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Slavec S: Uvodnik

Uvodnik
Spoštovani bralci, dragi člani!
V posebno veselje mi je, da lahko napišem
uvodnik v naši reviji Informatica Medica, ki s
pričujočo številko po nekaj letnem premoru spet
prihaja med nas in prinaša zanimivosti s področja
informatike v zdravstvu.
Ker upam in verjamem, da vse bralce, ki boste
listali našo prerojeno revijo, zanima tudi delo
našega društva, bom poskušala splesti nekaj misli o
našem delovanju v zadnjih letih.
Slovensko društvo za medicinsko informatiko bo v
letošnji jeseni praznovalo svoj 14. rojstni dan. Vse
od leta 1988 društvo združuje vse, ki smo tako ali
drugače povezani z informatiko v zdravstvu.
Najpomembnejši so seveda uporabniki, ki naj bi
jim rešitve na področju informatike prinesle
podporo pri zahtevnem strokovnem delu s
pacienti, zdravniki, medicinske sestre in tehniki,
laboratorijski delavci, farmacevti in še mnogi
drugi. Za sodelovanje smo zainteresirani
proizvajalci, ki poskušamo razviti in vpeljati
kakovostne računalniško podprte rešitve, ki naj bi
zadovoljile zahteve in pričakovanja uporabnikov in
bile na visokem tehnološkem nivoju. In ne
nazadnje, naši člani so sodelavci ključnih institucij
na področju zdravstva, Ministrstva za zdravje,
Instituta za varovanje zdravja, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje, Medicinske fakultete in
še nekaterih drugih.
Srednjeročne in dolgoročne programske usmeritve
SDMI so:
-

vzdrževati stike s strateškimi razvojnimi
skupinami, ki so se oblikovale v okviru EFMI
in IMIA;

-

organizirati strokovna srečanja ter tako
ohranjati stike z domačo in mednarodno
strokovno javnostjo (MI Bled, letna srečanja
SDMI, mednarodne konference);

-

ostajati neodvisen strokovni svetovalec za
področje medicinske informatike, kar pomeni

svetovati pri strateških, programskoorganizacijskih usmeritvah in metodoloških
vprašanjih;
-

izobraževati člane;

-

skrbeti za moralne vrednote in etično ravnanje
s podatki in informacijami;

-

izvajati vlogo mediatorja za družabna srečanja
članov, komuniciranje, odprto razpravo o
strokovnih in drugih vprašanjih.

Pred skoraj dvema letoma sem bila izvoljena za
predsednika društva, v obdobju, ko je društvo že
postalo pomemben dejavnik na področju
medicinske informatike v Sloveniji in upoštevan
član mednarodnih organizacij EFMI (European
federation of Medical Informatics) in IMIA
(International medical informatics association). Za
nami je bila uspešna organizacija evropskega
kongresa MIE99, ki še danes velja za enega najbolj
kvalitetnih tovrstnih kongresov doslej. Prav zaradi
zelo uglednega položaja in vidne vloge društva smo
si zadali zelo smel načrt za prihodnost in ga takoj
pričeli uresničevati.
Takoj na začetku smo izvedli nekaj organizacijskih
sprememb in pobud, da bi v intenzivno delo
vključili še večje število zainteresiranih ljudi in
razširili spekter dejavnosti društva.
Povečali smo število članov izvršnega odbora
društva, da bi dosegli velikost, ki bo omogočala
delitev dela med več članov z namenom, da bi z
enakomerno porazdelitvijo nalog dosegli večjo
učinkovitost.
Vpeljali smo funkcijo bivšega predsednika –
institut »past president«; novost je pomembna
zato, da se v društvu zagotovi kontinuiteta
delovanja ob zamenjavi vodstva in da se novemu
vodstvu omogoči hitrejša in kvalitetnejša vpeljava
v delo
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Vpeljali smo posebno strokovno-usklajevalno
skupino, v kateri bodo predstavniki treh glavnih
skupin s področja medicinske informatike:
-

uporabniki IS,

-

proizvajalci programske opreme,

-

znanstveno-raziskovalna dejavnost, državne
institucije.

Glavna naloga strokovno usklajevalne skupine je
obravnava strokovnih tem in problemov ter
priprava predlogov za obravnavo in sklepe
izvršnega odbora društva.
Za bolj kvalitetno informiranje članov in javnosti,
pa tudi za sodobnejše delovanje, je že zasnovana
predstavitvena spletna stran društva.
V društvu bomo vzpodbujali ustanavljanje sekcij in
jim pomagali pri delovanju. Trenutno sta že
ustanovljeni dve sekciji in sicer:
-

Sekcija za informatiko v zdravstveni negi, in

-

Sekcija za znanstveno-raziskovalno dejavnost.

V prihodnje bomo nadaljevali tradicijo
organizacije dveh letnih srečanj članov društva,
spomladanskega in jesenskega.
Spomladanska srečanja bomo izvajali v eni od
regij, organiziralo jih bo SDMI v sodelovanju z eno
od lokalnih organizacij; vsebina spomladanskih
srečanj bo strokovna, prevladoval naj bi delovni
značaj (delavnice, okrogle mize). Poudarek bo na
razreševanju strokovnih dilem s področja
medicinske informatike.
Jesenska srečanja bomo organizirali v sodelovanju
z Infosom, jeseni v Ljubljani, prevladovale naj bi
predstavite različnih rešitev s področja informatike
v zdravstvu
V preteklem letu smo tako organizirali
spomladansko srečanje na temo »Komunikacije v
zdravstvu« v Gozd Martuljku, ki je bilo zelo
kvalitetno, zanimivo in tudi zelo dobro obiskano.
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Lani jeseni smo v eni najuspešnejših in najbolj
številčnih prireditev Infosa spoznali veliko
zanimivih rešitev in spregovorili o aktualnih temah
in problemih, kot so poenotenje različnih baz
zdravil v Sloveniji, razširitev uporabe Kartice
zdravstvenega zavarovanja, Projekt razvoja
upravljanja sistema zdravstvenega varstva v
Sloveniji. Na Infosu bomo v okviru posebne linije
sodelovali tudi letos.
Prav Projekt razvoja upravljanja sistema
zdravstvenega varstva v Sloveniji, ki se je začel
izvajati novembra 2000, bo pomembno vplival tudi
na razvoj zdravstvene informatike v Sloveniji v
prihodnjih treh oziroma šestih letih. Društvo želi
pridobiti visok nivo sodelovanja pri izvajanju
projekta, ne samo preko neposrednega delovanja
posameznih članov v profesionalni vlogi, temveč
predvsem kot neodvisen forum, ki bo postal eden
od pomembnih udeležencev v procesu priprave in
sprejemanja standardov s področja medicinske
informatike. V tej vlogi mora biti društvo
pravočasno vključeno tudi v procese sprejemanja
zakonov in predpisov s tega področja.
Posebej pomembno področje delovanja društva je
sodelovanje pri izvedbi projekta WIDENET,
katerega osnovna naloga je bila vzpostaviti Prorec
center v Sloveniji in ga vključiti v mednarodno
sodelovanje. Prorec center Slovenija je bil
ustanovljen v aprilu letos na Bledu v okviru našega
spomladanskega srečanja in v prisotnosti mnogih
uglednih mednarodnih poznavalcev kvalitetnega
elektronskega zapisa o pacientu (EHCR –
electronic health care record). Več o projektu
WIDENET, evropskem institutu EUROREC in
Prorec centru Slovenija lahko izveste v članku v
reviji.
V prihodnosti želimo v društvu še bolj vzpodbuditi
sodelovanje v različnih nacionalnih in
mednarodnih projektih s področja medicinske
informatike. Društvo bo preko svojih članov
sodelovalo pri oblikovanju predlogov za delovanje
v različnih projektih, vpeljali pa naj bi tudi
osnovno evidenco o sodelovanju v projektih.
Vzpostavili naj bi tudi sistem spremljanja izvajanja
teh projektov in seznanjanja širše javnosti z
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rezultati in predvsem njihovo uporabnostjo. Glede
na to, da Slovenci sodelujemo v vrsti mednarodnih
projektov, bi bilo prav, da bi razvili med njimi tako
koordinacijo, da bi dosegli večjo učinkovitost kot
jo lahko posamični rezultati.
Društvo bo prevzelo veliko bolj aktivno vlogo na
področju informatike v zdravstvu v Sloveniji,
predvsem naj bi se vključilo tudi v procese
sprejemanja odločitev. V prihodnjih letih naj bi
torej obveščanje o problemih in napredku
nadomestili z razpravljanjem o problemih in
oblikovanjem predlogov za razreševanje, še bolj
ključna pa naj bi postala vloga društva pri
spremljanju in usmerjanju razvoja
V mednarodnih okvirih gojimo in nadgrajujemo
zelo dobre odnose in visok nivo sodelovanja z
obema mednarodnima združenjema EFMI in
IMIA.

Slavec S: Uvodnik

S tem zapisom sem predstavila uspešno dosedanje
delovanje našega društva in smele načrte za
prihodnost. Verjamem, da jih bomo večino
uspešno izvedli, saj temelji naše delo in rezultati na
neizmerni predanosti in kvalitetnem delu večine
članov, še posebej pa nekaterih zanesenjakov, brez
katerih si uspešnega delovanja društva ni moč niti
zamisliti. Eni od teh so tudi sodelavci, katerih
imena lahko preberete na ovojnih straneh revije,
ki jo po njihovi zaslugi oživljamo in vam jo danes
»postavljamo na ogled«. Upamo, da bomo izpolnili
vaša pričakovanja.

Smiljana Slavec,
predsednica SDMI, Slovenskega društva za
medicinsko informatiko
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