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Zadeva: Dodatno pojasnilo glede poročanja o izvedenih hitrih antigenskih testih 
v socialno varstvenih zavodih

Zveza: 4301-27/2020/56

Glede na večje število vprašanj glede poročanja o opravljenih hitrih antigenskih testih in 
PCR testih v socialno varstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: SVZ) v Centralni register 
podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP), v nadaljevanju pojasnjujemo način 
poročanja, ki se v trenutni fazi uporablja v teh ustanovah.

Mikrobiološke preiskave na prisotnost virusa  SARS-CoV-2 za OSKRBOVANCE

Za oskrbovance doma se vse mikrobiološke preiskave izvajajo po naročilu zdravnika ali 
epidemiologa, zato so rezultati sestavni del zdravstvene dokumentacije pacienta.

1. Hitri antigenski test, ki ga za oskrbovance izvede osebje SVZ
Podatek o opravljenem hitrem antigenskem testu za oskrbovanca SVZ vnese v svoj 
informacijski sistem domski zdravnik oz. izbrani osebni zdravnik oskrbovanca. Za to mora 
od osebja doma dobiti informacijo o: 

- datumu testiranja, 
- tipu testa (komercialno ime in proizvajalca), 
- prisotnosti simptomov (v primeru odgovora Da tudi datum pojava simptomov)
- stiku z okuženo osebo v zadnjih 14 dneh (DA/NE)
- rezultatu testa (pozitiven/negativen)
- indikacija za testiranje je 2: testiranje oskrbovanca v DSO/SVZ, v lokacija 

testiranja se vnese BPI DSO, v katerem je bilo testiranje izvedeno
Osebje doma se dogovori za način posredovanja informacije zdravniku in zagotovi potrebne 
podatke, ki jih ta potrebuje. Pri tem prosimo vse vpletene, da se zaradi celovitosti podatkov 
in zagotovitve čim prejšnjega ukrepanja vnos podatkov zagotovi v čim krajšem možnem 
času. V kolikor pri medsebojnem dogovoru o takem načinu dela naletite na kakršnokoli 
težavo, nas o tem obvestite.

2. Hitri antigenski test, ki ga za oskrbovance izvede osebje zdravstvenega 
doma/drugega pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti/mobilni tim

Socialno varstveni zavodi

Zdravstveni domovi/izvajalci zdravstvene dejavnosti



Podatek o opravljenem hitrem antigenskem testu za oskrbovanca SVZ vnese v svoj 
informacijski sistem zdravstveni dom/drug izvajalec zdravstvene dejavnosti/ mobilni ti. 
indikacija za testiranje je 2: testiranje oskrbovanca v SVZ, v lokacija testiranja se vnese 
BPI/SVZ, v katerem je bilo testiranje izvedeno.

3. PCR test, kjer bris oskrbovancu odvzame osebje DSO 
Podatek o rezultatu se v CRPP posreduje iz mikrobiološkega laboratorija, osebje DSO 
pa je dolžno zagotoviti vse potrebne podatke za poročanje (predvsem informacijo o BPI
številki naročnika (torej SVZ), KZZ številki oskrbovanca in informacijo o tem, da gre za 
oskrbovanca SVZ). 
V primeru, da naročanje še vedno izvajate s papirnato napotnico (in je torej sporočanje 
rezultatov vezano na klic iz mikrobiološkega laboratorija), si lahko DSO z izpolnitvijo 
ankete s podatki na strani https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/757474/lang-sl
in posredovanjem elektronskega naslova in vsaj ene mobilne številke zagotovite redno 
prejemanje elektronskega seznama rezultatov o rezultatih testov za vse posredovana 
naročila in s tem razbremenite mikrobiološki laboratorij. Seznam je zaščiten, za dostop 
do njega je potrebno geslo, ki ga posredujemo na z vaše strani posredovano mobilno(e) 
številko(e). V tem primeru verjetno zadostuje, da se na prejemanje rezultatov naročite 
enkrat ali dvakrat na dan.

4. PCR test, kjer bris oskrbovancu odvzame osebje zdravstvenega doma/drugega 
izvajalca zdravstvene dejavnosti (mobilni tim)

Podatek o rezultatu se v CRPP posreduje iz mikrobiološkega laboratorija, osebje 
zdravstvenega doma pa je dolžno zagotoviti vse potrebne podatke za poročanje 
(predvsem informacijo KZZ številki oskrbovanca in informacijo o tem, da gre za 
oskrbovanca SVZ). 

Mikrobiološke preiskave na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za OSEBE, KI
DELAJO V SVZ

V skladu s petim odstavkom 8. člena Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije 
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 
164/20, 168/20, 171/20 in 173/20) se za namen rednega testiranja oseb, ki delajo v SVZ, 
uporabljajo hitri antigenski testi.

1. Hitri antigenski test, ki ga za osebe, ki delajo pri njih, izvede osebje SVZ

Pojasnjujemo, da se za možnost informacijske podpore poročanju o rezultatih testiranja z 
hitrimi antigenskimi testi zaposlenih v SVZ vzpostavlja informacijska podpora, ki jo bo 
zagotovil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). O postopku 
vključitve in pridobitve dostopa bo posamezne SVZ NIJZ pravočasno obvestil. Predvidoma 
naj bi bila podpora vzpostavljena v prvi polovici januarja 2021.

Do takrat:
- se bo podatek o številu opravljenih antigenskih testov in številu pozitivnih 

rezultatov teh testov zbiral preko EPIDSO poročanja. Gre zgolj za anonimiziran 
zbirni podatek, ki se ne poroča v CRPP. 

- Ker do vzpostavitve modula na ta način ni zagotovljena prijava pozitivnega 
primera v Evidenco nalezljivih bolezni, pozivamo, da v primeru pozitivnega 
rezultata oseba, ki dela pri vas, nemudoma kontaktira svojega izbranega 
osebnega zdravnika, ki se bo po lastni presoji odločil, ali bo osebo poslal na 
potrditveni test ali bo pozitivni rezultat na podlagi te informacije (o pozitivnem 



hitrem antigenskem testu) vnesel v svoj informacijski sistem. V ta namen 
vsakemu zaposlenemu, pri katerem bi bila potrjena okužba z virusom SARS-
CoV-2zagotovite informacijo o datumu testiranja, tipu testa, ki je bil uporabljen 
(komercialno ime in proizvajalec) ter vaši BPI številki SVZ ter ga opozorite, da 
posreduje informacijo, da gre za osebo, ki dela v SVZ.

2. Hitri antigenski test, ki ga za osebe, ki delajo v SVZ, izvede osebje zdravstvenega 
doma/drug izvajalec zdravstvene dejavnosti/mobilni tim
O rezultatih testiranja v CRPP poroča zdravstveni dom/drug izvajalec zdravstvene 
dejavnosti/mobilni tim,

Dodatno pojasnjujemo, da neodvisno od tega, kdo posreduje podatke o rezultatih testiranja v 
CRPP, za povračilo stroškov preko ZZZS zaprosi tisti, ki je stroške z odvzemom brisa in plačilu 
mikrobiološkem laboratoriju v primeru PCR testov ali nabave hitrih antigenskih testov dejansko 
imel. Zahtevek za povračilo stroškov mikrobioloških preiskav na SARS-CoV-2 (odvzem, 
transport ipd.) lahko uveljavlja le en izvajalec. V kolikor je v postopek v povezavi z odvzemom in 
transporta brisa na SARS-CoV-2 vključenih več izvajalcev, predlagamo, da se izvajalci 
medsebojno dogovorijo glede povračila stroškov.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Katarina Kralj
sekretarka

Marija Magajne
državna sekretarka

Vročiti: 
- socialno varstveni zavodi –po elektronski pošti
- zdravstveni domovi in izvajalci zdravstvene dejavnosti – po elektronski pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si – po elektronski pošti
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