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Obvestilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh o načinu
zbiranja rezultatov testiranja na virus SARS-COV-2

Čedalje širša uporaba hitrih antigenskih testov za ugotavljanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2 je
število izvajalcev zdravstvene dejavnosti in točk, kjer nastajajo rezultati testiranj, iz dveh
institucij razširilo na skoraj vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, v veliki meri tudi na izvajalce
osnovne zdravstvene dejavnosti s področja socialnega varstva.
V nadaljevanju vas zato v prvem delu tega dopisa seznanjamo z ureditvijo poročanja
rezultatov testiranj na virus SARS-COV-2 v Centralni register podatkov o pacientih (v
nadaljnjem besedilu: CRPP) in v drugem delu o začetku delovanja nacionalnega sistema za
obveščanje pacientov o rezultatih testiranja na virus SARS-COV-2 (namenjeno predvsem
vstopnim točkam).

1. Poročanje rezultatov testiranja na virus SARS-COV-2
CRPP bo v tem in naslednjem tednu začel v celoti zbirati podatke o številu in rezultatih vseh
opravljenih mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2.
V CRPP se zbirajo rezultati testiranj, diagnoze in izvidi (v nadaljnjem besedilu: rezultati
preiskav):
 mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s
polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR testi),
 mikrobioloških preiskav neposredno ob pacientu (hitrih antigenskih testov),
 mikrobioloških preiskav (hitrih antigenskih testov) za osebe, ki delajo pri
izvajalcih zdravstvene dejavnosti (vključuje tudi izvajalce s področja socialnega
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varstva) .
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V skladu s tretjim odstavkom 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) in z 8. členom 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).

V skladu s 14.č členom Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni
list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP in 175/2020 – ZIUOPDVE, v nadaljnjem
besedilu: ZZPPZ) se podatek posreduje v CRPP takoj, ko nastane ali se prejme pri izvajanju
zdravstvene oskrbe, vendar najpozneje do konca delavnika. Podatek posreduje v CRPP
izvajalec, ki ga ob izvajanju zdravstvene oskrbe prvi zabeleži.
V skladu z 41. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) preiskave
na virus SARS-CoV-2 neposredno pri pacientu opravljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih
s sklepom določi minister, pristojen za zdravje.
Glede na navedeno pojasnjujemo, da:
- rezultate PCR preiskav posredujejo v CRPP iz svojih informacijskih sistemov
mikrobiološki laboratoriji, za to potrebne podatke (ZZZS številko, telefonsko
številko) pa jim (v čim večji meri z elektronskim naročanjem preiskav)
zagotavljajo izvajalci, ki preiskavo naročajo,
- rezultate hitrih antigenskih testov posredujejo v CRPP iz svojih informacijskih
sistemov izvajalci testiranj.
Posebej pojasnjujemo, da se mikrobiološke preiskave na virus SARS-COV-2 s hitrimi
antigenskimi testi za oskrbovance v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki
so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, izvajajo v sodelovanju z izbranim
osebnim (domskim) zdravnikom, zato se rezultati testiranj vpišejo v zdravstveno dokumentacijo
pri izbranem osebnem zdravniku oskrbovancev (domskem zdravniku) in se tako zagotovi
njihovo posredovanje v CRPP.
Posredovanje rezultatov testiranj je obvezno tudi za samoplačniška testiranja.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) je v sodelovanju z
vzdrževalcem centralne infrastrukture CRPP že posredoval tehnična navodila za posredovanje
podatkov podjetjem SRC Infonet d.o.o., Nova Vizija d.d., List d.o.o., Comtrade CDS d.o.o.,
Pinna d.o.o. in Better d.o.o., Ministrstvo za zdravje pa je z omenjenimi izvajalci sklenilo pogodbe
za prilagoditve informacijskih sistemov (v mikrobioloških laboratorijih in pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti), ki omogočajo posredovanje rezultatov v CRPP v dogovorjeni obliki.
Morebitno zahtevo za seznanitev s tehničnimi navodili lahko izvajalec posreduje na elektronski
naslov gp.mz@gov.si, s sklicem na številko zadeve 4301-27/2020. Konkretna navodila, kako se
v določenem zdravstvenem informacijskem sistemu vnašajo rezultati testiranj, vam bodo
posredovali izvajalci, ki vzdržujejo vaš lokalni sistem.
V Prilogi 1 tega dopisa je spisek ključnih podatkov, ki se posreduje v CRPP oziroma so
pomembni za razumevanje pri vnosu podatkov. Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora biti za
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posredovanje podatkov v CRPP vključen v zNET .
Dodatno pojasnjujemo, da je s posredovanjem rezultata testiranja hitrega antigenskega testa v
CRPP izpolnjena obveza izvajalca zdravstvene dejavnosti o prijavi nalezljivih bolezni v skladu s
14. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), pozitivni rezultati testiranj se
namreč takoj prenašajo v zbirko NIJZ 48 Evidenca nalezljivih bolezni.
Rezultati testiranj bodo dostopni:
- pacientu, ki bo lahko do njih z digitalnim potrdilom dostopal preko zvem.eZdrav.si,
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https://podpora.ezdrav.si/?faq=zanima-me-kako-se-lahko-vkljucim-v-omrezje-znet

-

-

zdravnikom, ki sodelujejo pri zdravljenju pacienta in bodo lahko v okviru konkretne
obravnave dostopali do povzetka rezultatov testiranj, na podlagi tega podatka bodo
izbrani osebni zdravniki takoj po vnosu rezultata imeli tudi relevanten podatek za izdajo
potrdila o upravičeni odsotnosti z dela,
ostalim zdravstvenim delavcem, ki sodelujejo pri zdravljenju pacienta, ki bodo lahko v
okviru konkretne obravnave na posebno previdnost pri obravnavi pacienta ob pregledu
povzetka podatkov o pacientu opozorjeni z obvestilom na vrhu povzetka, ki bo
prikazano do 21 dni po pozitivnem rezultatu testiranja (navedeno obdobje je v skladu z
mnenjem strokovne svetovalne skupine).

Telefonska številka pacienta je nujna in potrebna za kasnejšo epidemiološko testiranje
pozitivnih pacientov, pa tudi za čim množičnejšo uporabo nacionalnega servisa za obveščanje
pacientov, ki ga opisujemo v drugem delu dopisa, zato jo pričakujemo v posredovanih podatkih
v vseh primerih, kjer se lahko potreba po obveščanju ali epidemiološkem testiranju po telefonu
pojavi.

Začetek polnega posredovanja vseh rezultatov testiranj (zagotovitev vseh obveznih
podatkov za posredovanje rezultatov in hkrati v največji možni meri telefonsko številko
za kasnejše epidemiološko testiranje) od izvajalcev zdravstvene dejavnosti pričakujemo
najkasneje do 12. decembra 2020.

2. Nacionalni servis za obveščanje pacientov o rezultatih testiranj
Telefonska številka pri rezultatu je pomembna za kasnejše epidemiološko testiranje pozitivnih
pacientov, je pa nujna tudi za uporabo nacionalnega sistema za obveščanje pacientov o
rezultatih testiranje. Navedeno posredovanje rezultatov nam bo omogočilo, da bo lahko s 14.
decembrom 2020 NIJZ začel izvajati servis na nacionalni ravni, ki omogoča avtomatizirano
obveščanje pacientov o rezultatih testiranja na virus SARS-CoV-2. Glavni namen sistema je
pohitriti postopek obveščanja pacientov o rezultatih, razbremeniti zdravstvene delavce in
zagotoviti enak postopek obveščanja za vse testirane osebe v Sloveniji.
Po opravljenem testiranju pacient s številke 051 285 886 prejme SMS sporočilo, na katerega
mora pravilno odgovoriti, da dobi rezultat testiranja. Ob pozitivnem rezultatu pacient prejme tudi
TAN kodo za #OstaniZdrav. Več informacij o postopku obveščanja je v Prilogi 2 tega dopisa in
na spletni strani www.nijz.si/rezultati-covid.

Obveščanje pacientov o rezultatih testiranj po SMS sporočilih bo nacionalni sistem začel
izvajati 14. decembra 2020.

Vsaka vstopna točka, ki želi (vsaj delno) izkoristiti možnost avtomatiziranega obveščanja, mora
za paciente, ki jih centralni servis ne bo mogel obvestiti (npr. ni podane mobilne številke,
pacient ne odgovori, SMS ni dostavljen) zagotoviti podatke, kamor se bo posredovalo seznam
pacientov, ki jih mora o rezultatu testiranja obvestiti vstopna točka. V prvi fazi bo obveščanje
vstopnih točk o seznamu pacientov, ki so že bili obveščeni preko nacionalnega sistema (in jih
torej ni potrebno več obveščati), potekalo s kombinacijo pošiljanja elektronskega naslova s
seznamom in kodo za odklepanje na mobilno(e) številko(e).

Kadar vstopna točka še naprej izvaja obveščanje na svoj način, centralni sistem pričakuje
rezultate testiranj z oznako, da je pacient o rezultatu že obveščen (odgovor 2). Sistem lahko
obvešča paciente po prejemu rezultata PCR testa ali rezultata hitrega antigenskega testa (če je
po tem potreba oziroma če pacient na rezultate testiranja ne počaka na mestu odvzema brisa).

Vsaka vstopna točka, kjer se izvajajo testiranja (po napotitvi zdravnika ali
samoplačniška) in kjer paciente o rezultatih testiranja obveščajo, na povezavi
https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/757474/lang-sl najkasneje do 11.
decembra 2020 izpolni vprašalnik. Vprašalnik izpolnijo tudi vstopne točke, ki želijo svoje
paciente o rezultatih obveščati izključno same na sedanji način.

Za vstopne točke, ki se bodo v sistem vključile, smo pripravili tudi predlog obvestila za paciente
(Priloga 3 tega dopisa), ki ga dopolnite s svojim logotipom oziroma prilagodite na vašo celostno
podobo.

Ne glede na to, ali posamezni izvajalec namerava izkoristiti možnost, da pri njem
testirane paciente obvešča nacionalni sistem ali ne, mora vse rezultate hitrih antigenskih
testiranj v predpisani obliki posredovati v CRPP (in zagotoviti podatke mikrobiološkim
laboratorijem, da se s čim bolj kakovostnimi podatki v CRPP posredujejo tudi rezultati PCR
testov takoj po končnem izvidu preiskave).
Zavedamo se, da ste izvajalci zdravstvene dejavnosti v epidemiji že polno obremenjeni in se
vam za vaše dosedanje delo zahvaljujemo. Nujno je, da na način, opisan v dopisu zagotovimo
dostop sodelujočih v zdravstveni obravnavi pacientov do rezultatov testiranja, seznanitev
pacientov z rezultati testiranje in celovit pregled nad številom testov, deležem pozitivnih testov,
številom pozitivnih pacientov ter strukturo uporabljenih testov, kar nam omogoča celovitejše
spremljanje gibanja epidemije in učinkov ukrepov za njeno zamejitev. Nenazadnje je glede na
veljavne predpise strošek mikrobioloških preiskav povrnjen iz sredstev državnega proračuna,
kar pomeni tudi določene zaveze tudi glede spremljanja izvedbe testov.
Pri odgovoru na ta dopis, ki ga posredujte na gp.mz@gov.si, se obvezno sklicujte na številko
dopisa.

S spoštovanjem,

Marija Magajne
državna sekretarka

Priloge:
 Priloga 1: Seznam ključnih podatkov o rezultatih testiranja
 Priloga 2: Informacije o nacionalnem servisu za obveščanje
 Priloga 3: Predlog obvestila za paciente na vstopni točki

Vročiti:
 Zdravstveni domovi in bolnišnice – po elektronski pošti
 Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, imi.info@mf.uni-lj.si,
miroslav.petrovec@mf.uni-lj.si – po elektronski pošti
 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, info@nlzoh.si,
tjasa.zohar.cretnik@nlzoh.si – po elektronski pošti
 Ostali mikrobiološki laboratoriji – po elektronski pošti
 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, gp.mddsz@gov.si – po elektronski pošti
 Koordinatorji vstopnih točk za testiranje – po elektronski pošti
 Izvajalci HAGT testiranj, več naslovov – po elektronski pošti
 NIJZ, info@nijz.si – po elektronski pošti
 Programerske hiše – po elektronski pošti

