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Bilten SDMI 

Pregled opravljenih 
pogovorov o 
dokumentu SDMI 
"Izhodišča za 
nacionalno strategijo 
zdravja na daljavo" z 
nekaterimi ključnimi 
deležniki v zdravstvu 

Drago Rudel, Ivan Eržen

V obdobju od julija do novembra letošnjega leta 
sta Drago Rudel in Ivan Eržen opravila 12 
pogovorov o izhodiščih za nacionalno strategijo 
zdravja na daljavo (ZnD), ki jih je pripravilo 
SDMI. V spodnji tabeli je prikazan njihov 
povzetek. Podporo predstavljenemu dokumentu so 
izrazile naslednje institucije oziroma organizacije: 

 Ministrstvo za zdravje RS (MZ), 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport – Direktorat za informacijsko družbo 
(MIZKŠ-DID), 

 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS), 

 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 
(ZdZZ), 

 Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), 

 Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS), 

 Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica-
Zveza) 

 Vzajemna d.v.z., 

 Zavod za transfuzijsko medicino (ZTM), 

 predsednica Odbora za zdravstvo Državnega 
zbora RS.
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Datum Naziv organizacije Sogovorniki Predstavnik 
SDMI 

Opombe 

23.11.2012 Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije, 
Posvet poslovodnih 
delavcev javnih 
zdravstvenih zavodov 

okoli 100 članov ZdZZ Drago Rudel Predstavitev dokumenta z 
demonstracijo priprave 
izobraževalnih multimedijskih vsebin 
za zdravje. Uvedba storitev je 
nujnost. 

18.10.2012 Kongres SDMI MI'2012 
– okrogla miza z gosti 

Lejla Hercegovac – DZ RS, 
Ivan Gracar – Adriatic-
Slovenica, Mirjana Kregar - 
ZZZS, Metod Mezeg - ZdZZ, 
Franc Dolenc-
ISTAG&APEK 

Drago Rudel Udeleženci so izrazili podporo 
dokumentu ZnD. Za razvoj storitev 
je potrebno sodelovanje vseh 
deležnikov. Institucije gostov nimajo 
velikih možnosti za odločilno vlogo. 
Ključni akter mora biti MZ, ki se 
okrogle mize ni udeležilo. 

16.10.2012 Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije 

člani Komisije za 
informacijske sisteme pri 
ZdZZ 

Drago Rudel Predstavitev dokumenta ZnD z 
razpravo. Zavedanje o novih 
storitvah v ZO je pomanjkljivo. 
Potrebna je promocija. 

10.10.2012 Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije 

Metod Mezeg, Sara Rozman Ivan Eržen, 
Drago Rudel 

ZdZZ podpira prizadevanja SDMI 
pri pripravi dokumenta ZnD. 

10.10.2012 Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

Samo Fakin – gen. direktor, 
Tomaž Marčun, Boris 
Kramberger 

Ivan Eržen, 
Drago Rudel 

Direktor vidi pozitivne finančne 
učinke storitev ZnD. Podpira 
prizadevanja SDMI pri pripravi 
dokumenta ZnD. Podprl bo predlog 
Telekap. Strateški investicijski fond 
ZZZS za storitve ZnD je v 
prerazporejanju porabe sredstev. 

3.10.2012 Zavod za transfuzijsko 
medicino 

Igor Velušček – direktor, 
Marko Breskvar - vodja 
telemedicine 

Ivan Eržen, 
Drago Rudel 

Direktor podpira pripravo 
dokumenta ZnD ter razvoj storitev 
ZnD in bo še naprej razvijal 
telekonzultacije TM. Pripravljen je 
pomagati drugim. 

23.8.2012 Vzajemna d.v.z. Marija Milojka Kolar, Irena 
Tiselj-Kaluža, Polona Tihelj-
Kalan, Andrej Šercer 

Ivan Eržen, 
Drago Rudel 

Vzajemna še ne vidi svoje vloge v 
storitvah ZnD. Imajo pa ideje, kako 
spreminjati stvari. 

23.8.2012 Skupnost socialnih 
zavodov Slovenije 

Boris Koprivnikar, preds. 
uprav. odbora 

Ivan Eržen, 
Drago Rudel 

Podpira pripravo dokumenta ZnD in 
razvoj storitev. Vlogo članov SSZS 
vidi v razvoju in izvajanju storitev. 

21.8.2012 Ministrstvo za zdravje 
RS 

Brigita Čokl – drž. 
sekretarka, Jasmin 
Džaferovič – pisarna 
eZdravje 

Ivan Eržen, 
Drago Rudel 

MZ podpira prizadevanja SDMI pri 
pripravi dokumenta ZnD. Do konča 
leta 2012 mora MZ pripraviti 
dokument Program 2020 za EU, v 
katerem bo tudi ZnD 

12.7.2012 Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport – 
Direktorat za 
informacijsko družbo 

Marjan Turk, v.d. 
generalnega direktorja,  
Simona Kralj Zatler, 
Maruška Damjan 

Ivan Eržen, 
Drago Rudel 

MIZKŠ-DID podpira prizadevanja 
SDMI pri pripravi dokumenta ZnD. 
V strategijo eZdravja je potrebno 
vključiti uredbe, ki so v pripravi v 
EU glede čezmejnih storitev na vseh 
področjih, tudi eZdravja. Pripravi 
M.Damjan 
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Datum Naziv organizacije Sogovorniki Predstavnik 
SDMI 

Opombe 

5.7.2012 Zbornica zdravstvene in 
babiške nege 

Darinka Klemenc – preds., 
Monika Ažman  – izv.dir., 
Gordana Lokajner – za 
področje zdravstvene nege, 
Gordana Njenjić  – za 
področje babiške nege 

Drago Rudel Zbornica-Zveza podpira prizadevanja 
SDMI pri pripravi dokumenta ZnD. 
Pripravili bodo dopolnilo za 
dokument za področje 
"telenursinga". 

julij 2012 Inštitut za varovanje 
zdravja RS 

Marija Seljak – v. d. 
direktorice 

Ivan Eržen Direktorica je v osebnem pogovoru, 
v katerem ji je bilo predstavljeno 
prizadevanje SDMI, izrazila podporo 
IVZ dokumentu. 
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