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Ljubljana, 10. 11. 2015 
 
MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI S 
PREDLOGOM PRAVILNIKA O POOBLASTILIH ZA OBDELAVO PODATKOV V 
CENTRALNEM REGISTRU PODATKOV O PACIENTIH (CRPP) 
 
 
 
1. Strokovni svet za družinsko medicino se strinja s trenutnim predlogom pravilnika o 

pooblastilih za obdelavo podatkov v CRPP glede pooblastil izbranega osebnega zdravnika za 
vpogled v dokumente bolnikov iz drugih zdravstvenih dejavnosti. 
 

2. Strokovni svet opozarja, da mora pooblastilo za vpogled v enaki meri veljati tudi za 
zdravnika družinske medicine, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika, in sicer v času 
tega nadomeščanja. 

 
3. Strokovni svet za družinsko medicino meni, da zdravnik družinske medicine, ki dežura, v 

času tega dežurstva potrebuje omejen dostop tudi do psihiatričnih izvidov, kadar je to 
potrebno za nadaljnjo obravnavo bolnika.  

 
                                        
 
                                                Za strokovni svet za DM 
                                                
                                                Prim. doc. dr. Davorina Petek, dr. med. 
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