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Bilten SDMI

Na začetku mandata
Brez verodostojnih in ustreznih informacij je
nemogoče pričakovati uspešen razvoj in
učinkovito delovanje sistema zdravstvenega
varstva. Informacije potrebujejo vsi, ki v ta sistem
vstopajo oziroma so vanj vključeni in aktivno
delujejo, ne glede na katerem nivoju. Seveda je
vrsta in obseg informacij za posamezne partnerje
različna. Načrtovalci zdravstvenega varstva in
zdravstveni politiki potrebujejo drugačne
informacije kot upravljavci ali izvajalci zdravstvene
dejavnost ter tisti, ki so uporabniki tega sistema.
Tak, širok, pogled na zdravstveno informacijski
sistem pa je potrebno še utrditi. Čeprav
strokovnjaki že dolgo poudarjajo potrebo po
celovitem gledanju na zdravstveno informacijski
sistem, se predsodkov in etiketiranja v zvezi s tem
kar ne moremo znebiti. Zdravstveno informacijski
sistem še vedno prepogosto enačijo z
računalništvom ali s programsko opremo, ki jo
uporabljamo pri delu kot orodje. Vse kar je v zvezi
s tem področjem naj bi pokrivali “računalničarji”.
Prepuščene so jim odgovornosti in naloge, ki jim
niso kos. V zadnjem času “računalničarji”, ki so
neredko zelo dobro usposobljeni informatiki,
vendar sami kljub temu ne morejo spremeniti
odnosa do zdravstvene informatike, zavračajo tako
stališče in številni med njimi niso več pripravljeni
prevzemati odgovornosti, češ da je od njih odvisna
zdravstvena informatika. Tisti, ki bi morali
uporabljati zdravstveno informacijski sistem pri
svojem delu in ga razvijati, da bi v večji meri služil
učinkovitemu delovanju in razvoju področja, ki ga
pokrivajo, se kljub vsemu še vedno radi izgovorijo,
da se na računalništvo ne spoznajo. Tako
opravičilo ni več moderno in prepričan sem, da
bodo izgovori te vrste vedno bolj redki. Dosedanji
razvoj pri nas in v svetu nas je prepričal, da je
informatizacija družbe neobhodna in temu se tudi
sistem zdravstvenega varstva, za katerega je znano,
da je eden najbolj rigidnih, ne more več dolgo

upirati. Dosežki, ki jih beležimo na posameznih
področjih pri nas, uspehi, o katerih poročajo v
tujini in nenazadnje tudi informatizacija na drugih
področjih družbenega življenja, s katerimi smo
vsak dan v stiku, terjajo od nas odločne poteze.
Posebna prednost in moč našega društva je
povezana z dejstvom, da se v njem srečujemo vsi,
ki smo vključeni v procese sistema zdravstvenega
varstva. Ne gre samo za sodelovanje in
povezovanje različnih poklicev temveč tudi za
sodelovanje različnih področij oziroma delov
sistema zdravstvenega varstva v najširšem
pomenu. Ne poznam društva, ki bi bilo v svojem
poslanstvu tako kompleksno, ki bi združevalo
toliko različnih poklicnih skupin in toliko različnih
področij dela. Povezovanje članov in spodbujanje,
da delujemo usklajeno pri razvoju medicinske
informatike, pomeni izredno velik izziv, in vesel
sem, da so mi članice in člani društva zaupali ter
mi poverili mandat v sedanjem prelomnem
obdobju. Storil bom vse, da bom to zaupanje
upravičil in ga utrdil.
Raznolikost, ki jo predstavljajo članice in člani
društva sprejemam kot izjemen potencial razvoja.
Čim bolj širok spekter strokovnjakov in
uporabnikov informacijskega sistema v zdravstvu
bomo uspeli pritegniti in vključiti v delovanje
našega društva, tem bolj bodo predlogi in rešitve,
ki jih bomo v društvu pripravili in jih poskušali
preko ustreznih organov, združenj in institucij
udejanjiti, zanesljivi, kredibilni in tudi sprejemljivi.
Posebej bomo skrbeli za sodelovanje z uporabniki
zdravstveno informacijskega sistema. Glede na to,
da so informacije potrebne vsem, ki so vključeni v
sistem zdravstvene dejavnosti, bomo ustrezno
informatizacijo lažje zagotavljali, če bodo
uporabniki informacij pri načrtovanju in
pridobivanja podatkov sodelovali. Neprecenljive
so izkušnje posameznikov, ki delajo na določenih
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področjih in iz lastnega zornega kota opozarjajo na
pomanjkljivosti in posredujejo koristne predloge.
SDMI mora omogočiti delovanje širokega
strokovnega foruma, ki bo v končni fazi dovolj
konstruktiven in bo posredoval najboljše rešitve predvsem v smislu zadovoljevanja dolgoročnih
potreb sistema zdravstvenega varstva po
informacijah, ob tem pa upošteval možnosti, ki
nam jih ponuja sodobna informacijska in
komunikacijska tehnologija. Uporaba sodobnih
rešitev na področju informacijske in
komunikacijske tehnologije in storitev v zvezi s
tem predstavlja, skupaj z organizacijskimi
spremembami in razvojem novih veščin, temeljno
orodje za povečanje učinkovitosti zdravstvenega
sistema. Ni mogoče razmišljati o izboljšanju
dostopnosti in kakovosti zdravstvene dejavnosti
ter učinkovitosti in produktivnosti zdravstvenega
sistema, če ne bomo dosegli bistvenih premikov na
področju odnosa do razvoja in uporabe informatike
v zdravstvu.
SDMI bo imel pri tem izredno pomembno vlogo. V
letih svojega obstoja je bilo društvo vedno
pomemben partner pri dogovarjanju in razvoju
tega specifičnega področja. V sedanjem času pa je
naša naloga še posebej pomembna in zahtevna.
Društvo mora preko svojih članic in članov postati
tvorni sooblikovalec ciljev, strategije in načrta
aktivnosti za implementacijo e-zdravja v našem
prostoru. To zahteva od nas v naslednjih letih
posebej zavzeto delo, vendar sem prepričan, da
bomo nalogam kos, zlasti če bomo zagotovili tesno
sodelovanju vseh delov zdravstvenega sistema
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(nosilci odločitev na področju zdravstva,
zdravstveni delavci in sodelavci, potrošniki
oziroma bolniki, industrija).
Članice in člane društva bom spodbujal, da bodo
sprejeli društvo kot prostor, kjer bo priložnost za
kresanje mnenj pa tudi kot strokovno
kompetentno in dovolj močno skupino, ki je
sposobna prepričanje udejanjiti v širši družbeni
skupnosti. Nič na ne pomaga poznavanje razmer in
vedenje, s katerim rešitvami bi zagotovili hitrejši in
ustrezen razvoj informacijskega sistema, če tega
poznavanja ne bomo uspeli tudi udejanjiti. Trudili
se bomo, da bomo k sodelovanju pritegnili čim več
novih članic in članov ter simpatizerjev, ki nam
bodo pomagali. Pri tem bomo bolj uspešni, če
bomo uspeli poslanstvo in delovanje našega
društva strokovnjakom, ki delujejo v okviru
sistema zdravstvenega varstva kot tudi širše v
družbi, čim bolje predstaviti. Zaradi tega smo se
odločili, da bomo promociji delovanja društva
namenili posebno pozornost in že zadolžili člana
upravnega odbora, ki bo koordiniral to nalogo.
Članice in člani SDMI so aktivni, motivirani in
pripravljeni na sodelovanje. Skrbel bom za to, da
bomo delovali čim bolj usklajeno in bomo
povezovali tiste, ki sodelujejo pri ustvarjanju
informacij, ter tiste, ki jih potrebujejo. Z veliko
mero optimizma gledam na te zadolžitve in sem
prepričan, da bomo uspešni.
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