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Poročilo o srečanju  
 

Informativno srečanje 
Sekcije za 
informatiko v 
zdravstveni negi – 
SIZN 
 
V Kliničnem centru so se 18.06.2002 zbrale 
medicinske sestre, ki so se odzvale vabilu na 
informativno srečanje Sekcije za informatiko v 
zdravstveni negi – SIZN, ustanovljeno na pobudo 
članov Slovenskega društva medicinskih 
informatikov - SDMI v januarju 2002. Je posebna 
interesna skupina SDMI, ki združuje strokovnjake 
na področju informatike v zdravstveni negi in vse, 
ki jih to področje zanima.  

Predsednica SIZN mag. Vesna Prijatelj je 
pozdravila vse prisotne in predala besedo 
predsednici SDMI Smiljani V. Slavec, ki je zbrane 
seznanila z delovanjem Slovenskega društva za 
medicinsko informatiko, ki letos praznuje svoj 14. 
rojstni dan. Povedala je, da društvo združuje vse, 
ki so tako ali drugače povezani z informatiko v 
zdravstvu: 

- Uporabnike, 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.  

- Proizvajalce, ki poskušajo razviti in vpeljati 
kakovostne računalniško podprte rešitve, ki 
naj bi zadovoljile zahteve in pričakovanja 
uporabnikov in bile na visokem tehnološkem 
nivoju.  

- Sodelavce ključnih institucij na področju 
zdravstva, Ministrstva za zdravje, Inštituta za 
varovanje zdravja, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje, Medicinske fakultete in še 
nekaterih drugih. 

 
Slika 1 Predsednica SDMI Smiljana V. Slavec med 
pozdravnim nagovorom 

Mag. Vesna Prijatelj je predstavila programska 
izhodišča Sekcije za informatiko v zdravstveni 
negi.  

Povzemam nekaj njenih izhodišč: 

- Sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih 
projektih, vzpodbujanje sodelovanja med 
izvajalci zdravstvene nege in drugimi, ki se 
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ukvarjajo z informatiko v ZN, raziskovanje 
pomena informatike v zdravstveni negi. 

- Zbiranje informacij in sodelovanje pri 
vzdrževanju baze raziskovalnih in aplikativnih 
projektov. 

- Sodelovanje v odborih in pri delu sorodnih 
mednarodnih združenji na področju 
informatike v zdravstveni negi.Organiziranje 
strokovno-znanstvenih predavanj, srečanj, 
delavnic in obiskov tujih institucij, ter skrb za 
vključevanje vsebin, ki so povezane z 
informatiko v zdravstveni negi pri strokovnih 
srečanjih in konferencah SDMI. 

- Svetovanje in izdajanje strokovnih mnenj, 
oblikovanje priporočil in smernic v razvoju 
informatike v zdravstveni negi na podlagi 
zahtev društva ali prošnje zunanjega 
vlagatelja.  

- Obveščanje javnosti o tekočih domačih in 
mednarodnih projektih ter drugih dejavnostih 
s področja informatike v zdravstveni negi. 

Zbrane je seznanila z zdravstveno nego in 
informatiko skozi desetletja ter s kronološkim 
pregledom mednarodnih projektov s področja 
informatike v zdravstveni negi v Sloveniji 
(Tabela 1). 

 
Slika 2 Mag. Vesna Prijatelj - predsednica SIZN med 
predstavitvijo programskih izhodišč. 

Tabela 1 Mednarodni projekti s področja informatike 
v zdravstveni negi v Sloveniji 

1976 

študija 'Potrebe ljudi po zdravstveni 
negi’, ki jo je izvedla Enota za ZN 
Evropskega urada WHO. Cilj raziskave: 
odkriti boljše metode dela v ZN, boljše 
načrtovanje in organizirano vrednotenje 
rezultatov dela. 

1989 
projekt ‘ Mednarodna klasifikacija 
prakse ZN – spodbudil razvoj 
mednarodne klasifikacije ZN - ICNP 

1992 

projekt ‘ Telenursing’ - usmerjen v 
strukturiranje negovalnih diagnoz, 
intervencij in rezultatov zdravstvene 
nege 

1996 projekt ‘ Telenurse’ 

1996 

projekt ‘Računalniški informacijski 
sistem patronažne zdravstvene nege’. 
Cilj:  izdelati računalniško zasnovan IS 
za podporo patronažne ZN. V projektu je 
bila uporabljena alfa verzija ICNP. 

1997 

projekt WISECARE (Workflow 
Information Systems for European 
Nursing Care). Namen:  sistematična 
uporaba kliničnih podatkov o 
zdravstveni negi, ki so shranjeni v 
elektronskem zapisu o bolniku. 

1998 
projekt NICE. Namen: oblikovanje 
novega kurikuluma 'Informatika v ZN' in 
računalniško podprtem poučevanju ZN.  

1998 

projekt ‘ Telenurse ID-ENTITY’ - 
Informatics and Diagnoses – European 
Nursing Terminology as a basis for 
Information Technology 

2001 projekt WISECARE + 
 

Mag. Vesna Prijatelj je zaključila z naslednjimi 
besedami: »Informatika in informacijska 
tehnologija je danes del vsakodnevnega življenja in 
močno prodira na vsa področja zdravstva. 
Prihodnost informatike v zdravstveni negi je v 
naših rokah. Pomembno je, da nadaljujemo z 
izmenjavo idej in izkušenj, da se borimo za 
uvajanje informatike v naših okoljih in tako 
aktivno sodelujemo pri oblikovanju politike 
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razvoja informatike v zdravstveni negi na 
nacionalni in mednarodni ravni. Mnoge ideje 
ugasnejo, ker se nimajo možnosti pokazati ali 
navidezno niso v relaciji z drugimi področji v 
informatiki. Zato je najboljša pot, da se srečujemo 
v interesnih skupinah kot je SIZN.  

Čaka nas veliko dela: vzpodbuditi čim večje 
sodelovanje med izvajalci zdravstvene nege in 
drugimi, ki se ukvarjajo z informatiko v ZN; 
pridobiti čim več članov, ki bi z aktivnim delom 
prispevali k razvoju in uvajanju informacijskih 
sistemov ZN v Sloveniji; izgraditi moramo mostove 
do drugih sorodnih mednarodnih organizacij; 
raziskati nova področja delovanja v naslednjih 
letih in se nenehno izobraževati tudi na področjih 
informatike.« 

Vse udeležence je povabila, da se z aktivnim 
sodelovanjem pridružijo prizadevanjem k 
močnejšem razvoju informatike ZN v Sloveniji in 
realizaciji načrtovanih smernic dela.  

V nadaljevanju je potekala razprava, kjer so se 
odprla številna vprašanja na temo enotnega 
informacijskega sistema zdravstvene nege v 
Sloveniji, uporabe šifranta evidentiranja 
negovalnih diagnoz in dokumentacije zdravstvene 
nege v elektronski obliki. Srečanje smo zaključili s 
druženjem ob prigrizku. 

Ema Dornik 
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Slika 3 Zbrani na informativnem srečanju Sekcije za informatiko v zdravstveni negi – SIZ 


