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CILJ PROJEKTA

•Olajšati in izboljšati obravnavo pacienta na obeh ravneh; zdravnik bo imel vpogled v obravnavo pacienta na primarni/sekundarn i ravni ali v drugi 
ambulanti v regiji

•Poenoteno zbiranje podatkov / takojšen vpogled v zbrane podatke in pridružene bolezni ter zaplete

•Možna  analiza podatkov

•Vpogled v obravnavo/ strukturirano edukacijo drugih članov tima ( sestra v referenčni ambulanti , kasneje vključitev CKZ)

•Odpraviti podvajanje laboratorijskih in drugih preiskav  ter napotitev

•Znižati stroške zdravljenja sladkornih pacientov

•Pacientu  z uporabo IT tehnologije olajšati dostopnost do zdravnikovega mnenja (aplikacija doZdravnika.si)

•Diabetični e-karton se bo nahajal že znotraj obstoječega informacijskega sistema BIRPIS21 ter bo odprt tudi za ostale informacijske sisteme po 
dogovoru.



- posodobljena in usklajena vsebina posameznih oken kot del diabetičnega e-kartona
- po tehnični umestitvi  testiranje delovanja diabetičnega e-kartona , nato implementacija v  zdravstvenih 
ustanovah:  

Splošna  bolnišnica Murska Sobota, Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zdravstveni dom Ljutomer, Zdravstveni 
dom Lendava, Splošna bolnišnica Celje, Bolnišnica Topolšica, Zdravstveni dom Nazarje
-po potrebi dopolnitve in prilagoditve po meri uporabnika
- eno leto po implementaciji diabetičnega e-kartona evaluacija projekta, analiza uporabnosti diabetičnega e-
kartona ter izidov vezanih na obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo.



Vključevanje bolnikov - pridobivanje soglasja



eKARTON

Brez barve: Podatki niso zabeleženi

Zelena: Ni tveganja

Oranžna: Tveganje

Rdeča: Škodljivo

MM.DD.YYYY
:

Poleg obarvane ikone je tudi datum kdaj je bil podatek 
nazadnje zabeležen





Doprinos projekta za obvladovanje sladkorne 
bolezni v obdobju 2020-2030

-omogoča usklajeno  oskrbo in vpogled v oskrbo med ravnmi 
zdravstvenega varstva in znotraj zdravstvenega tima
-omogoča analizo oskrbe in  na podlagi tega je možno narediti 
nasvete za izboljšavo v oskrbi z vertikalnim in horizontalnim 
povezovanjem 
-končni doprinos - zmanjšati zaplete in umrljivost  zaradi 
sladkorne bolezni
-ne nadomesti pomanjkljivosti nekaterih regij glede nedostopnosti  
in oddaljenosti do oskrbe na nivoju specialistične diabetološke
dejavnosti, lahko je v pomoč pri širjenju mreže



• Diabetični eKarton: Naslednji projekt v nizu 
projektov eZdravje?


