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Slovenija nima izdelane strategije za vzpostavitev 
storitev hitro razvijajočega se področja zdravja na 
daljavo, med katerimi so tudi telemedicinske 
storitve. Posledica tega je, da ni ustreznih 
vzpodbud za razvijalce in uvajalce storitev, pa tudi 
ne vidnejših vlaganj na tem področju. V 
dokumentih, ki utemeljujejo razvoj storitev 
eZdravja v Sloveniji (eZdravje 2010 – Strategija 
informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 
2005-2010,1 Študija izvedljivosti projekta eZdravje2), 
je to področje omenjeno kot eno od izbranih za 
izvedbo pilotnega projekta (teleradiologija, 
celovita oskrba na daljavo),3 a sama strategija 
razvoja ni bila podana. Potreba po strategiji je bil 
eden od zaključkov konference Slovenskega 
društva za medicinsko informatiko (SDMI) o 
zdravju na daljavo in telemedicini na Ptuju v 
januarju 2010. 

Upravni odbor (UO) SDMI je na svoji seji dne 
24. 5. 2010 pooblastil svoja člana Draga Rudla in 
Marka Breskvarja, da pripravita Izhodišča za 
nacionalno strategijo zdravja na daljavo (telehealth), 
ki naj vključujejo tudi telemedicino. Imenovana 
sta k sodelovanju povabila več sodelavcev z 
različnih strokovnih področij. Pridružili so se Jožef 
Gašperšič (organizacija), Tina Vidjen (ekonomika 
v zdravstvu), Darja Ovijač (zdravstvena nega) in 
Jurij Tasič (merilniki in sistemi). Nekateri člani 
skupine imajo lastne izkušnje pri uvajanju 
telemedicine (Tasič, Breskvar) oziroma oskrbe na 
daljavo (telecare – Rudel). 

Člani skupine delujejo prostovoljsko. Do 
novembra 2011 so pripravili prvi osnutek Izhodišč 
in ga predstavili UO SDMI. V njem je podana 

analiza trenutnega stanja v Sloveniji in v tujini, 
ovire in potencialni vzpodbujevalni ukrepi, predlog 
strateške zasnove sistema storitev zdravja na 
daljavo, možni poslovni modeli in plačevanje 
storitev ter pravne in etične dileme. Dokument je 
še v izdelavi, pričakujemo pa, da bo osnutek 
dokončan v januarju 2012. Upravni odbor SDMI 
namerava dati dokument v strokovno razpravo ter 
nato usklajen dokument posredovati Ministrstvu 
za zdravje kot strokovni prispevek združenja SDMI 
k nastajanju nacionalne strategije za to področje. 

Pripravljalna skupina je dosegla tudi soglasje glede 
definicij osnovnih pojmov (telemedicina, zdravje 
na daljavo, oskrba na daljavo) ter določila obseg 
(scope), meje in odnose med področji. Predlog 
definicij je posredovala Odboru za zdravstveno-
informacijske standarde pri Ministrstvu za 
zdravstvo (OZIS), da jih potrdi in uvrsti v 
nacionalni medicinski slovar. 
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