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Poročilo o projektu  
 

Društvo SDMI, projekt 
WIDENET in 
PROREC.SI: 
Elektronski 
zdravstveni zapis 
 
Slovensko društvo za medicinsko informatiko 
(SDMI) aktivno sodeluje v projektu WIDENET, v 
enem izmed projektov Petega okvirnega programa 
Evropske unije s področja zdravstvene informatike. 
Člani društva, ki prihajajo iz različnih delovnih 
sredin, si prizadevajo za ustanovitev centra 
PROREC, ustanove, ki bo omogočala izmenjavo in 
primerjavo različnih elektronskih zdravstvenih 
zapisov po Sloveniji ter širše po Evropi, pri tem pa 
se bo prek osrednje institucije EUROREC 
Institute povezovala z drugimi nacionalnimi 
PROREC centri. 

V Sloveniji smo na področju medicinske 
informatike dosegli zavidljive rezultate upoštevajoč 
podatek, da kar 90 odstotkov zdravnikov na 
primarni ravni uporablja računalnik pri svojem 
vsakodnevnem delu. Večina od njih je 
priključenih v računalniško omrežje in internet. V 
vseh slovenskih bolnišnicah se nahaja 
informacijski sistem, ki omogoča sprejem in 
razporejanje bolnikov, izdelavo medicinske 
dokumentacije, statistiko in obračun storitev. 
Seveda ne smemo pozabiti na kartico 
zdravstvenega zavarovanja, ki za svoje delovanje 
uporablja najsodobnejša tehnološka spoznanja. 

Projekt WIDENET je delno financiran iz sredstev 
Evropske skupnosti. Uradno se je pričel z 
decembrom  2000 in bo trajal tri leta. Sodeluje 
devet udeležencev iz devetih evropskih držav, 
sedmih polnopravnih in dveh pridruženih članic 
Unije. Eden izmed udeležencev je tudi SDMI. 
Temeljni cilj projekta WIDENET predstavlja 
promocija vseobsežnih, medsebojno povezljivih in 

varnih elektronskih zdravstvenih zapisov (EZZ). 
To bo doseženo z ustanavljanjem nacionalnih 
centrov PROREC, ki se bodo povezovali v 
mednarodno mrežo PROREC centrov s 
centralnim inštitutom EUROREC. Projekt ima 
zelo dobre možnosti za uspeh, saj se naslanja na 
izkušnje iz istoimenskega projekta Četrtega 
okvirnega programa evropske komisije, ko je bil 
kot najbolj kvaliteten ustanovljen tak center v 
Belgiji, ki samostojno in zelo uspešno deluje že več 
let. 

Večina slovenskih proizvajalcev programske 
opreme za potrebe informatike v zdravstvu in 
izvajalcev zdravstvenega varstva se tudi strinja, da 
je potrebno ustanoviti neko organizacijo, ki bi 
koordinirala aktivnosti v zvezi z EZZ. Izredno 
pomembno je, da se formalni organizaciji pridružijo 
tudi drugi – predvsem seveda ministrstvo za 
zdravstvo, zdravniška zbornica, zbornica 
zdravstvene nege in ne nazadnje tudi ZZZS, s 
čimer bi dosegli tripartitno sestavo članov 
organizacije (izvajalci, državne institucije, 
proizvajalci). 

Poleg ustanovitve nacionalnega PROREC centra – 
PROREC.SI – je v projektu WIDENET še več 
drugih aktivnosti. Najprej je to identifikacija vseh 
ključnih oseb in organizacij na področju 
medicinske informatike v Sloveniji. Sledi 
povezovanje teh ključnih oseb oziroma organizacij 
z vsemi ostalimi, ki v povezovanju v PROREC.SI 
vidijo svojo dobrobit. Definirani bodo podatkovni 
nabori in hkrati bodo skušali doseči soglasje v zvezi 
z nekaterimi še nedorečenimi in bistvenimi 



Informatica Medica Slovenica 2002; 7(1) 49 

vprašanji s področja medicinske informatike. 
Vzpostavljena bo povezava med strokovnjaki 
zdravniške zbornice in zbornice zdravstvene nege. 
Postavljena bo informativna internetna stran 
PROREC.SI. V zvezi z EZZ bo pripravljenih več 
seminarjev ter vsakoletna letna konferenca. 
Posebna delovna skupina se bo ukvarjala s 
standardizacijo in postavitvijo slovenskih 
standardov za elektronski zdravstveni zapis v 
skladu s standardi, kot jih predlaga evropski 
standardizacijski organ (CEN). In kot že rečeno, 
PROREC.SI se bo povezoval z ostalimi PROREC 
centri v skupno PROREC mrežo, ki jo bo vodil 
EUROREC Institute. 

Za zaključek je treba poudariti popolno 
neodvisnost centra PROREC.SI od kateregakoli 
izmed sodelujočih. Poslanstvo nacionalnega centra 
je v zadovoljevanju potreb vseh, ki potrebujejo 
elektronski zdravstveni zapis (EZZ). Ta naloga je 
seveda težja od zadovoljevanja potreb posameznih 
subjektov. To se izkaže še posebej takrat, ko pride 
do konflikta interesov. Interesi ponudnikov 
opreme se razlikujejo od interesov porabnikov. 
Konflikt je v primernosti cene. Podoben konflikt 
se lahko pojavi tudi na relaciji med uporabniki in 
vladnimi organizacijami. Nacionalni center bo v 

vsakem takem centru posredoval in skušal 
pomagati pri doseganju za vse primerne odločitve. 

PROREC.SI bo nudil storitve tako svojim članom 
kakor tudi nečlanom. Pri tem je seveda jasno, da 
bodo imeli člani dostop do večjega obsega storitev, 
vendar pa bo to določeno tako, da delovanje 
organizacije ne bo odvisno od morebiti omejenega 
števila članov, do česar lahko pride predvsem na 
začetku delovanja. 

PROREC.SI bo formalno ustanovljen v času 
pomladanskega srečanja SDMI na Bledu, v prvi 
polovici aprila 2002; posvečeno bo problematiki 
Elektronskih zdravstvenih zapisov. V okviru 
srečanja bo tudi sestanek konzorcija projekta 
WIDENET, kjer sodeluje nekaj vidnih evropskih 
strokovnjakov s področja zdravstvene informatike 
oziroma EZZ. V okviru predavanj bodo podali 
svoja videnja in izkušnje z EZZ, kar bo srečanju 
dalo resnično evropski pečat. 
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