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Predstojniki klinik in oddelkov s programom endoprotetike
Zadeva: Zbirka Register endoprotetike 1. 1. 2019
Spoštovani predstojniki klinik in oddelkov bolnišnic, kjer se izvaja program endoprotetike kolčnih in
kolenskih sklepov!
S 1. 1. 2019 se začnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Zakona o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva ZZPPZ-B, v katerem je tudi nova zbirka NIJZ 53.1 Register endoprotetike.
Upravljavec zbirke Ortopedska bolnišnica Valdoltra (OBV) je torej z novim letom 2019 dolžan zbirati
podatke, ki so navedeni v Prilogi zakona, izvajalci, ki opravljajo dejavnost artroplastike kolkov in kolen
pa so dolžni podatke posredovati v OBV.
Naprošam vas, da za vašo ustanovo imenujete kontaktno osebo, s katero bomo lahko dogovorili in
usklajevali podrobnosti glede Registra endoprotetike. Ime izbrane osebe sporočite prosim na
vesna.levasic@ob-valdoltra.si
Za pripravo ustrezne informacijske rešitve bomo v nadaljevanju potrebovali nekaj osnovnih podatkov
glede informacijskih sistemov in evidentiranja materialov v vaši ustanovi. Za začetek pa prosimo za
naslednje podatke:
1. Koliko artroplastik kolka in kolena ste naredili v letu 2017 (če je možno, ločeno primarne in
revizije)?
2. Ali uporabljate program Birpis21? Če da, kateri vzdrževalni paket ste sklenili z dobaviteljem?
3. Ali vodite porabo materiala za tovrstne operacije v elektronski obliki? Če da, ali evidentirate
porabo materiala za tovrstne operacije na pacienta?
Poleg tega prosimo, da starih obrazcev registra iz leta 2010 NE pošiljate več na NIJZ. Kot rečeno,
bomo zbiranje z novimi obrazci pričeli s 1. 1. 2019 v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Več si lahko
preberete na
https://www.ob-valdoltra.si/sl/raziskovalna-dejavnost/register-endoprotetike-slovenije
O načinu zbiranja boste pravočasno obveščeni. Prosim za odgovore do 8.11.2018, da lahko
načrtujemo nadaljnje aktivnosti.
S spoštovanjem,
Vesna Levašič, dr. med.
Register endoprotetike Slovenije (RES)
The National Arthroplasty Registry of Slovenia
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