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Opredelitev telemedicine (WHO)

� Uporaba informacijske tehnologije za zdravstvene 
storitve (diagnosticiranje, zdravljenje, 
preprečevanje, raziskave, evalvacijo, 
izobraževanje,…)

� Ključni dejavnik je razdalja

� Namen je izboljšanje zdravja posameznika ali 
skupnosti



Nacionalni projekt eZdravje

� Projekt je do konca leta 2015 delno financirala 
Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. 

� Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva je s 1. decembrom 2015 
izvajanje aktivnosti eZdravja prevzel Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, financiranje pa 
Ministrstvo za zdravje. 



eRecept

� Elektronsko predpisovanje 
zdravil se zaradi številnih 
prednosti pospešeno uvaja 
v mnogih razvitih državah 

� nadomešča ročno 
predpisovanje zdravil, ki 
je znan vir napak pri 
uporabi zdravil. 



eRecept

� Namen: večja preglednost in varnost 
predpisovanja zdravil.

� Omogoča: izdelavo elektronskega recepta, s 
katerim zdravnik predpiše zdravilo, ki ga pacient 
prevzame v katerikoli lekarni. Na izbiro so 
zdravila iz centralne baze zdravil ali predpis 
magistralnega zdravila po recepturi.



Prednosti eRecepta

� zdravnik lahko pregleda lahko vsa pacientova predpisana 
in izdana zdravila

� ponovitev predpisa zdravil se lahko hitro izbere s seznama 
stalne terapije

� preverjanje neželenih interakcij med zdravili 

� opozorila na ponovitev učinkovin

� preverjanje ustreznosti zdravil glede morebitnih 
kontraindikacij oziroma drugih okoliščin



Prednosti eRecepta

� elektronski dostop do navodila za uporabo zdravila in do 
dokumenta z glavnimi značilnostmi zdravila

� podpis za celoten paket s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom 

� v določenih primerih predpisovanje zdravila „na daljavo“

� pregled nad statusi pacientovih receptov

� preverjanje, če je pacient zdravilo že prevzel

� čitljivost



Slabosti eRecepta

� Psihosocialni vpilv



Slabosti eRecepta

� Napačen vnos

� Počasen prenos podatkov

� Slaba programska podpora

� Akutna stanja

� Predpis magistralnih zdravil

� Predpis na daljavo



Zaključki

� Uvedba eRecepta pomeni pomembno spremembo v načinu 
dela izvajalcev zdravstvene oskrbe.

� Čas je, da se poslovimo od papirnatega poslovanja in 
preidemo na elektronske rešitve. 

� Prednosti pri izmenjavi informacij in pri obravnavi 
kroničnih bolnikov, ki prejemajo več zdravil hkrati.

� Potrebno popravki, predvsem v smislu poenostavitve  
postopkov in boljše tehnične podpore. 



Zaključki

� Izvajalci in bolniki bodo potrebovali še nekaj časa, da 
bodo spoznali vse pasti  eRecepta in načine, kako se jim 
izogniti.

� Nobena tehnološka rešitev ne more nadomestiti pristnega 
človeškega stika.

� V nadaljevanju projekta eZdravje dela ne smemo 
prepustiti samo računalničarjem in administrativnim 
vodjem, ampak moramo aktivno sodelovati tudi izvajalci, 
saj smo mi tisti, ki najbolje vemo, kaj potrebujemo, da 
bomo lahko delali dobro in strokovno.



Hvala za pozornost!


