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Poročilo o srečanju  
 

Kratko poročilo o 
spomladanskem 
strokovnem srečanju 
SDMI 2001 
 
Slovensko društvo za medicinsko informatiko je 
13.6.2001 v Gozd Martuljku organiziralo 
celodnevno strokovno srečanje na temo 
Telekomunikacije v zdravstvu.  

Namen srečanja je bil  javno opozoriti  na pereče 
probleme in potrebe, vezane na 
telekomunikacijsko infrastrukturo v zdravstvu, in 
predstaviti možne sistematične načine reševanja 
teh problemov in zadovoljitve potreb. S tem naj bi 
srečanje začrtalo smernice za kratkoročen in 
srednjeročen razvoj telekomunikacij v zdravstvu, 
še pred rešitvami, ki jih pripravlja Projekt 
upravljanja sistema zdravstvenega varstva v 
Sloveniji.  

Z udeležbo priznanih predavateljev z vseh ključnih 
področij uporabnikov (od osnovnega zdravstva do 
bolnic) in načrtovalcev ter ponudnikov 
telekomunikacijskih storitev v zdravstvu 
(ministrstvo za informacijsko družbo, center vlade 
za informatiko) je srečanje dalo širok pogled na 
aktualno problematiko in možne smeri reševanja. 
Nekaj prispevkov je bilo izobraževalne narave in so 
pripomogli k spoznavanju novih tehnologij in 
poudarjanju pomena varovanja podatkov pri 
elektronskem poslovanju. 

130 udeležencev strokovnega srečanja priča o 
zanimivosti in aktualnosti obravnavanih tem. 

Zaključki srečanja so bili naslednji. 

Splošne ugotovitve srečanja: 

- Informatika je pomembna dejavnost, ki nudi 
podporo strokovnemu delu in odločanju v 

zdravstvu. Telekomunikacije so ključna 
infrastruktura za razmah elektronskega 
poslovanja v zdravstvu. 

- Uspešnost medicinske informatike je odvisna 
od učinkovitega medresorskega sodelovanja - 
potrebna je koordinacija razvojnih aktivnosti. 

- Izobraževanje o informacijski tehnologiji mora 
biti sestavni del neprekinjenega strokovnega 
izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev. 

- Zagotoviti je treba ustrezno mesto in vlogo 
informatikov v zdravstvu. 

Potrebe zdravstva na področju telekomunikacij: 

- Zagotoviti ustrezno telekomunikacijsko 
infrastrukturo za: 

- elektronske storitve za uporabnike 
zdravstvenih storitev; 

- boljše komuniciranje med številnimi 
subjekti v zdravstvu; 

- uporabo virov informacij in znanja v 
svetovnem spletu. 

- Varnost podatkov je pomembna zahteva 

- Zagotoviti je potrebno organiziran pristop 
k pridobivanju digitalnih potrdil. 

Rešitve: 

- Precej infrastrukture je že vzpostavljene, 
razširiti je treba njeno uporabo, izbrati pravo 
opremo za  prave rešitve: 

- HKOM, SIGOV-CA; 
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- ZZZS - infrastruktura SST-jev in 
profesionalnih kartic; 

- ARNES, SI-CERT. 

Predlogi srečanja: 

- Koordiniranje aktivnosti za premoščanje 
aktualnih problemov telekomunikacij 
(informatike) v zdravstvu: 

- preživeti in se normalno razvijati do 
uvajanja rešitev projekta RUSZV; 

- pod okriljem Ministrstva za zdravje, 
usmeritve stroke (Ministrstvo za 
inf.družbo); 

- upravljanje s pobudami, priprava in 
izvedba enotnih projektov. 

- Usklajeno delovanje tega programa in 
projekta RUSZV. 
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