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Bilten SDMI 

Zaključki kongresa
MI 2008 “Od eZdravja k zdravju”,
Zreče, 5. – 7. oktober
2008

Uvod
Slovensko društvo za medicinsko informatiko je
med 5. in 7. oktobrom 2008 organiziralo
tradicionalni kongres Medicinska informatika
2008 z naslovom “Od e-Zdravja k zdravju”.
Zanimiv program in običajno dobra organizacija
izobraževalnih dogodkov, ki jih pripravi društvo, je
tokrat v Zreče privabilo 175 udeležencev iz vrst
politike, managementa, akademske sfere,
zdravstvenih delavcev in informatikov. Kongresa
so se udeležili vidni predstavniki institucij
slovenskega zdravstva, vključno ministrica za
zdravje Zofija Mazej Kukovič, Samo Fakin, gen.dir
ZZZS, Marija Seljak, gen.dir. IVZ, Gordana Živčec
Kalan, predsednica ZZS, Igor Rus, strokovni
direktor SB Jesenice, g.Ivan Eržen, dir. ZZV Celje
in številni strokovnjaki s področja medicine,
zdravstvene nege in informatike.
Dokument povzema vsebino, razpravo in zaključke
delavnic, okrogle mize in programskih sekcij
kongresa. Društvo naslavlja zaključke, kot
predlagane smernice za nadaljnji razvoj eZdravja v
Sloveniji, na vse subjekte, ki zagotavljajo
predpogoje in uresničujejo razvoj informacijskih in
telekomunikacijskih rešitev za zdravstvo.

Uresničevanje nacionalne
strategije eZdravje2010
Društvo pozdravlja aktivnosti Ministrstva za
zdravje za zagotovitev namenskih finančnih virov
za uresničitev nacionalnega projekta eZdravje in za
pripravo podlag za izvedbo prioritetnih nalog.
Za hitrejše uresničevanje ciljev nacionalne
strategije je nujno potrebno pospešiti aktivnosti za
zagotovitev potrebnih kadrovskih virov in
organizacijskih okvirov za koordinacijo
nacionalnih projektov.
Ministrstvo za zdravje mora imeti ključno vlogo pri
zagotovitvi široke podpore in dogovorov na
nacionalnem nivoju pri opredelitvi in
uresničevanju nacionalnih projektov. Vzporedno s
tem mora tudi poskrbeti za sprejem ustreznih
ureditvenih okvirov in standardov ter za
vzpostavitev potrebne skupne IKT infrastrukture
eZIS.a
Poskrbeti je potrebno za kakovostno in podrobno
načrtovanje informacijskih rešitev, kar je podlaga
za nadzorovan in usklajen razvoj rešitev. Pri tem je
potrebno občana postaviti v središče pozornosti.

a

eZIS je sinonim za “elektronsko podprt zdravstveni
informacijski sistem Slovenije, grajen skladno s strategijo
eZdravje”
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Zagotoviti je potrebno varne in etične rešitve, ki
mu bodo prinašale neposredne koristi.

prizadeva, da bodo vodilo pri nadaljnjem razvoju
slovenskega eZdravja:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 15.
oktobra 2008 v okviru prenove sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja pilotno uvaja sistem
on-line zdravstvenega zavarovanja. Vzpostavljena
bo varna in zanesljiva infrastruktura, ki jo je
smiselno v čim večji meri izkoristiti pri uvajanju
rešitev eZdravja v zdravstvenih organizacijah in pri
izgradnji nacionalnega sistema eZIS. S strani
Ministrstva sprejeti vzorčni projekti so lahko prvi
kandidati za uporabo novih možnosti. Nova
kartica zdravstvenega zavarovanja ne omogoča
samo dostopa, izmenjave in povezovanja
zavarovalniških podatkov, pač pa v prihodnje tudi
in predvsem vseh zdravstvenih podatkov pacienta.
Naloga izvajalcev zdravstvene dejavnosti je, da
dograde obstoječe in razvijejo nove rešitve,
upoštevaje novo napredno IKT okolje.



Stalna prenova poslovnih procesov je ključno
gibalo napredka poslovanja v zdravstvu.
Informacijske in telekomunikacijske rešitve
omogočajo na različne načine doseči
učinkovitejše in kakovostnejše procese.
Prenova poslovnih procesov mora postati
reden sestavni del projektov eZdravja.



Spremljanje kakovosti strokovnega dela
posameznih oddelkov in posameznih
zdravnikov, kot ga omogočajo informacijske
rešitve, mora biti stalno in za vso Slovenijo.
Vsi vključeni oddelki in posamezni zdravniki
naj redno letno prejmejo rezultate statistično
obdelanih podatkov, da se lahko primerjajo z
rezultati drugih zdravnikov v lastni ustanovi in
zunaj nje. Sistem naj omogoča tudi pohvale in
nagrajevanje dobrih posameznikov in
oddelkov.



Izkoristiti je potrebno priložnosti za
zagotovitev v čim večji meri na pacienta
osredotočene integrirane zdravstvene oskrbe,
ki jih nudijo in omogočajo nove informacijske
rešitve.



Specializirane informacijske rešitve, ki jih
uporabljajo zdravstveni zavodi, je potrebno v
čim večji meri integrirati v enoten sistem
zavoda in tudi naprej v eZIS za zagotovitev
usklajenih in učinkovitih storitev za občana.



Rešitve elektronskega arhiviranja omogočajo
hrambo in hiter dostop do zdravstvene
dokumentacije na urejen, racionalen, varen in
zakonsko predpisan način. Njihova uvedba
sodi med prioritetne naloge eZdravja.



Elektronski zdravstveni zapis neposredno
vpliva na kakovost zdravstvene oskrbe, še
posebej kroničnih bolnikov. Smiselno je v čim
večji meri promovirati in širiti uporabo teh
rešitev pri slovenskih zdravnikih, ki
predstavljajo kritičen dejavnik njihovega
uveljavljanja v praksi.

Dobra praksa
Na kongresu so bili predstavljeni številni
kakovostni domači in tuji pristopi in rešitve, ki
kažejo kako je uporaba informacijskih in
telekomunikacijskih orodij pomembna za
zagotavljanje kakovosti, dostopnosti in
učinkovitosti zdravstvene oskrbe.
Prispevki gostov iz tujine in razgovori z njimi so
ponovno potrdili koristnost poznavanja tujih
izkušenj in vzdrževanja stikov s tujimi
strokovnjaki. S tako prakso je treba nadaljevati
tudi v prihodnje.
Izkušnje iz primerov dobre prakse doma in v tujini
je potrebno prenesti managementu in strokovnim
sredinam v slovenskem zdravstvu.

Poudarki iz vsebine programa
kongresa
Iz vsebine sekcij 2,5 dnevnega programa kongresa
izhajajo naslednji poudarki, za katere se društvo
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Teleradiologija prinaša nove možnosti za
učinkovito diagnostiko in omogoča učinkovito
delovanje radiološke službe.
Vzpostavljene rešitve poenotenja in
informatizacije dokumentacije zdravstvene
nege in uporaba sodobne opreme za zajem
podatkov in komunikacijo med pacientom in
izvajalcem zdravstvene nege so ključnega
pomena za kakovost zdravljenja.



Nadaljevati je potrebno s širjenjem uporabe
informacijskih rešitev v podporo dolgotrajni
oskrbi pacientov na domu. S staranjem
prebivalstva se povečujejo potrebe po
zdravstveni oskrbi starejših občanov. Z
informacijskimi rešitvami za oskrbo na domu
je mogoče zagotoviti učinkovite in občanu
prijazne storitve v njegovem domačem okolju.



Potrebno je oživiti raziskovalno dejavnost na
področju zdravstvene informatike – na
kongresu so bila predstavljena nekatera
aktualna področja: odkrivanje znanja iz
literature, farmakogenomika in opredelitev
nabora molekularnogenetskih podatkov v
elektronskem zdravstvenem zapisu.

Standardi zdravstvene
informatike
Nacionalni normativni dokumenti so ključnega
pomena za usklajen razvoj rešitev eZdravja.
Operativne naloge s področja standardizacije je
potrebno profesionalizirati (Odbor za zdravstveno
informacijske standarde pri Ministrstvu za
zdravje). OZIS mora izvajati nadzorno funkcijo ob
prijavi projekta in pred uvedbo projektnih rešitev
ter skrbništvo nad normativnimi dokumenti.
Razvoj nacionalnih standardov je potrebno
zagotoviti kot sestavni del nalog nacionalnih
projektov.
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Akademija SDMI
Slovensko društvo za medicinsko informatiko
ustanavlja novo sekcijo “Akademija” s ciljem
promocije, razvoja in širjenja znanja o eZdravju.
Društvo izhaja iz ocene, da znanje predstavlja
temelj razvoja in napredka in v tem času tudi
kritičen dejavnik za uresničitev ciljev eZdravja.
Dejavnost sekcije bo usmerjena v promocijo
znanja, izobraževanje in management znanja na
področju eZdravja. Osredotočena bo na specifična
interdisciplinarna znanja in spretnosti naslednjih
kategorij ciljne publike po prioriteti: upravljalci ter
menedžment - višji in srednji, strokovnjaki za IKT
- analitiki, projektni vodje in tehnologi,
zdravstveni strokovnjaki - medicinci,
administracija ter v dolgoročni perspektivi tudi
pacienti.
Pri svojem delu se bo sekcija opirala na
sodelovanje v okvirih Slovenije in tudi EU.

Ob 20. obletnici društva
Društvo je v preteklih 20 letih delovanja s
povezovanjem in strokovnostjo vidno prispevalo k
širjenju znanj in izkušenj ter usmerjanju razvoja
eZdravja v Sloveniji.
Pomembno poslanstvo bo društvo s še večjo
zavzetostjo nadaljevalo tudi v prihodnje.
Pripravili: Tomaž Marčun, Drago Rudel, Vesna
Prijatelj, Brane Leskošek, Jože Gašperšič, Ivan
Eržen
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