporabljajo računalniško simulacijo, 

ki zazna občutek dotika, za učenje bodočih kirurgov in njihovo pripravo na operacije. S tem 

se izognejo tveganju za nastanek nezaželenih poškodb pri bolniku. Tehnologija, kot na primer 

spletne (web) kamere, avdio/video telefoni in programska oprema za internetne konference, 

sedaj omogoča bolnikom, da ostanejo pri svojih sorodnikih ali prijateljih, medtem ko se 

zdravijo oziroma okrevajo po posegu (Rainer, Turban in Potter 2007, 49–50). 

Internetno stran http://oncelink.upenn.edu, na kateri je bilo leta 1998 predstavljeno 8.000 

dokumentov, ki so jih napisali specialisti s področja zdravljenja rakavih obolenj, je vsak dan v 

letu 1998 obiskalo več kot 1,2 milijona ljudi iz 80 držav. Stran je nudila informacije o zadnjih 

raziskavah in študijah o raku. Na tej strani so lahko družine obolelih za to boleznijo našle 

nasvete za obvladovanje  čustvenih in finančnih bremen (Turban, McLean in Wethere 1999, 

304). 

26. junija 1998 je bila vzpostavljena prva internetna medicinska video telekonferenca med 

Kitajsko in Ameriko. Zdravniki v Xian Medical University so s pomočjo interneta 

komunicirali z zdravniki na Stanford Medical School. S tem je bila ustvarjena priložnost za 

posvetovanje s pomočjo slike in zvoka in ne samo posvet s pomočjo telefona (Turban, 

McLean in Wethere 1999, 304). 

                                                 
1 Več v Cisco Systems Inc. (2006, 42–45).  
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Bolniki lahko s pomočjo majhnega naprsnega tranzistorja prikličejo pomoč. Računalniški čip 

v tranzistorju  avtomatično aktivira telefon, ki opozori operaterja, da prikliče nujno 

medicinsko pomoč oziroma napoti zdravnika h klicočemu bolniku (Turban, McLean in 

Wethere 1999, 304). 

Nova informacijska revolucija se je začela v poslovnem svetu in se je razvila že do te mere, 

da občutno spreminja področje izobraževanja in zdravstva. Čisto mogoče je, da denimo 

bolnišnice in splošni zdravniki, ki ne bodo spremenili svojega načina dela in razmišljanja, ne 

bodo preživeli te spremembe. Na zdravstvenem področju se bo najverjetneje prenesel 

poudarek z boja proti boleznim na ohranjanje telesnega in duševnega zdravja (Drucker 1999, 

101–102). 

V nekaj letih bomo najbrž nehali govoriti o e-poslovanju in e-izzivih. Prilagodljivost in hitra 

odzivnost bosta namreč glavni konkurenčni prednosti. Pri tem pa ne smemo pozabiti na 

zaupanje med udeleženci, saj je pri tem načinu poslovanja manj neposrednih človeških stikov 

in s tem manj možnosti nadzora (Bavec 2003, 21–22). Podobo informacijske družbe bosta v 

naslednjih desetih letih krojili uporaba informacijskih tehnologij v zdravstvu in transportu. 

Navkljub temu da je zdravstvo poseben in tudi razmeroma konzervativen sistem, mu uporaba 

IKT odpira nove poti v globalizacijo in organizacijsko učinkovitost, podobno kot 

izobraževalnemu sistemu (Bavec 2006, 7). 

Z uporabo e-pošte si lahko uporabniki med seboj v določenem času izmenjajo veliko več 

informacij, kot bi bilo to mogoče z običajnimi mediji. E-pošta ima tako vrsto prednosti pred 

klasičnimi načini izmenjave sporočil. Je bistveno hitrejša od klasične pošte, tako pošiljatelj in 

naslovnik sta dosegljiva na različnih mestih, povsod tam, kjer je na voljo računalnik z 

možnostjo priklopa v omrežje svetovnega spleta (Možina idr. 2004, 135–138).  

V Ameriki se je z uvedbo e-pošte zmanjšalo število obiskov pri splošnem zdravniku za          

7 – 10 % in tudi število telefonskih klicev je bilo manjše za 14 % (Bren 2008, 24). 

Toth (2008, 87) ugotavlja, da bi bilo mogoče v Sloveniji povečati učinkovitost sistema 

zdravstvenega varstva z boljšo povezanostjo posameznih zdravstvenih dejavnosti. V mislih 

ima izboljšanje pretoka informacij in komunikacij med izvajalci zdravstvenih storitev, zlasti 

med zdravniki2. Te možnosti se v zdravstveni službi še vedno premalo koristijo in 

uveljavljajo3. Neredko si že zdravniki znotraj iste bolnišnice ne morejo izmenjati podatke o 

                                                 
2 Rade Ilijaž, je v pilotni študiji o uporabi računalniške tehnologije med zdravniki v osnovnem 
zdravstvu naredil raziskavo v Posavju in dolenjski regiji. V raziskavi je na anketo odgovorilo le 36 od 
60 povabljenih zdravnikov. Avtor, v izvirnem znanstvenem članku, opozarja, da imajo rezultati 
raziskave zaradi manjšega vzorca zelo omejeno vrednost. V sklepu opozarja, na to, da bo uporaba 
računalnika v prihodnosti vplivala na slog in kakovost zdravnikovega dela, kar bo pomembno 
področje za raziskovanje.Več v Iljaž, Kersnik in Roženberger (2005, 206–214). 
3 Več o strategiji informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema v Kodele idr. (2005). 



Uvod 

 3

preiskavah, ki so jih že opravili pri istem bolniku, kaj šele da bi si jih izmenjali z zdravniki, ki 

delajo na drugih lokacijah, pri drugih izvajalcih4. 

V letu 2006 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvajalcem zdravstvenih storitev, 

ki so bili nosilci koncesijske pogodbe, nakazal namenska sredstva za informatizacijo v znesku 

1.564.847 EUR. Namenska sredstva za informatizacijo so v letu 2007 znašala 2.978.425 

EUR, v letu 2008 3.275.746 EUR in v letu 2009 minimalno 3.275.745 EUR5 (Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije 2007, 41). 

Ministrstvo za zdravje je med 18. 7. in 11. 8. 2006 poslalo po e-pošti ankete vsem izvajalcem 

zdravstvenih storitev v Sloveniji. Po podatkih iz ankete uporablja pri svojem delu računalnik 

na primarnem nivoju v zdravstvenih domovih (javnih zavodih) le 26,7 % zdravnikov6 (Meglič 

idr. 2007a, 35–37). 

1.1 Temeljna teza, namen in cilji 

S pomočjo IKT bi lahko bistveno izboljšali kakovost, dostopnost in učinkovitost sistema 

zdravstvenega varstva (European Commision 2007b, 7). Pri tem imamo v mislih vse 

udeležence v procesu zdravljenja, tako zdravnike, ostalo medicinsko osebje, farmacevte, kot 

tudi zavarovane osebe oz. paciente. Osnovno IKT infrastrukturo v primarnem zdravstvu v 

Evropi sestavljajo računalniki in internetna povezava. Hiter razvoj področja e-zdravja v 

Evropi je v zadnjih petih letih zdravnikom in pacientom omogočil posvetovanje s pomočjo 

uporabe računalnikov7.  

S prenovo kartice zdravstvenega zavarovanja in uvedbo kvalificiranih digitalnih potrdil za vse 

zdravnike in farmacevte bodo izpolnjeni predpisani zahtevki8 o varnem e-poslovanju9. S tem 

bo tudi v Sloveniji mogoče uvesti e-recept in e-napotnico.  

Namen in cilji magistrske naloge: 

– oceniti možnosti za vzpostavitev novega načina e-komuniciranja med zdravniki in 

bolniki10;   

                                                 
4 De Maeseneer (2008, 104–105) ugotavlja, da storitve primarnega zdravstvenega varstva predstavljajo 
rešitev za kar 90 % zdravstvenih težav. Zdravniki bolnike na kakovosten in stroškovno učinkovit način 
usmerjajo skozi zdravstveni sistem. Povezovanje krepitve zdravja in krepitev vloge prebivalstva v 
primarnem zdravstvu je zato pomembna naloga. 
5 Več v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2007). 
6 V tujini je na primarni ravni zelo razširjena uporaba računalnikov. Po podatkih Eurobarometra so t.i. 
družinski zdravniki v državah EU15 že leta 2002, pri svojem delu uporabljali računalnike v     80 % 
primerov (Taylor in Leit 2002) v Meglič idr. (2007a, 34-39). Glej tudi Meglič idr. (2007b, 113–115).  
7 Več v: European Commision (2008a, 6). 
8 Bolj podrobno v: Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 2004. 
9 Več o prenovi sistema KZZ lahko preberemo v Sušelj in Sajovic 2007. 
10 Z uvedbo nacionalnega internetnega portala bi lahko državljanom – pacientom, posredovali 
pomembne informacije o zdravstvenem varstvu in o načinih zdravljenja. 
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– ugotoviti, ali bi z e-laboratorijskimi izvidi olajšati delo zdravnikom in pospešili pretok 

informacij med laboratoriji in zdravniki11; 

– oceniti, ali bi z e-napotnicami lahko odpravili nekajurno čakanje pred vrati ordinacij12; 

– analizirati, ali bi z uvedbo e-recepta zdravnikom zagotovili boljši vpogled v to, kakšna 

zdravila so bila predpisana posameznemu pacientu13. 

Hipoteze: 

H1: med zdravniki zaposlenimi v zdravstvenih domovih in med zdravniki zasebniki s 

koncesijo obstajajo razlike pri uporabi IKT; 

H2: zdravniki menijo, da bi prenos dela komuniciranja med zdravniki in pacienti v področje 

e-komuniciranja lahko zmanjšal število nepotrebnih obiskov pri zdravniku in posledično 

skrajšal čakalne vrste14; 

H3: zdravniki v primarnem zdravstvu so naklonjeni uvedbi e-recepta na nacionalni ravni; 

H4: zdravniki v primarnem zdravstvu so naklonjeni uvedbi e-laboratorijskih izvidov. 

Prispevek k znanosti in stroki 

Z raziskavo smo ugotovili v kolikšni meri se v Sloveniji v primarnem zdravstvu že 

uporabljajo IKT in kako gledajo na nov način komuniciranja med pacienti in zdravniki ter 

zdravniki na primarni in sekundarni ravni zdravniki v primarnem zdravstvu.  

Dobili smo tudi odgovor na vprašanja o tem, kaj menijo zdravniki v primarnem zdravstvu o 

uvedbi e-recepta, e-laboratorijskih izvidov, e-naročilnic in e-napotnic. 

Z uvedbo e-zdravstvenih dokumentov bi lahko vzpostavili nove sisteme za podporo 

odločanju. S tem bi prispevali k boljšemu in predvsem hitrejšemu posredovanju informacij o 

splošnem zdravstvenem stanju državljanov. V primeru epidemij bi nudili hitro informiranje o 

morebitnih pojavih oz. večjemu številu obolelih na posameznem geografskem področju in s 

tem neposredno opozarjali ljudi na nevarnosti za okužbo. 

                                                 
11 Z uvedbo e-laboratorijskega izvida bi povečali kakovost zdravljenja bolnikov in jim prihranili 
čakanje na izvid pred laboratoriji. 
12 Predlagati uvedbo e-napotnic in e-čakalnih vrst na nacionalni ravni. 
13 To bi predvsem pomenilo večjo kakovost v nujnih primerih, kjer zdravniki v dežurnih ambulantah 
nimajo pravega pregleda nad tem, kakšna zdravila so bila predpisana posameznemu bolniku. To jim v 
primeru nezmožnosti komuniciranja z bolnikom lahko povzroča težave pri določanju načina 
zdravljenja in zahteva dodatne preiskave. 
14 S tem načinom komuniciranja pripomoremo k večjemu zadovoljstvu tako pri pacientih kot 
zdravstvenih delavcih Več v Svetina Šorli idr. (2008, 3-5). V prispevku avtorice nazorno opišejo 
uvedbo e-komuniciranja v Bolnišnici Golnik. 
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1.2 Predstavitev metod raziskovanja 

V magistrski nalogi smo uporabili splet več deskriptivnih in analitičnih metod raziskovanja. 

Podatke in informacije smo iskali v primarnih in sekundarnih virih. 

V okviru deskriptivnega pristopa smo uporabili metodi deskripcije in kompilacije. Z metodo 

deskripcije smo proučili znane primere dobre prakse, tako v Sloveniji kot v državah Evropske 

unije. Metodo deskripcije smo uporabili tudi za predstavitev uporabljenih podatkov, za 

interpretacijo dobljenih rezultatov in sintezo ugotovitev. Z metodo kompilacije smo povzeli 

spoznanja, stališča in rezultate tujih avtorjev, ki so naredili raziskave o uporabi e-zdravja v 

nekaterih državah Evropske unije. 

Empirični del raziskave je zasnovan na kvantitativnih metodah zbiranja podatkov. Uporabili 

smo metodo ankete, kjer smo zdravnikom s koncesijo v primarnem zdravstvu zastavili 

vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Za merjenje stališč do zastavljenih trditev oz. vprašanj 

zaprtega tipa smo uporabili Likertovo lestvično tehniko. Anketne vprašalnike smo 

zdravnikom v primarnem zdravstvu poslali po klasični pošti. V raziskavo smo vključili 

zdravnike, ki so zaposleni v javnih zavodih in tudi zdravnike zasebnike, ki imajo koncesijo za 

opravljanje dejavnosti na primarni ravni. Z izbrano analitično metodo smo ugotavljali, ali 

obstajajo razlike pri uporabi e-komuniciranja med zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih 

in tistimi, ki imajo sklenjeno koncesijo za opravljanje primarne dejavnosti.  

Za izvedbo dogovorjenih programov v mreži javne zdravstvene službe v Sloveniji je bilo 30. 

11. 2007, sklenjenih 1.090 pogodb z zdravniki, ki opravljajo dejavnost v otroških, šolskih in 

splošnih ambulantah (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2008, 7). Anketne 

vprašalnike smo poslali vsem zdravnikom otroške, šolske in splošne medicine, in sicer iz 

območij Raven na Koroškem, Celja, Maribora in Murske Sobote. V ta namen smo uporabili 

bazo podatkov o sklenjenih koncesijah, ki je v skrbništvu Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije. Na omenjenih območjih, po podatkih ZZZS, dela v primarnem zdravstvu 417 

zdravnikov15.  

Z uporabo t-preizkusa smo ugotavljali, ali obstajajo razlike v e-komuniciranju med pacienti in 

zdravniki v primarnem zdravstvu in sicer med tistimi, ki so zaposleni v zdravstvenih domovih 

in med zdravniki zasebniki s koncesijo.  

Z metodo ANOVA smo pojasnili, katerim e-dokumentom pripisujejo zdravniki v primarnem 

zdravstvu poseben pomen. 

                                                 
15 Več v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2008, 34). 
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1.3 Predpostavke in omejitve 

V primarnem zdravstvu ne sledijo novim trendom uporabe interneta in e-komuniciranja na 

relaciji zdravnik – pacient. Velikokrat se zgodi, da nastajajo vrste v čakalnicah tudi zaradi 

ponovnega predpisovanja receptov za zdravila kroničnim bolnikom. 

Omejitev predstavlja število vrnjenih anketnih vprašalnikov anketiranih zdravnikov 

zaposlenih v primarnem zdravstvu, saj so pediatri, šolski in splošni zdravniki odgovorni za 

nadaljnje napotitve obolelih na preiskave. Za uspešen zaključek raziskave je bilo zelo 

pomembno koliko pediatrov, šolskih in splošnih zdravnikov je izpolnilo in vrnilo anketne 

vprašalnike. 

Pri raziskavi smo se omejili na anketiranje zdravnikov iz severovzhodnega dela Slovenije, 

zato ta predstavlja mnenja zdravnikov (pediatrov, šolskih in splošnih), ki so zaposleni na 

področju Celja, Raven na Koroškem, Maribora in Murske Sobote. 
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2 ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SLOVENIJI 

Sistemi zdravstvenega varstva pomenijo zavestno, organizirano ter usklajeno delovanje in 

prizadevanje posamezne države za doseganje ciljev boljšega zdravstvenega stanja in 

kakovosti življenja ljudi (Toth 2003, 92–93). Zdravstveno varstvo v Sloveniji temelji na 

organizaciji na treh različnih ravneh: primarni, sekundarni in terciarni. Delitev zdravstvenega 

varstva po ravneh je nazorno predstavljena na sliki 1 Piramida zdravstvenih dejavnosti.  

 

 

Slika 1: Piramida zdravstvenih dejavnosti 
Vir: Toth 2003, 140. 

Zdravstveni dejavnosti na primarni ravni pravimo v Sloveniji tudi osnovna zdravstvena 

dejavnost. Na tej ravni vstopajo zavarovane osebe v sistem zdravstvenega varstva in na tej 

ravni prebivalci prihajajo do prvega kontakta z zdravstvenimi delavci. Primarno raven 

organizacijsko predstavljajo zdravstveni domovi in zasebniki s koncesijo, ki opravljajo 

funkcijo izbranega zdravnika. Poleg zdravnikov srečamo na tej ravni še medicinske in 

patronažne sestre, laboratorijske delavce, farmacevte in administrativno tehnično osebje. Vsi 

skupaj zavarovanim osebam zagotavljajo zdravstvene storitve, spremljajo njihovo 

zdravstveno stanje, izvajajo preventivne programe, programe zgodnjega odkrivanja bolezni in 

dejavnikov tveganja. Za primarno raven velja načelo, da se na tej ravni opravljajo storitve, ki 

jih prebivalstvo najpogosteje, v največjem številu, potrebuje in ki tudi največ prispevajo k 

izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev. Na tej ravni se izvaja »selekcija« zavarovanih 

oseb, ki bodo nadaljevale z zdravljenjem na tej ravni, ali pa jih bodo zdravniki napotili na 

sekundarno raven.  
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Na sekundarni ravni opravljajo izvajalci zahtevnejše zdravstvene storitve, ki zahtevajo dražjo 

in zahtevnejšo tehnologijo, specialistično znanje in včasih tudi multidisciplinarno obravnavo 

več različnih specialistov ali stacionarno (bolnišnično) obravnavo bolnikov. Nosilci 

sekundarne zdravstvene dejavnosti so bolnišnice, ki opravljajo na tej ravni ambulantno in 

stacionarno dejavnost, zdravilišča in zasebni zdravniki specialisti posameznih strok. Naša 

zakonodaja ločuje splošne in specialne bolnišnice. Splošne bolnišnice morajo imeti vsaj 

naslednje oddelke: oddelek za interno medicino, pediatrijo, ginekologijo, kirurgijo in temu 

ustrezne diagnostične in druge dejavnosti. Specialne bolnišnice se ukvarjajo le z zdravljenjem 

in obravnavo stanj znotraj ene same specialnosti (na primer psihiatričnih ali ginekoloških 

bolezni). 

Na vrhu piramide zdravstvenih dejavnosti je terciarna raven. Na tej ravni se opravljajo 

najzahtevnejše zdravstvene storitve, ki zahtevajo najzahtevnejšo tehnologijo in 

subspecialistično znanje in storitve pri bolezenskih stanjih, ki jih ne bi bilo smiselno ali 

racionalno organizirati na sekundarni ravni. Pri nas imajo status zdravstvene organizacije 

terciarne ravni kliniki Kliničnega centra v Ljubljani in Mariboru, Onkološki inštitut, Inštitut 

za rehabilitacijo invalidov. Klinike in inštituti iz terciarne ravni opravljajo tudi pedagoško in 

znanstveno raziskovalno dejavnost. 

Delitev zdravstvenih dejavnosti po ravneh ne pomeni postavljanje jezov med njimi, ampak 

definiranje njihovih nalog in zadolžitev v sistemu zdravstvenega varstva. V dobri organizaciji 

zdravstvenih dejavnosti bi moral potekati nenehen pretok pacientov, znanja in informacij po 

piramidi navzgor in navzdol in vzporedno, kar naj bi omogočal sodoben zdravstveno 

informacijski sistem (Toth 2005, 14–17). 

2.1 Primarno zdravstvo   

Zavarovane osebe si lahko na primarnem nivoju prosto izberejo svojega osebnega zdravnika 

in zdravstveni zavod (Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Uradni list RS, št. 79/94, 

73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 51/98, 90/98, 6/99, 109/99, 61/00, 64/00, 91/00, 59/02, 

11/03, 18/03, 30/03, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06, 64/07, 33/08, 71/08, 118/08, 

7/09, 88/09 in 30/11, 160. člen). Pri svojem izbranem osebnem zdravniku zavarovana oseba 

uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti16. Osebni 

zdravnik zavarovane osebe je zdravnik, ki je najlažje dosegljiv, praviloma v kraju stalnega ali 

začasnega prebivališča zavarovane osebe17. Ta značilnost je pomembna lastnost slovenskega 

sistema zdravstvenega varstva. Na primarnem nivoju si lahko vsaka zavarovana oseba izbere 

svojega splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa. Evidence o izbirah osebnega 

zdravnika vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

                                                 
16 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 161. člen. 
17 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 163. člen. 
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Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod) je na osnovi Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 

77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02, 60/02, 11/03, 126/03, 20/04, 62/05, 76/05, 100/05, 21/06, 

38/06, 72/06, 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 47/10 in 62/10) nosilec in izvajalec 

obveznega zdravstvenega zavarovanja na območju Republike Slovenije. Zavarovancem 

zagotavlja pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev po načelih solidarnosti, 

socialne pravičnosti in nepridobitnosti. S tem zagotavlja zavarovancem zdravstveno in z njo 

povezano socialno varnost v primeru bolezni in poškodb. 

2.2 Ureditev primarnega zdravstva v Sloveniji 

Zdravstveni dejavnosti na primarni ravni pravimo v Sloveniji tudi osnovna zdravstvena 

dejavnost. Vsebino in oblike zdravstvene dejavnosti na primarni ravni opredeljuje Zakon o 

zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 45I/94, 37/95, 8/96, 59/99, 

90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 131/03, 135/03, 2/04, 36/04, 80/04, 23/05, 15/08, 23/08, 

58/08 in 77/08), v 7. – 12. členu. Organizacijsko jo predstavljajo zdravstveni domovi s 

svojimi zdravstvenimi postajami in zasebniki s koncesijo, ki opravljajo funkcijo izbranega 

zdravnika, ter njihovi sodelavci. 

Med zdravnike, ki delajo v primarnem zdravstvu, uvrščamo: pediatre, šolske zdravnike, 

splošne zdravnike, ginekologe in zobozdravnike. V magistrski nalogi se bomo omejili in 

naredili raziskavo le med pediatri, šolskimi in splošnimi zdravniki, ki delajo v ambulantah na 

primarnem nivoju. Iz raziskave bodo tako izvzeti ginekologi in zobozdravniki, ki po 

opredelitvi v Zakonu o zdravstveni dejavnosti prav tako spadajo v primarno oziroma osnovno 

zdravstveno dejavnost. 

Izbrani osebni zdravnik (razen osebnega ginekologa in osebnega zobozdravnika) je 

pooblaščen tudi za ugotavljanje nezmožnosti za delo in drugih razlogov za začasno zadržanost 

od dela do 30 dni18. 

Osebni zdravnik je pooblaščen in dolžan19:  

– ugotavljati začasno zadržanost od dela;  

– napotiti zavarovano osebo k imenovanemu zdravniku ali zdravstveni komisiji in 

invalidski komisiji;  

– napotiti zavarovano osebo k zdravniku specialistu na ambulantno ali bolnišnično 

obravnavo na ustrezni ravni oziroma na konziliarne preglede k drugim zdravnikom na isti 

ravni;  

– predpisovati zdravila na recept;  

– predpisovati medicinsko-tehnične pripomočke v skladu s pravili;  

                                                 
18 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), 80. člen. 
19 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 174. člen. 
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– prenašati na ustreznega specialista del pooblastil, ki zadevajo zdravljenje, predpisovanje 

zdravil na recept, napotitev na nadaljnje specialistične preglede oziroma v bolnišnico;  

– napotiti bolnika k pooblaščenim specialistom za predpisovanje medicinsko-tehničnih 

pripomočkov v skladu s pravili;  

– odrejati prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter ocenjevati in potrditi njihovo nujnost, 

razen v primerih, ko je bila zavarovana oseba odpuščena iz bolnišnice;  

– izstavljati zavarovani osebi obrazce za povračilo potnih stroškov in drugih potrdil v 

skladu s pravili;  

– zbirati in hraniti dokumentacijo o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, o njenem 

zdravljenju pri drugih izvajalcih, o zadržanosti od dela zaradi bolezni in poškodb ter 

zaradi nege, o predpisanih zdravilih na recept, o prejetih pripomočkih in o zdravljenju na 

domu.  

Osebni zdravnik ne more prenašati na druge zdravnike pooblastil za preventivne preglede 

odraslih iz programa obveznega zavarovanja za tiste storitve, ki se opravljajo v osnovni 

zdravstveni dejavnosti. 

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je imelo na dan 28. 2. 2010, v 

Sloveniji, izbranega zdravnika 1.890.651 oseb (to velja za otroške, šolske in splošne 

ambulante). 

Preglednica 1: Število opredeljenih oseb za izbranega zdravnika 
Vrsta zdravnika Število zdravnikov iz ur Število opredeljenih oseb Opredeljene osebe na zdravnika 

Število Odstotek 

Izbrani zdravnik 1.072,94 1.890.651 1.762 94 

– otroški 114,02       

– šolski 130,7       

– splošni 828,22       

Izbrani ginekolog 137,43 679.010 4.941 76 

Izbrani zobozdravnik 928,22 1.425.705 1.536 71 

– za mladino 283,92       

– za odrasle 644,3       

Vir: ZZZS 2010, 6. 

Po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije (Zdravniška zbornica Slovenije 2010) je bilo na 

dan 31. 5. 2010 v Sloveniji aktivnih 1.252 zdravnikov, ki so delali v otroških, šolskih in 

splošnih ambulantah, v zdravstvenih domovih ali v zasebnih ambulantah s koncesijo. 

V Sloveniji je bila vse do leta 1992 organizirana primarna raven zdravstvenega varstva samo 

v zdravstvenih domovih. Tu so zdravniki skrbeli za zdravje državljanov na osnovni ravni. V 

tem času še ni bilo ambulant s koncesijo. Ta vrsta organizacije zdravstvenega varstva je bila v 

Sloveniji zelo uspešna in so jo zato začeli posnemali, z nekaterimi dopolnitvami in popravki, 

v različnih državah po svetu.  
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2.2.1 Pediatri 

Pediatrija je medicinska veja, ki obravnava tako zdravega kot bolnega otroka in mladostnika. 

Združuje preventivno, kurativno in socialno zdravstveno dejavnost in rehabilitacijo v 

razvojnem obdobju. Pomemben del te dejavnosti je namenjen preventivi, predvsem 

preprečevanju bolezni, bolezenskih stanj in škodljivih vplivov okolja na rastoči organizem. 

Pediatri so zdravniki, ki imajo opravljeno specializacijo za področje pediatrije in organizirajo 

in izvajajo preventivno delo v ustanovah otroškega in mladinskega zdravstvenega varstva. Pri 

svojem delu spremljajo rast in razvoj ter odkrivajo razvojne nepravilnosti, ustrezno ukrepajo, 

ocenjujejo pravilno prehranjenost in ustrezno svetujejo, ugotavljajo vzroke bolezni otrok in 

mladostnikov. Specializanti pediatrije imajo teoretična in praktična znanja iz diagnostike, 

zdravljenja, rehabilitacije in preprečevanja obolevnosti in invalidnosti otrok in mladostnikov. 

Po končani specializaciji pridobijo pediatri tudi znanja o promociji zdravja otrok in mladine 

(Zdravniška zbornica Slovenije 2002). 

Osebnega zdravnika za otroka do 15. leta starosti izberejo njegovi starši, varuh ali skrbnik20. 

Osebni otroški zdravnik ugotavlja tudi začasno zadržanost od dela zaradi nege otroka v skladu 

s pravili. O tem mora najpozneje v 3 dneh pisno obvestiti osebnega zdravnika zavarovanca, ki 

uveljavlja zadržanost od dela zaradi nege otroka21.  

2.2.2 Šolski zdravniki 

Šolski zdravniki delajo v ambulantah šolske medicine in skrbijo za zdravje šoloobvezne 

mladine. Praviloma skrbijo za zdravje mladine od 6 do vključno 19 leta starosti. Šolski 

zdravniki so specialisti šolske medicine ali pediatri in so strokovno usposobljeni za 

zdravstvene probleme, s katerimi se srečujejo šolski otroci in mladostniki.  

Če osebni zdravnik in imenovani zdravnik šole ali zavoda nista ista oseba, sta se oba 

zdravnika dolžna medsebojno dogovarjati. Imenovani zdravnik šole ali zavoda, ki izvaja 

preventivne storitve po programu, o rezultatih obvesti osebnega zdravnika. Imenovani 

zdravnik šole ali zavoda za izvajanje preventivnih storitev po programu ne potrebuje 

pooblastila osebnega zdravnika22. 

2.2.3 Splošni zdravniki 

Zdravnik splošne medicine je zdravnik, ki v okviru svoje stroke obravnava ali dolgoročno 

vodi slehernega posameznika ali skupine posameznikov z vsemi vrstami zdravstvenih motenj 

                                                 
20 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 162. člen. 
21 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 175. člen. 
22 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 172. člen. 
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ob upoštevanju in aktivnem sodelovanju celovite osebnosti in slehernega okolja23 (Voljč 

1986). 

Zdravnik splošne medicine je diplomirani zdravnik, ki nudi osebno, primarno in stalno 

zdravstveno varstvo posameznikom, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali 

bolezen. Zanj je značilno prav združevanje naštetih nalog. Bolnike zdravi v ordinaciji, na 

njihovih domovih in včasih na polikliniki ali v bolnišnici. Njegov cilj je dovolj zgodaj 

postaviti diagnozo. Pri oceni zdravja in bolezni bo upošteval telesne, duševne in socialne 

dejavnike, kar se bo pokazalo v zdravstvenem varstvu njegovih bolnikov. On je tisti, ki se 

o vsakem zdravstvenem problemu, s katerim se sreča, prvi strokovno odloči. Bolnikom s 

kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi nudi stalno oskrbo. Stalni stik z bolniki mu 

omogoča zbirati podatke na način, ki ustreza vsakemu bolniku. To ustvarja obojestransko 

zaupanje, ki je strokovno lahko koristno. Zdravi v sodelovanju z zdravstvenimi in drugimi 

delavci. Ve, kako in kdaj je treba ukrepati, da se bo izboljšalo zdravje njegovih bolnikov 

in njihovih družin, bodisi z zdravljenjem ali preprečevanjem bolezni in z zdravstveno 

vzgojo. Zaveda se svoje strokovne odgovornosti do družbe (Leeuwenhorst group 1974, 1–

8)24.  

Angleška definicija zdravnika splošne medicine se glasi: zdravnik splošne medicine 

zagotavlja osebno, primarno in stalno zdravstveno varstvo posameznikom in družinam. 

Svoje bolnike lahko obravnava doma, v svoji ordinaciji ali včasih v bolnišnici. Sprejema 

odgovornost za prvo odločitev za vsako težavo, zaradi katere se bolniki oglasijo pri njem, 

in se posvetuje s specialisti, če misli, da je potrebno. Navadno dela v skupini z drugimi 

zdravniki splošne medicine, in sicer v prostorih, ki so posebej zgrajeni ali prirejeni v ta 

namen, z nemedicinskimi sodelavci in ustreznim administrativnim osebjem ter uporablja 

vso potrebno opremo. Tudi če deluje sam, je njegovo delo skupinsko. Njegove diagnoze 

sestavljajo fizikalni, psihološki in sociološki izrazi. Ukrepa vzgojno, preventivno in 

terapevtsko, da bi izboljšal zdravje svojih bolnikov (Horder idr. 1989, 1). 

Družinski zdravnik zagotavlja zdravstveno oskrbo na področju družinske medicine. 

Njegovo izobraževanje in izkušnje ga pooblaščajo, da deluje na več področjih medicine. 

Družinski zdravnik je izobražen in naučen razvijati in v praksi uporabljati edinstvena 

stališča in veščine, ki ga pooblaščajo, da zagotovi stalno, celostno zdravstveno oskrbo in 

zdravstveno varstvo celotni družini, ne glede na spol, starost ali vrsto problema, najsi je 

ta biološki, psihološki ali socialni. Ta zdravnik deluje kot pomočnik družine ali bolnika v 

vseh težavah, ki so povezane z zdravjem, tudi pri svetovanju, kako primerno uporabiti 

nasvete konzultantov in družbene vire (American Academy of Family Physicians 1984)25. 

                                                 
23 Definicija zdravnika splošne medicine po Božidarju Voljču (Družinska medicina 2002, 16). 
24 Prva uradna opredelitev dela in nalog zdravnika splošne medicine, ki jo je leta 1974 pripravila 
skupina zdravnikov družinske medicine Leeuwenhorst (Družinska medicina 2002, 15). 
25 Ameriška definicija zdravnika družinske medicine (Družinska medicina 2002, 15).  
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3 INFORMATIZACIJA V ZDRAVSTVU 

Z uvedbo informacijskih tehnologij v zdravstvu lahko zdravniki lažje, bolje in hitreje 

odkrivajo bolezenska stanja in postavljajo diagnoze za določene bolezni s pomočjo ekspertnih 

sistemov. S pomočjo informacijskih tehnologij se je racionaliziral proces raziskav in razvoja 

novih zdravil. Kirurgi se na zapletene operacije pripravljajo s pomočjo navidezne resničnosti, 

kjer lahko simulirajo zapletene posege in se na ta način izognejo tveganju za nastanek 

nezaželenih poškodb pri bolniku. Kardiologi lahko na daljavo spremljajo vitalno stanje srca 

svojih pacientov. Zdravnikom je s pomočjo uporabe informacijskih tehnologij omogočeno 

posvetovanje s kolegi in tako se lahko sedaj skupaj s pomočjo slike in zvoka pripravljajo, 

posvetujejo in opravljajo zapletene operacije (pred uporabo informacijskih tehnologij so se 

medsebojno posvetovali s pomočjo telefona). Uporaba spletnih kamer in video telefonov 

sedaj omogoča, da se bolniki po posegu zdravijo doma, v bolnici pa spremljajo njihovo stanje 

na daljavo in se odzovejo v primeru težav.  

Vsako leto se v ameriških bolnicah okuži 2 milijona pacientov, od tega jih je zaradi 

infekcijske okužbe umre okrog 90.000. Zaradi tega so v bolnicah uvedli tehnike analiziranja 

podatkov o infekcijah, ki opozarjajo zdravnike na problem infekcij, ki se razširjajo po bolnici. 

V ta namen pošljejo kriptirane podatke o bolniku in laboratorijskih testih podjetju MedMined. 

Slednji s pomočjo tehnike podatkovnega rudarjenja (data mining) odkrivajo razloge za 

infekcijsko okužbo. S tem so v bolnicah izboljšali nadzor nad morebitnimi infekcijami 

(Rainer, Turban in Potter 2007, 49–50). 

Telemedicina se z uvedbo sodobnih telekomunikacij in informacijskih tehnologij uporablja za 

klinično skrb in nego posameznikov, ki so na oddaljenih lokacijah in sporočajo informacije za 

zagotavljanje nege. Danes aplikacije telemedicine uporabljajo tri različne načine. Prvi 

vključuje hranjenje in pošiljanje digitalnih slik iz ene na drugo lokacijo. Drugi način omogoča 

pacientu, da se posvetuje s specialistom na drugi lokaciji z uporabo videokonference. Tretji 

model je uporaba robotov za operacije na daljavo. V večini teh primerov se pacient nahaja na 

podeželju in specialist v urbanem okolju (Rainer, Turban in Potter 2007, 229). 

To je le nekaj primerov, ki kažejo uspešno uporabo informacijskih tehnologij v zdravstvu v 

zadnjih dvanajstih letih v Združenih državah Amerike. 

Ob začetku uvajanja informacijske tehnologije v poslovni svet so imeli to za eno od 

tehnologij, ki ni z organizacijskega vidika nič posebnega. Danes pa vrsta raziskovalcev in 

praktikov zastopa stališče, da informacijske in komunikacijske tehnologije omogočajo 

povsem nov način medsebojne komunikacije in organizacije. Internetna revolucija omogoča 

odprto komuniciranje med organizacijami in posamezniki, kar je bistveno spremenilo način 

poslovanja in omogočilo, da se delo in storitve opravljajo na večje razdalje in geografsko 

porazdeljeno. Razdalja postaja s tem manj pomemben omejevalni faktor za delovanje 

organizacije, veliko večjo vlogo pa dobiva čas. Z vnosom novega znanja in informacij v 
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svetovni splet postanejo te v trenutku del svetovne intelektualne dediščine. S tem je 

omogočeno izjemno hitro nastajanje novega znanja in pospešenega razvoja na vseh področjih 

človeškega delovanja, brez časovnih zamikov, ki jih je pred uvedbo interneta povzročalo 

tiskanje in distribucija klasičnih medijev. Razvoj informacijske družbe je pogojen z razvojem 

komunikacijske infrastrukture, ki je osnovni medij za prenos informacij (Bavec 2002, 19, 28–

30). 

Geografska dislokacija katerekoli organizacijske enote zahteva ustrezno komunikacijsko 

tehnologijo, ki zagotavlja potrebno kakovost, hitrost in racionalnost pri izmenjavi informacij. 

Z razvojem širokopasovnega in zelo hitrega interneta smo dobili učinkovito tehnologijo, ki je 

dovolj poceni, da se lahko množično uporablja. Z uvedbo elektronske komunikacije in e-

dokumentov, ki so bili napisani s pomočjo računalnika in posredovani po e-poti, lahko 

uspešno rešimo problem dokumentiranja, ki je obstajal v tradicionalnih »papirnih« okoljih. E- 

poslovanje mora zagotavljati najvišjo možno stopnjo varnosti v medsebojnih komunikacijah 

in zanesljivost v delovanju (Bavec 2007, 121–130). 

Letos mineva že enajsto leto odkar je Zavod uvedel kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ) 

na nacionalni ravni. Ta je bila rezultat več kot štiriletnega dela. Leta 1996 je bila namreč 

sprejeta odločitev o uvedbi kartice zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. S tem smo 

zamenjali staro zdravstveno izkaznico in nova KZZ je postala edini veljavni dokument za 

izkazovanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Kartico so sprejeli zavarovanci, zaposleni v 

javnih in zasebnih zdravstvenih zavodih in delodajalci in delavci vseh treh zdravstvenih 

zavarovalnic. Novi sistem je vzpostavil tehnološko infrastrukturo za elektronsko poslovanje v 

zdravstvu in spodbudil uvajanje elektronskega poslovanja v slovensko zdravstvo. Projekt 

KZZ je bil kot eden najnaprednejših na svojem področju deležen tudi širše mednarodne 

pozornosti in je prejel tudi priznanja in nagrade, med drugimi nagrado SESAME za najboljšo 

aplikacijo na področju zdravstva v letu 2000, Cartes 2000, CNIT Pariz LA Deefense (Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2001, 69–73). 

3.1 Uvedba sistema kartice zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2000 uvedel sistem KZZ in 

vsem zavarovancem razdelil kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ). Z uvedbo KZZ je bila 

vzpostavljena enotna identifikacija zavarovanih oseb na celotnem področju države. 

Profesionalno kartico (PK) so prejeli vsi delavci pri izvajalcih v zdravstvu, ki morajo pri 

svojem delu dostopati do podatkov na KZZ. Slovenija je bila tako ena prvih evropskih držav, 

ki je uvedla nacionalni sistem KZZ.  
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Slika 2: Prvi sistem kartice zdravstvenega zavarovanja 

Vir: Sušelj in Sajovic 2007, 10. 

V prvem uvedenem sistemu KZZ sta bili KZZ in PK nosilki podatkov. Na KZZ so bili 

zapisani podatki o zavarovani osebi (ime in priimek, naslov, datum rojstva), podatki o 

obveznem in prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, izbranih zdravnikih, izdanih zdravilih 

in medicinsko tehničnih pripomočkih. Na PK pa so bili zapisani podatki o lastniku PK in 

njegovih pooblastilih za dostop do podatkov zapisanih na KZZ. Podatke zapisane na KZZ so 

pooblaščene osebe prebrale s pomočjo čitalnika kartic. V čitalnik so najprej vstavili PK, po 

vpisu štirimestne PIN kode so nato lahko vstavili v čitalnik še KZZ in odvisno od pooblastil 

na PK prebrali podatke na KZZ. Podatke zapisane na KZZ so zavarovane osebe osvežile na 

samopostrežnih terminalih. 

3.2 Zakaj je potrebna prenova poslovnega sistema 

Elektronsko poslovanje s pomočjo interneta prinaša organizacijam in udeležencem tovrstne 

oblike poslovanja neposredne koristi v obliki stalnega: 

– zniževanja stroškov nakupa; 

– zniževanja obsega zalog; 

– skrajševanja poslovnega cikla; 

– razvijanja učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja s svojimi kupci in 

uporabniki; 

– zniževanja stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja novih tržnih priložnosti. 
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V zadnjih petnajstih letih so se pogledi na prenovo poslovanja korenito spremenili in se še 

vedno spreminjajo ter sprotno prilagajajo poslovnemu okolju in potrebam organizacij 

(Kovačič in Peček 2004, 66–67). 

E-poslovanje je način poslovanja, pri katerem se uporabljajo računalniki in druga 

informacijska tehnologija. Pri tem imamo v mislih široko področje izmenjave najrazličnejših 

podatkov, sporočil, oglaševanja, skupne uporabe baz podatkov, plačevanja in finančnih 

prenosov in podobno. V e-poslovanje se vključujejo posamezniki, podjetja in javne institucije. 

E-poslovanje se tako širi na vsa področja poslovnega in družbenega življenja, zato postaja 

poznavanje e-poslovanja bistvenega pomena za celo družbo, ki je na poti v informacijsko 

družbo (Lesjak in Sulčič 2006, 2). 

Za uspešno e-poslovanje potrebujemo ustrezno infrastrukturo, ki povezuje udeležence, tako 

posameznike kot podjetja in državne ustanove, ki uporabljajo ustrezne standarde (za 

dokumente, varnost in mrežnih protokolov) in zakonodajo, ki ureja e-poslovanje (Turban, 

McLean in Wethere 1999, 213–214). 

3.3 Prenova sistema kartice zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji 

Uveljavitev e-poslovanja kot običajnega načina dela v slovenskem zdravstvu do konca leta 

2010 je eden od strateških ciljev zapisanih v Strategiji informatizacije slovenskega 

zdravstvenega sistema v letih 2005 – 2010 (Ministrstvo za zdravje 2005, 7 in 21). 

Razmah interneta je ključni infrastrukturni dejavnik, ki nam omogoča razvoj novega 

poslovnega modela. Pri nacionalni uvedbi KZZ v letu 2000 namreč infrastruktura in 

dostopnost do interneta nista bila dovolj razširjena. 

Dobavitelj KZZ in PK je leta 2006 prenehal s proizvodnjo obeh kartic. Zaloge KZZ in PK so 

ob trendu vsakoletne zamenjave KZZ in PK zagotavljale zamenjavo le-teh do  konca leta 

2008, zato je bil tudi to eden od razlogov za prenovo prvotnega sistema. 

3.3.1 Uvedba digitalnih potrdil za namen e-podpisovanja 

Tehnološke inovacije na področju informacijske tehnologije pogosto vplivajo na prenovo in 

spreminjanje standardov na področju etike. Zaradi tega se dopolnjujejo in spreminjajo tudi 

zakoni, ki opredeljujejo e-poslovanje. Pri tem ima eno od glavnih vlog zagotavljanje 

zasebnosti vsem udeležencem e-poslovanja (Rainer, Turban in Potter 2007, 197–202). 

Ljudje si pojem zasebnosti predstavljamo različno. Z razvojem in uporabo informacijske 

tehnologije se podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo in se nato posredujejo kot podatki oziroma 

informacije, s tem pa lahko pride, namerno ali po pomoti, do zlorab in kršenja pravic do 

zasebnosti (Turban, McLean in Wethere 1999, 286–289). Prav zato je potrebno poskrbeti za 
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pravne predpise, ki bodo urejali področje zasebnosti in določili, kdo lahko zbira, shranjuje in 

obdeluje določene podatke.  

V Sloveniji je zakonodajalec predpisal zahteve za e-poslovanje v Zakonu o elektronskem 

poslovanju in elektronskem podpisu. V sistemu KZZ, ki je bil  uveden leta 2000, je ravno 

odsotnost elektronskega podpisa pomanjkljivost, ki ne izpolnjuje z zakonom predpisanih 

pogojev za e-poslovanje  

V Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je v 2. členu, pod točko 4. 

opisan pojem varnega elektronskega podpisa. 

Varen elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve:  

– da je povezan izključno s podpisnikom; 

– da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika; 

– da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod 

podpisnikovim nadzorom; 

– da je povezan s podatki, na katere se nanaša tako, da je opazna vsaka kasnejša 

sprememba teh podatkov ali povezave z njim (da je povezan s podatki, na katere se 

nanaša tako, da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njim 

(Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Uradni list RS, št. 

57/00, 30/01, 25/04, 73/04, 98/04 in 61/06). 

3.3.2 Opis novega – prenovljenega sistema KZZ 

Področje varnosti je področje, ki mu je Zavod v projektu prenove sistema KZZ namenil 

veliko pozornosti. Največ pozornosti je bilo namenjeno za zagotovitev varnega vstopa 

zdravstvenih delavcev v on-line sistem. Prvi sistem KZZ je bil glede tega zelo preprost, saj je 

bil zelo omejen nabor podatkov skupaj s pravicami dostopa do teh podatkov shranjen na 

profesionalni kartici zdravstvenega delavca. V novem sistemu smo priča bistvenim 

spremembam, ki so tudi zahtevane z zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem 

podpisu. Tako bodo vsi uporabniki novega sistema vanj vstopali preko vstopne točke, od 

koder bodo, odvisno od pooblastil, imeli dostop do podatkov, do katerih so upravičeni. Vsi 

dostopi do podatkov v bazah bodo zabeleženi in evidentirani (sledenje vsem dostopom do 

podatkovnih baz).  

V novem sistemu KZZ in PK nista več nosilki podatkov; z njuno pomočjo, v odvisnosti od 

pooblastil na PK, je mogoče dostopati do podatkov, ki se po novem nahajajo le na strežnikih 

pri izvajalcih zdravstvenih storitev in zavarovalnicah (Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Adriatic Slovenica zavarovalna 

družba d.d. in Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d.)  
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Slika 3: Prenovljen sistem kartice zdravstvenega zavarovanja 

Vir: Sušelj in Sajovic 2007, 11. 

Najpomembnejši celoviti in kakovostni mehanizmi varovanja sistema so: 

– šifriranja povezav med izvajalcem zdravstvenih storitev in Zavodom; 

– celovito varovanje vstopne točke in zalednih sistemov pred vdori z interneta; 

– močno overjanje uporabnikov sistema z uporabo digitalnih potrdil; 

– preverjanje pristnosti in veljavnosti kartice pri uporabi sistema (samo dostop do podatkov 

zavarovane osebe, ki zdravstvenemu delavcu izroči svojo kartico; izjeme so primeri nujne 

medicinske pomoči); 

– natančno in ažurno vodenje registra uporabnikov sistema in pooblastil teh uporabnikov; 

– celovito sledenje dostopov do podatkov; 

– preverjanje digitalnih potrdil pri shranjevanju elektronsko podpisanih listin; 

– drugi tehnični in organizacijski ukrepi, ki jih Zavod zagotavlja skladno s sprejeto politiko 

varovanja podatkov (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2007). 

Prenova sistema se je izvedla v dveh izvedbenih projektih, to sta Razvoj nove KZZ, PK in 

infrastrukture javnih ključev in On-line zdravstveno zavarovanje.  Projekta sta izvajali interni 

delovni skupini z Zavoda. Za usklajevanje med projektoma sta bili odgovorni vodstvi obeh 

projektov; za usklajevanje s partnerji in zunanjimi institucijami je bil oblikovan projektni svet 

s predstavniki ministrstva, Zavoda, izvajalcev zdravstvenih storitev in stanovskih zbornic 

zdravstva. Uvedba on-line zdravstvenega zavarovanja v prvi, pilotni, regiji (območje Nove 

Gorice) se je izvedla marca 2009. Nacionalna uvedba po ostalih regijah pa je potekala od 

aprila 2009 do julija 2010. Nove PK za zdravstvene delavce smo začeli izdajati v mesecu 

aprilu 2008, medtem ko so bile prve prenovljene KZZ predane zavarovanim osebam meseca 

maja 2008 (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2007). 
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Investicijski stroški, so v letih 2007 – 2009 znašali skupaj 4.849.579 €.  Ti so se zagotovili v 

okviru finančnega načrta službe Zavoda. Finančni viri za prilagoditev informacijske opreme 

izvajalcev zdravstvenih storitev v vrednosti 2.690.000 € so se zagotovili deloma iz proračuna 

Republike Slovenije, deloma pa iz evropskih razvojnih sredstev in deloma iz namenskih 

sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Potrebne prilagoditve informacijskih 

sistemov prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic in druge stroške zavarovalnic za 

prostovoljno zdravstveno zavarovanje so zagotovile te iz lastnih sredstev (Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije 2007). 

V naslednjih letih se predvideva postopno povečanje deleža namenskih sredstev za 

informatiko v zdravstvu na nacionalnem nivoju z združitvijo sredstev iz cen zdravstvenih 

storitev. Tako so v letu 2010 namenili 8,35 milijonov € za informatiko v zdravstvu, kar bo 

približalo Slovenijo k evropskemu povprečju, ki je med 2,5 – 3 % sredstev za informatiko v 

zdravstvu. V Sloveniji so stroški za informatiko v zdravstvu sedaj v celoti pod 1 % letnega 

proračuna zdravstva  (Ministrstvo za zdravje 2005, 6, 16). 

3.3.3 Pridobitve in cilji prenove sistema KZZ 

Z novimi PK, na katerih so digitalna potrdila, bo omogočeno varno elektronsko 

komuniciranje; nova PK zdravnikov po prenovi vsebuje kvalificirano digitalno potrdilo, ki 

omogoča varen elektronski podpis.  

Prenova sistema KZZ je prispevala k pridobitvam za vse uporabnike tega sistema. Pri tem 

imamo v mislih zavarovane osebe, izvajalce zdravstvenih storitev in zdravstvene 

zavarovalnice. 

Pridobitve, ki jih bo prinesla končna faza prenove kartičnega sistema, za zavarovane osebe so:  

– postopna ukinitev potrjevanja KZZ na samopostrežnih terminalih26 in s tem bolj prijazen 

in dostopen sistem in enostavnejše uresničevanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja 

(predvsem za starejšo slabše pokretno in oddaljeno populacijo, in sicer tam, kjer sedaj ni 

bilo samopostrežnih terminalov za potrjevanje KZZ);  

– ukinitev določenih papirnih potrdil; 

– okrepljena vloga zavarovanih oseb pri skrbi za lastno zdravje in njihova boljša 

seznanjenost z zdravljenjem zaradi varnega neposrednega dostopa do podatkov v zvezi z 

lastnim zdravljenjem;  

– podatki bodo dostopni 24 ur/dan, vse dni v letu, preko interneta. 

Pridobitve za izvajalce zdravstvenih storitev:  

– nova PK bo omogočala varno elektronsko poslovanje na področju zdravstvenega 

zavarovanja in v celotnem zdravstvenem sistemu; 

                                                 
26 Podroben opis postopnega ukinjanja potrjevanja kartic je opisan v Kos (2010, 32–34). 
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– prenovljena infrastruktura in vključenost izvajalcev v omrežje internet bosta prinesla 

dodatne prednosti v komunikaciji z okoljem in pridobivanjem informacij, saj bo 

omogočila gradnjo novih informacijskih rešitev v zdravstvu, ki bodo pripomogle h 

kakovostnejšemu in racionalnejšemu poslovanju (elektronski zdravstveni karton, e-

recept, telemedicina, elektronske čakalne vrste); 

– odpravljeno bo papirno posredovanje podatkov (faktur, zdravstvenih kartonov, receptov 

in podobno); 

– s prenovljenimi infrastrukturnimi elementi bo nova PK izvajalcem nudila več (prijavo v 

lasten informacijski sistem, digitalno podpisovanje, šifriranje medicinske dokumentacije 

in podobno). 

Pridobitve za zdravstvene zavarovalnice: 

– neposredno preverjanje podatkov o zavarovanju posamezne zavarovane osebe; 

– znižanje tveganj za zlorabo pravic zaradi zastarelih podatkov o zavarovanju na kartici (v 

prvem sistemu KZZ so se morali podatki na KZZ osvežiti na 90 dni, izjema so bili 

študenti in upokojenci); 

– hitrejše pridobivanje informacij o opravljenih storitvah in s tem hitrejši pregled nad 

odhodki, tako bodo tudi poenostavljeni postopki kontrole obračuna storitev, manj bo 

napak in zato manj potrebnih usklajevanj (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

2007). 

3.4 E-zdravje 

Leta 200427 je evropska komisija sprožila akcijski načrt, ki opisuje področje e-zdravja v 

Evropi. V njem je opisana izvedba (implementacija) in razvoj sistemov e-zdravja28. Glavna 

naloga je zagotovitev vzpostavitve dostopov do elektronskih podatkov o pacientu zapisanih v 

e-kartoteki na varen  in lahko dostopen način kjerkoli znotraj EU in kadarkoli je to potrebno 

(European Commision 2006, 5). 

Pod pojmom e-zdravje v splošnem razumemo zdravstvene storitve in informacije pridobljene 

s pomočjo interneta in sorodnih tehnologij. To je široko področje delovanja ki vključuje: 

– primere dobre prakse z informacijami o zdravju in zdravljenju tako za javnost kot 

zdravstveno osebje; 

– e-zdravstveni karton s popolnimi in natančnimi podatki, dostopen v realnem času 

vključujoč vso zdravstveno zgodovino za posameznika; 

– sisteme za podporo odločanju, ki podpirajo klinične ugotovitve in omogočajo pacientu – 

bolniku vpogled v lastno zdravstveno stanje, kjer je to primerno; 

                                                 
27 Wilson, Leitner in Moussalli (2004) so predstavili kakšne prednosti nudi prebivalcem in 
zdravstvenemu osebju uporaba orodij in servisov e-zdravja. 
28 Več o virih za investiranje e-zdravja v EU v European Commision (2008c) 
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– tehnologije za oddaljen pristop, ki povezujejo paciente, študente medicine in zdravnike s 

specialisti, ki se v tistem času nahajajo izven bolnice in bi bili sicer nedosegljivi; 

– mreže z zdravstvenimi podatki, ki vključujejo epidemiološke študije. 

E-zdravje na domu ima velik potencial in lahko prinese bistvene koristi in ugodnosti za 

določene skupine bolnikov na številnih lokacijah. Prenos znanja in tehnologije v domove 

bolnikov mora biti narejen z občutkom in posebno naklonjenostjo do bolnih in njihovih 

domačih. Upoštevati moramo predvsem bolnikove želje in ne samo pogled na to kako 

prihraniti denarna sredstva. Obstajajo namreč skupine bolnikov, za katere je osebni stik z 

zdravstvenim osebjem in medsebojno delovanje in vplivanje bistvenega pomena (European 

Health Telematics Association 2006b, 14). 

Z naraščajočim pojavljanjem raznih ponudnikov najrazličnejših zdravil na internetu se 

pojavlja nevarnost, da bodo pacienti sami prevzeli vlogo zdravnika in si sami izbirali zdravila 

brez posvetovanja s svojim zdravnikom. Takšno početje namreč lahko povzroči nepopravljivo 

škodo posamezniku, zato bo v takšnih primerih potrebno raziskati, zakaj se bolniki odločijo 

za tak korak. Prav zato si Evropska komisija prizadeva zagotoviti svetovanje in  dajati 

usmeritve pacientom o tem, kakšne so možnosti in viri informacij o posamezni bolezni na 

internetu in kakšne so potencialne nevarnosti in omejitve pri takšnem početju. Prihodnje 

raziskave in delo bo usmerjeno v razvoj kakovostnih kontrol za informacijske vire, zlasti na 

internetu, in tudi za nabavo zdravil preko interneta (European Health Telematics Association. 

2006a, 12). 

E-zdravje bo imelo pomembno vlogo za izboljšanje in zvišanje pacientove varnosti. Uvedba 

e-zdravja bo zahtevala več raziskav z naslednjimi priporočili: 

– zmanjšanje možnih napak pri zdravljenju z uporabo visoko razvite (intelektualne) 

programske opreme, ki bo opozarjala na znamenja neprimernega zdravljenja; 

– podpirati odkrivanje ponarejenih zdravil; 

– nadzorovan dostop do pacientovih podatkov v elektronski zdravstveni kartoteki ne glede 

na geografsko lokacijo;   

– podpirati nadzor bolnikov v domačem okolju; 

– spodbujati komunikacijo med pacienti in kliničnimi zdravniki s pomočjo e-pošte; 

– posvetiti več časa komunikaciji, ki zadeva darovanje organov; 

– povečati možnosti vzgoje in izobraževanja tako za paciente kot zdravstveno osebje.  

3.4.1 Pregled uporabe e-zdravja v Sloveniji 

Uvedba neposrednega dostopa do zdravstvenih podatkov se uvaja v skladu s strategijo 

informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema, katere strateška usmeritev je omogočiti 

varen in zanesljiv dostop zdravstvenim strokovnjakom do ključnih informacij v elektronskih 

zdravstvenih zapisih in drugih zbirkah podatkov, ki jih potrebujejo pri vsakdanjem delu, z 
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učinkovito elektronsko komunikacijo, boljšim učenjem in upravljanjem znanja (Kodele et. al. 

2005, 7). 

Z uvedbo in ražširjenostjo interneta in informacij, ki se pojavljajo na spletu, vse več ljudi išče 

informacije o določenih boleznih prav na spletu. Tako si lahko doma poiščemo informacije o 

poteku zdravljenja in zdravilih, pa tudi o alternativni medicini oziroma zdravljenju. Pacienti 

pogosto potrošijo veliko več časa z iskanjem informacij o bolezni na internetu kot pri 

zdravnikih specialistih, ki imajo omejen čas za posamezen pregled bolnika. Informirani 

pacienti lahko skrbno spremljajo  možnosti in stališča o svojem zdravju oziroma zdravljenju. 

Na internetu je mogoče najti spletna mesta, ki ponujajo nasvete za jemanje zdravil  (eZdravje) 

in tudi razne nasvete zdravnikov o tem, kako ravnati v primeru določenih sprememb v 

zdravstvenem stanju posameznika (med over net, popovi zdravniki in podobno). 

V Sloveniji je bila v letu 2007 uporaba aplikacij e-zdravja, med splošnimi zdravniki, z izjemo 

shranjevanja administrativnih podatkov o zavarovanih osebah (pacientih), občutno nizka v 

primerjavi s povprečjem EU27. Vse opazovane kategorije (shranjevanje medicinskih 

podatkov o pacientu, uporaba računalnika med konzultacijo, uporaba sistemov za podporo 

odločanju, prenos administrativnih podatkov o pacientu drugim izvajalcem, prenos 

laboratorijskih izvidov, prenos medicinskih podatkov o pacientu, e-recept), razen shranjevanja 

administrativnih podatkov, so pod povprečjem EU27. Razlog za skromno uporabo aplikacij e-

zdravja je v tem, da je Slovenija oz. Ministrstvo za zdravje šele v letu 2005 objavilo 

dokument z naslovom eZdravje 2010 – Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega 

sistema 2005 – 2010 (European Commision 2008a, 86–87).  

 

Slika 4: E-zdravje v Sloveniji 

Vir: European Commision 2008a, 87. 
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3.4.2 Pregled uporabe e-zdravja v nekaterih državah Evropske unije 

V nadaljevanju si bomo ogledali uporabo e-zdravja v dveh sosednjih državah (Avstriji in 

Italiji), v Nemčiji, na Danskem, Nizozemski, na Švedskem in v Združenem kraljestvu. 

Raziskavo o uporabi aplikacij za shranjevanje administrativnih podatkov o pacientu, o 

shranjevanju medicinskih podatkov o pacientu, o uporabi računalnika med konzultacijo, o 

uporabi sistemov za podporo odločanju, prenosu administrativnih podatkov o pacientu drugim 

izvajalcem, prenosu laboratorijskih izvidov, prenosu medicinskih podatkov o pacientu in e-

predpisovanja receptov, je naročila Evropska komisija. Izvedena je bila v drugi polovici leta 

2007. 

V primerjavi z ostalimi državami EU27 so zdravniki splošne medicine e-zdravje v Avstriji 

uporabljali v mejah solidnega povprečja. Uporaba računalnikov in interneta v Avstriji je bila 

primerljiva s povprečjem uporabe v EU27. Rahlo podpovprečna, v primerjavi z EU27, je bila 

uporaba širokopasovnih povezav.  

Shranjevanje administrativnih in medicinskih podatkov o pacientih, uporaba računalnika pri 

konzultaciji, prenos pacientovih podatkov v e-obliki in uporaba sistemov za podporo 

odločanju je bilo blizu povprečja uporabe v državah EU27.   

 

Slika 5: E-zdravje v Avstriji 

Vir: European Commision 2008a, 82. 

Opremljenost zdravnikov splošne medicine z računalniki in dostopom do interneta s pomočjo 

širokopasovnih povezav v Italiji ustreza povprečju držav EU27. Splošni zdravniki so v Italiji, 

v primerjavi s povprečjem EU27, bolj pogosto uporabljali računalnike v procesu konzultacij s 

pacienti in kot pomoč pri sprejemanju odločitev. Dobro razvito in uporabljeno je bilo tudi 
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shranjevanje administrativnih podatkov o pacientih. V opazovanem obdobju pa so bili v 

začetni fazi razvoja procesi elektronskega izmenjevanja podatkov o pacientih. 

 

Slika 6: E-zdravje v Italiji 

Vir: European Commision 2008a, 73. 

V Nemčiji je bila uporaba aplikacij e-zdravja med zdravniki splošne medicine v solidnem 

povprečju glede na uporabo v EU27. Shranjevanje administrativnih in tudi medicinskih 

podatkov o pacientih je v Nemčiji uporabljala velika večina splošnih zdravnikov. Rezultate 

laboratorijskih preiskav so prenašali v elektronski obliki v skoraj dve tretini primerov. Veliko 

zdravnikov splošne medicine je uporabljalo računalnike v procesu konzultacije s pacienti. 

Uporaba sistemov za podporo odločanju je v Nemčiji kar običajna praksa. 

 

Slika 7: E-zdravje v Nemčiji 

Vir: European Commision 2008a, 67. 
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Danska je v primerjavi z državami EU27 vodilna država pri dostopnosti in uporabi 

informacijsko komunikacijske infrastrukture. Računalnike in širokopasovne internetne 

povezave ima več kot 90 % zdravnikov splošne medicine. 

 

Slika 8: E-zdravje na Danskem 

Vir: European Commision 2008a, 66. 

Shranjevanje administrativnih in medicinskih podatkov o pacientih, uporaba računalnikov pri 

konzultaciji in elektronsko posredovanje pacientovih podatkov so na Danskem v primerjavi z 

EU27 najbolj pogosto v uporabi. V teh treh kategorijah je pogostost uporabe primerljiva le še 

v Islandiji in na Norveškem. Danska je najuspešnejša država v EU27 pri posredovanju 

pacientovih podatkov vključno z e-predpisovanjem receptov, ki je primerljivo v uporabi le še 

na Švedskem in v Nizozemski. 

Nizozemsko lahko opredelimo kot eno izmed treh vodilnih držav v EU27 pri uporabi e-

zdravja med zdravniki splošne medicine. Po uporabi e-zdravja se uvršča na drugo mesto za 

Dansko. 97 %  zdravnikov splošne medicine je med seboj povezanih z internetom od tega jih 

kar 82 % uporablja širokopasovne povezave. Shranjevanje administrativnih in medicinskih 

podatkov o pacientih, uporaba računalnikov med konzultacijo, posredovanje pacientovih 

podatkov v e-obliki in e-predpisovanje se na Nizozemskem uporablja veliko nad povprečjem 

EU27; e-predpisovanje receptov se uporablja v večji meri le na Danskem in na Švedskem.  
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Slika 9: E-zdravje v Nizozemski 

Vir: European Commision 2008a, 80. 

Leta 2006 so na Nizozemskem uvedli nacionalni sistem (infrastrukturo) za zdravstveno 

varstvo, ki je znan pod imenom AORTA. S sistemom AORTA so omogočili varno in 

zanesljivo izmenjavo administrativnih in medicinskih podatkov o pacientih med zdravniki 

splošne medicine zaposlenimi na Nizozemskem. Eden od razlogov za uvedbo sistema 

AORTA je bil ta, da so nekateri zdravniki splošne medicine delali le določen čas in je bil zato 

dostop do podatkov o pacientih v primeru obiska pri drugem zdravniku nujno potreben in 

zaželen.  

Švedska je ena izmed vodilnih držav EU27 pri uporabi e-zdravja med splošnimi zdravniki. 

Skoraj vsi splošni zdravniki na Švedskem so opremljeni z računalniki; 99 % splošnih 

zdravnikov uporablja internet, od tega jih je imelo 88 % širokopasovne povezave. Prenos 

pacientovih podatkov je na Švedskem zelo dobro uporabljen, še posebej e-recept, katerega v 

večji meri uporabljajo le še na Danskem in v Nizozemski. Shranjevanje administrativnih in 

medicinskih podatkov o pacientih, posredovanje podatkov o pacientih v e-obliki in uporaba 

sistemov za podporo odločanju je nad povprečjem EU27. 

V letu 2002 je Švedska uvedla telekomunikacijsko omrežje Sjunet. V omrežje je povezala vse 

bolnišnice, centre primarnega zdravstvenega varstva in lekarne. Sistem Sjunet omogoča varno 

in zanesljivo izmenjavo podatkov in je leta 2003 prejel nagrado eEuropa. 

 

 

 

 



Informatizacija v zdravstvu 

 27

 

Slika 10: E-zdravje na Švedskem 

Vir: European Commision 2008a, 90. 

Tudi države Združenega kraljestva (Velika Britanija, Severna Irska, Škotska in Wales) lahko 

obravnavamo kot vodilne države pri uporabi e-zdravja med splošnimi zdravniki v EU27. 

 

Slika 11: E-zdravje v Združenem kraljestvu 

Vir: European Commision 2008a, 91. 

Shranjevanje administrativnih in medicinskih podatkov, izmenjava podatkov o pacientih in 

uporaba računalnikov v procesu konzultacije so bili med najbolj uporabljenimi v EU27. 

Uporaba računalnikov in interneta med zdravniki splošne medicine je skoraj univerzalna. 

Edina izjema je uporaba e-recepta, ki v opazovanem obdobju še ni bila vzpostavljena. Sistem 

spletne izmenjave e-laboratorijskih izvidov je informacijsko najbolj podprt na Škotskem. 
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4 PREGLED DOBRE PRAKSE 

V Evropski uniji Evropska komisija že vrsto let vzpodbuja in razpisuje programe za 

sofinanciranje raziskav, razvoja in uvedbe sistemov e-zdravja, ki bi državljanom in 

zaposlenim v zdravstvu  z uporabo IKT omogočili bolj učinkovito delo, prebivalcem EU in 

pacientom pa nudili pomoč pri ozaveščanju, zgodnjem odkrivanju, preprečevanju in 

odpravljanju zdravstvenih težav. V letih 2003 do 2006 je Evropska komisija v svojem šestem 

programu za raziskave in tehnološki razvoj postavila prioritete, ki so vključevale uporabo 

tehnologij informacijske družbe. V času trajanja šestega programa je komisija šestkrat 

razpisala in pozvala k oddaji projektov s področja osebnih zdravstvenih sistemov, sistemov za 

podporo odločanju, biomedicinski informatiki, ustanovitvi raziskovalnih organizacij in mrež 

za raziskovanje v novih pridruženih članicah EU, ki bi se vključevale in pridružile 

organizacijam iz drugih držav članic EU pri raziskavah in razvoju e-zdravja. Na šest 

razpisanih tečajev je prispelo 395 vlog za sofinanciranje programov za raziskave in razvoj. Na 

predstavitvah pred komisijo je uspešno zagovarjalo svoje programe 56 vlagateljev. Z 

Evropsko komisijo so podpisali pogodbe in za svoje delo prejeli nekaj več kot 202,5 milijona 

evrov sredstev za sofinanciranje svojih programov (European Commission 2007a, 7–15). 

V sedmem okvirnem programu (FP7) Evropska komisija podpira programe, ki bodo 

prispevali k spremembam – od simptomatično naravnanega k preventivnemu zdravstvenemu 

varstvu in od bolnišnično osredotočenih zdravstvenih sistemov k osebno osredotočenim. S 

pomočjo iskanja intenzivnih informacij in uporabe IKT29 v zdravstvu vzpodbuja razvoj 

sistemov in storitev, ki bodo: 

– pospešile napredovanje medicinskega znanja in izboljšale razumevanje procesov 

povezanih z okužbami; 

– pooblastile državljane EU, da bodo aktivneje vključeni pri upravljanju s svojim zdravjem; 

– izboljšale preventivo in zgodnje odkrivanje večine okužb in s tem zmanjšali stroške 

zdravljenja in izboljšali kakovost življenja; 

– povečale varnost pacientov; 

– omogočile stroškovno učinkovito zdravljenje kroničnih bolezni; 

– olajšali staranje in neodvisno življenje starejši populaciji (European Commission 2007a, 

15). 

4.1 V Evropski uniji  

V akcijskem načrtu Evropske komisije e-zdravje 2004 (eHealth Action Plan) je eden od ciljev 

delitev in razširjanje primerov dobre prakse v mejah EU. Z objavljanjem primerov dobre 

prakse in izkušenj lahko omogočimo in olajšamo odločitve odgovornim pri uvajanju novih 

                                                 
29 Podrobno o delovnem programu za obdobje 2009 – 2010 v (European Commission 2008b). 



Pregled dobre prakse 

 30

tehnologij v zdravstvu. Primeri dobre prakse bodo v prihodnje objavljeni tudi na spletnih 

straneh ePractice.eu (European Commission 2009, 6–10). 

Danska je leta 2003 uvedla zdravstveni portal sundhed.dk. Na zdravstvenem portalu so lahko 

državljani dobili informacije o izvajalcih zdravstvenih storitev in napotke za spodbujanje 

državljanov za dobro zdravje. S pomočjo portala oz. e-pošte se lahko državljani posvetujejo s 

svojim družinskim zdravnikom, se naročijo na pregled pri zdravniku in ponovno naročijo že 

predpisana zdravila. Družinski zdravniki pa lahko s pomoćjo zdravstvenega portala naročijo 

laboratorijske teste (European Commission 2009, 20). 

Danska organizacija MedCom je že leta 1994 začela z razvijanjem in uvedbo nacionalne 

mreže zdravstvenih podatkov (nationwide health data network). Leta 2001 je zaključila 

projekt izmenjave zdravstvenih podatkov med ponudniki zdravstvenih storitev. Z uvedbo 

mreže zdravstvenih podatkov na nacionalni ravni in z učinkovito izmenjavo podatkov med 

ponudniki zdravstvenih storitev so izboljšali kakovost zdravstvenih podatkov in prihranili pri 

stroških priprave in pošiljanja zdravstvenih informacij na klasičen način, s klasično pošto v 

papirni obliki (European Commission 2009, 20).  

V Estoniji so uvedli digitalni zdravstveni zapis, ki zdravnikom s pomočjo interneta omogoča 

izmenjavo zdravstvenih podatkov o pacientih. Zdravstveni podatki so shranjeni na centralni 

lokaciji. Centralna baza podatkov vsebuje zapise z informacijami o kontaktnih podatkih, 

veljavnosti zdravstvenega zavarovanja, morebitnih alergijah in povezave do ostalih virov 

medicinskih podatkov o pacientu (European Commission 2009, 21). 

Na Nizozemskem je privatno podjetje s pomočjo interneta omogočilo oskrbo kronično bolnih 

pacientov. Pacienti lahko od doma s pomočjo uporabe interneta, svojega televizorja, na 

katerega je priklopljena posebna naprava, kamere in daljinskega upravljalnika neposredno 

navežejo stik z medicinsko sestro, ki dela v družbi za pomoč pacientom na domu (European 

Commission 2009, 38).  

Na Norveškem so leta 2003 uvedli obveščanje darovalcev krvi s pomočjo SMS sporočil. S 

tem načinom sporočanja potencialnim darovalcem o potrebah po krvi so zagotovili bolj 

stabilno in predvidljivo oskrbo s krvjo. Dvajset oskrbovalnih ustanov s krvjo in potencialne 

darovalce krvi so medsebojno povezali z internetom in tako skrajšali čas obveščanja. Odpadlo 

je tudi časovno zamudno obveščanje darovalcev s telefonskim klicem oziroma s pisanjem 

elektronskih sporočil (European Commission 2009, 39). 

4.1.1 Primer izdajanja e-receptov na Danskem 

Danski sistem izdajanja e-receptov velja za najnaprednejšega v Evropi. Na Danskem imajo 

elektronski seznam izdanih zdravil, ki so na centralnem strežniku. Do podatkov o izdanih 

zdravilih imajo dostop vsi zdravniki, farmacevti pa za dostop do podatkov potrebujejo 
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dovoljenje zavarovane osebe. Zavarovane osebe lahko do svojih podatkov o izdanih zdravilih 

dostopajo s pomočjo interneta s svojimi digitalnimi certifikati skozi Nacionalni zdravstveni 

portal (Sundhed.dk). Na ta način si lahko ogledajo tudi zgodovino dostopov do svojih 

podatkov, torej vse podatke o tem, kdo si je ogledoval in spreminjal njihove podatke. 

Zdravnik po določitvi diagnoze s pomočjo računalniške aplikacije izbere s seznama zdravilo 

in določi obliko pakiranja, indikacijo in režim jemanja zdravila. Vsi ti podatki so zdravniku na 

voljo za izbiro in jih zdravnik ne tipka sam. V ozadju aplikacije je nacionalna baza zdravil, ki 

jo danska agencija za zdravila osvežuje vsak drug teden. Na koncu zdravnik podpiše 

elektronski recept z digitalnim certifikatom, ki je shranjen na njegovem računalniku in ga 

pošlje na centralni strežnik za elektronske recepte, kjer je dosegljiv vsem farmacevtom, ali pa 

ga na željo zavarovane osebe pošlje v konkretno lekarno. Za predpisovanje recepta na ta način 

potrebuje zdravnik le 35 sekund. V primeru, da je zavarovana oseba to zdravilo že jemala, je 

postopek predpisovanja še bistveno hitrejši. 

V lekarni se zavarovana oseba identificira s svojo zdravstveno kartico; na ta način farmacevt 

pridobi informacije o vseh čakajočih elektronskih receptih. Farmacevt s pomočjo aplikacije 

izbere posamezno zdravilo in natisne signaturo s podatki o zavarovani osebi, indikaciji, 

režimu jemanja in podobno in jo nalepi na škatlico zdravila. Če se izbrano zdravilo ne ujema s 

predpisanim, aplikacija na to opozori. Na koncu še izračuna ceno izdanih zdravil in pripravi 

račun.  

Z raziskavo so ugotovili, da le 1% zavarovanih oseb ne pride v lekarno (v katero je zdravnik 

poslal naročilo), po vnaprej pripravljeno zdravilo. Zavarovane osebe pa lahko svojega 

zdravnika zaprosijo za nov (obnovljiv) recept preko nacionalnega zdravstvenega portala in 

jim zato ni potrebno hoditi v ordinacijo k zdravniku. 

Sistem e-recepta na Danskem ves čas dopolnjujejo in izpopolnjujejo. V prihodnje nameravajo 

predpisovanju dodati še kontrole, ki bodo opozarjale nosečnice na morebitne nevšečnosti pri 

jemanju zdravil, kontrole za alergije in preobčutljivost na zdravila. Dodati želijo tudi izračun 

ustrezne doze pri predpisovanju zdravila za otroke in sistem za podporo odločanju o 

predpisovanju zdravila glede na diagnozo (Zorko 2007, 75–77). 

4.1.2 Pripomočki za pravilno jemanje oziroma doziranje zdravil 

Švedsko podjetje PharmaCell je razvilo pripomoček z zaščitenim imenom Careousel za 

nastavitev doziranja zdravil. S pripomočkom lahko za en dan nastavimo do 28 različnih 

časovnih nastavitev.  

Pripomoček Careusel avtomatično ob vnaprej določenem in programiranem času, ki ga 

vnaprej nastavita zdravnik ali medicinska sestra, opozarja pacienta na to, da mora zaužiti 

vnaprej pripravljen odmerek zdravila. Ko nastopi čas za jemanje določenega zdravila, 
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pripomoček opozarja na to z zvočnim in svetlobnim signalom. V primeru, da pacient ne 

vzame zdravila ob vklopu alarma, pripomoček opozarja na čas za jemanje zdravila v intervalu 

ene minute s svetlobnim in zvočnim signalom neprekinjeno v trajanju treh sekund, po eni 

minuti sledi 30 sekundni premor in v primeru, da pacient ni vzel zdravila, se ponavlja alarm 

še naslednjih 60 minut oziroma do trenutka, ko pripomoček zazna, da je bilo zdravilo 

umaknjeno iz vnaprej pripravljenega prostora. 

Pacient vzame ob zvoku oz. signalu zdravilo tako, da nagne pripomoček in iz njega se sprosti 

vnaprej pripravljen odmerek zdravila. Odmerek zdravila lahko spustimo v roko ali primerno 

posodo. 

S pripomočkom tako pomagamo pacientom pri pravilnem doziranju zdravil. Na ta način lahko 

preprečimo preveliko doziranje zdravil v primerih, ko pacient pozabi na to, da mora vzeti 

zdravilo ali se morda tudi zaradi svoje bolezni ali starosti ne spomni, ali je zdravilo že vzel.  

Pripomoček je lahko v pomoč tudi zdravniku, ki je zdravilo predpisal, saj lahko ob pravilni 

uporabi pripomočka ugotovi, ali je predpisal pravilni odmerek zdravila. V primeru 

poslabšanja zdravstvenega stanja pacienta lahko zdravnik lažje ugotovi, ali je predpisal pravi 

odmerek zdravila oziroma pravo zdravilo. V primeru, da pacient ne vzame zdravila, zdravilo 

ostane v delilniku in zdravnik oz. patronažna sestra lahko vidita dan in čas, ko zdravilo ni bilo 

vzeto iz delilnika. S pravilnim časovnim in količinskim razvrščanjem zdravil lahko 

preprečimo nezaželene stranske učinke v primeru istočasnega zaužitja več zdravil, ki lahko 

imajo medsebojno nezaželene stranske učinke (PharmaCell 2010).  

4.2 Primeri dobre prakse v Sloveniji 

V Sloveniji so na nacionalni ravni najbolj poznani naslednji primeri: 

– uvedba kartice zdravstvenega zavarovanja, ki sedaj poleg administrativnih podatkov o 

veljavnosti obveznega, prostovoljnega in morebitnega dodatnega zavarovanja, vsebuje 

tudi podatke o izdanih zdravilih, medicinsko tehničnih pripomočkih, posmrtnem 

darovanju organov;  

– primer e-naročanja in e-konzultacij med zdravniki na primarni in sekundarni ravni in 

pacienti z zdravniki specialisti v Bolnišnici Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni 

in alergijo (KOPA);  

– uvedba sistemov PACS in teleradiološke povezave slovenskih bolnišnic. 

4.2.1 Primer e-komunikacije v Bolnišnici Golnik30  

V Bolnišnici Golnik so v začetku leta 2007 uvedli sistem e-naročanja in e-konzultacij. 

Osebnim zdravnikom – specialistom družinske medicine, pediatrom, šolskim zdravnikom, 

                                                 
30 Svetina Šorli in Zdolšek 2007, 85–86. 
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kakor tudi ostalim specialistom, so omogočili, da svojim pacientom preko spletnega mesta 

uredijo pregled v specialistični ambulanti. V postopku naročanja na pregled zdravnik, ki 

naroča svojega pacienta na pregled, posreduje izčrpne klinične podatke in izvide o do tedaj 

opravljenih preiskavah. Na osnovi vnesenih in posredovanih podatkov se nato specialist v 

bolnišnici odloči o nujnosti obiska pacienta v bolnišnici in v primeru, da oceni, da potrebuje 

še kakšen dodaten podatek oz. preiskavo, o tem obvesti zdravnika, ki naroča pacienta na 

preiskavo, da pred obiskom pri zdravniku v specialistični ambulanti naredi še dodatne 

preiskave. Ko ima zdravnik v bolnišnici dovolj podatkov, določi stopnjo nujnosti pregleda in 

termin pregleda. Vse vnesene podatke lahko kasneje s pomočjo arhivske aplikacije spremljajo 

tako pacient, zdravnik, ki je pacienta napotil na pregled, kakor tudi zdravniki v bolnišnici. 

Zdravnik, ki pacienta naroča na pregled, se mora registrirati v sistem Bolnišnice Golnik. Na 

svoj e-naslov nato prejme potrditveno povezavo in geslo za vstop v sistem. Sistem omogoča 

spremljanje statusa naročila, komunikacijo s specialistom v Bolnišnici Golnik, s pacientom 

oz. pacienti in s koordinatorjem-medicinsko sestro v Bolnišnici Golnik. Vsi vnosi podatkov v 

sistem se shranijo in omogočajo kasnejše spremljanje zgodovine obravnav v bolnišnici. 

Napotni zdravniki dobijo za vsako naročilo hitre povratne informacije o ugotovitvah 

specialistov. 

Spletna stran napotnega zdravnika vsebuje: 

– opis diagnoze; 

– opis opravljenih preiskav dosedanjega zdravljenja; 

– naročilo na pregled; 

– komuniciranje s specialistom – komuniciranje s pacientom. 

Specialist v Bolnišnici Golnik veliko dela opravi že pred obiskom pacienta na ambulantni 

pregled v bolnišnici. Ko pride pacient na pregled, ima specialist že veliko podatkov o 

pacientu. V nekaterih primerih po e-konzultaciji specialista in osebnega zdravnika (napotnega 

zdravnika) pregled pacienta pri specialistu ni potreben, saj lahko rešita problem brez pregleda 

pri specialistu. V tem primeru predpiše morebitno zdravilo osebni zdravnik po napotkih 

specialista. 

Spletna stran specialista v KOPA Golnik vsebuje: 

– naročilo dodatnih predhodnih preiskav; 

– pripravo na pregled; 

– komuniciranje z napotnim zdravnikom; 

– zaključek pregleda. 

Koordinator – medicinska sestra v Bolnišnici Golnik – skrbi in potrjuje datume kontrolnih 

obiskov; naročila vpisuje v elektronsko čakalno knjigo, pacientu po pošti pošlje vnaprej 

pripravljena navodila o tem, kako se mora pripraviti na pregled pri specialistu; dodeljuje 

uporabniška imena in gesla in s pomočjo aplikacije nadzira in sledi nezaključenim primerom 
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naročil na pregled. Koordinator, zdravnik, pa presoja nujnost obravnave in hospitalizacije. O 

vsaki novi aktivnosti, ki je izvedena na obravnavi pacienta, je koordinator obveščen s 

sporočilom na osebni e-naslov. 

Koordinatorjeva spletna stran vsebuje rubrike: 

– izvajanja triaže; 

– skrb za potek naročanja in triaže; 

– arhiviranje podatkov; 

– zaključek naročila/pregleda. 

Na pregled oz. posvet z zdravnikom v specialistični ambulanti se lahko naroči s pomočjo 

spletne aplikacije e-naročanje in e-konzultacije tudi pacient. Spletna aplikacija, ki jo uporablja 

pacient, vsebuje naslednje rubrike: 

– opis težav; 

– opis dosedanjega zdravljenja; 

– naročilo na pregled; 

– potrditev datumov pregleda; 

– komuniciranje s specialistom in/ali napotnim zdravnikom. 

O postopku komunikacije med zdravniki je obveščen tudi pacient, ki aktivno sodeluje in 

lahko naročilo na pregled izvede tudi samostojno. 

Uvedba aplikacije e-naročanja in e-konzultacij predstavlja31:  

– nov in varen način naročanja bolnikov na pregled; 

– hitrejše komuniciranje udeležencev; 

– možnost učinkovitejšega triažiranja; 

– manjše število nepotrebnih obiskov pri zdravniku specialistu; 

– večje zadovoljstvo pacientov in zdravstvenega osebja. 

4.2.2 Uvedba sistemov PACS  

V Sloveniji so prve korake na področju digitalizacije radiologije in teleradiologije – 

radiologije »na daljavo« naredili v SB Izola. Leta 2001 so postavili prvi mini PACS (Picture 

Archiving and Communications Systems – sistem digitalnega zajema, prenosa in arhiviranja 

slik v radiologiji) sistem v Sloveniji. Istega leta so v SB Izola postavili prvo teleradiološko 

povezavo, ki je omogočala radiologu SB Izola dostop in pisanje izvidov na daljavo preko 

varne VPN (Virtual Private Networking – navidezno zasebno omrežje) povezave. V letu 2002 

so svoje izkušnje uspešno prenesli še na KOPA Golnik in pri njih postavili mini PACS sistem. 

V istem letu so postavili prvo teleradiološko povezavo med bolnišnicama v Sloveniji (SB 

                                                 
31 Svetina Šorli in Zdolšek 2007, 83. 
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Izola in KOPA Golnik). V letu 2003 je bila med SB Izola in OB Valdoltra postavljena prva 

brezžična teleradiološka povezava v Sloveniji. V obdobju od maja 2005 do januarja 2006 so 

postavili PACS sisteme v SB Izola, SB Jesenice in KOPA Golnik. Decembra 2006 so 

vzpostavili teleradiološko omrežje v katerem so bile povezane SB Izola, SB Jesenice in 

KOPA Golnik. Za potrebe oddaljenega posvetovanja so v omrežje vključeni štiri radiologi iz 

SB Izola na lokacijah v Ankaranu, Kopru, Izoli; dva radiologa iz Ljubljane in en iz Jesenic 

(Cvetičanin, Vejnović in Šverko 2008, 16). 

V letu 2008 bi naj v sistem PACS vključili še SB Šempeter, KC Maribor in SB Celje. 

Sredstva za postavitev povezav je zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Teleradiološki projekt je predstavljal začetni korak na projektu radiološkega portala. Priklop 

bolnišnic, ki so sodelovale pri pilotnem projektu, je uspel brez večjih težav (Cvetičanin in 

Marušič 2008, 2–16). 

Analogni arhivi z rentgenskimi slikami lahko predstavljajo za zdravstvene ustanove veliko 

prostorsko breme32. Delovni procesi brez uvedbe sistema PACS so lahko zapleteni in 

zahtevajo večje število zaposlenih, ki so vključeni v postopke evalvacije, diagnoze, 

distribucije in shranjevanja. Delovni proces brez uporabe sistema PACS je prikazan na      

sliki 12. 

 

Slika 12: Delovni proces brez uporabe sistema PACS 

Vir: Cvetičanin, Vejnović in Šverko 2008, 12. 
                                                 

32 Upravljavci arhivov slik morajo hraniti slike najmanj 15 let (Zakon o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva (ZZPPZ), Uradni list RS, št. 65/00). 
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Aparature za računalniško tomografijo (CT), magnetno resonanco (MRI), ultrazvočni aparati, 

gama kamere, digitalni rentgenski aparati morajo biti kompatibilne v standardu DICOM33 

(Digital Imaging and Communications in medicine), s katerim so definirane digitalne slikovne 

metode in komunikacije v medicini. Radiološke aparature (modalitete) so priključene v 

računalniško omrežje bolnišnice. V nastavitvah programske opreme definiramo, kam, kaj in 

kako naj aparature shranjujejo slikovni material. Na sliki 13 je prikazan delovni proces, ki ga 

krmili sistem PACS. Podatki se vnašajo na enem mestu, neposredno v radiološki 

informacijski sistem ali pa z direktnim naročilom iz hospitalnega informacijskega sistema. Z 

vnosom podatkov na enem mestu zmanjšamo možnost tipkarskih napak (podatki so se v 

prejšnjih – starih delovnih procesih vnašali večkrat). V PACS sistemu se na osnovi naročila 

(elektronske napotnice) naredijo delovne liste, ki se prenesejo na seznam določene 

diagnostične aparature. Iz liste obravnav zdravnik izbere obravnavo za določenega pacienta, 

ki se po končani obravnavi avtomatično shrani v PACS sistem. 

 

Slika 13: Delovni proces z uporabo sistema PACS 
Vir: Cvetičanin, Vejnović in Šverko 2008, 12. 

Sistem digitalnega zajema, prenosa in arhiviranja slik v radiologiji  (PACS) ima naslednje 

prednosti: 

– manjši materialni stroški34; 

– izboljšana organizacija dela; 

                                                 
33 DICOM je bil razvit za zadovoljitev potreb proizvajalcev aparatur za medicinsko slikovno 
diagnostiko in potreb uporabnikov za uporabo na standardnih računalniških omrežjih (Cvetičanin, 
Vejnović in Šverko 2008, 10). 
34 V procesu PACS ni potrebno uporabljati filmov, kemikalij in strojev za razvijanje filmov. 
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– večja učinkovitost osebja35; 

– boljši diagnostični rezultati; 

– hitrejše in boljše zdravljenje. 

Do septembra 2010 so imeli instaliran sistem PACS v naslednjih institucijah: SB Izola, SB 

Jesenice, SB Ptuj, KOPA Golnik, UKC Maribor, OI Ljubljana, SB Trbovlje in SB Slovenj 

Gradec. V fazi instalacije pa so bili v SB Šempeter, UKC Ljubljana, ZD Ljubljana, ZD 

Postojna, ZD Ilirska Bistrica in Medilab Ljubljana. 

 

                                                 
35 Po ocenah kirurgov v splošni bolnišnici Jesenice, se je čas obravnave pacientov pri ambulantnih 
pregledih zmanjšal za 30 – 50 %. 
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5 RAZISKAVA VPLIVA IKT NA ORGANIZACIJO DELA V PRIMARNEM 

ZDRAVSTVU 

Z raziskavo, ki smo jo naredili med zdravniki v primarnem zdravstvenem varstvu, smo 

skušali ugotoviti v kolikšni meri zdravniki pri svojem vsakdanjem delu že uporabljajo 

računalnik kot pripomoček. Izvedeti smo želeli tudi, katere dokumente (recept za zdravilo, 

napotnica na nadaljnji specialističen pregled, naročilnica za medicinsko tehnične pripomočke, 

odpustno pismo, ki ga napišejo v bolnici ob odpustu pacienta) bi zdravniki želeli imeti in si 

izmenjevati med seboj v elektronski obliki. Zdravnike smo povprašali tudi o tem, kaj menijo o 

uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij pri komunikaciji med zdravniki in pacienti. 

V nadaljevanju predstavljamo anketni vprašalnik, potek ankete in odgovore na vprašanja , ki 

so jih podali zdravniki. 

5.1 Zbiranje podatkov in vzorec 

Na naslove vseh splošnih, otroških in šolskih ambulant na območju severovzhodne Slovenije, 

ki imajo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno koncesijo36 za 

opravljanje dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu, smo poslali 424 anketnih 

vprašalnikov (priloga 1). Po delitvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije spadajo v 

območje severovzhodne Slovenije območne enote Celje, Ravne na Koroškem, Murska Sobota 

in Maribor. Vzorec ni bil statistično (naključno) izbran, saj smo vprašalnike poslali vsem 

znanim izvajalcem, ki so imeli sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije za opravljanje zdravstvene dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu. Na 

območju severovzhodne Slovenije je bilo v času izvajanja ankete dvaindvajset zdravstvenih 

domov in sto devetinštirideset zasebnih otroških, šolskih in splošnih ambulant. 

Na območju, kjer smo izvedli anketo, so naslednji zdravstveni domovi: ZD Celje, ZD Laško, 

ZD Radeče, ZD Slovenske Konjice, ZD Šentjur, ZD Šmarje pri Jelšah, ZD Žalec, ZD 

Dravograd, ZD Radlje ob Dravi, ZD Ravne na Koroškem, ZD Slovenj Gradec, ZD Velenje, 

Zgornjesavinjski ZD Mozirje, ZD Lendava, ZD Gornja Radgona, ZD Ljutomer, ZD Murska 

Sobota, ZD Maribor, ZD Lenart, ZD Ormož, ZD Ptuj in ZD Slovenska Bistrica. V dopisu, ki 

smo ga poslali skupaj z anketnimi vprašalniki, smo zaprosili vodstva zdravstvenih domov, da 

posredujejo anketne vprašalnike tudi vsem zdravnikom, ki so zaposleni v ambulantah, ki niso 

locirane na sedežu zdravstvenega doma.   

                                                 
36 Koncesija je dovoljenje zdravstvenemu delavcu, da lahko za potrebe javnih sredstev opravlja 
zasebno zdravstveno dejavnost na nekem strokovnomedicinskem področju. Za opravljanje dejavnosti 
na primarni ravni jo izda ustrezen organ občine. Za opravljanje dejavnosti na sekundarni ravni pa 
Ministrstvo za zdravje. Na osnovi koncesije se sklepajo pogodbe z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (Tit, Gaspari in Paulin 2004, 8). 
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Slika 14: Območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2011. 

5.1.1 Merski inštrumenti in merske lestvice 

Anketni vprašalniki so bili sestavljeni iz vprašanj, na katere so anketiranci odgovarjali s 

pomočjo petstopenjske Likertove lestvice. V splošnem delu anketnega vprašalnika so 

anketiranci obkrožili številko, ki je predstavljala vnaprej pripravljen odgovor na vprašanje in 

je ustrezala odgovoru posameznega anketiranca. 

Pri vprašanjih povezanih s komuniciranjem, uvedbo recepta za zdravila in laboratorijskega 

izvida v elektronski obliki, so lahko anketiranci izbirali med odgovori sploh ne drži, ne drži, 

niti ne drži – niti drži, drži in popolnoma drži. Na vprašanje so odgovorili tako, da so 

obkrožili številko, ki je najbolj ustrezala anketirančevemu mnenju glede zapisane trditve.  

5.1.2 Izvedba ankete 

Dopis, anketne vprašalnike in priloženo frankirano kuverto z že vpisanim naslovom 

prejemnika izpolnjenih anket smo poslali v kuverti po klasični pošti na vse naslove ambulant, 

ki so imele na dan 31. 10. 2009 sklenjeno pogodbo z ZZZS in so bili njihovi naslovi 

zabeleženi v bazi Izvajalci zdravstvenih storitev v območnih enotah Celje, Ravne na 

Koroškem, Murska Sobota in Maribor. Na naslove zasebnikov s koncesijo smo poslali 149 

anketnih vprašalnikov in na naslove zdravstvenih domov 275 anketnih vprašalnikov. Vse 

naslovnike smo v dopisu prosili, da vrnejo izpolnjene vprašalnike do konca leta 2009. Za 
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pošiljanje anketnih vprašalnikov s pomočjo klasične pošte, smo se odločili zato, da smo dobili 

odgovore vseh zdravnikov, tudi tistih, ki pri svojem delu v času ankete niso uporabljali 

računalnika in interneta in so bili pripravljeni sodelovati v anketi.  

V času trajanja ankete smo zaznali, da imajo v nekaterih zdravstvenih domovih, ki imajo več 

ambulant na različnih lokacijah težave z razpošiljanjem in vračanjem anket, zato smo jim 

sporočili, da lahko vrnejo anketne vprašalnike tudi po roku zapisanem v dopisu. Na anketne 

vprašalnike, tudi po telefonskem pogovoru z vodstvi zdravstvenih domov, od katerih še nismo 

prejeli izpolnjenih anket, niso želeli odgovarjati le v enem od zdravstvenih domov. V tem 

zdravstvenem domu so se odločili, da anketnih vprašalnikov ne bodo dostavili zdravnikom 

zaposlenim v ambulantah zdravstvenega doma. 

Vsem anketirancem smo z dopisom zagotovili, da je anketa popolnoma anonimna in jih 

zaprosili, da na anketne vprašalnike ne vpisujejo svojih osebnih podatkov oziroma podrobnih 

podatkov o nazivu njihove ambulante. V primeru, da želijo prejeti rezultate ankete smo vsem 

sodelujočim ponudili, da nam to sporočijo na elektronski naslov, ki smo ga navedli v dopisu k 

anketnemu vprašalniku. 

Anketne vprašalnike je vrnilo 40,27 % zdravnikov zaposlenih v zasebnih ambulantah in  

35,64 % zdravnikov zaposlenih v javnih zavodih. Na osnovi podatkov ugotavljamo, da je 

37,26 % zdravnikov odgovorilo in vrnilo poslane anketne vprašalnike. 

5.2 Predstavitev anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik (priloga 1) sestavlja pet tematskih sklopov vprašanj, z osemintridesetimi 

vprašanji, od teh je eno vprašanje odprtega tipa. En sklop predstavljajo splošna vprašanja o 

anketirancu, ki nam podajajo odgovore o spolu, o ustanovi in ambulanti, kjer je zaposlen, 

delovni dobi, območju, kjer je ambulanta in v kateri anketiranec dela, pogostosti uporabe 

interneta doma in na delovnem mestu in pogostosti uporabe elektronske pošte doma in na 

delovnem mestu. 

Preostali štirje tematski sklopi vsebujejo vprašanja o komunikaciji med zdravniki in pacienti, 

uvedbi recepta za zdravila v elektronski obliki, uvedbi laboratorijskega izvida v elektronski 

obliki in vprašanja o tem, kateri dokument, ki ga uporabljajo pri svojem delu, bi si zdravniki 

najbolj želeli imeti v elektronski obliki. Eno vprašanje je bilo odprtega tipa. To se je nanašalo 

na to, da naj zdravniki navedejo že znano informacijsko komunikacijsko orodje ali 

pripomoček, ki ga že uporabljajo njihovi kolegi v svetu pri svojem delu in ga anketirani 

zdravniki pogrešajo pri svojem delu, zato bi želeli, da se to informacijsko komunikacijsko 

orodje ali pripomoček najprej uvede tudi v Sloveniji. 
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5.3 Uporabljene metode statistične obdelave podatkov 

Podatke odgovorov na zastavljena vprašanja smo s pomočjo računalnika vnesli v tabelo in jo 

uvozili v program SPSS. S pomočjo programa SPSS smo analizirali pridobljene podatke. 

Uporabili smo statistično metodo za frekvenčne porazdelitve. Za predstavitev podatkov v 

grafih smo uporabili programski paket Microsoft Excel.  

5.4 Interpretacija in prikaz rezultatov anketnega vprašalnika 

V nadaljevanju bomo navedli vsa zastavljena vprašanja po tematskih sklopih in prikazali 

odgovore zdravnikov na posamezno vprašanje.  

5.4.1 Interpretacija in prikaz rezultatov splošnih vprašanj o anketirancih 

Prvo vprašanje splošnega dela anketnega vprašalnika se je nanašalo na spol anketiranca. Od 

158 prejetih anketnih vprašalnikov je 97 vprašalnikov ali 61,4 % vrnjenih anket predstavljalo 

odgovore zdravnic, 49 vprašalnikov oziroma 31 % vrnjenih anket je predstavljalo odgovore 

zdravnikov. Na 12 vrnjenih anketah, kar predstavlja 7,6 % vseh vrnjenih anket, anketiranci 

niso podali odgovora na zastavljeno vprašanje o spolu. 
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Slika 15: Spol 

V drugem vprašanju smo anketirance spraševali o tem, v kateri ustanovi opravljajo svoje delo. 

98 anketirancev ali 62 % dela v ambulantah v javnem zavodu, 11 oziroma 7 % v ambulantah 

zasebnega zavoda, ki ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenje sklenjeno 

koncesijo za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, 45 anketirancev ali 28,5 % je 

zaposlenih v zasebnih ambulantah s koncesijo. Pri štirih vrnjenih vprašalnikih, kar predstavlja 

2,5 %, ni bilo odgovora na zastavljeno vprašanje.  
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Slika 16: Zaposlitev 

Na tretje vprašanje, v kateri ambulanti so zaposleni anketiranci, smo prejeli 146 odgovorov. 

12 anketirancev, kar predstavlja 7,6 % vrnjenih anket, ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 

V otroških ambulantah dela 15 ali 9,5 % anketirancev, v šolskih 14 ali 8,9 % anketirancev, v 

splošnih 104 ali 66,8 % anketirancev in v drugih specialističnih ambulantah 13 oziroma 8,2 % 

anketirancev. 
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Slika 17: Ambulanta 

S četrtim vprašanjem smo želeli izvedeti, koliko let delovnih izkušenj oziroma delovne prakse 

ima anketiranec. V vprašanju smo ponudili pet možnih odgovorov in sicer od 0 do pet let, od 

6 do 15 let, od 16 do 25 let, od 26 do 35 let in več kot 35 let. 
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Slika 18: Delovna doba 

8 anketirancev ali 5,1 % ima do 5 let delovnih izkušenj, 28 ali 17,7 % anketirancev ima od 6 

do 15 let delovnih izkušenj, 42 oziroma 26,6 % anketirancev ima med 16 in 25 let delovnih 
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izkušenj, 57 ali 36,1 % anketirancev ima med 26 in 35 let delovnih izkušenj, več kot 35 let 

delovnih izkušenj ima 11 anketirancev, kar predstavlja 7 % anketirancev. Na vprašanje o 

delovnih izkušnjah ni odgovorilo 12 oziroma 7,6 % anketirancev. 
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Slika 19: Geografsko območje ambulante 

V petem vprašanju smo anketirance spraševali, v katerem geografskem območju je njihova 

ambulanta. Možni so bili naslednji odgovori: Maribor, Celje, Murska Sobota in Ravne na 

Koroškem. 80 ali 50,6 % anketirancev je iz območja Maribora, kateremu pripadajo še 

ambulante iz območja Slovenske Bistrice, Lenarta, Ptuja in Ormoža; 29 ali 18,4 % 

anketirancev je iz območja Celja, kateremu pripadajo še ambulante iz območja Slovenskih 

Konjic, Laškega, Šentjurja pri Celju, Šmarja pri Jelšah in Žalca; 14 oziroma 8,9 % 

anketirancev je iz območja Murske Sobote, kateri pripada območje Gornje Radgone, Lendave 

in Ljutomera; 35 ali 22, 2 %  anketirancev je iz območja Raven na Koroškem, temu območju 

pripadajo še ambulante iz območja Radelj ob Dravi, Slovenj Gradca, Mozirja in Velenja. 

Šesto vprašanje se je nanašalo na to, kako pogosto anketiranci uporabljajo internet za iskanje 

različnih informacij doma in v službi. Anketiranci so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: 

nikoli, zelo redko, nekajkrat na mesec, nekaj ur tedensko, dnevno skoraj vsak dan in nimam 

dostopa do interneta. 
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Slika 20: Uporaba interneta doma 

Doma uporablja internet dnevno, skoraj vsak dan 60 ali 38 % anketirancev, nekaj ur na teden 

31 ali 19,6 % anketirancev, nekajkrat na mesec uporablja internet 34 ali 21,5 % anketirancev, 
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zelo redko uporablja internet 12 oziroma 7,6 % anketirancev, nikoli ne uporablja interneta 5 

oziroma 3,2 % anketirancev. Dostopa do interneta doma nimata 2 ali 1,3 % anketirancev. Na 

vprašanje ni odgovorilo 14 oziroma 8,9 % anketirancev. 
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Slika 21: Uporaba interneta na delovnem mestu 

V službi uporablja internet dnevno, skoraj vsak dan 52 ali 32,9 % anketirancev, nekaj ur na 

teden 18 ali 11,4 % anketirancev, nekajkrat na mesec uporablja internet 20 ali 12,7 % 

anketirancev, zelo redko uporablja internet 17 oziroma 10,8 % anketirancev, v službi nikoli ne 

uporablja internet 21 oziroma 13,3 % anketirancev. V službi nimajo dostopa do interneta 3 ali 

1,9 % anketirancev. Na vprašanje ni odgovorilo 27 oziroma 17,1 % anketirancev. 

V sedmem vprašanju smo želeli izvedeti, kako pogosto anketiranci uporabljajo elektronsko 

pošto doma in v službi. Anketiranci so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: nikoli, zelo 

redko, nekajkrat na mesec, nekaj ur tedensko in dnevno skoraj vsak dan. 
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Slika 22: Uporaba e-pošte doma 

Doma uporablja elektronsko pošto dnevno, skoraj vsak dan 63 ali 39,9 % anketirancev, nekaj 

ur na teden 28 ali 17,7 % anketirancev, nekajkrat na mesec uporablja e-pošto 26 ali 16,5 % 

anketirancev, zelo redko uporablja e-pošto 19 oziroma 12 % anketirancev, nikoli ne uporablja 

e-pošte 7 oziroma 4,4 % anketirancev. Na vprašanje ni odgovorilo 15 oziroma 9,5 % 

anketirancev. 
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Slika 23: Uporaba e-pošte na delovnem mestu 

V službi uporablja e-pošto dnevno, skoraj vsak dan 55 ali 34,8 % anketirancev, nekaj ur na 

teden 17 ali 10,8 % anketirancev, nekajkrat na mesec uporablja e-pošto 20 ali 12,7 % 

anketirancev, zelo redko uporablja e-pošto 14 oziroma 8,9 % anketirancev, e-pošte v službi ne 

uporablja nikoli 27 oziroma 17,1 % anketirancev. Na vprašanje ni odgovorilo 25 oziroma  

15,8 % anketirancev. 

5.4.2 Interpretacija in prikaz podatkov o e-komuniciranju 

Vprašanja na temo e-komuniciranja so na prvi strani anketnega vprašalnika. Anketiranci so 

odgovarjali na enajst vprašanj. Na vsako od zastavljenih vprašanj so odgovarjali tako, da so 

obkrožili številko, ki najbolj ustreza anketirančevemu mnenju. Pri tem so lahko izbirali med 

naslednjimi pripravljenimi odgovori; 1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti ne drži – niti drži,  

4 – drži in 5 – popolnoma drži. 

e-Komunikacija boljši prenos znanja 

Prvo zastavljeno vprašanje oziroma trditev se je glasila: z uporabo e-pošte med zdravniki 

lahko izboljšamo in pospešimo prenos znanja in izkušenj, ki so pomembne za stroko.  
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Slika 24: E-komunikacija – boljši prenos znanja 
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Na vprašanje smo prejeli 158 odgovorov anketirancev. 0,6 % anketirancev se sploh ne strinja 

z zapisano trditvijo, 1,3 % anketirancev se ne strinja s trditvijo, 15,2 % anketirancev je glede 

te trditve neopredeljenih in so odgovorili niti ne drži – niti drži, 73 oz. 46,2 % anketirancev se 

strinja s trditvijo in 58 oz. 36,7 % anketirancev se popolnoma strinja z zapisano trditvijo.  

Povprečna vrednost odgovorov na zastavljeno vprašanje je 4,17, kar pomeni, da se večina 

anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje, strinja s trditvijo, da lahko z uporabo e-pošte med 

zdravniki izboljšamo in pospešimo prenos znanja in izkušenj pomembnih za stroko. 

Velika pomoč pri komunikaciji zdravnik – pacient 

Na vprašanje ali je e-pošta lahko v veliko pomoč pri komunikaciji zdravnik – pacient v 

primeru kroničnih bolezni, za določanje in spremljanje terapije, smo prejeli naslednje 

odgovore. 13 anketirancev, kar predstavlja 8,2 % vseh prejetih odgovorov, meni, da trditev 

sploh ne drži; da trditev ne drži, je odgovorilo 35 anketirancev oz. 22,2 %; neopredeljenih 

(odgovor niti drži – niti ne drži) je 46 anketirancev ali 25,3 %; s trditvijo se strinja 40 ali   

25,3 % anketirancev in s trditvijo se popolnoma strinja 24 ali 15,2 % anketirancev.  
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Slika 25: E-komunikacija – velika pomoč pri komukaciji zdravnik pacient 

Povprečna vrednost odgovorov na zastavljeno vprašanje je 3,17, kar kaže na to, da zdravniki 

nimajo enotnega mnenja o tem, ali je e-pošta lahko v veliko pomoč pri e-komunikaciji med 

zdravnikom in pacientom v primeru kroničnih bolezni.  
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Lažji dostop do posvetovanja 

Z uporabo e-pošte bi lahko pacientom omogočili lažji dostop do posvetovanja z zdravnikom. 

S to trditvijo se je popolnoma strinjalo 9,5 % anketirancev; 34,2 % anketirancev se strinja s 

trditvijo. Neopredeljenih je 27,8 % anketirancev. Da trditev ne drži, meni 19 % anketirancev 

in da trditev sploh ne drži meni, 8,9 % anketirancev. Na vprašanje ni odgovoril en 

anketiranec, kar predstavlja 0,6 % vseh prejetih anketnih vprašalnikov. 
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Slika 26: E-komunikacija – lažji dostop do posvetovanja 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje, če bi z vpeljavo e-posvetovanja pacientom 

omogočili lažji dostop do posveta z zdravnikom, je 3,17, kar kaže na to, da zdravniki nimajo 

enotnega mnenja glede uvedbe e-posveta. 

Manj moteče 

Naročanje na pregled pri zdravniku s pomočjo e-pošte je manj moteče kot naročanje na 

pregled po telefonu.  
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Slika 27: E-komunikacija – manj moteča 

S trditvijo se sploh ne strinja 7,6 % anketirancev. Da trditev ne drži, meni 13,3 % 

anketirancev. 25,3 % zdravnikov se ne more opredeliti glede trditve in so podali odgovor niti 

ne drži – niti drži. S trditvijo, da je e-pošta manj moteča kot naročanje po telefonu se strinja 
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34,2 % zdravnikov. Popolnoma se s trditvijo strinja 19 % zdravnikov. Na vprašanje ni 

odgovoril en zdravnik, kar predstavlja 0,6 % prejetih odgovorov. 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje, če je naročanje na pregled pri zdravniku s 

pomočjo e-pošte manj moteče kot telefonsko naročanje, je 3,44, kar kaže na to, da se več  

zdravnikov strinja s trditvijo. 

Manjše število čakajočih  

S predhodnim posvetovanjem z zdravnikom s pomočjo e-pošte bi lahko zmanjšali število 

čakajočih v čakalnicah.  

S trditvijo se popolnoma strinja 11,4 % zdravnikov; da trditev drži meni 27,8 % zdravnikov. 

Neopredeljenih je 32,3 % zdravnikov. Da z uvedbo predhodnega posveta s pomočjo e-pošte 

sploh ne bi zmanjšali število čakajočih, meni 8,9 % zdravnikov in 17,7 % zdravnikov meni, 

da z uvedbo predhodnega posveta ne bi zmanjšali število čakajočih pacientov. Na vprašanje 

niso odgovorili trije zdravniki, kar predstavlja 1,9 % vseh prejetih odgovorov.  
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Slika 28: E-komunikacija – manjše število čakajočih 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje, ali bi s predhodnim posvetom z zdravnikom 

lahko zmanjšali število čakajočih pacientov, je 3,15 in kaže na to, da zdravniki nimajo 

enotnega mnenja.  

Že omogočen e-posvet pacientom 

Na vprašanje, če svojim pacientom že omogočajo posvetovanje po e-pošti, je od 158 

zdravnikov, ki so vrnili anketne vprašalnike, 77,8 % odgovorilo, da še ne omogočajo e-

posveta svojim pacientom. E-posvet pacientom delno omogoča 7,6 % zdravnikov. 14,5 % 

zdravnikov je odgovorilo, da svojim pacientom omogoča e-posvet.  

 



Raziskava vpliva IKT na organizacijo dela v primarnem zdravstvu 

 50

75

48

12 13
10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sploh ne drži Ne drži Niti ne drži - niti drži Drži Popolnoma drži

Š
te

vi
lo

 z
d

ra
vn

ik
o

v

 

Slika 29: E-komunikacija – že omogočen e-posvet pacientom 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje o e-posvetu zdravnik – pacient je 1,96. Na 

osnovi tako nizke povprečne vrednosti lahko sklepamo, da velika večina zdravnikov svojim 

pacientom še ne omogoča e-posveta s pomočjo e-pošte.  

E-naročanje pri specialistu je velika pomoč pacientu 

E-naročanje na pregled pri specialistu in pomoč pri izbiri zdravnika specialista bi lahko bilo v 

veliko pomoč pacientu. Da trditev sploh ne drži meni, 4,4 % zdravnikov; 8,2 % zdravnikov 

meni, da trditev ne drži. 28,5 % zdravnikov se ne more opredeliti o tem, da bi lahko bilo e-

naročanje pri specialistu v veliko pomoč pacientom. S trditvijo se strinja 58,9 % zdravnikov, 

od tega jih 15,2 % meni, da trditev popolnoma drži. 
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Slika 30: E-naročanje pri specialistu velika pomoč pacientu 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje, ali je e-naročanje pri specialistu pacientu v 

veliko pomoč, je 3,57. Na osnovi povprečne ocene lahko sklepamo, da večina zdravnikov 

meni, da je e-naročanje pacientov na specialističen pregled v veliko pomoč pacientom.  
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Specialisti že omogočajo e-posvet 

Kar nekaj specialistov že omogoča e-posvet med zdravnikom na primarnem nivoju in 

zdravnikom specialistom. Da trditev sploh ne drži, je odgovorilo 12 % zdravnikov; da trditev 

ne drži, meni 31 % zdravnikov. 27,2 % zdravnikov je mnenja da trditev niti drži – niti ne drži. 

Da trditev drži meni 17,7 % zdravnikov in da trditev popolnoma drži je odgovorilo 5,1 % 

zdravnikov. Na vprašanje ni odgovorilo 11 zdravnikov, kar predstavlja 7 % vseh odgovorov 

na zastavljeno vprašanje. 
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Slika 31: E-komunikacija – specialisti že omogočajo e-posvet 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 2,71, lahko sklepamo, da večina zdravnikov meni, da v 

času, ko je potekala anketa, kar nekaj specialistov še ni omogočalo e-posveta med zdravniki 

na primarnem nivoju in zdravnikom specialistom. 

Z e-posvetom lažje oceniti obisk pri zdravniku 

S predhodnim posvetovanjem zdravnika na primarnem nivoju in specialista in posredovanja 

zdravstvene dokumentacije specialistu, bi lažje ocenili ali je obisk pri specialistu potreben. 
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Slika 32: E-komunikacija – z e-posvetom lažje oceniti obisk pri specialistu 

Da trditev sploh ne drži meni 2,5 % zdravnikov; 12 % zdravnikov meni, da trditev ne drži. 

20,3 % zdravnikov se ne more opredeliti glede trditve, da bi z e-posvetom lažje ocenili ali je 
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obisk pacienta pri specialistu potreben. S trditvijo se strinja 65,5 % zdravnikov, od tega jih 

16,5 % meni, da trditev popolnoma drži. 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje, ali je e-naročanje pri specialistu pacientu v 

veliko pomoč, je 3,57. Na osnovi povprečne ocene lahko sklepamo, da večina zdravnikov 

meni, da je e-naročanje pacientov na specialističen pregled v veliko pomoč pacientom.  

Manj okužb 

Zmanjšanje števila čakajočih v čakalnici bi lahko zmanjšalo prenos bolezni med pacienti. Da 

z zmanjšanjem števila čakajočih v čakalnici ne bi zmanjšali prenos bolezni med pacienti meni 

2,5 % zdravnikov. 9,5 % zdravnikov meni da trditev niti drži – niti ne drži. Zelo velika večina 

zdravnikov je mnenja, da bi z zmanjšanjem števila čakajočih v čakalnici lahko zmanjšali 

prenos bolezni med pacienti, 44,9 % zdravnikov namreč meni da trditev drži in 43 % 

zdravnikov meni da trditev popolnoma drži. 

4

15

71
68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ne drži Niti ne drži - niti drži Drži Popolnoma drži

Š
te

vi
lo

 z
d

ra
vn

ik
o

v

 

Slika 33: E-komunikacija – manj okužb 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 4,28, lahko sklepamo, da velika večina zdravnikov 

meni, da bi z zmanjšanjem števila čakajočih v čakalnici zmanjšali prenos bolezni med 

pacienti. 

E-pošta poveča obremenitev zdravnikov 

Uvedba e-pošte na primarnem nivoju bi povečala obremenitev zdravnikov na primarnem 

nivoju. Da trditev ne drži, meni 4,5 % zdravnikov, od tega jih 1,3 % meni, da trditev sploh ne 

drži. 12 % zdravnikov se glede vprašanja, da bi uvedba e-pošte na primarnem nivoju povečala 

obremenitev zdravnikov, ne more odločiti, saj so na vprašanje odgovorili z odgovorom niti ne 

drži – niti drži. 82,2 % zdravnikov meni, da bi uvedba e-pošte na primarnem nivoju povečala 

obremenitve zdravnikov na primarnem nivoju, od tega jih 46,8 % meni , da trditev popolnoma 

drži. Dva zdravnika nista podala odgovora na zastavljeno vprašanje, kar predstavlja 1,3 % 

prejetih odgovorov. 
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Slika 34: E-komunikacija – e-pošta poveča obremenitev zdravnikov 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje, ali e-pošta poveča obremenitev zdravnikov, je 

4,25. Na osnovi povprečne ocene lahko sklepamo, da velika večina zdravnikov meni, da bi 

uvedba e-pošte na primarnem nivoju povečala obremenitev zdravnikov na primarnem nivoju.  

5.4.3 Interpretacija in prikaz podatkov o e-receptu 

Vprašanja na temo e-recepta so na začetku druge strani anketnega vprašalnika.  

Vpogled v zdravila 

Vpogled v zdravila, ki jih jemlje pacient, je za zdravnika zelo pomemben. 

Na vprašanje so odgovorili vsi zdravniki. Trditev niti ne drži – niti drži sta izbrala le dva 

zdravnika, kar predstavlja 1,3 % prejetih odgovorov. S trditvijo se strinja 41 zdravnikov ali 

25,9 %. Da trditev popolnoma drži, meni velika večina anketirancev, ki so vrnili anketne 

vprašalnike saj je to trditev izbralo 115 zdravnikov oz. 72,8 %. 
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Slika 35: E-recept – vpogled v zdravila 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 4,72, lahko sklepamo, da zelo velika večina zdravnikov 

meni, da je za zdravnika zelo pomemben vpogled v zdravila, ki jih jemlje pacient. 
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Postavljanje diagnoze 

Podatek o zdravilih, ki jih jemlje pacient, je zelo pomemben pri postavljanju diagnoze. 

Dva zdravnika ali 1,3 % menita, da trditev sploh ne drži. Da trditev ne drži, meni 6 

zdravnikov, kar predstavlja 3,8 % prejetih odgovorov na to vprašanje. Niti ne drži – niti drži 

je obkrožilo 21 ali 13,3 % zdravnikov. S trditvijo se strinja 67 ali 42,4 % zdravnikov. 

Popolnoma se s trditvijo strinja 62 oziroma 39,2 % zdravnikov. 
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Slika 36: E-recept – postavljanje diagnoze 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje je 4,15. Na osnovi povprečne ocene lahko 

sklepamo, da velika večina zdravnikov meni, da je podatek o zdravilih, ki jih jemlje pacient, 

zelo pomemben pri postavljanju diagnoze.  

Ekspertni sistem 

Ekspertni sistem, ki bi zdravnika opozarjal na morebitne v svetu že znane kontraindikacije 

med zdravili, bi bil zdravniku v veliko pomoč in bi lahko prispeval k večji kakovosti dela 

zdravnikov.  
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Slika 37: E-recept – ekspertni sistem 

En zdravnik (0,6 %) meni, da trditev ne drži. Trditev niti ne drži – niti drži je izbralo 10     

(6,3 %) zdravnikov. S trditvijo se strinja 48 (30,4 %) zdravnikov. 99 (62,7 %) zdravnikov se 
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popolnoma strinja s trditvijo, da bi uvedba ekspertnega sistema lahko prispevala k večji 

kakovosti dela zdravnikov. 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 4,55, lahko sklepamo, da bi velika večina zdravnikov 

želela uporabljati ekspertni sistem, ki bi jih opozarjal na morebitne že znane kontraindikacije 

med zdravili. 

Opozarjanje zdravnika o pravilni konzumaciji zdravila 

Programsko podprto opozarjanje zdravnika o pravilni in dogovorjeni konzumaciji zdravila bi 

bilo zdravniku v pomoč pri spremljanju zdravljenja pacienta.  

En zdravnik na to vprašanje ni podal odgovora. Prav tako en zdravnik meni, da trditev sploh 

ne drži. Da trditev ne drži, menijo 4 zdravniki ali 2,5 % anketirancev, ki so vrnili vprašalnike. 

11 zdravnikov ali 7 % se ne more odločiti ali trditev drži ali ne drži. S trditvijo se strinja 141 

zdravnikov, kar predstavlja 89,2 % prejetih odgovorov; od tega se s trditvijo popolnoma 

strinja 77 (48,7 %) zdravnikov, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje. 
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Slika 38: E-recept – opozarjanje zdravnika o pravilni konzumaciji zdravila 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje o programsko podprtem opozarjanju zdravnika o 

tem ali pacient pravilno in dogovorjeno konzumira zdravila je 4,35. Na osnovi povprečne 

ocene lahko sklepamo, da bi velika večina zdravnikov želela uporabljati program, ki bi jih 

opozarjal o tem ali pacient pravilno konzumira zdravila.  

Podpiram e-recept 

Podpiram uvedbo e-recepta na nacionalni ravni. 

Dvanajst anketirancev (7,6 %) sploh ne podpira uvedbe e-recepta. Neopredeljenih zdravnikov 

je 18 ali 11,4 %. Uvedbo e-recepta na nacionalni ravni podpira 126 zdravnikov, kar 

predstavlja 79,7 % vseh anketirancev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje. Dva 

anketiranca nista podala odgovora na zastavljeno vprašanje. 
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Slika 39: E-recept – podpiram 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 4,12, lahko sklepamo, da velika večina zdravnikov 

podpira uvedbo e-recepta na nacionalni ravni. 

5.4.4 Interpretacija in prikaz podatkov o e-laboratorijskem izvidu 

Boljša hitrost prenosa rezultatov preiskave 

Z uvedbo e-laboratorijskega izvida bi izboljšali hitrost prenosa rezultatov preiskave. 

S trditvijo, da bi z uvedbo e-laboratorijskega izvida izboljšali prenos rezultatov preiskave, se 

ne strinja 11 (7 %) anketirancev, ki so vrnili ankete. Od tega se s trditvijo sploh ne strinjajo 

trije zdravniki (1,9 %). Da trditev niti ne drži – niti drži, meni 8 zdravnikov (5,1 %), ki so 

vrnili ankete. S trditvijo se strinja 138 zdravnikov, kar predstavlja 87,4 %. Od tega se s 

trditvijo popolnoma strinja 81 (51,3 %) zdravnikov, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje. 

En (0,6 %) zdravnik ni podal odgovora na to vprašanje. 
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Slika 40: E-laboratorijski izvid – boljša hitrost prenosa rezultatov preiskave 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje, ali bi z uvedbo e-laboratorijskega izvida 

izboljšali hitrost prenosa rezultatov preiskave, je 4,31. Na osnovi povprečne ocene lahko 

sklepamo, da velika večina zdravnikov meni, da bi uvedba e-laboratorijskega izvida izboljšala 

hitrost prenosa rezultatov preiskave.  
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Prednost pri dislokaciji laboratorija 

Uvedba e-laboratorijskega izvida bi prinašala prednost tam, kjer je laboratorij dislociran. 

S trditvijo se sploh ne strinja en zdravnik (0,6 %). Da trditev ne drži, meni še 5 zdravnikov 

(3,2 %). Odgovor niti ne drži niti drži so podali štirje zdravniki (2,5 %). S trditvijo se strinja 

148 (93,5 %) anketirancev, od tega se jih s trditvijo popolnoma strinja 95 (60,1 %). 
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Slika 41: E-laboratorijski izvid – prednost pri dislokaciji laboratorija 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 4,49, lahko sklepamo, da velika večina zdravnikov 

meni, da bi uvedba e-laboratorijskega izvida bila zelo dobra novost tam, kjer se laboratorij ne 

nahaja na isti lokaciji. 

Prijazen do pacienta 

Uvedba e-laboratorijskega izvida bi bila bolj prijazna do pacienta (odpadlo bi čakanje na 

izvid, rezultati preiskave bi hitreje prišli do lečečega zdravnika). 
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Slika 42: E-laboratorijski izvid – prijazen do pacienta 

S trditvijo se ne strinja 11 (7 %) anketirancev. Da trditev niti ne drži niti drži, meni 19 (12 %) 

zdravnikov. 128 anketirancev ali 81 % se s trditvijo strinja, od tega jih 78 (50 %) meni, da 

trditev popolnoma drži. 
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Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje, ali je e-laboratorijski izvid bolj prijazen do 

pacienta, je 4,23. Na osnovi povprečne ocene lahko sklepamo, da velika večina zdravnikov 

meni, da bi uvedba e-laboratorijskega izvida bila dobrodošla novost tako za pacienta kot 

zdravnika.  

Izboljšana kakovost dela zdravnikov 

Opozarjanje (barvno) na morebitna odstopanja od meje normale in programska podpora pri 

postavljanju diagnoze bi lahko izboljšala kakovost dela zdravnikov. 

S trditvijo se ne strinja 7 (4,4 %) zdravnikov. Da trditev niti drži niti ne drži meni 14 (8,9 %) 

zdravnikov. 137 (86,7 %) zdravnikov meni, da bi uvedba programske podpore za postavljanje 

diagnoz lahko izboljšala kakovost njihovega dela.  
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Slika 43: E-laboratorijski izvid – izboljšana kakovost dela zdravnikov 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 4,22, lahko sklepamo, da velika večina zdravnikov 

meni, da bi lahko z uvedbo e-laboratorijskega izvida izboljšali kakovost svojega dela. 

Zdravniki bi lažje in hitreje postavili diagnozo 

S hitrejšim prenosom rezultatov preiskave do zdravnika bi zdravniki lažje in hitreje postavili 

diagnozo. 

S trditvijo se ne strinja 6 ali 3,8 % zdravnikov. Da trditev niti ne drži niti drži meni 18 ali  

11,4 % zdravnikov. 134 zdravnikov ali 84,8 % zdravnikov se s trditvijo strinja, od tega se jih 

67 ali 42,4 % popolnoma strinja s trditvijo. 
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Slika 44: E-laboratorijski izvid – zdravniki lažje in hitreje postavili diagnozo 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje je 4,23. Na osnovi povprečne ocene lahko 

sklepamo, da velika večina zdravnikov meni, da bi z uvedbo e-laboratorijskega izvida lahko 

hitreje in lažje postavljali diagnoze.  

Podpiram e-laboratorijski izvid 

Podpiram uvedbo e-laboratorijskega izvida na nacionalni ravni. 

13 zdravnikov ali 8,2 % ne podpira uvedbe e-laboratorijskega izvida na nacionalni ravni. 13 

zdravnikov se ni opredelilo glede podpore uvedbe e-laboratorijskega izvida na nacionalni 

ravni. Z uvedbo e-laboratorijskega izvida na nacionalni ravni se strinja 131 ali 82,9 % 

zdravnikov. En zdravnik ni podal odgovora na zastavljeno vprašanje. 
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Slika 45: E-laboratorijski izvid – podpiram 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 4,23, lahko sklepamo, da velika večina zdravnikov 

podpira uvedbo e-laboratorijskega izvida na nacionalni ravni. 

5.4.5 Interpretacija in prikaz podatkov o e-dokumentaciji 

Od anketiranih zdravnikov smo želeli izvedeti, katere izvide bi želeli imeti v elektronski 

obliki in bi ti bili podprti z ustrezno programsko podporo za opozarjanje pri kliničnem 
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odločanju. E-dokumenti bi zdravnikom služili kot podpora za pravilno diagnosticiranje in 

boljšo kakovost njihovega dela. 

Zdravnikom smo ponudili, da se odločijo med petimi e-dokumenti; e-receptom, e-napotnico, 

e-laboratorijskim izvidom, e-odpustnim pismom in e-naročilnico. Anketirancem smo ponudili 

tudi možnost, da sami vpišejo, kakšen drug e-dokument, ki bi ga želeli imeti v e-obliki. 

E-recept 

E-recepta si ne želi nikoli imeti 16 ali 10,1 % anketirancev. Zelo redko bi e-recept želelo imeti 

7 ali 4,4 % zdravnikov. Odgovor niti ja – niti ne je izbralo 25 ali 16,5 % anketirancev. Dva 

anketiranca nista podala odgovor na zastavljeno vprašanje. Pogosto bi si želelo uporabljati e-

recept 50 ali 31,6 % anketirancev. 57 ali 36,1 % anketirancev je podalo odgovor, da bi vedno 

želeli imeti in uporabljati e-recept. 
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Slika 46: E-dokumentacija – e-recept 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje o tem, ali bi zdravniki želeli imeti e-recept, je 

3,80. Na osnovi povprečne ocene lahko sklepamo, da večina zdravnikov želi imeti e-recept v 

elektronski obliki.  

E-napotnica 

E-napotnice si ne želi nikoli imeti 14 ali 8,9 % anketirancev. Zelo redko bi e-napotnico želelo 

imeti 10 ali 6,3 % zdravnikov. Neopredeljenih je 40 ali 25,3 % anketirancev. Trije anketiranci 

niso podali odgovora na zastavljeno vprašanje. Pogosto bi si e-napotnico želelo uporabljati 48 

ali 30,4 % anketirancev. 43 ali 27,2 % anketirancev je podalo odgovor, da bi vedno želeli 

imeti in uporabljati e-napotnico. 
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Slika 47: E-dokumentacija – e-napotnica 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 3,62, lahko sklepamo, da bi večina zdravnikov želela 

imeti napotnice v elektronski obliki. 

E-laboratorijski izvid 

E-laboratorijski izvid si ne želi nikoli imeti 5 ali 3,2 % anketirancev. Zelo redko bi e-

laboratorijski izvid želelo imeti 9 ali 5,7 % zdravnikov. Odgovor niti ja – niti ne je izbralo 13 

ali 8,2 % anketirancev. En anketiranec ni podal odgovor na zastavljeno vprašanje. Pogosto bi 

si želelo uporabljati e-laboratorijski izvid 46 ali 29,1 % anketirancev. 84 ali 53,2 % 

anketirancev je podalo odgovor, da bi vedno želeli imeti in uporabljati e-laboratorijski izvid. 
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Slika 48: E-dokumentacija – e-laboratorijski izvid 

Povprečna vrednost odgovorov je 4,24. Na osnovi povprečne ocene lahko sklepamo, da velika 

večina zdravnikov želi imeti laboratorijske izvide v elektronski obliki.  

E-odpustno pismo 

E-odpustno pismo ne želi nikoli imeti 5 ali 3,2 % anketirancev. Zelo redko bi e-odpustno 

pismo želelo imeti 5 ali 3,2 % zdravnikov. Odgovor niti ja – niti ne je izbralo 23 ali 14,6 % 

anketirancev. Dva anketiranca nista podala odgovora na zastavljeno vprašanje. Pogosto bi si 
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želelo uporabljati e-odpustno pismo 50 ali 31,6 % anketirancev. 73 ali 46,2 % anketirancev je 

podalo odgovor, da bi vedno želeli imeti in uporabljati e-odpustno pismo. 
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Slika 49: E-dokumentacija – e-odpustno pismo 

Na osnovi povprečne ocene, ki znaša 4,16, lahko sklepamo, da velika večina zdravnikov 

meni, da bi lahko uvedba e-odpustnega pisma izboljšala kakovost dela zdravnikov. 

E-naročilnica 

E-naročilnice si ne želi nikoli imeti 11 ali 7 % anketirancev. Zelo redko bi e-naročilnico 

želelo imeti 10 ali 6,3 % zdravnikov. Odgovor niti ja – niti ne je izbralo 48 ali 30,4 % 

anketirancev. Štiri anketiranci niso podali odgovora na zastavljeno vprašanje. Pogosto bi si 

želelo uporabljati e-naročilnico 37 ali 23,4 % anketirancev. 48 ali 30,4 % anketirancev je 

podalo odgovor, da bi vedno želeli imeti in uporabljati e-naročilnico. 
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Slika 50: E-dokumentacija – e-naročilnica 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje o uvedbi naročilnice v e-obliki je 3,66. Na 

osnovi povprečne ocene lahko sklepamo, da bi si večina zdravnikov želela uporabljati e-

naročilnico.  
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Po pregledu vseh povprečnih ocen o uvedbi predlaganih dokumentov v elektronski obliki je 

prejel najvišjo oceno – 4,24 – e-laboratorijski izvid. Na drugo mesto se je presenetljivo 

uvrstilo e-odpustno pismo z oceno 4,16. e-recept se je z oceno 3,8 uvrstil na tretje mesto med 

predlaganimi e-dokumenti. E-naročilnica je prejela oceno 3,66 in e-napotnica oceno 3,62. 

5.4.6 Prikaz odgovorov na diskusijsko vprašanje  

Z odgovori na odprto (diskusijsko) vprašanje smo od zdravnikov želeli izvedeti kaj od že 

znanih informacijsko komunikacijskih orodij in pripomočkov, ki jih že uporabljajo njihovi 

kolegi v svetu, zdravniki najbolj pogrešajo in bi si želeli, da bi jih najprej uvedli v Sloveniji za 

pomoč pri njihovem delu. 

Odgovore na odprto vprašanje smo razdelili v tri skupine. V prvi so prikazani odgovori 

zdravnikov, ki so ponovno izbrali že predlagane e-dokumente: 

– e-recept; e-laboratorijski izvidi; 

– e-recept; e-odpustnica; 

– e-odpustnica; 

– e-odpustno pismo; e-laboratorijski izvid; 

– e-laboratorijski izvid, e-odpustno pismo; 

– odpustno pismo, recept; 

– ekspeditven e-laboratorijski izvid, e-odpustno pismo; 

– e-recept; 

– vse našteto, vendar nisem prepričana oz. informirana, da e-komuniciranje v taki meri kje 

že obstaja. 

V drugi skupini so prikazani odgovori zdravnikov, ki pri svojem delu ne želijo uporabljati 

računalnika: 

– Dober in kvaliteten pogovor s kolegi, pacienti in ljudmi nasploh. 

– Ob sedanjih obremenitvah enostavno ni časa, da bi zdravnik ob pregledu uporabljal 

računalnik. Bolnik si ob obisku želi da se zdravnik posveti njemu in ne tipkovnici. Dokler 

bo na pacienta na razpolago 7 minut (včasih je realnost še hujša) ni časa za internet 

oziroma e-komuniciranje. 

– Za čitanje e-pošte je potreben čas, ki pa ga v ambulanti splošne medicine žal ni. Pri takem 

številu pacientov ni več rezerv za dodatne obremenitve. Starejši pacienti (teh je največ) 

ne znajo brati e-pošte. 

– Čim manj administrativnega dela in dela z računalnikom. Delamo z ljudmi ne z 

računalniki. Če gledaš računalnik ne vidiš človeka. 

– Računalnika ne uporabljam pogosto, zato si niti ne predstavljam, kako bi potekalo moje 

delo z računalnikom. 

– Ne pogrešam nobene elektronske navlake na svoji delovni mizi. 
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– Moje znanje dela z računalnikom je prešibko, da bi mi bil v pomoč! Vsa leta uvajanja 

tega sistema ni bilo mojim letom primernega učenja. Delo na računalniku ob skopo 

odmerjenem času za pacienta mi predstavlja dodatno obremenitev in zajedanje v čas 

namenjen pacientu. 

V tretji skupini predstavljamo odgovore zdravnikov, ki predlagajo uvedbo novih 

pripomočkov, e-dokumentov in komunikacij med zdravniki na različnih nivojih: 

– delovni nalog za patronažno sestro in fizioterapijo; 

– medicinski kalkularorji; 

– UZ, RTG izvidi; 

– rezultati ambulantnih pregledov pri specialistih; 

– delovni nalog, potni stroški, predlog imenovanega zdravnika, nalog za prevoz; 

– napotnica imenovanega zdravnika, predlog za oceno invalidske komisije, zdravniška 

potrdila; 

– posvetovanje s specialisti, e-recept, e-napotnica, e-naročanje; 

– e-bolniški list, obvestilo o hospitalizaciji; 

– Rtg, CT, MRI, UZ; 

– ekspertni sistem interakcij med zdravili, HIPOCRATEL, UPTODATE; 

– RTG in UZ izvidi; 

– e-komunikacija s sekundarnim nivojem, oz. s specialisti; 

– zdravniška potrdila, IK obrazec, TO obrazec, e-recept, posebej za kronično terapijo; 

– mnenje iz ZZZS glede staleža; 

– svetovanje pri odločanju za diagnostične preiskave; 

– e-delovni nalog, e-recept, e-laboratorijski izvid; 

– ambulantni kartoni, uvid v arhiv medicinske dokumentacije, e-recept; 

– specialistični izvidi; 

– e-recept, e-laboratorijski izvid, e-RTG izvidi; 

– e-recept s kontraindikacijami, posvet primarna raven – specialist pred napotitvijo; 

– specialistični izvidi, izmenjava izvidov med primarno in sekundarno ravnijo po e-pošti; 

– elektronsko prenašanje in shranjevanje RTG posnetkov; 

– izvidi specialistov; 

– IK obrazec, zdravniško potrdilo, e-recept, obrazec za telemedicino, obrazec za t. n. p. 

Nekateri anketiranci so na odprto (diskusijsko) vprašanje podali izčrpne odgovore: 

– Diktafon za uvedbo e-zdravstvenega kartona ter ostale zdravstvene dokumente. Zaradi 

starejših zdravnikov in obremenitev pri delu, zaradi velikega števila pacientov, bi morala 

biti uporaba računalnika čim bolj enostavna – po možnosti z govornimi ukazi. Potreben 

pa bi bil tudi dober urejevalnik besedila. 

– E-specialistične izvide, e-laboratorijski izvid, e pošta za obveščanje o stvareh iz strani 

vodstva ZD, e-izvidi specialistov, e-naročanje – vendar bi potrebovali še administratorko 

za naročanje, lahko tudi e-svetovanje za paciente, če bi se temu namenil ustrezen čas! 
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– Komunikacija med zdravniki na osnovnem nivoju in s specialisti v zvezi z diagnostiko 

bolezni. 

– Večja uporaba e-pošte, e-komunikacija med primarno sekundarno in terciarno ravnjo. 

– Še ni toliko izkušenj, da bi lahko podala kakšno mnenje. Vsaka izboljšava in 

posodabljanje je priporočljivo. 

– Najprej poenotiti informacijski sistem in ga dodelati potem pa misliti o nadgradnjah. 

– Medsebojne interakcije zdravil – možnost preverjanja po internetu oz. program, ki bi 

omogočal pri posameznem pacientu z npr. 10 zdravili – možnost interakcij in opozoril na 

stranske učinke (Lek je program že začel a ne vem, če je dokončan). 

– Nagrajevanje pri kvaliteti dela, razvidno iz beleženja informacij v elektronski 

komunikacijski sistem. Cepilna knjižica, delovni nalog, staležni list. 

– Primerljivost zdravil oz. mogoče kombinacije zdravil, interakcije med zdravili. Bolniški 

stalež, predlog za imenovanega zdravnika, poročanje ZZV. 

– V ambulanti imamo elektronsko vodeno kartoteko, zelo veliko časa bi nam prihranil e-

recept in vsi ostali e-obrazci. Načrtujemo e-naročanje. 

– Predpisovanje zdravil – sprotno obveščanje o nekaterih interakcijah med zdravili pri 

posameznem pacientu. E-naročanje pri specialistu, e-laboratorijski izvid. 

– Elektronsko posvetovanje s kolegi drugih strok. Vsi izvidi v elektronski obliki, do katerih 

imata vpogled bolnik in vsi zdravniki, ki bolnika obravnavajo. 

– Ekspertni sistem za opozarjanje na morebitne kontraindikacije sočasnega predpisovanja 

zdravil. Diferencialno diagnostične opomnike. 

Na zastavljeno odprto vprašanje je odgovorilo šestdeset od sto oseminpetdesetih zdravnikov 

(38 %). Velika večina zdravnikov, ki so odgovorili na vprašanje, je izrazila željo po uvedbi 

informacijsko komunikacijskih orodij na nacionalni ravni. Med odgovori na odprto vprašanje 

je v nekaterih primerih zaznati tudi veliko obremenjenost zdravnikov, ki imajo pomisleke o 

tem, kdaj bi lahko prebirali e-pošto pacientov.  
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6 TEMELJNI IZSLEDKI RAZISKAVE 

V magistrski nalogi smo preverili štiri hipoteze, ki so povezane z uporabo informacijsko 

komunikacijskih tehnologij med zdravniki zaposlenimi v javnih zavodih in zasebniki s 

koncesijo. Podali smo tudi odgovor na vprašanje o dokumentih povezanih z zdravljenjem, ki 

bi jih zdravniki želeli imeti v elektronski obliki. 

6.1 Preverjanje hipotez 

Zastavljene hipoteze smo preverili z uporabo orodja SPSS37 in statističnih metod t-test in 

ANOVA. Nekatere hipoteze smo preverili na več načinov tako, da smo preverili razlike med 

različnimi skupinami anketirancev. Pri tem smo upoštevali različne kriterije kot so na primer: 

zaposlitev anketiranca glede na ustanovo v kateri je zaposlen (zdravstveni dom ali zasebnik s 

koncesijo), ambulanta, v kateri dela anketiranec, delovna doba anketiranca in geografsko 

območje ambulante, v kateri dela anketiranec. V nadaljevanju podajamo odgovore na 

zastavljene hipoteze. 

6.1.1 Preizkus hipoteze 1  

H1: med zdravniki zaposlenimi v zdravstvenih domovih in zdravniki zasebniki s koncesijo 

obstajajo razlike pri uporabi IKT. 

Zdravniki zasebniki za pridobitev koncesije za opravljanje dela zdravstvene dejavnosti na 

osnovni ravni podpišejo pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije od vseh zdravnikov, ki imajo podpisano pogodbo o 

opravljanju zdravstvene dejavnosti, zahteva elektronski naslov s pomočjo katerega se 

vzpostavi medsebojno poslovno komuniciranje. Vsi zdravniki se s podpisano pogodbo 

zavežejo, da bodo skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru možnosti 

pri urejanju poslovnih odnosov uporabljali elektronski način komuniciranja. Ta ima za 

potrebe izpolnjevanja pogodbe dokazno vrednost. Elektronska pošta šteje kot uradno 

pisanje38. 

Pogodbo o opravljanju zdravstvene dejavnosti za zdravstveni dom podpiše direktor 

zdravstvenega doma. V zdravstvenem domu lahko organizirajo delo tako, da za komunikacijo 

z drugimi institucijami skrbijo posamezne službe ali oddelki in zdravniki sporočajo zahtevane 

                                                 
37 Statistical Product and Service Solutions (SPSS) je najbolj uporabljena programska oprema za 
analiziranje družboslovnih podatkov (McCormack in Hill 1997) v Easterby Smith, Thorpe in Lowe 
(2005, 179). 
38 14. člen Pogodbe o opravljanju zdravstvene dejavnosti (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
2010). 
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podatke v interne službe in oddelke, ti pa poskrbijo zato, da se zahtevani podatki pošljejo v 

ustrezni obliki na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Postavimo ničelno domnevo: H0 : µ0 = µ1 in raziskovalno domnevo H1: µ0  ≠  µ1. 

Za preizkus hipoteze smo uporabili t-test39 za skupini dveh neodvisnih vzorcev. Zdravnike 

smo razdelili v dve skupini, in sicer zaposlene v javnem zavodu in zaposlene v zasebni 

ambulanti s koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Za obe skupini smo s t-testom 

preverili domnevo o razliki med aritmetičnima sredinama za spremenljivki e-posvet s 

pomočjo e-pošte in uporaba e-pošte v službi.  

Preglednica 2: T-test – že omogočam e-posvet pacientom 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Že omogočen e-
posvet 
pacientom 

Equal variances 
assumed 

4,396 ,038 -2,330 152 ,021 -,464 ,199 -,858 -,071 

Equal variances 
not assumed 

  
-2,219 98,621 ,029 -,464 ,209 -,880 -,049 

E-pošta poveča 
obremenitev 
zdravnikov 

Equal variances 
assumed 

,009 ,925 -1,705 150 ,090 -,254 ,149 -,549 ,040 

Equal variances 
not assumed 

  
-1,703 114,831 ,091 -,254 ,149 -,550 ,042 

Pred izvedbo poskusa skupin smo z F-preizkusom preverili ničelno domnevo o tem, ali sta 

varianci za že omogočen e-posvet pacientom enaki oziroma ali se razlikujeta. Rezultat F-

preizkusa (značilna razlika v variancah) za že omogočen e-posvet pacientom je 0,038 

(α=0,038) in nam pove, da sta razliki med variancama statistično značilni, zato iz tabele za t-

test preberemo vrednost za t-test pri predpostavki, da se varianci značilno razlikujeta. Stopnja 

značilnosti je 0,029, zato na osnovi podatkov t-testa zavrnemo ničelno domnevo pri stopnji 

značilnosti, ki je manjša od 5 % (2,9 %) in sprejmemo sklep, da med zdravniki zaposlenimi v 

javnih zavodih in zasebniki s koncesijo obstajajo razlike pri omogočanju e-posveta 

pacientom. Zdravniki zaposleni v zasebnih ambulantah s koncesijo v večji meri omogočajo e-

posvet svojim pacientom kot zdravniki zaposleni v javnem zavodu. 

Preverili smo tudi, ali obstajajo statistično značilne razlike o tem, ali e-pošta poveča 

obremenitev zdravnikov. Na osnovi t-testa lahko sklenemo, da med zdravniki zaposlenimi v 

zdravstvenih domovih in zdravniki zasebniki s koncesijo ne obstajajo statistično značilne 

razlike. Oboji menijo, da e-pošta poveča obremenitev zdravnikov. 

                                                 
39 T-test uporabljamo v primerih, ko imamo dva neodvisna vzorca in je vzorec majhen (Bastič 2006, 
16). 
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Za preučitev razlik pri uporabi IKT med zdravniki zaposlenimi v zdravstvenih domovih in 

zdravniki zasebniki s koncesijo smo izvedli še t-test za uporabo e-pošte na delovnem mestu.  

Postavimo ničelno domnevo: H0 : µ0 = µ1 in raziskovalno domnevo H1: µ0  ≠  µ1. 

Z µ0 smo označili povprečno vrednost za uporabo e-pošte na delovnem mestu pri zdravnikih 

zaposlenih v javnem zavodu in z µ1 smo označili vrednost za uporabo e-pošte na delovnem 

mestu pri zdravnikih zaposlenih v zasebnih ambulantah s koncesijo. Za obe skupini smo s t-

testom preverili domnevo o razliki med aritmetičnima sredinama za spremenljivko uporaba e-

pošte v službi.  

Preglednica 3: T-test – uporaba e-pošte v službi 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Uporaba e-
pošte služba 

Equal 
variances 
assumed 

3,286 ,072 -3,734 131 ,000 -,999 ,268 -1,528 -,470 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-3,834 123,611 ,000 -,999 ,261 -1,515 -,483 

Z F-preizkusom smo preverili ničelno domnevo o tem, ali sta varianci za spremenljivko 

uporaba e-pošte v službi enaki. Rezultat F-preizkusa za uporabo e-pošte na delovnem mestu je 

0,072 (α = 0,072) in nam pove, da razliki med variancama nista statistično značilni. Na osnovi 

podatkov t-testa vidimo, da je stopnja značilnosti manjša od 5 % (α = 0,000) in zato 

sprejmemo sklep, da med zdravniki zaposlenimi v javnih zavodih in zasebniki s koncesijo 

obstajajo razlike pri uporabi e-pošte na delovnem mestu. Zdravniki zaposleni v zasebnih 

ambulantah s koncesijo v večji meri uporabljajo e-pošto na delovnem mestu kot zdravniki 

zaposleni v javnem zavodu.   

6.1.2 Ugotovitve za hipotezo 1 

Na osnovi rezultatov preizkusa hipoteze H1 lahko sklenemo, da obstajajo razlike pri uporabi 

informacijsko komunikacijskih tehnologij med zdravniki zaposlenimi v javnih zavodih in 

zdravniki zaposlenimi v zasebnih ambulantah s koncesijo. Zdravniki v zasebnih ambulantah 

namreč v primerjavi s svojimi kolegi v javnih zavodih v večji meri (statistično značilno) 

svojim pacientom omogočajo posvet s pomočjo e-komuniciranja in tudi sicer v večji meri 

uporabljajo e-pošto na delovnem mestu.  
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Velik razlog za to, da zdravniki ne omogočajo e-posveta je v tem, da so zdravniki zelo 

obremenjeni in menijo, da bi bili z uvedbo e-posveta še bolj obremenjeni in ne bi mogli v 

rednem času odgovarjati na vsa vprašanja, ki bi jih pacienti posredovali na njihov e-naslov.  

6.1.3 Preizkus hipoteze 2  

H2: zdravniki menijo, da bi prenos dela komuniciranja med zdravniki in pacienti v področje 

e-komuniciranja lahko zmanjšal število nepotrebnih obiskov pri zdravniku in posledično 

skrajšal čakalne vrste. 

Postavimo ničelno domnevo: H0 : µ0 = µ1 in raziskovalno domnevo H1: µ0  ≠  µ1. Z µ0 smo 

označili povprečne vrednosti za spremenljivke velika pomoč pri komunikaciji zdravnik 

pacient, e-komuniciranje je manj moteče, manjše število čakajočih v ambulantah in lažji 

dostop do posvetovanja pri zdravnikih zaposlenih v javnem zavodu in z µ1 smo označili 

povprečno vrednost za spremenljivke velika pomoč pri komunikaciji zdravnik pacient, e-

komuniciranje je manj moteče, manjše število čakajočih v ambulantah in lažji dostop do 

posvetovanja pri zdravnikih zaposlenih v zasebnih ambulantah s koncesijo. 

Na osnovi povprečnih vrednosti za izbrane spremenljivke (preglednica 4) lahko sklepamo, da 

se večina zdravnikov ne more opredeliti glede prenosa dela komuniciranja zdravnik pacient v 

e-komuniciranje. Njihovo mnenje glede tega, da bi lahko bilo e-komuniciranje med zdravniki 

in pacienti v veliko pomoč pacientom, da bi se pacienti na ta način lažje posvetovali z 

zdravniki, da bi bilo e-komuniciranje manj moteče in da bi z uvedbo e-komuniciranja manj 

pacientov čakalo v čakalnicah je večinoma niti da – niti ne. Pri teh vprašanjih ni zaznati 

statistično značilnih razlik med zdravniki zaposlenimi v zasebnih ambulantah in zdravniki 

zaposlenimi v zdravstvenih domovih. 

Preglednica 4: Prenos dela komuniciranja – opisna statistika 
Group Statistics 

 Zaposlen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Velika pomoč pri komunikaciji 

zdravnik – pacient 

Javni zavod 98 3,15 1,170 ,118 

Koncesija 56 3,20 1,227 ,164 

Lažji dostop do posvetovanja Javni zavod 97 3,12 1,120 ,114 

Koncesija 56 3,23 1,144 ,153 

Manj moteče Javni zavod 98 3,41 1,234 ,125 

Koncesija 55 3,49 1,086 ,147 

Manjše število čakajočih Javni zavod 97 3,10 1,123 ,114 

Koncesija 54 3,22 1,160 ,158 

Za preizkus hipoteze smo uporabili t-test (preglednica 5) za skupini dveh neodvisnih vzorcev.  
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Preglednica 5: T-test – prenos dela komuniciranja 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Velika pomoč pri 
komunikaciji 
zdravnik – 
pacient 

Equal variances 
assumed 

,179 ,673 -,217 152 ,828 -,043 ,199 -,437 ,351 

Equal variances 
not assumed 

  
-,215 110,094 ,831 -,043 ,202 -,444 ,357 

Lažji dostop do 
posvetovanja 

Equal variances 
assumed 

,000 ,993 -,572 151 ,568 -,108 ,189 -,483 ,266 

Equal variances 
not assumed 

  
-,569 112,938 ,570 -,108 ,191 -,486 ,269 

Manj moteče Equal variances 
assumed 

1,333 ,250 -,415 151 ,679 -,083 ,199 -,477 ,311 

Equal variances 
not assumed 

  
-,430 124,228 ,668 -,083 ,192 -,463 ,298 

Manjše število 
čakajočih 

Equal variances 
assumed 

,064 ,801 -,618 149 ,538 -,119 ,193 -,500 ,262 

Equal variances 
not assumed 

  
-,612 106,650 ,542 -,119 ,195 -,505 ,267 

Zdravnike smo razdelili v dve skupini in sicer zaposlene v javnem zavodu in zaposlene v 

zasebni ambulanti s koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Za obe skupini smo s t-

testom preverili domnevo o razliki med aritmetičnima sredinama za spremenljivke velika 

pomoč pri komunikaciji zdravnik pacient, e-komuniciranje je manj moteče, manjše število 

čakajočih v ambulantah in lažji dostop do posvetovanja pri zdravnikih. 

Na osnovi rezultatov t-testa (preglednica 5) vidimo, da je stopnja značilnosti v vseh štirih 

primerih večja od 5 % (α > 0,05). Zato ne moremo sprejeti sklepa, da obstajajo razlike glede 

štirih zastavljenih raziskovalnih hipotez. 

Za enaka vprašanja smo naredili še t-test med skupinami zdravnikov, ki že omogočajo e-

posvet svojim pacientom in skupino zdravnikov, ki še ne omogoča e-posveta svojim 

pacientom. Pri tem nismo upoštevali zaposlitev zdravnikov (zasebnik – zdravstveni dom). 

Na osnovi povprečnih vrednosti (preglednica 6) lahko sklepamo, da se zdravniki, ki še nimajo 

omogočenega e-posveta, ne morejo opredeliti glede prenosa dela komuniciranja zdravnik 

pacient v e-komuniciranje. Njihovo mnenje glede tega, da bi lahko bilo e-komuniciranje med 

zdravniki in pacienti v veliko pomoč pacientom, da bi se pacienti na ta način lažje posvetovali 

z zdravniki, da bi bilo e-komuniciranje manj moteče in da bi z uvedbo e-komuniciranja manj 

pacientov čakalo v čakalnicah je večinoma niti da – niti ne. Medtem pa zdravniki, ki že 

omogočajo e-posvet svojim pacientom, na enaka vprašanja odgovarjajo v korist uvedbe e-

komuniciranja med zdravniki in pacienti. Zdravniki, ki omogočajo e-posvet svojim 

pacientom, so odgovorili, da je e-komunikacija s pacienti manj moteča, je v veliko pomoč pri 
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komunikaciji zdravnik pacient, v čakalnicah je zaradi takšnega načina komuniciranja lahko 

manj čakajočih in da se z e-posvetom pacienti lažje posvetujejo z zdravnikom.  

Preglednica 6: Prenos dela komuniciranja – opisna statistika – e-posvet 
Group Statistics 

 

Že 
omogočen 
e-posvet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Velika pomoč pri komunikaciji 
zdravnik – pacient 

Ne 135 3,02 1,149 ,099 

Da 23 4,04 ,976 ,204 

Manj moteče Ne 134 3,35 1,165 ,101 

Da 23 3,96 1,065 ,222 

Manjše število čakajočih Ne 132 3,02 1,098 ,096 

Da 23 3,96 ,976 ,204 

Lažji dostop do posvetovanja Ne 134 3,02 1,107 ,096 

Da 23 4,00 ,798 ,166 

Preglednica 7: T-test – prenos dela komuniciranja – e-posvet 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Velika pomoč 
pri 
komunikaciji 
zdravnik –
pacient 

Equal 
variances 
assumed 

,976 ,325 -4,020 156 ,000 -1,021 ,254 -1,523 -,519 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-4,513 33,313 ,000 -1,021 ,226 -1,481 -,561 

Manj moteče Equal 
variances 
assumed 

,155 ,695 -2,331 155 ,021 -,606 ,260 -1,119 -,092 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-2,484 31,742 ,018 -,606 ,244 -1,103 -,109 

Manjše število 
čakajočih 

Equal 
variances 
assumed 

,274 ,601 -3,853 153 ,000 -,941 ,244 -1,424 -,459 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-4,187 32,510 ,000 -,941 ,225 -1,399 -,484 

Lažji dostop do 
posvetovanja 

Equal 
variances 
assumed 

5,757 ,018 -4,054 155 ,000 -,978 ,241 -1,454 -,501 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-5,095 38,250 ,000 -,978 ,192 -1,366 -,589 

Na osnovi rezultatov t-testa (preglednica 7) in upoštevanja F statistike vidimo, da je stopnja 

značilnosti v vseh štirih primerih manjša od 5 % (α = 0,000; α = 0,021; α = 0,000; α = 0,000). 

Zato sprejmemo sklep, da obstajajo med zdravniki, ki že omogočajo e-posvet svojim 
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pacientom in zdravniki, ki še ne omogočajo e-posveta pacientom, statistično značilne razlike 

glede štirih zastavljenih raziskovalnih vprašanj.  

6.1.4 Ugotovitve za hipotezo 2 

V primeru testiranja raziskovalnih vprašanj o tem, da bi lahko bil prenos komuniciranja med 

zdravniki in pacienti slednjim v veliko pomoč, manj moteč za zdravnike, v čakalnicah bi zato 

čakalo manjše število pacientov in da bi z uvedbo e-komuniciranja pacienti imeli lažji dostop 

do posvetovanja, smo ugotovili, da se zdravniki, ne glede na to ali delajo v ambulantah v 

zdravstvenem domu ali v zasebnih ambulantah s koncesijo, na splošno ne morejo odločiti 

glede postavljenih trditev. V primeru, ko smo naredili t-test in primerjali le skupini 

zdravnikov, ki že omogočajo e-posvet in skupino, ki e-posveta še ne omogoča smo zaznali 

statistično značilne razlike. Zdravniki, ki že omogočata e-posvet svojim pacientom, so namreč 

potrdili, da na ta način v njihovih ambulantah čaka manj pacientov, da imajo njihovi pacienti 

lažji dostop do posveta in da je tak način komuniciranja pacientom v veliko pomoč in manj 

moteč za zdravnike. 

6.1.5 Preizkus hipoteze 3  

H3: zdravniki v primarnem zdravstvu so naklonjeni uvedbi e-recepta na nacionalni ravni. 

Uvedbo e-recepta na nacionalni ravni podpira 79,7 % anketirancev zato smo preverili ali 

obstajajo razlike glede zastavljenih vprašanj med anketiranci, ki podpirajo uvedbo e-recepta 

na nacionalni ravni.  

Postavimo ničelno domnevo: H0: µ0 = µ1 = µ2 = µ3 in raziskovalno domnevo H1: µ0 ≠ µ1 ≠ µ2 ≠ 

µ3. Z µ0 smo označili povprečne vrednosti za spremenljivke vpogled v zdravila, µ1 lažje 

postavljanje diagnoze, µ2 ekspertni sistem in µ3 opozarjanje zdravnika o pravilni konzumaciji 

zdravila. 

Preglednica 8: E-recept – ANOVA – ambulanta 
ANOVA 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Vpogled v zdravila Between Groups ,020 3 ,007 ,039 ,990 

Within Groups 19,545 111 ,176   

Total 19,565 114    

Postavljanje diagnoze Between Groups ,594 3 ,198 ,289 ,833 

Within Groups 76,049 111 ,685   

Total 76,643 114    

Ekspertni sistem Between Groups ,376 3 ,125 ,361 ,781 

Within Groups 38,545 111 ,347   

Total 38,922 114    

Opozarjanje zdravnika o 
pravilni konzumaciji zdravila 

Between Groups ,204 3 ,068 ,170 ,917 

Within Groups 44,526 111 ,401   

Total 44,730 114    
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Z metodo ANOVA40 smo preverili ali obstajajo razlike v naklonjenosti po uvedbi e-recepta na 

nacionalni ravni. Naredili smo primerjavo rezultatov glede na ambulanto, v kateri je zaposlen 

zdravnik, in geografsko območje.  

Preglednica 9: E-recept – ANOVA – geografsko območje 
 

ANOVA 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Vpogled v zdravila Between Groups ,387 3 ,129 ,717 ,544 

Within Groups 21,939 122 ,180   

Total 22,325 125    

Postavljanje diagnoze Between Groups ,537 3 ,179 ,269 ,848 

Within Groups 81,336 122 ,667   

Total 81,873 125    

Ekspertni sistem Between Groups ,876 3 ,292 ,877 ,455 

Within Groups 40,593 122 ,333   

Total 41,468 125    

Opozarjanje zdravnika o 
pravilni konzumaciji zdravila 

Between Groups ,753 3 ,251 ,655 ,581 

Within Groups 46,747 122 ,383   

Total 47,500 125    

6.1.6 Ugotovitve za hipotezo 3 

Na osnovi podatkov za statistiko F, podatke vidimo v preglednica 8 in preglednica 9 (opisne 

statistike za obe preglednici so v prilogi 3), lahko trdimo, da je stopnja značilnosti v vseh 

primerih večja od 0,05. Ničelne domneve, da sta povprečji vsaj v dveh skupinah statistično 

značilni, tako ne moremo zavrniti. Zato sprejmemo sklep, da med skupinami ni statistično 

značilnih razlik, ki bi nakazovale na to, da je mnenje zdravnikov zaposlenih v različnih 

ambulantah oz. geografskih območjih glede podpore uvedbe e-recepta različno. Tudi s t-

testom (priloga 2), s katerim smo preverili ali obstajajo razlike glede zastavljenih vprašanj 

med zaposlenimi v javnih zavodih in zasebniki s koncesijo, nismo zaznali statistično značilnih 

razlik. 

6.1.7 Preizkus hipoteze 4  

H4: zdravniki v primarnem zdravstvu so naklonjeni uvedbi e-laboratorijskih izvidov. 

Tudi v tem primeru smo, tako kot v primeru e-recepta, naredili test ANOVA. Glede na to, da 

podpira uvedbo e-laboratorijskega izvida kar 82,9 % anketirancev smo preverili, ali obstajajo 

razlike v naklonjenosti po uvedbi e-laboratorijskega izvida med anketiranci, ki podpirajo 

                                                 
40 To analizo oziroma statistični test uporabljamo takrat, kadar analiziramo značilnosti razlik med 
povprečnimi vrednostmi za več kot dva med seboj neodvisna vzorca (Bastič 2006, 19).  
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uvedbo. Naredili smo primerjavo rezultatov glede na ambulanto, v kateri je zaposlen 

zdravnik, in geografsko območje.  

Postavimo ničelno domnevo: H0: µ0 = µ1 = µ2 = µ3 = µ4 in raziskovalno domnevo H1: µ0 ≠ µ1 ≠ 

µ2 ≠ µ3 ≠ µ4. Z µ0 smo označili povprečne vrednosti za spremenljivke boljša hitrost prenosa 

rezultatov preiskave, µ1 prednost pri dislokaciji laboratorija, µ2 prijazen do pacienta, µ3 

izboljša kakovost dela in µ4 zdravniki lažje in hitreje postavili diagnozo. 

Preglednica 10: E-laboratorijski izvid – ANOVA – ambulanta 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Boljša hitrost prenosa 
rezultatov preiskave 

Between Groups 5,378 3 1,793 2,045 ,110 

Within Groups 123,587 141 ,877   

Total 128,966 144    

Prednost pri dislokaciji 
laboratorija 

Between Groups ,829 3 ,276 ,458 ,712 

Within Groups 85,644 142 ,603   

Total 86,473 145    

Prijazen do pacienta Between Groups 2,878 3 ,959 ,999 ,395 

Within Groups 136,362 142 ,960   

Total 139,240 145    

Izboljšana kakovost dela 
zdravnikov 

Between Groups 2,817 3 ,939 1,250 ,294 

Within Groups 106,724 142 ,752   

Total 109,541 145    

Zdravniki lažje in hitreje 
postavili diagnozo 

Between Groups ,333 3 ,111 ,163 ,921 

Within Groups 96,653 142 ,681   

Total 96,986 145    

Preglednica 11: E-laboratorijski izvid – ANOVA – območje 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Boljša hitrost prenosa 
rezultatov preiskave 

Between Groups 2,329 3 ,776 ,907 ,439 

Within Groups 130,995 153 ,856   

Total 133,325 156    

Prednost pri dislokaciji 
laboratorija 

Between Groups ,421 3 ,140 ,243 ,866 

Within Groups 89,072 154 ,578   

Total 89,494 157    

Prijazen do pacienta Between Groups 3,017 3 1,006 1,100 ,351 

Within Groups 140,780 154 ,914   

Total 143,797 157    

Izboljšana kakovost dela 
zdravnikov 

Between Groups 2,174 3 ,725 ,987 ,401 

Within Groups 113,072 154 ,734   

Total 115,247 157    

Zdravniki lažje in hitreje 
postavili diagnozo 

Between Groups ,741 3 ,247 ,382 ,766 

Within Groups 99,594 154 ,647   

Total 100,335 157    
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6.1.8 Ugotovitve za hipotezo 4 

Na osnovi podatkov za statistiko F, podatke vidimo v preglednici 10 in preglednici 11 (opisne 

statistike za obe preglednici so v prilogi 4), lahko trdimo, da je stopnja značilnosti v vseh 

primerih večja od 0,05. Ničelne domneve, da sta povprečji vsaj v dveh skupinah statistično 

značilni, tako ne moremo zavrniti. Zato sprejmemo sklep, da med skupinami ni statistično 

značilnih razlik, ki bi nakazovale na to, da je mnenje zdravnikov zaposlenih v različnih 

ambulantah oz geografskih območjih glede podpore uvedbe e-laboratorijskega izvida 

različno. Tudi t-test (priloga 4), s katerim smo preverili ali obstajajo razlike glede zastavljenih 

vprašanj med zaposlenimi v javnih zavodih in zasebniki s koncesijo, ni pokazal statistično 

značilnih razlik. 

6.2 Razvrstitev izbranih e-dokumentov 

Z metodama t-test (priloga 5) in ANOVA smo narediti primerjavo aritmetičnih sredin za 

izbrane e-dokumente. Povprečne vrednosti za e-dokumente so bile visoke (za e-laboratorijski 

izvid 4,24; e-odpustno pismo 4,23; e-recept 3,8; e-naročilnico 3,66 in e-napotnico 3,62) in so 

nakazovale na to, da si zdravniki v splošnem želijo v prihodnje imeti te dokumente v e-obliki. 

Primerjali smo rezultate glede na javno – zasebno, na ambulanto, v kateri je zaposlen 

posamezen zdravnik (otroška, šolska, splošna ali specialistična) in geografsko območje (Celje, 

Maribor, Murska Sobota ali Ravne na Koroškem). Ugotoviti smo želeli, ali prihaja do 

odstopanj v želji po uvedbi e-recepta, e-laboratorijskega izvida, e-napotnice, e-naročilnice in 

e-odpustnega pisma med posameznimi skupinami. 

Preglednica 12: E-dokumenti – ANOVA geografsko območje 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

E-recept Between Groups 2,417 3 ,806 ,497 ,685 

Within Groups 246,423 152 1,621   

Total 248,840 155    

E-napotnica Between Groups 3,727 3 1,242 ,842 ,473 

Within Groups 222,815 151 1,476   

Total 226,542 154    

E-laboratorijski izvid Between Groups 7,944 3 2,648 2,519 ,060 

Within Groups 160,858 153 1,051   

Total 168,803 156    

E-odpustno pismo Between Groups 1,356 3 ,452 ,442 ,724 

Within Groups 155,637 152 1,024   

Total 156,994 155    

E-naročilnica Between Groups 1,481 3 ,494 ,344 ,794 

Within Groups 215,279 150 1,435   

Total 216,760 153    
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Na osnovi podatkov za statistiko F, podatke vidimo v preglednici 12 in preglednici 13 (opisne 

statistike za obe preglednici so v prilogi 5), lahko trdimo, da je stopnja značilnosti v vseh 

primerih večja od 0,05. Ničelne domneve, da so povprečja vsaj v dveh skupinah statistično 

značilna, tako ne moremo zavrniti. Zato sprejmemo sklep, da med skupinami, za katere smo 

naredili test, ni statistično značilnih razlik.  

Preglednica 13: E-dokumenti – ANOVA ambulante 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

E-recept Between Groups 9,019 3 3,006 1,907 ,131 

Within Groups 220,731 140 1,577   

Total 229,750 143    

E-napotnica Between Groups 7,145 3 2,382 1,628 ,186 

Within Groups 203,330 139 1,463   

Total 210,476 142    

E-laboratorijski izvid Between Groups 3,543 3 1,181 1,043 ,376 

Within Groups 159,657 141 1,132   

Total 163,200 144    

E-odpustno pismo Between Groups 1,253 3 ,418 ,394 ,758 

Within Groups 148,497 140 1,061   

Total 149,750 143    

E-naročilnica Between Groups 3,041 3 1,014 ,686 ,562 

Within Groups 203,917 138 1,478   

Total 206,958 141    
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7 PREDLOGI INFORMATIZACIJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVU 

Trenutno stanje informatizacije v primarnem zdravstvenem varstvu na nacionalnem nivoju 

zdravnikom ne omogoča široke uporabe računalnika in programskih orodij, ki bi jim bila v 

pomoč pri diagnosticiranju bolezenskih stanj pacientov. V nekaterih okoljih v primarnem 

zdravstvenem varstvu že obstajajo posamezne rešitve, ki pa niso široko uporabljene, razvite 

aplikacije ne uporabljajo enotnih šifrantov in so uporabne le v določenih – zaprtih okoljih, 

odvisnih od operacijskih sistemov, ki so instalirani na računalnikih. Za množično uporabo 

računalnikov, programske opreme, zdravstvenih dokumentov, kot so e-recept, e-laboratorijski 

izvid, e-odpustno pismo, e-napotnica, e-naročilnica in podobno, je potrebno sprejeti enotne 

šifrante, ki bodo predpisani in edini veljavni za celotno področje Slovenije. S tem bi 

omogočili izmenjavo zdravstvenih dokumentov v elektronski obliki, ki bi jo predpisali z 

ustreznimi pravnimi akti, kot so zakoni in pravilniki. Dostop do zdravstvene dokumentacije bi 

imeli samo lastniki dokumentacije in pooblaščene osebe, ki bi dobile pooblastilo od pacienta, 

izbranega zdravnika pacienta ali zdravnika specialista, h kateremu je bil pacient napoten. S 

tem načinom in uveljavitvijo e-zdravstvene dokumentacije bi pacientom oziroma bolnikom 

omogočili lažje uveljavljanje pravice do drugega mnenja. 

Zdravniki družinske medicine so že leta 2007 opozorili, da imajo vedno večji obseg 

administrativnega dela brez ustrezne informacijske podpore. Slovenski družinski zdravnik 

ima povprečno 45,6 obiska na dan; povprečni čas obiska s pregledom traja 8,24 minute. Izdaja 

recepta, napotnice za kontrole, bolniškega lista, potrdil je v kar 27,7 % razlog za obisk 

splošnega zdravnika. Zdravljenje na domu je postala zapostavljena oblika dela, napotitve na 

sekundarno in terciarno raven rastejo 20,2 % bolnikov (32 % napotitev je na pobudo 

specialista). Prav zaradi teh razlogov so družinski zdravniki predlagali takojšnjo uvedbo 

računalniške podpore v ambulantah in rezerviran čas za komunikacijo s kolegi v delovni 

skupini in specialisti za svetovanje (Bulc 2007, 3). 

V nadaljevanju bomo opisali primere za uvedbo e-komuniciranja med zdravniki in pacienti, in 

uvedbo e-recepta in e-laboratorijskega izvida na nacionalnem nivoju.  

7.1 Vzpostavitev e-komuniciranja med zdravniki in pacienti 

Način komuniciranja med ljudmi se je že od časov uvedbe telefona stalno spreminjal in 

razvijal. Danes je elektronska pošta najbolj priljubljen način pošiljanja sporočil med 

posamezniki in skupinami. Uporabniki lahko s pomočjo elektronske pošte dosežejo in bolj 

učinkovito izrabijo več informacij. Med seboj lahko komunicirajo neodvisno od lokacije 

(pogoj je da imajo na lokaciji, kjer so, dostop do interneta) in za komunikacijo izberejo čas, ki 

jim najbolj ustreza. Prednosti e-pošte pred klasičnimi načini izmenjave podatkov so predvsem 

v hitrosti izmenjave podatkov (elektronska pošta je bistveno hitrejša kot klasična). E-pošta je 

stalno dosegljiva tako pošiljatelju kot naslovniku, enostavno jo je preusmerjati (e-pošto lahko 
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beremo in pošiljamo iz različnih naslovov npr. ko smo na dopustu) in omogoča enostavno 

pošiljanje sporočila na več naslovov hkrati (Možina et. al. 2004, 135–139).  

V času izvajanja ankete je približno 10 odstotkov zdravnikov zaposlenih v otroških, šolskih in 

splošnih ambulantah v zdravstvenih domovih svojim pacientom omogočalo posvetovanja s 

pomočjo e-komuniciranja. Pri zdravnikih zasebnikih zaposlenih v otroških, šolskih in splošnih 

ambulantah pa je bilo stanje boljše, saj je približno 21,5 % zdravnikov že uporabljalo 

elektronsko pošto za komuniciranje s pacienti.  

Preglednica 14: Uporaba interneta v Evropski uniji 

Država 

Število 
prebivalcev 

(2007) 

Število 
uporabnikov 

interneta 

Odstotek 
uporabnikov 
interneta (%) 

Rast števila uporabnikov v 
obdobju 2000 – 2007 

Danska 5.468.120 3.762.500 68,8 % 92,9 % 
Slovenija 2.009.245 1.250.000 62,2 % 316,9 % 
Evropska unija 490.436.321 273.234.619 55,7 % 189,5 % 

Vir: Internet World Stats 2008. 

Po podatkih Svetovnega statističnega urada je v Sloveniji v letu 2007 uporabljalo internet 

1.250.000 ali 62,2 % državljanov Slovenije. Rast števila uporabnikov interneta41 se je v 

obdobju 2000 – 2007 povečala kar za 316,9 %. Slovenija je bila med sedemindvajsetimi 

državami članicami Evropske unije uvrščena na deveto mesto po uporabi interneta.  

Po podatkih Eurostata se je število dnevnih uporabnikov interneta v Sloveniji, v populaciji od 

16 do 75 let v letu 2010 še povečalo. V letu 2010 je namreč že 70 % prebivalcev Slovenije 

redno uporabljalo internet (Eurostat 2010). 

S prenovo sistema kartice zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije vsem zdravnikom izdal profesionalne kartice, na katerih imajo zdravniki 

kvalificirano digitalno potrdilo, ki ima enako lastnost kot lastnoročni podpis zdravnika. S tem 

je zdravnikom omogočena izdaja dokumentov v elektronski obliki, saj lahko sedaj namesto 

klasičnega podpisa za podpis zdravstvenih dokumentov, uporabljajo kvalificirano digitalno 

potrdilo. Vse zavarovane osebe v Republiki Sloveniji smo upravičene do prejetja nove kartice 

zdravstvenega zavarovanja, na kateri se že nahaja digitalno potrdilo, s katerim bomo lahko s 

pomočjo interneta preko vstopne točke dostopali in pregledovali svojo dokumentacijo o 

veljavnosti obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in morebitno zdravstveno 

dokumentacijo, ki pa mora biti shranjena v elektronski obliki.  

                                                 
41 Več o razvoju in uporabi interneta v Evropi v European Commision (2008d). 
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Slika 51: Poenostavljen prikaz dostopa zavarovane osebe do lastnih podatkov 

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2007, 6. 

Z uvedbo novega sistema kartice zdravstvenega zavarovanja42 bi bilo smiselno na 

nacionalnem nivoju uvesti tudi zdravstveni portal, ki bi povezal vse zdravnike s pacienti in 

omogočil nadzorovano in sledljivo vpogledovanje v zdravstveno dokumentacijo. 

Primer uvedbe lahko najdemo na Danskem43, kjer so z uvedbo in uporabo spletnega portala 

razbremenili zdravnike. Na Danskem so že leta 2003 uvedli zdravstveni portal sundhed.dk, ki 

je odraz informatiziranega danskega javnega zdravstvenega sistema. Po besedah direktorja 

spletnega portala gospoda Mortena Elbæka Petersena (2010) portal vsak dan obišče četrt 

milijona posameznih uporabnikov, od tega jih je tretjina uslužbencev zaposlenih v zdravstvu. 

Prek portala se lahko posamezniki naročajo na pregled pri osebnem zdravniku in podaljšajo 

recepte za zdravila. Z uvedbo in uporabo portala se je zmanjšalo število obiskov pri osebnih 

zdravnikih. S tem so posledično dosegli manjšo obremenitev zdravnikov. Z uvedbo 

zdravstvenega portala so želeli doseči racionalizacijo javnega zdravstva in dati večji poudarek 

preventivi in aktivnejši vlogi pacientov (Žagar 2010, 18).  

7.2 Uvedba e-recepta na nacionalni ravni 

Predpisovanje zdravil in vpogled zdravnikov v to kakšna zdravila jemlje njihov pacient, je 

ključnega pomena, še posebej v urgentnih primerih, ko komunikacija s pacientom zaradi 

poslabšanega stanja ni mogoča. Kar nekaj urgentnih primerov lahko nastane zaradi 

nepravilnega jemanja zdravil in kontraindikacij med različnimi zdravili. Zdravniki za 

                                                 
42 Več o varni in zanesljivi on-line izmenjavi podatkov v Marčun in Bolka (2010, 35–36). 
43 Stroetmann idr. (2006, 45–46) opisujejo uvedbo MedComa s pomočjo katerega si zdravstveni 
delavci na Danskem med seboj izmenjujejo podatke pomembne za zdravljenje pacientov. 
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preverjanje interakcij med zdravili sedaj uporabljajo različne aplikacije, ena od teh je 

internetna aplikacija Lexi Comp, ki omogoča on-line preverjanje interakcij in je plačljiva, za 

dostop do podatkov se mora zdravnik registrirati s svojim uporabniškim imenom in geslom. 

Obstajajo pa tudi brezplačne spletne aplikacije kot na primer Drug Interactions in Epocrates 

Online, kateri pa nimata na voljo najnovejših informacij o interakcijah (Kukovič 2010, 11). 

Pri pregledu predpisane terapije za 59 oskrbovancev doma Janka Škrabana v Beltincih, ki so v 

povprečju prejemali 9,2 zdravila (od tega je kar 17 % bolnikov prejemalo več kot 12 zdravil), 

so ugotovili skupaj več kot 400 interakcij med zdravili. Devet odstotkov je bilo takšnih da so 

v teh primerih priporočili zamenjavo zdravila (Premuš Marušič in Bernat 2008, 10–15). 

V Evropi bi naj zaradi medsebojnih stranskih učinkov zdravil in napak pri predpisovanju 

zdravil na leto umrlo med 100.800 in 197.000 ljudi (Vassiliou 2009, 11). Angleške44 in 

ameriške študije45 so pokazale, da je bilo več kot 25 odstotkov starejših od 65 let sprejetih na 

urgenco zaradi nezaželenih učinkov med zaužitimi zdravili. Interakcije med zdravili lahko 

predstavljajo težave in se lahko pojavijo pri 7 % bolnikov, ki jemljejo od 6 do 10 zdravil. Z 

večjim številom predpisanih zdravil se poveča tudi število in verjetnost klinično pomembnih 

interakcij med zdravili, ki lahko vplivajo tako na neučinkovitost zdravljenja kot tudi na 

neželene toksične učinke zdravil. V primeru, ko so bolniki jemali od 16 do 20 zdravil, so se 

pojavile klinično pomembne interakcije pri 40 % bolnikov. Dokazano je bilo, da je verjetnost 

interakcije med zdravili pri bolnikih, ki jim preveč in neracionalno predpisujejo zdravila, 

večja. Tako je bilo z raziskavo dokazano, da se pri 10 – 20 % hospitaliziranih bolnikih 

pojavijo neželeni učinki zdravil. 3 – 6 % bolnikov je hospitalizranih zaradi neželenih učinkov 

zdravil. 30 – 80 % neželenih učinkov zdravil je predvidljivih (Premuš Marušič in Mrhar 2010, 

189–192). 

Pri nas so naredili prvo natančno raziskavo  neprimernega predpisovanja zdravil na vzorcu 

starostnikov starih 65 let in več v letu 2010. Z raziskavo so pokazali, da je bilo v Sloveniji v 

letu 2006 prisotno neprimerno predpisovanje zdravil. Po merilih Beers 2002 je 22,41 % 

starostnikov v letu 2006 prejelo vsaj eno neprimerno učinkovino, po merilih Laroche 2007 pa 

25,72 % starostnikov. Po Skupnih merilih pa kar 35,95 % (Nerat in Kos 2011, 41). 

V Sloveniji so v letu 2010 zdravniki na različnih ravneh predpisali 15.932.177 receptov v 

breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V povprečju je tako vsak državljan Republike 

Slovenije v letu 2010 prejel 7,77 receptov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 

(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2011, 79). Prav zaradi vse večjega števila 

predpisanih receptov na letni ravni, zaradi vse večjega števila zdravil na trgu in zaradi lažjega 

preverjanja kontraindikacij med zdravili bi bilo smiselno uvesti elektronsko predpisovanje in 

beleženje izdanih zdravil. S tem bi se lahko izognili vnaprej znanim nezaželenim stranskim 

                                                 
44 Povzeto po Stockley 1999. 
45 Povzeto po Delafuente 2003. 
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učinkom med različnimi zdravili in učinkovinami, ki jih vsebujejo različna predpisana in 

izdana zdravila. 

 

Slika 52: Poenostavljen prikaz dostopa zdravstvenega delavca do podatkov 

Vir: Sušelj in Sajovic 2007, 21. 

Zdravniki, zdravstveni delavci in ostali udeleženci dostopajo do zdravstvenih podatkov preko 

vstopne točke, kjer se izvede in preverja avtentikacija in avtorizacija dostopa do podatkov. Na 

ta način se prepreči dostop do vpogleda v podatke o izdanih zdravilih nepooblaščenim 

osebam. V primeru predpisovanja ali obnovitve recepta za zdravila se uporablja klasificirano 

digitalno potrdilo. V sistemu se izvedejo vsi potrebni prenosi podatkov do vseh udeležencev 

(zavarovana oseba, lekarna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prostovoljne 

zdravstvene zavarovalnice v primeru da se strošek zdravila krije iz dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja). Ko bi zdravnik pacientu predpisal novo zdravilo, ki bi lahko 

imelo neželene interakcije z do tedaj že predpisanimi zdravili, bi s pomočjo ustreznega 

programa zdravnik, ki je predpisal novo zdravilo bil takoj o tem obveščen. V tem primeru bi 

bolniku predpisal drugo ustreznejše zdravilo in se na ta način izognil kasnejšim zapletom. 

7.3 Vzpostavitev izmenjave e-laboratorijskih izvidov 

V primeru izmenjevanja zdravstvene dokumentacije v papirni obliki gre za tipično fizično 

komunikacijo »vsak z vsakim« (glej sliko 53 levo). Takšna podatkovna in komunikacijska 

struktura zagotovo ne pripomore izvajalcem zdravstvenih storitev razširiti nabor vedenja o 

Lokalno omrežje izvajalca

Šifrirana povezava
skozi omrežje

VSTOPNA TOČKA
- preverjanje uporabnika in KZZ

- preverjanje pooblastil uporabnika
- vejanje dostopa do strežnikov (vstopna točka ne prestreza podatkov)

Aplikacijski strežnik 
Vzajemne 

- sledenje dostopov 
Aplikacijski strežnik 

AdriaticSlovenice
- sledenje dostopov 

Aplikacijski strežnik 
Triglava

- sledenje dostopov

Delovna postaja
zdravstvenega delavca

Aplikacija izvajalca zdr. storitev

Aplikacijski strežnik 
ZZZS

- sledenje dostopov 

Drugi strežniki za
zdravstvene podatke 

- preverjanje pooblastil uporabnika
- sledenje dostopov 
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pacientu. Obravnava pacienta je mogoča le ob fizični prisotnosti pacienta oziroma ob fizični 

prisotnosti zdravstvene dokumentacije v papirni obliki. 

V primeru povezanega zdravstva (glej sliko 53 desno), prenosu zdravstvene dokumentacije v 

elektronski oz. digitalni obliki in povezavi zdravstvenih institucij z avtoriziranim vstopom 

preko vstopne točke, lahko izvajalci zdravstvenih storitev razširijo nabor vedenja o pacientu 

in prav zaradi tega celovito obravnavajo pacienta (Bambič, Zevnik in Pečanac 2008, 180–

181). 

 

Slika 53: Nepovezano (levo) in povezano zdravstvo (desno) 

Vir: Bambič, Zevnik in Pečanac 2008, 180. 

V Sloveniji smo v mesecu juniju 2010 uvedli vzorčno rešitev elektronske izmenjave 

laboratorijskih izvidov med mikrobiološkimi laboratoriji Zavoda za zdravstveno varstvo 

Novo mesto in Splošno bolnišnico Novo mesto. Uvedena rešitev se bo testno preverila še v 

Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj, Splošni bolnišnici Jesenice in KOPA Golnik.  

Namen uvedbe vzorčne rešitve za varno izmenjavo digitalne dokumentacije med izvajalci 

zdravstvene dejavnosti in mikrobiološkimi laboratoriji na Zavodu za zdravstveno varstvo je, 

da se vzpostavi nacionalno standardizirana elektronska komunikacija naročanja preiskav 

oziroma posredovanja izvidov (Trenz in Jambrovič 2010, 217–218). 

S pilotnim projektom Varna elektronska izmenjava medicinske dokumentacije med izvajalci 

zdravstvenega varstva so želeli: 

– zagotoviti in implementirati enoten standard elektronskega zapisa medicinskih podatkov 

HL746;  

– zmanjšati obseg papirne dokumentacije in omogočiti poslovanje brez papirne 

dokumentacije; 

                                                 
46 To je prvi primer standardizacije izmenjave medicinske dokumentacije med izvajalci zdravstvene 
dejavnosti in mikrobiološkimi laboratoriji na nacionalni ravni (Trenz in Jambrovič 2010, 220). 
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– zmanjšati število napak, ki se lahko pojavijo pri prepisovanju podatkov iz naročilnice ali 

izvida; 

– omogočiti hitrejše odločanje za nadaljnje zdravljenje s skrajšanjem časa potrebnega za 

preverjanje delnih ali končnih rezultatov in odpraviti nepotrebne podvojene aktivnosti 

med udeleženci; 

– omogočiti sledljivost od naročila preiskave do rezultatov in analizo podatkov in  

– zagotoviti skladnost z zakonskimi zahtevami, standardi in predpisi in zagotoviti 

integriteto in dostopnost do podatkov. 

Pilotni projekt je uspešno zaključen. S tem je uresničena desetletna želja po učinkovitejšem in 

za pacienta uspešnejšem delu (Bauer idr. 2010, 222–227). 
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8 SKLEP  

S pomočjo raziskave o vplivu in uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij v 

primarnem zdravstvu smo dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Otroški, šolski in splošni 

zdravniki s področja severovzhodne Slovenije bi pri svojem delu želeli uporabljati 

informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki bi jim bila v podporo in pomoč pri odločitvah o 

nadaljnjem zdravljenju. V času raziskave se je zaključevala prenova sistema kartice 

zdravstvenega zavarovanja, s katero so vse ambulante, bolnišnice in lekarne, ki imajo 

koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti informacijsko povezane z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnicami, ki nudijo prostovoljna zdravstvena 

zavarovanja. Vzpostavitev on-line vpogleda v podatke o ustreznem zavarovanju in kritju 

stroškov zdravljenja je le prvi korak. S tem dejanjem je omogočeno lažje administrativno delo 

zdravstvenih delavcev saj so s pravilno  uporabo IKT izključene težave pri priznavanju in 

plačilu opravljenih zdravstvenih storitev. V prihodnje bi morali informacijsko komunikacijska 

opremo v večji meri uporabljati na nacionalnem nivoju za strokovno pomoč, izmenjavo znanj 

in dobrih praks med zdravniki in zdravstvenim osebjem. 

8.1 Splošne ugotovitve 

Mnenje zdravnikov, ki svojim pacientom že omogočajo e-posvetovanje se statistično značilno 

razlikuje od mnenja zdravnikov, ki e-posvetovanja svojim pacientom še ne omogočajo. 

Zdravniki, ki svojim pacientom že omogočajo e-posvet, namreč menijo, da je e-komunikacija 

s pacienti manj moteča, je pacientom v veliko pomoč pri komunikaciji zdravnik pacient. V 

čakalnicah je zaradi takšnega načina komuniciranja lahko manj čakajočih in z e-posvetom se 

pacienti lažje posvetujejo z zdravnikom. 58,9 % zdravnikov na primarnem nivoju meni, da je 

za pacienta velika pomoč, če mu omogočijo e-naročanje. Pri tem pa ugotavljajo, da večina 

zdravnikov specialistov, okrog 75 %, tega še ne omogoča. 65,2 % zdravnikov na primarnem 

nivoju tudi meni, da bi z e-posvetom laže ocenili ali je obisk pri specialistu potreben. 

Negativno pa je dejstvo, da 83,3 % vprašanih zdravnikov meni, da bi uvedba e-pošte na 

primarnem nivoju povečala njihovo obremenitev. 

Večina zdravnikov, 82,9 %, je mnenja, da uporaba e-pošte izboljšuje in pospešuje prenos 

znanja in izkušenj, ki so pomembne za stroko. Pri tem se mnenje zdravnikov, ki so zaposleni 

v javnih zavodih, statistično značilno ne razlikuje od mnenja zdravnikov, ki so zasebniki s 

koncesijo. Njihova mnenja o prenosu znanja med zdravniki s pomočjo e-pošte so zelo 

pozitivna. 

Zdravniki se strinjajo s trditvijo, da bi z uvedbo e-laboratorijskega izvida olajšali delo 

zdravnikom in pospešili pretok informacij med laboratoriji in zdravniki. Zato se zavzemajo za 

uvedbo e-laboratorijskega izvida na nacionalnem nivoju. 



Sklep 

 

 88

Z uvedbo e-recepta bi zdravnikom zagotovili boljši vpogled v to, kakšna zdravila so bila 

predpisana posameznemu pacientu, zato zdravniki podpirajo tudi uvedbo e-recepta na 

nacionalni ravni. 

Z uvedbo e-zdravja bo Slovenija stopila v novo obdobje elektronskega poslovanja v 

zdravstvu. V novem sistemu bodo vsi izvajalci zdravstvenih storitev med seboj povezani in si 

bodo na varen in z zakonom predpisan način izmenjevali podatke.  

Uvedli bomo lahko e-zdravstveni karton in e-recept, saj bodo podatki po novem shranjeni na 

strežnikih pri izvajalcih zdravstvenih storitev in pri zdravstvenih zavarovalnicah in ne več na 

kartici zdravstvenega zavarovanja (KZZ). Občutljive podatke o diagnozah in izdanih zdravilih 

bodo lahko zapisovale in brale le osebe s pooblastili in s kvalificiranim digitalnim potrdilom, 

s tem bo zagotovljena verodostojnost in varnost zapisanega. Vsi dostopi do občutljivih 

podatkov o zavarovanih osebah bodo imeli sledenje, s tem bo varnost na najvišjem možnem 

nivoju.  

Zavarovanci bomo lahko s pomočjo interneta in s svojim digitalnim potrdilom vstopali v 

sistem preko skupne vstopne točke, si pogledali svoje podatke, diagnoze in morebitna pretekla 

zdravljenja. Ti podatki bodo namreč zapisani v podatkovnih bazah pri izvajalcih zdravstvenih 

storitev. Zavarovanci bomo imeli s pomočjo interneta tudi dostop do svojih podatkov o 

plačevanju zdravstvenih zavarovanj, tako obveznih (te v veliki meri plačujejo delodajalci) kot 

dodatnih. Lahko se bomo naročali na preglede in se posvetovali s svojim osebnim zdravnikom 

s pomočjo interneta. S tem bomo bolje izkoristili svoj čas, čakanje na pregled v čakalnici naj 

ob nepredvidljivih primerih ne bi trajalo več kot eno uro.   

Z razmahom interneta, po podatkih ga v EU uporablja že več kot 250 milijonov uporabnikov, 

in vedno večjih hitrosti in dostopnosti bomo v bodoče s to uvedbo lahko uvedli tudi 

zdravljenje in nadzor na daljavo. Napoved za bližnjo prihodnost je namreč veliko povečanje 

števila starejših oseb nad 70 let, zato se moramo že sedaj pripraviti na izvedbo ustrezne 

pomoči za starejše in tudi ostalo kronično bolno populacijo. To nam razmah IKT in ustrezna 

reorganizacija omogočata. Z ustrezno reorganizacijo nacionalnega zdravstvenega sistema bo 

mogoče doseči veliko sinergije na področju zdravstva.  

Z uvedbo zdravstvenega nacionalnega portala, ki bo vseboval podatke o boleznih in primernih 

metodah zdravljenja bomo, zaradi boljše informiranosti, lahko živeli bolj zdravo. To bo v 

času vse večjih podnebnih sprememb in nastajanjem novih bolezni v okoljih, kjer predhodno 

te niso bile znane, velikega pomena za vso populacijo, ker bomo lahko dobili hitro, pravo in 

dovolj dobro informacijo (zaupanja vredno, zaradi nacionalne avtoritete) o nalezljivih 

boleznih in morebitnih epidemijah. Doživljali višjo starost z uporabo novih metod zdravljenja 

in odkritjem novih zdravil. Živeli bomo lahko kakovostnejše in lepše življenje tudi v 

primerih, ko bomo morebiti zboleli, saj bomo z uporabo novih tehnologij v času zdravljenja 

(telemedicina) lahko živeli v domačem okolju v krogu družine, svojcev oziroma prijateljev. 
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Z uvedbo e-zdravja državljanom pomagamo pri skrbi za njihovo zdravje in prizadevanju za 

zdravo, daljše, lepše in kakovostnejše življenje. Z vse večjo razširjenostjo interneta, uporabo 

le-tega v vse več slovenskih domovih (gospodinjstvih) in večjo vključitvijo informacijsko 

komunikacijskih tehnologij v zdravstvo bo to mogoče doseči, saj v zdravstvenem sistemu na 

tem področju obstajajo rezerve. Z uvedbo e-zdravja (novih načinov komuniciranja) na 

nacionalnem nivoju, bomo dali tudi večjo vlogo državljanom (zavarovanim osebam) pri skrbi 

za lastno zdravje. 

8.2 Prispevek raziskave k stroki 

Z raziskavo smo dokazali, da si zdravniki v primarnem zdravstvenem nivoju želijo pri svojem 

delu uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Raziskava je pokazala željo 

zdravnikov po uvedbi recepta za zdravila v elektronski obliki. Zdravniki podpirajo in bi si 

želeli imeti v elektronski obliki tudi laboratorijski izvid in odpustno pismo.  

Z raziskavo smo ugotovili, da si zdravniki v primarnem zdravstvu želijo komunicirati z 

zdravniki specialisti na sekundarnem in terciarnem nivoju s pomočjo elektronske pošte. 

Zdravniki si želijo uvedbo ekspertnega sistema na nacionalnem nivoju, saj bi jih opozarjal na 

morebitne kontraidikacije pri predpisovanju zdravil. 

Zdravniki so v raziskavi opozorili na to, da so pri svojem delu preobremenjeni. Prav 

preobremenjenost zdravnikov je najverjetnejši vzrok za to, da se komunikacija med zdravniki 

in pacienti v veliki meri še vedno odvija s pomočjo telefona in osebnega obiska pacienta pri 

zdravniku v ambulanti. 

8.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Predlagamo, da se preuči, ali bi državljani – pacienti želeli uporabljati novičarske skupine in 

se seznaniti ali izobraževati o morebitnih zdravstvenih težavah v posameznem okolju in o 

morebitnih dednih boleznih pri članih posamezne družine s pomočjo elektronskih medijev. 

Narediti raziskave o tem, ali bi zavarovanci – pacienti s svojim zdravnikom želeli 

komunicirati tudi s pomočjo elektronske pošte.  

Narediti raziskavo med zdravniki zaposlenimi na sekundarnem in terciarnem nivoju 

zdravstvenega varstva in jim zastaviti vprašanja o uporabi informacijsko komunikacijskih 

tehnologij pri komunikaciji med zdravniki na enaki ravni in na različnih ravneh. Povprašati 

zdravnike zaposlene na sekundarni in terciarni ravni, ali bi bili pripravljeni nuditi e-posvet 

zdravnikom zaposlenim na primarni ravni in jim svetovati pri zdravljenju njihovih pacientov. 

Narediti raziskavo še na drugih geografskih področjih v Sloveniji in preveriti, kako je z 

uporabo IKT po prenovi sistema kartice zdravstvenega zavarovanja in uvedbi on-line 
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zdravstvenega zavarovanja. V letu 2010 smo v Sloveniji uvedli tako imenovani on-line 

vpogled v podatke o ustreznem zdravstvenem zavarovanju. Infrastruktura, ki je bila 

vzpostavljena lahko služi kot podlaga za razvoj aplikacij e-zdravja. Kako vidijo zdravniki 

koristnost aplikacij e-zdravja pri osveščanju in ozaveščanju državljanov oz. svojih pacientov. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Komuniciranje z uporabo elektronske pošte (prosimo, da v vsaki vrstici obkrožite 

številko, ki najbolj ustreza Vašemu mnenju): 

 
 Sploh ne 

drži 

Ne drži Niti ne drži – 

niti drži 

Drži 

 

Popolnoma 

drži 

Z uporabo e-pošte med zdravniki lahko 

izboljšamo in pohitrimo prenos znanja 

in izkušenj, ki je pomembna za stroko. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

E-pošta je lahko v veliko pomoč pri 

komunikaciji zdravnik – pacienti v 

primeru kroničnih bolezni, za določanje 

in spreminjanje terapije (v tem primeru 

se pacient in zdravnik že dobro poznata 

in si medsebojno zaupata). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Z uporabo e-pošte bi lahko pacientom 

omogočili lažji dostop do posvetovanja 

z zdravnikom. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Naročanjem na pregled pri zdravniku s 

pomočjo e-pošte je manj moteče kot 

naročanje na pregled po telefonu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

S predhodnim posvetovanjem z 

zdravnikom s pomočjo e-pošte bi lahko 

zmanjšali število čakajočih v 

čakalnicah. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Svojim pacientom že omogočam 

posvetovanje po e-pošti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

E-naročanje na pregled pri specialistu in 

pomoč pri izbiri zdravnika specialista, 

bi lahko bilo v veliko pomoč pacientu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Kar nekaj specialistov že omogoča e-

posvet med zdravnikom na primarnem 

nivoju in zdravnikom specialistom.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

S predhodnim posvetovanjem zdravnika 

na primarnem nivoju in specialista in 

posredovanja zdravstvene 

dokumentacije specialistu, bi lažje 

ocenili ali je obisk pri specialistu 

potreben.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Zmanjšanje števila čakajočih v čakalnici 

bi lahko zmanjšalo prenos bolezni med 

pacienti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Uvedba e-pošte na primarnem nivoju bi 

povečala obremenitev zdravnikov na 

primarnem nivoju. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



Priloga 1 
 

 

2. Uvedba recepta za zdravila v elektronski obliki (prosimo, da v vsaki vrstici obkrožite 
številko, ki najbolj ustreza Vašemu mnenju): 

 Sploh ne 

drži 

Ne drži Niti ne drži – 

niti drži 

Drži 

 

Popolnoma 

drži 

Vpogled v zdravila, ki jih jemlje pacient je 

za zdravnika zelo pomemben. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Podatek o zdravilih, ki jih jemlje pacient, 

je zelo pomemben pri postavljanju 

diagnoze. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ekspertni sistem, ki bi zdravnika opozarjal 

na morebitne v svetu že znane 

kontraindikacije med zdravili, bi bil 

zdravniku v veliko pomoč in bi lahko 

prispeval k večji kakovosti dela 

zdravnikov.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Programsko podprto opozarjanje zdravnika 

o pravilni in dogovorjeni konzumaciji 

zdravila bi bilo zdravniku v pomoč pri 

spremljanju zdravljenja pacienta.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Podpiram uvedbo e-recepta na nacionalni 

ravni. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Kako se strinjate z naslednjimi trditvami glede uvedbe e-laboratorijskega izvida 

(prosimo, da v vsaki vrstici obkrožite številko, ki najbolj ustreza Vašemu mnenju): 
 Sploh ne 

drži 

Ne drži Niti ne drži – 

niti drži 

Drži 

 

Popolnoma 

drži 

Z uvedbo e-laboratorijskega izvida bi 

izboljšali hitrost prenosa rezultatov 

preiskave. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Uvedba e-laboratorijskega izvida bi 

prinašala prednost tam kjer je laboratorij 

dislociran. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Uvedba e-laboratorijskega izvida bi bila bolj 

»prijazna« do pacienta (odpadlo bi čakanje 

na izvid, rezultati preiskave bi hitreje prišli 

do lečečega zdravnika). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Opozarjanje (barvno) na morebitna 

odstopanja od meje normale in programska 

podpora pri postavljanju diagnoze bi lahko 

izboljšala kakovost dela zdravnikov. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

S hitrejšim prenosom rezultatov preiskave 

do zdravnika bi zdravniki lažje in hitreje 

postavili diagnozo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Podpiram uvedbo e-laboratorijskega izvida 

na nacionalni ravni. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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4. Kateri izvidi, ki bi bili v elektronski obliki z ustrezno programsko podporo za opozarjanje 
in podporo pri kliničnem odločanju, so po vašem mnenju zelo pomembni za pravilno 
diagnosticiranje in boljšo kakovost vašega dela in bi jih zato želeli imeti v e-obliki (v 
vsaki vrstici lahko obkrožite le eno številko, ki najbolj izraža vaše mnenje).  

 

 Nikoli Zelo redko Niti ja niti ne Pogosto Vedno 

E-recept 1 2 3 4 5 

E-napotnica 1 2 3 4 5 

E-laboratorijski izvid 1 2 3 4 5 

E-odpustno pismo 1 2 3 4 5 

E-naročilnica 1 2 3 4 5 

Drugi e-zdravstveni 

dokumenti 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 

*Drugi e-zdravstveni dokumenti – prosimo vas, da v prazne vrstice (v tabeli zgoraj) vpišite oziroma pripišite 

ostale zdravstvene dokumente, ki bi jih želeli imeti v elektronski obliki. 

 

Kaj od že znanih informacijsko komunikacijskih orodij in pripomočkov, ki jih že uporabljajo vaši kolegi v svetu, 

najbolj pogrešate in bi si želeli, da bi jih najprej uvedli v Sloveniji za pomoč pri vašem delu?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Prosimo, da obkrožite številko pred oziroma pod odgovarjajočim odgovorom. 

 Ženski Moški 

Vaš spol 1 2 

V kateri ustanovi opravljate svoje delo (prosimo obkrožite ustrezno številko): 
 Javnem zavodu Zasebni zavod Zasebni ambulanti 

Zaposlen sem v 1 2 3 

V kateri ambulanti delate, ne glede na vašo specializacijo, ki ste jo opravili (prosimo 

obkrožite ustrezno številko):  
 Otroška 

pediater 

 

Šolska 

 

Splošna 

 

Zobozdravnik 

Drugo 

specialistična amb. 

Ambulanta v kateri 

delate 

1 2 3 4 5 

Koliko let delovne prakse imate (prosimo obkrožite ustrezno številko):  
Delovna doba 0 – 5 let 6 – 15 let 16 – 25 let 26 – 35 let več kot 35 let 

Moja delovna doba je 1 2 3 4 5 

Na katerem geografskem območju je vaša ambulanta (prosimo obkrožite ustrezno številko):  
  

Maribor 

 

Celje 

 

Murska Sobota 

 

Ravne na Koroškem 

Območje v katerem je 

vaša ambulanta 
1 2 3 4 

Kako pogosto uporabljate internet za iskanje različnih informacij (prosimo obkrožite ustrezno 

številko): 
 Nikoli Zelo 

redko 

Nekajkrat 

na mesec 

Nekaj ur 

tedensko 

Dnevno, skoraj 

vsak dan 

Nimam dostopa 

do interneta 

Doma 1 2 3 4 5 9 

Na delovnem mestu 1 2 3 4 5 9 

Kako pogosto uporabljate elektronsko pošto (prosimo obkrožite ustrezno številko):  
 Nikoli Zelo redko Nekajkrat na 

mesec 

Nekaj ur 

tedensko 

Dnevno, skoraj vsak 

dan 

Doma 1 2 3 4 5 

Na delovnem mestu 1 2 3 4 5 
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E-RECEPT – OPISNE STATISTIKE IN T-TEST ZA SKUPINI ZDRAVNIKOV – 

JAVNI ZAVOD – KONCESIJA 

Group Statistics 

 Zaposlen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Vpogled v zdravila Javni zavod 82 4,77 ,425 ,047 

Koncesija 40 4,80 ,405 ,064 

Postavljanje diagnoze Javni zavod 82 4,28 ,821 ,091 

Koncesija 40 4,22 ,800 ,127 

Ekspertni sistem Javni zavod 82 4,62 ,621 ,069 

Koncesija 40 4,65 ,483 ,076 

Opozarjanje zdravnika o pravilni 
konzumaciji zdravila 

Javni zavod 82 4,51 ,633 ,070 

Koncesija 40 4,48 ,599 ,095 

 

 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Vpogled v 
zdravila 

Equal variances 
assumed 

,644 ,424 -,393 120 ,695 -,032 ,081 -,191 ,128 

Equal variances 
not assumed 

  
-,399 80,811 ,691 -,032 ,079 -,190 ,126 

Postavljanje 
diagnoze 

Equal variances 
assumed 

,010 ,919 ,353 120 ,724 ,055 ,157 -,255 ,366 

Equal variances 
not assumed 

  
,357 79,236 ,722 ,055 ,156 -,254 ,365 

Ekspertni 
sistem 

Equal variances 
assumed 

1,701 ,195 -,251 120 ,802 -,028 ,112 -,250 ,193 

Equal variances 
not assumed 

  
-,273 96,963 ,785 -,028 ,103 -,232 ,176 

Opozarjanje 
zdravnika o 
pravilni 
konzumaciji 
zdravila 

Equal variances 
assumed 

,023 ,878 ,310 120 ,757 ,037 ,120 -,200 ,275 

Equal variances 
not assumed 

  
,316 81,514 ,753 ,037 ,118 -,197 ,271 
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E-RECEPT OPISNE STATISTIKE ZA AMBULANTO IN OBMOČJE 

 
Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

vpogled v zdravila Otroška pediater 10 4,80 ,422 ,133 4,50 5,10 4 5 

Šolska 9 4,78 ,441 ,147 4,44 5,12 4 5 

Splošna 85 4,78 ,419 ,045 4,69 4,87 4 5 

Drugo – 
specialistična 
ambulanta 

11 4,82 ,405 ,122 4,55 5,09 4 5 

Total 115 4,78 ,414 ,039 4,71 4,86 4 5 

Postavljanje 
diagnoze 

Otroška pediater 10 4,50 ,707 ,224 3,99 5,01 3 5 

Šolska 9 4,22 1,093 ,364 3,38 5,06 2 5 

Splošna 85 4,25 ,830 ,090 4,07 4,43 1 5 

Drugo – 
specialistična 
ambulanta 

11 4,27 ,647 ,195 3,84 4,71 3 5 

Total 115 4,27 ,820 ,076 4,12 4,42 1 5 

Ekspertni sistem Otroška pediater 10 4,80 ,422 ,133 4,50 5,10 4 5 

Šolska 9 4,67 ,500 ,167 4,28 5,05 4 5 

Splošna 85 4,60 ,621 ,067 4,47 4,73 3 5 

Drugo – 
specialistična 
ambulanta 

11 4,64 ,505 ,152 4,30 4,98 4 5 

Total 115 4,63 ,584 ,054 4,52 4,73 3 5 

Opozarjanje 
zdravnika o pravilni 
konzumaciji zdravila 

Otroška pediater 10 4,60 ,516 ,163 4,23 4,97 4 5 

Šolska 9 4,44 ,527 ,176 4,04 4,85 4 5 

Splošna 85 4,47 ,665 ,072 4,33 4,61 2 5 

Drugo – 
specialistična 
ambulanta 

11 4,55 ,522 ,157 4,19 4,90 4 5 

Total 115 4,49 ,626 ,058 4,37 4,60 2 5 
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Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Vpogled v zdravila Maribor 64 4,78 ,417 ,052 4,68 4,89 4 5 

Celje 25 4,84 ,374 ,075 4,69 4,99 4 5 

Murska Sobota 13 4,77 ,439 ,122 4,50 5,03 4 5 

Ravne na 
Koroškem 

24 4,67 ,482 ,098 4,46 4,87 4 5 

Total 126 4,77 ,423 ,038 4,70 4,84 4 5 

Postavljanje 
diagnoze 

Maribor 64 4,31 ,814 ,102 4,11 4,52 2 5 

Celje 25 4,24 ,723 ,145 3,94 4,54 3 5 

Murska Sobota 13 4,15 1,144 ,317 3,46 4,84 1 5 

Ravne na 
Koroškem 

24 4,17 ,702 ,143 3,87 4,46 3 5 

Total 126 4,25 ,809 ,072 4,11 4,40 1 5 

Ekspertni sistem Maribor 64 4,69 ,531 ,066 4,55 4,82 3 5 

Celje 25 4,48 ,714 ,143 4,19 4,77 3 5 

Murska Sobota 13 4,69 ,480 ,133 4,40 4,98 4 5 

Ravne na 
Koroškem 

24 4,58 ,584 ,119 4,34 4,83 3 5 

Total 126 4,63 ,576 ,051 4,53 4,73 3 5 

Opozarjanje 
zdravnika o pravilni 
konzumaciji zdravila 

Maribor 64 4,55 ,641 ,080 4,39 4,71 2 5 

Celje 25 4,44 ,712 ,142 4,15 4,73 3 5 

Murska Sobota 13 4,31 ,480 ,133 4,02 4,60 4 5 

Ravne na 
Koroškem 

24 4,54 ,509 ,104 4,33 4,76 4 5 

Total 126 4,50 ,616 ,055 4,39 4,61 2 5 
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E-LABORATORIJSKI IZVID T-TEST IN OPISNE STATISTIKE  

 
Group Statistics 

 Zaposlen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Boljša hitrost prenosa rezultatov 
preiskave 

Javni zavod 97 4,29 1,000 ,101 

Koncesija 56 4,32 ,811 ,108 

Prednost pri dislokaciji laboratorija Javni zavod 98 4,47 ,827 ,084 

Koncesija 56 4,54 ,631 ,084 

Prijazen do pacienta Javni zavod 98 4,28 ,928 ,094 

Koncesija 56 4,12 1,028 ,137 

Izboljšana kakovost dela 
zdravnikov 

Javni zavod 98 4,28 ,859 ,087 

Koncesija 56 4,14 ,862 ,115 

Zdravniki lažje in hitreje postavili 
diagnozo 

Javni zavod 98 4,28 ,809 ,082 

Koncesija 56 4,18 ,811 ,108 

 
 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Boljša hitrost 
prenosa 
rezultatov 
preiskave 

Equal variances 
assumed 

2,266 ,134 -,209 151 ,835 -,033 ,157 -,343 ,277 

Equal variances 
not assumed 

  
-,221 134,456 ,826 -,033 ,149 -,327 ,261 

Prednost pri 
dislokaciji 
laboratorija 

Equal variances 
assumed 

1,886 ,172 -,519 152 ,604 -,066 ,128 -,319 ,186 

Equal variances 
not assumed 

  
-,558 139,650 ,577 -,066 ,119 -,301 ,168 

Prijazen do 
pacienta 

Equal variances 
assumed 

,378 ,540 ,931 152 ,354 ,151 ,162 -,169 ,470 

Equal variances 
not assumed 

  
,905 105,226 ,368 ,151 ,166 -,179 ,480 

Izboljšana 
kakovost dela 
zdravnikov 

Equal variances 
assumed 

,007 ,935 ,921 152 ,359 ,133 ,144 -,152 ,417 

Equal variances 
not assumed 

  
,920 114,271 ,360 ,133 ,144 -,153 ,418 

Zdravniki lažje in 
hitreje postavili 
diagnozo 

Equal variances 
assumed 

,670 ,414 ,714 152 ,476 ,097 ,136 -,171 ,365 

Equal variances 
not assumed 

  
,714 114,369 ,477 ,097 ,136 -,172 ,366 
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Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Boljša hitrost 
prenosa rezultatov 
preiskave 

Otroška pediater 15 3,93 1,280 ,330 3,22 4,64 1 5 

Šolska 14 3,86 1,027 ,275 3,26 4,45 2 5 

Splošna 103 4,36 ,906 ,089 4,18 4,54 1 5 

Drugo –
specialistična 
ambulanta 

13 4,46 ,519 ,144 4,15 4,78 4 5 

Total 145 4,28 ,946 ,079 4,12 4,43 1 5 

Prednost pri 
dislokaciji 
laboratorija 

Otroška pediater 15 4,40 ,910 ,235 3,90 4,90 2 5 

Šolska 14 4,57 ,514 ,137 4,27 4,87 4 5 

Splošna 104 4,46 ,812 ,080 4,30 4,62 1 5 

Drugo –
specialistična 
ambulanta 

13 4,69 ,480 ,133 4,40 4,98 4 5 

Total 146 4,49 ,772 ,064 4,36 4,61 1 5 

Prijazen do 
pacienta 

Otroška pediater 15 4,20 1,014 ,262 3,64 4,76 2 5 

Šolska 14 4,00 ,877 ,234 3,49 4,51 3 5 

Splošna 104 4,17 1,019 ,100 3,97 4,37 1 5 

Drugo –
specialistična 
ambulanta 

13 4,62 ,650 ,180 4,22 5,01 3 5 

Total 146 4,20 ,980 ,081 4,04 4,36 1 5 

Izboljšana kakovost 
dela zdravnikov 

Otroška pediater 15 4,13 ,743 ,192 3,72 4,54 3 5 

Šolska 14 4,00 ,679 ,182 3,61 4,39 2 5 

Splošna 104 4,22 ,934 ,092 4,04 4,40 1 5 

Drugo –-
specialistična 
ambulanta 

13 4,62 ,506 ,140 4,31 4,92 4 5 

Total 146 4,23 ,869 ,072 4,08 4,37 1 5 

Zdravniki lažje in 
hitreje postavili 
diagnozo 

Otroška pediater 15 4,33 ,724 ,187 3,93 4,73 3 5 

Šolska 14 4,14 ,663 ,177 3,76 4,53 3 5 

Splošna 104 4,22 ,836 ,082 4,06 4,38 2 5 

Drugo –
specialistična 
ambulanta 

13 4,15 ,987 ,274 3,56 4,75 2 5 

Total 146 4,22 ,818 ,068 4,09 4,35 2 5 
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Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Boljša hitrost 
prenosa rezultatov 
preiskave 

Maribor 80 4,40 ,851 ,095 4,21 4,59 1 5 

Celje 29 4,34 ,974 ,181 3,97 4,72 1 5 

Murska Sobota 14 4,14 1,027 ,275 3,55 4,74 2 5 

Ravne na 
Koroškem 

34 4,12 1,008 ,173 3,77 4,47 2 5 

Total 157 4,31 ,924 ,074 4,16 4,45 1 5 

Prednost pri 
dislokaciji 
laboratorija 

Maribor 80 4,50 ,763 ,085 4,33 4,67 1 5 

Celje 29 4,45 ,783 ,145 4,15 4,75 2 5 

Murska Sobota 14 4,64 ,497 ,133 4,36 4,93 4 5 

Ravne na 
Koroškem 

35 4,46 ,817 ,138 4,18 4,74 2 5 

Total 158 4,49 ,755 ,060 4,38 4,61 1 5 

Prijazen do pacienta Maribor 80 4,29 ,874 ,098 4,09 4,48 2 5 

Celje 29 4,31 ,967 ,180 3,94 4,68 2 5 

Murska Sobota 14 4,36 ,929 ,248 3,82 4,89 2 5 

Ravne na 
Koroškem 

35 3,97 1,124 ,190 3,59 4,36 1 5 

Total 158 4,23 ,957 ,076 4,08 4,38 1 5 

Izboljšana kakovost 
dela zdravnikov 

Maribor 80 4,20 ,892 ,100 4,00 4,40 1 5 

Celje 29 4,45 ,632 ,117 4,21 4,69 3 5 

Murska Sobota 14 4,21 ,699 ,187 3,81 4,62 3 5 

Ravne na 
Koroškem 

35 4,09 ,981 ,166 3,75 4,42 1 5 

Total 158 4,22 ,857 ,068 4,09 4,36 1 5 

Zdravniki lažje in 
hitreje postavili 
diagnozo 

Maribor 80 4,26 ,759 ,085 4,09 4,43 2 5 

Celje 29 4,31 ,806 ,150 4,00 4,62 2 5 

Murska Sobota 14 4,21 ,699 ,187 3,81 4,62 3 5 

Ravne na 
Koroškem 

35 4,11 ,932 ,158 3,79 4,43 2 5 

Total 158 4,23 ,799 ,064 4,11 4,36 2 5 
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E-DOKUMENTACIJA T-TEST IN OPISNE STATISTIKE ZA OBMOČJE IN 

AMBULANTO 

 
Group Statistics 

 zaposlen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

E-recept javni zavod 97 3,80 1,296 ,132 

koncesija 55 3,82 1,234 ,166 

E-napotnica javni zavod 98 3,60 1,258 ,127 

koncesija 53 3,64 1,162 ,160 

E-laboratorijski izvid javni zavod 98 4,29 1,065 ,108 

koncesija 55 4,15 1,026 ,138 

E-odpustno pismo javni zavod 97 4,16 1,067 ,108 

koncesija 55 4,15 ,931 ,126 

E-naročilnica javni zavod 97 3,71 1,163 ,118 

koncesija 53 3,55 1,264 ,174 

 

 

'Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

E-recept Equal variances 
assumed 

,482 ,488 -,065 150 ,948 -,014 ,215 -,439 ,411 

Equal variances 
not assumed 

  
-,066 116,976 ,947 -,014 ,212 -,434 ,406 

E-napotnica Equal variances 
assumed 

,662 ,417 -,189 149 ,850 -,039 ,209 -,452 ,373 

Equal variances 
not assumed 

  
-,193 114,222 ,847 -,039 ,204 -,444 ,365 

E-lab. izvid  Equal variances 
assumed 

,006 ,940 ,792 151 ,430 ,140 ,177 -,210 ,490 

Equal variances 
not assumed 

  
,800 115,533 ,425 ,140 ,175 -,207 ,487 

E-odpustno 
pismo 

Equal variances 
assumed 

,577 ,449 ,113 150 ,910 ,019 ,172 -,321 ,360 

Equal variances 
not assumed 

  
,118 125,292 ,907 ,019 ,166 -,309 ,348 

E-naročilnica Equal variances 
assumed 

,275 ,601 ,801 148 ,424 ,164 ,205 -,241 ,569 

Equal variances 
not assumed 

  
,782 99,677 ,436 ,164 ,210 -,253 ,581 
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Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum 
Maximu

m 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

E-recept Maribor 79 3,86 1,248 ,140 3,58 4,14 1 5 

Celje 29 3,93 1,223 ,227 3,47 4,40 1 5 

Murska Sobota 14 3,71 1,326 ,354 2,95 4,48 1 5 

Ravne na 
Koroškem 

34 3,59 1,351 ,232 3,12 4,06 1 5 

Total 156 3,80 1,267 ,101 3,60 4,00 1 5 

E-napotnica Maribor 79 3,75 1,115 ,125 3,50 4,00 1 5 

Celje 28 3,64 1,254 ,237 3,16 4,13 1 5 

Murska Sobota 14 3,36 1,336 ,357 2,59 4,13 1 5 

Ravne na 
Koroškem 

34 3,41 1,351 ,232 2,94 3,88 1 5 

Total 155 3,62 1,213 ,097 3,43 3,81 1 5 

E-lab. izvid Maribor 80 4,34 ,913 ,102 4,13 4,54 1 5 

Celje 29 4,45 1,021 ,190 4,06 4,84 1 5 

Murska Sobota 14 4,29 ,825 ,221 3,81 4,76 3 5 

Ravne na 
Koroškem 

34 3,82 1,314 ,225 3,37 4,28 1 5 

Total 157 4,24 1,040 ,083 4,08 4,41 1 5 

E-odpustno 
pismo 

Maribor 80 4,22 ,993 ,111 4,00 4,45 1 5 

Celje 29 4,21 ,861 ,160 3,88 4,53 1 5 

Murska Sobota 14 4,07 ,917 ,245 3,54 4,60 3 5 

Ravne na 
Koroškem 

33 4,00 1,199 ,209 3,57 4,43 1 5 

Total 156 4,16 1,006 ,081 4,00 4,32 1 5 

E-naročilnica Maribor 78 3,71 1,186 ,134 3,44 3,97 1 5 

Celje 28 3,54 1,319 ,249 3,02 4,05 1 5 

Murska Sobota 14 3,86 ,949 ,254 3,31 4,41 3 5 

Ravne na 
Koroškem 

34 3,56 1,211 ,208 3,14 3,98 1 5 

Total 154 3,66 1,190 ,096 3,47 3,85 1 5 
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Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

E-recept Otroška pediater 15 3,40 1,352 ,349 2,65 4,15 1 5 

Šolska 14 3,21 1,424 ,381 2,39 4,04 1 5 

Splošna 103 3,93 1,199 ,118 3,70 4,17 1 5 

Drugo –
specialistična 
ambulanta 

12 3,75 1,422 ,411 2,85 4,65 1 5 

Total 144 3,79 1,268 ,106 3,58 4,00 1 5 

E-napotnica Otroška pediater 15 3,27 1,280 ,330 2,56 3,98 1 5 

Šolska 14 3,07 1,328 ,355 2,30 3,84 1 5 

Splošna 101 3,72 1,201 ,120 3,49 3,96 1 5 

Drugo –
specialistična 
ambulanta 

13 3,54 1,050 ,291 2,90 4,17 1 5 

Total 143 3,59 1,217 ,102 3,39 3,80 1 5 

E-lab. izvid Otroška pediater 15 4,07 1,033 ,267 3,49 4,64 2 5 

Šolska 14 3,93 1,439 ,385 3,10 4,76 1 5 

Splošna 103 4,20 1,061 ,104 4,00 4,41 1 5 

Drugo –
specialistična 
ambulanta 

13 4,62 ,506 ,140 4,31 4,92 4 5 

Total 145 4,20 1,065 ,088 4,03 4,37 1 5 

E-odpustno 
pismo 

Otroška pediater 15 3,93 1,163 ,300 3,29 4,58 2 5 

Šolska 14 4,00 1,414 ,378 3,18 4,82 1 5 

Splošna 102 4,15 ,989 ,098 3,95 4,34 1 5 

Drugo –
specialistična 
ambulanta 

13 4,31 ,630 ,175 3,93 4,69 3 5 

Total 144 4,12 1,023 ,085 3,96 4,29 1 5 

E-naročilnica Otroška pediater 15 3,73 1,163 ,300 3,09 4,38 1 5 

Šolska 14 3,36 1,277 ,341 2,62 4,09 1 5 

Splošna 100 3,70 1,235 ,124 3,45 3,95 1 5 

Drugo – 
specialistična 
ambulanta 

13 3,31 1,032 ,286 2,68 3,93 1 5 

Total 142 3,63 1,212 ,102 3,43 3,83 1 5 

 
 

 

 


