1. Naziv institucije:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
2. Naziv zbirke podatkov:
Recepti
3. Področje (šifrant):
Zdravje.
4. Opis vsebine:
Namen zbirke podatkov je spremljanje in analiziranje ambulantnega predpisovanja zdravil na recepte
izdanih v lekarnah z namenom obvladovanja izdatkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za zdravila.
Podatki o predpisanih zdravilih se črpajo iz receptnih obrazcev (Obr. Rp/02) in naročilnic, ki jih lekarne
pošiljajo najmanj enkrat mesečno (oziroma v pogodbeno določenih rokih med ZZZS in lekarnami) na
ZZZS v elektronski obliki. Računalniško podporo vodenju zbirke receptov izvaja ZZZS.
5. Pravne podlage:
Zbirka podatkov temelji na 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC):
Izdatki za zdravila
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:
Republika Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant):
Dostop do zbirke je omejen in ga določi Nacionalni inštitut za javno zdravje kot upravljavec izvorne
evidence porabe zdravil izdanih na recept. ZZZS pa omogoča prost dostop do finančno zavarovalniških
analiz, ki jih obdobno pripravlja in javno objavlja na svojih spletnih straneh, v publikaciji "Podatki o
obveznem zdravstvenem zavarovanju" in v Poslovnem poročilu ZZZS.
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:
Do podatkov, ki niso dostopni na spletni strani, se dostopa na podlagi predpisov o dostopu do informacij
javnega značaja, če gre za informacije javnega značaja, pogoji za dostop do drugih podatkov, ki niso
informacije javnega značaja, pa so opredeljeni v ZZZS "Navodilu o načinu in postopkih posredovanja
osebnih in drugih podatkov".
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:
Pogoji niso znani.
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:

analize in podatki v statistični publikaciji "Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju" na
naslovu: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/pod_OZZ?OpenView

-
trendi in podatki v letnem poslovnem poročilu ZZZS na naslovu:
http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/poslovno_porocilo_slo?OpenView&count=1000


podatki o letni porabi na naslovu:

https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/zdravila_in_zivila_za_posebne_zdravstvene_namene/podatki
_o_porabi_zdravil/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJNDF093Y39DTwt3MJcDDyDnD183by9
jA0CDYEKIoEKzAx8HT08DQw9LEy8HA08Tc18TM1NLY0MDAwJ6ffSj0rPyU8CWhWuH4VfsRFUAT7Lw
AoMcABHA30_j_zcVP2C3IjKYE9dRwBz0b4C/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzQxRUlHM08wST
g4UzEwQTJCNzZMT0UwODQw/
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
/
13. Datum nastanka:
Aplikacija je bila razvita v okviru skupnega projekta organizacij, ki so bile predhodnice ZZZS in NIJZ v letu
1973. Posodobljena je bila leta 2008 in 2013.

14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):
Stalno
15. Oblika zapisa:
Relacijska baza
16. Jezik zapisa:
Podatki so zapisani v slovenskem jeziku in po metodologiji relacijskih in objektnih baz podatkov.
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma
podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:
Povezava z drugimi evidencami: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (upravljavec: Nacionalni
inštitut za javno zdravje).

18. Odgovorna oseba:










Ksenija Oman,
Majda Povše,
Nataša Jakša,
Alenka Marič-Cevzar,
Vitoslava Samaluk,
Svetlana Savarin,
Rozeta Hafner,
Jurij Fürst,
Jure Mikolič,

e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS).

