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ZADEVA: Dostop do rezultatov testiranja COVID-19 na kartici zdravstvenega zavarovanja

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je bila s strani svojih članov obveščena, da 
nimajo dostopa do podatkov o morebitnem testiranju pacienta na COVID-19 oz. imajo dostop le 
izbrani osebni zdravniki skozi CRPP – pod pogojem, da je bil izvid testiranja zabeležen. 

Zdravniška zbornica predlaga, da bi se omogočil dostop do tega podatka vsem zdravnikom in 
zobozdravnikom, ki prihajajo v stik s pacienti. Dejstvo je, da so rezultati testa poslani zdravniku, ki 
jih je naročil, to pa ni vedno izbrani zdravnik. 

Čeprav zdravniki in zobozdravniki upoštevajo priporočila o uporabi osebne varovalne opreme (v 
nadaljevanju: OVO), nimamo nobenih podatkov o tem, koliko zdravnikov je bilo okuženih na 
delovnem mestu, niti ni analize o tem, ali so okuženi zdravniki uporabljali OVO na pravilen način.

Zaradi pomankanja informacij o stiku z okuženimi pacienti zdravniki lahko ogrožajo druge 
paciente, kar po mnenju zbornice krši pacientovo pravico do varne zdravstvene obravnave, ki jo 
zagotavlja 11. člen Zakona o pacientovih pravicah. Nadalje je ogroženo tudi zdravje in življenje 
samih zdravnikov ter javno zdravje, saj zdravnik lahko nevede razširi okužbo s COVID-19 na večje 
število ljudi, s čimer je ogrožena stabilnost zdravstvenega sistema.

Če pacient, okužen s COVID-19, teh podatkov zdravniku ne posreduje, je potreben drug način 
njegove seznanitve, na primer z dostopom preko kartice obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Iz navedenih razlogov zbornica Vladi RS predlaga, da z vzpostavitvijo ustreznih normativnih in 
tehničnih ukrepov zagotovi zdravnikom in zobozdravnikom  dostop do podatkov:

- o morebitnem datumu testiranja na COVID-19;
- o rezultatih opravljenega testiranja na COVID-19.

Zaradi drastičnega slabšanja epidemiološke slike v Sloveniji ter vse pogostejšega neposredovanja 
informacij o okužbi s COVID-19 s strani pacientov, vas prosimo, da nemudoma sprožite postopke 
in poskrbite za  vzpostavitev ustrezne baze podatkov o izvedenih testih na COVID-19 in njihovih 
rezultatih ter zagotovite dostopnost podatkov iz te baze vsem pooblaščenim zdravstvenim 
delavcem.
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Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti:
 Vlada RS, gp.gs@gov.si;
 Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si;
 ZZZS, DI@zzzs.si;
 NIJZ, Info@nijz.si.
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