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Датум: 10.02.2021. године
Здравственим установама

Предмет: Имплементација ИЗИС-а, доставља се информација
Поштовани,
Фонд здравственог осигурања Републике Српске је у процесу имплементације
Интегрисаног здравственог информационог система Републике Српске ( у даљем тексту
ИЗИС). Ријеч је о једном од најсложенијих и најкомплекснијих пројеката у области
информационих технологија који се спроводи у Републици Српској у протеклих неколико
година. Пројекат би требао значајно да унаприједи здравствени систем, учини га
квалитетнијим и ефикаснијим и да донесе значајне финансијске уштеде за здравствени
систем Републике Српске.
Овим пројектом ће се извршити повезивање здравствених установа различитих нивоа у
један јединствен систем, који ће при томе омогућити размјену медицинских података
пацијената уз формирање јединственог електронског здравственог картона за сваког
становника Републике Српске. Изузев наведеног, пројекат предвиђа увођење неких нових
компоненти као што су електронске упутнице, електронски рецепти те електронске
картице осигураних лица и здравствених радника, са напоменом да је пројектом
обезбијеђено да прва картица за све осигуранике Фонда буде бесплатна.
За све јавне здравствене установе које су се изјасниле да ће користити апликације ИЗИС-а,
обезбјеђене су адекватне апликације, као и 3000 рачунара које ће здравствене установе
такође добити. Како ће даље одржавање система и нових апликација ИЗИС-а бити у
надлежности Фонда, ове установе више неће морати плаћати одржавање информационог
система, те сматрамо да је ово директна уштеда здравственим установама.
Неке од јавних здравствених установа су се изјасниле да желе да задрже постојећи
информациони систем, али ће и оне бити у обавези да се интегришу са ИЗИС-ом, уз
обавезно прилагођавање свог постојећег информационог система.
Фонд здравственог осигурања ће у 2021.-ој години, кроз уговоре обавезати
здравствене установе да размјењују податке са ИЗИС-ом, те да учествују у његовој
имплементацији.
У овој години, након имплементације у референтном окружењу ( Болница Градишка,
Домови здравља Градишка, Србац и Козарска Дубица), предвиђена је интеграција и
преосталих здравствених установа. Оперативни план имплементације преосталих јавних
здравствених установа је дат у прилогу.
Активности на имплементацији система у преосталим јавним здравственим установама
подијељене су у неколико група те подразумијевају:
-

Комуникационо увезивање здравствене установе;
Испоруку рачунара и читача картица;
Испоруку картица здравствених радника и осигураника;
Предпродукциону обуку корисника;
Пуштање у рад система.
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Тренутно, наведене активности су, дјелимично или у потпуности спроведене у укупно
седам регија: Бијељина, Зворник, Требиње, Фоча, Приједор, те дио бањалучке регије
(здравствене установе у општинама Мркоњић Град, Шипово, Рибник и Дринић).
Преостале регије за имплементацију су: Источно Сарајево, Добој, преостали дио регије
Бања Лука.
Јавне здравствене установе које су се изјасниле да ће користити апликације ИЗИС-а
су дужне да:
-

-

-

обезбиједе приступ тимовима имплементатора и Фонда здравственог осигурања;
обезбиједе податке о: организационој структури ( списак служби, одјељења и сл.),
корисницима система ( списак здравствених радника), распореду нове опреме по
корисницима;
обавеза подешавања и распореда опреме за сваког корисника;
именују контакт особу – администратора ( у најбољем случају особа са техничким знањем)
испред своје установе;
именују кључне кориснике – здравствене раднике, који ће учествовати у процесу
тестирања функционалности система и потврдити његову исправност, који ће
верификовати миграцију података и учествовати у пуштању система у продукциони рад;
обезбиједе присуство што већег броја здравствених радника предпродукционим обукама;
учествују у потписивању Споразума о приступу подацима путем апликација;
учествују у потписивању записника ( о пријему рачунарске опреме, извршеним обукама, о
продукционом пуштању у рад и сл.);
проактивним приступом и позитивним промовисањем ИЗИС-а створе предуслове да се
активности имплементације ИЗИС-а одвијају у роковима који су дефинисани у
оперативном плану.

Јавне здравствене установе које задржавају своје информационе системе су дужне
да:
- прилагоде своје информационе системе електронским сервисима ИЗИС-а;
- обезбиједе контакт особу за праћење имплементације и тестирања сервиса, као и
-

континуирану контролу сервиса у фази продукционог рада;
обезбиједе кључне кориснике здравствене струке који ће учествовати у процесу
верификације миграције података;
обезбиједе учешће у потписивању Споразума о приступу подацима путем сервиса;
обезбиједе имплементацију размјене података у роковима који су дефинисани у
оперативном плану.

Здравствене установе апотеке су дужне да:
-

упуте захтјев за размјену података о издатим рецептима;

прилагоде своје информационе системе електронским сервисима ИЗИС-а;
прилагоде своју мрежну структуру за приступ електронским сервисима ИЗИС-а ( у случају
да није централизована обрада );
oбезбиједе читаче електронских здравственик картица;
обезбиједе електронске сервисе за размјену података о издатим рецептима, који су
генерисани у њиховим информационим системима;
контакт особу за праћење имплементације и тестирања сервиса;
учешће у потписивању Споразума о приступу подацима путем сервиса;
обезбиједе имплементацију размјене података у роковима који су дефинисани у
оперативном плану.
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Приватне здравствене установе ће се такође у наредном периоду укључивати у
систем ИЗИС-а, прилагођавајући своје информационе системе за размјену података
са ИЗИС-ом, путем електронских сервиса.
Више информација о имплементацији ИЗИС-а, као и о техничким предусловима и
захтјевима за интеграцију у систем ИЗИС-а, можете наћи на web страницама
https://www.zdravstvo-srpske.org/integrisani-zdravstveni-informacioni-sistem.html
или
https://izis.org.
Све горе наведено вам достављамо као информацију, уз молбу да се у наредном периоду
обезбиједи подршка и ангажовање здравствених установа у активностима
имплементације ИЗИС-а, а све у циљу успјешне реализације овог веома значајног
пројекта.
Прилог: оперативни план имплементације ИЗИС-а

С поштовањем,

Пројект менаџер:

Извршни директор за ИТ
и опште послове :

Дејан Стојаковић, дипл.инж.ел.

Драгана Родић, дипл.инж.ел.
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