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Poročilo o sestanku 

Poročilo o udeležbi 
na sestanku IMIA – NI 
Sig, 12. november 
2002, San Antonio, 
ZDA 

V okviru konference AMIA 2002 Symposium 
(AMIA – American Medical Informatics 
Association) je bil organiziran tudi sestanek edine 
specialne interesne grupe (SIG), ki deluje v okviru 
IMIA (International Medical Informatics 
Association), ki sem se je udeležil kot slovenski 
opazovalec.  

Uvodne besede 

Prispevek naj bo napisan v slovenščini, dodatno 
naj še vsebuje angleški naslov in povzetek. 

Predsednica SIG Dr. Virginia Saba je predstavila 
novo definicijo informatike v zdravstveni negi 
(Nursing informatics) in poudarila, da se le ta 
razlikuje od ameriške, je pa naslednja: 

Informatika v zdravstveni negi je integracija 
zdravstvene nege in menedžmenta informacije s 
procesiranjem informacije in komunikacijskimi 
tehnologijami v smislu podpiranja zdravja ljudi po 
celem svetu.  

Nato je predstavila delovna telesa (working 
groups): 

- Preprezentacija konceptov (Virginia Saba) 
- Raziskovanje (Heather Stratchan) 
- Menedžment (Robyn Carr) 
- Izobraževanje (Margaret Ehborfs) 
- Zgodovina (Marianne Talberg) 

- Podatkovni standardi (Kathlen 
McCormik) 

- Praksa na podlagi evidence (C Weaver) 
- Uporabniško zdravstvo – Consumer health 

(Betty Chang) 
- Telematika v zdravstveni negi (Paula 

Procter) 

Poročila delovnih skupin 

Prisotne vodje delovnih skupin, so podale kratka 
poročila: 

Izobraževanje 

Skupina želi ustanoviti mednarodni certifikat 
znanja iz informatike v zdravstveni negi, ki bi ga 
podeljevala IMIA na podlagi opravljenih izpitov. 
Zapletlo se je pri imenu certifikata, ker ima ta 
beseda v različnih državah različne pomene. 
Evropskih predstavniki smo predlagali naj bo 
podeljeni naziv imenuje diploma, s čimer so se bolj 
ali manj strinjali tudi ostali, vendar celotna akcija 
še ni končana, bo pa verjetno stvar dogovorjena na 
kongresu NI 2003 v Riu de Jainero. 

Uporabniško zdravstvo 

Skupina je bila ustanovljena 2001. Do sedaj je 
izdelala brošuro za ocenjevanje zdravstvenih 
mrežnih strani, v izvedbi pa je pregled (survey) o 
tem kaj »uporabniško zdravstvo« sploh je. Obljubil 
sem, da bo v pregledu sodelovala tudi Slovenija. 
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Minimalni nabor podatkov 

Projekt traja že več let, izgleda pa da bo v 
naslednjem letu ali dveh končno dosežen konsenz 
mednarodne skupnosti in bo baziral na ICNP. 

Standardi  

Delovna skupina razvija standardno terminologijo 
v zdravstveni negi pod okriljem ISO/TC 215 
WG3. TC 215 se ukvarja z terminologijo v 
zdravstvu nasplošno, WG3 pa s terminologijo v 
zdravstveni negi. Sodeluje 28 držav, konsenz je 
skoraj dosežen, edini, ki še niso dali pristanka so 
Švedi. 

Sugestije 

1. Glede slovenskega predstavnika v IMIA NI 
SIG vlada majhna zmeda, saj se ne ve točno 
kdo ta predstavnik je. Govori se o več imenih, 
najbolje bo, da SDMI na naslednji seji imenuje 
svojega predstavnika in ga uradno prijavi – 
predlagam vodjo slovenske sekcije za 
informatiko v zdravstveni negi. 

2. Prav tako bi morali čimprej imenovati svoje 
predstavnike tudi v delovne skupine. 

3. Razmisliti bi morali morda tudi o organizaciji 
Nursing informatics 2009, ki bo organiziran v 
Evropi. 

 

Peter Kokol 
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