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Zap. št.

Register raka

Naziv zbirke
podatkov

Zdravljenje: izvajalec zdravstvene
dejavnosti, namen, vrsta in
kakovost vseh vrst zdravljenja
(primarno, napredovanje bolezni,

Obdelovanje podatkov o incidenci in
preživetju bolnikov z rakom.
Spremljanje, načrtovanje in
vrednotenje onkološkega varstva,
podlaga za epidemiološke in klinične
raziskave.

Namen

Upravljavec
analizira podatke,
pripravlja in
objavlja obdobna
poročila najmanj
enkrat na leto.

Poročila

V zbirko Register raka
štirikrat na leto, posredno
(preko eZdravja) ali
neposredno pošilja tudi
ZZZS, in sicer iz Evidence
o zavarovanih osebah

V zbirko Register raka
pošiljajo za vsebino zbirke
relevantne podatke še:
CRP, Register prostorskih
enot RS, Register testiranih
oseb iz družin,
obremenjenih z dednim
rakom, Zdravniško poročilo
o umrli osebi, Evidenca
osnovnega zdravstvenega
varstva, Evidenca o
boleznih in stanjih,
ugotovljenih v specialistično
ambulantni dejavnosti,
Evidenca bolezni, ki
zahtevajo zdravljenje v
bolnišnici, Evidenca
začasne in trajne
odsotnosti z dela zaradi
bolezni, poškodb, nege,
spremstva in drugih
vzrokov, Register poklicnih
bolezni, sumov na poklicne
bolezni in bolezni v zvezi z
delom, Register ZORA,
Register DORA, Register
Svit, zbirke eZdravja,
CRPP, eRecept ter
eNapotnica in eNaročilo.

Podatke sprotno pošiljajo
JZZ ter druge pravne in
fizične osebe, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost, ne
glede na koncesijo.

Kdo mora dati podatke
in kdaj
Onkološki
inštitut Ljubljana

Upravljavec
zbirke
Podatke se
posreduje v
zbirko
neposredno v
elektronski
obliki ali na
papirju v
dogovorjenem
standardnem
zapisu ali pa jih
upravljavec
pridobi pri JZZ
in drugih
pravnih in
fizičnih
osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost, ne
glede na
koncesijo.
Upravljavec
lahko za zbirko
relevantne
podatke
pridobiva tudi
iz vseh zbirk,
navedenih v
šestem stolpcu
ali s povezavo
z zbirkami
eZdravja:
CRPP,
eRecept ter
eNapotnica in
eNaročilo na
podlagi
povezovalnega
znaka EMŠO
ali ZZZS
številke

Način dajanja
podatkov
Trajno«.

Čas hranjenja
podatkov

Št.

Presejalni in diagnostični
postopki: način ugotovitve in
zamejitve bolezni ter njenega
napredovanja.

Bolezen: mesto raka, histološka
vrsta, razširjenost bolezni,
tumorski označevalci in vse druge
značilnosti, ki opredeljujejo
specifiko bolezni, mejniki v poteku
bolezni.

Podatki o osebnem zdravniku:
osebno ime, številka
zdravstvenega delavca, ZZZS
številka osebnega zdravnika ter
naziv, številka izvajalca, ZZZS
številka in naslov izvajalca
zdravstvene dejavnosti osebnega
zdravnika.

Osebni podatki o pacientu:
osebno ime, rojstni priimek,
EMŠO, ZZZS številka
zdravstvenega zavarovanja, spol,
datum rojstva, CRP spremembe
(generalni status, datum, tip in
grupa dogodka), stalno in začasno
prebivališče, podatki o prejšnji in
trenutni zaposlitvi, izobrazba,
zakonski stan, podatki o smrti in
obdukciji, podatki iz družinske in
osebne anamneze ter etiološki
dejavniki, ki so ali bi lahko bili
povezani s pojavljanjem raka.

Vsebina

– zaporedna številka NIJZ 25 spremeni tako, da se glasi:
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Identifikacija poročevalca
oziroma vira podatkov: naziv,
naslov bolnice, oddelka in
pododdelka ter številka izvajalca in
ZZZS številka izvajalca
zdravstvene dejavnosti oziroma
laboratorija, kjer so bile opravljene
presejalne in diagnostične
preiskave. Osebno ime, številka
zdravstvenega delavca, ZZZS
številka lečečega zdravnika.

podporno, paliativno), zgodnje in
pozne posledice zdravljenja.

zavarovane
osebe.

4638 /
Št.

Upravičenci do podatkov
zbirke so: Register
testiranih oseb iz družin,
obremenjenih z dednim
rakom, Register ZORA,
Register DORA, Register
Svit.

obveznega zdravstvenega
zavarovanja podatke o
ZZZS številki
zdravstvenega
zavarovanja, o osebnem
zdravniku (osebno ime,
ZZZS številka izbranega
osebnega zdravnika, ZZZS
številka ter naziv in naslov
izvajalca oziroma
zdravstvene ustanove
oziroma druge ustanove, v
kateri dela izbrani osebni
zdravnik), številka
zdravstvenega delavca in
izvajalca.
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