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Bilten SDMI 

Poročilo o srečanju 
članov Sekcije za 
informatiko v 
zdravstveni negi 

Ema Dornik 

Na Jelenovem grebenu se je 15. 10. 2010 odvijalo 
tradicionalno srečanje članov Sekcije za 
informatiko v zdravstveni negi. Vabilu na srečanje, 
ki je namenjeno tako druženju kot strokovni rasti, 
se je odzvalo 16 članov. 

V uvodnih besedah je predsednica mag. Vesna 
Prijatelj predstavila poročilo o delu SIZN v letu 
2010 ter plan dela za naslednje leto. Vsako leto se 
znova izpostavljajo aktualna vprašanja, povezana s 
tematiko dela v in za SIZN. V nadaljevanju sledijo 
kratki povzetki predstavitev v vrstnem redu, kot so 
si sledile po programu. 

 Darja Ovijač je kratko predstavila aktualna 
dogajanja na upravnem odboru SDMI. 

 Biljana Prinčič (Marand d.o.o.), Denis Mušič 
(UKCLJ, SPS Pediatrična klinika) in Uroš 
Rajkovič (FOV) so predstavili ISPEK – 
Informacijski sistem Pediatrične klinike UKC 
Ljubljana. 

 Boštjan Žvanut je v predstavitvi z naslovom 
Izkušnje pri vpeljevanju e-izobraževanja v 
študij zdravstvene nege predstavil nekaj 
preteklih projektov Visoke šole za zdravstvo 
Izola Univerze na Primorskem (UP VŠZI) in 
njihove izkušnje pri vpeljevanju e-
izobraževanja na področje zdravstvene nege 
ter sodelovanju študentov kot mnenjskih 
voditeljev pri spodbujanju uporabe e-
izobraževanja. Predstavljeni sta bili dve 
raziskavi: o primernosti kombiniranega e-
izobraževanja za pedagoški proces zdravstvene 

nege in o vplivu obveznosti e-izobraževanja na 
njegovo sprejetost. 

 Matjaž Savnik je predstavil Healthpresence – 
alternativno tehnologijo v organizaciji 
zdravniških pregledov. Povečevanje števila 
bolnikov in njihovih pričakovanj ter 
naraščajoči stroški izvajanja storitev nas 
postavljajo v nehvaležno vlogo optimizacije 
uporabe zdravstvenih virov na vseh ravneh. 
Obremenjenost zdravnikov v osnovni 
zdravstveni dejavnosti lahko olajša sodobna 
tehnologija, ki tudi na področju telemedicine 
prinaša nove, alternativne rešitve. Predstavil je 
rešitev, ki poveča učinkovitost in dostopnost 
nudenja zdravstvenih storitev, poveča 
razpoložljivost in pretok informacij ter 
izpolnjuje potrebne pogoje za uporabo v praksi. 
Če rešitev hkrati izboljša bolnikovo izkušnjo z 
zdravstvenim sistemom, je možnost za 
implementacijo še večja. Healthpresence je 
rešitev, ki s pomočjo video prenosa visoke 
ločljivosti ter on-line prenosa vitalnih znakov 
bolnika preko medmrežja omogoča oddaljeni 
zdravnikov pregled. Zdravnik z oddaljene 
lokacije lahko opravi pregled, ki je po 
zanesljivosti primerljiv s klasičnim pregledom 
”iz oči v oči”. Video prenos visoke ločljivosti je 
predpogoj, da zdravnik razpozna bolnikovo 
stanje. Prenos vitalnih znakov je šifriran in 
izveden na najvišjem varnostnem nivoju. Za 
zajem podatkov na primarni ravni se uporabi 
digitalni stetoskop, digitalni otoskop ter 
specialna, priročna medicinska kamera. 
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 Vesna Prijatelj je v svoji predstavitvi z 
naslovom Elektronski terapevtsko-
temperaturni list v procesu zdravstvene nege 
predstavila projekt uvedbe elektronsko 
podprtega procesa zdravljenja v Splošni 
bolnišnici Celje. V prvi fazi projekta so v 
sodelovanju s programsko hišo SRC Infonet 
d.o.o. razvili prototipni model za podporo 
procesom, ki so povezani s 
terapevtskim/temperaturnim listom: od 
pregleda stanja pacienta, preko predpisovanja 
in spremljanje izvajanja medikamentozne 
terapije ter spremljanje vitalnih znakov do 
zdravnikovega naročila in njegove izvedbe s 
posredovanjem naročil izvajalcem. Načrtovana 
rešitev omogoča nov način organiziranja 
zapisov v elektronski obliki z upoštevanjem 
sistemskega pristopa k obvladovanju procesa 
zdravljenja in zdravstvene nege ob izkoriščanju 
možnosti sodobne informacijsko-
komunikacijske tehnologije. 

 Ema Dornik je zbranim predstavila spletno 
stran Obzornika zdravstvene nege ter projekt 
digitalnega arhiva. Predstavila je trenutno 
situacijo in dostopnost do celotnih besedil 
člankov, objavljenih v strokovno-znanstvenem 
časopisu s področja zdravstvene in babiške 
nege – v Obzorniku zdrastvene nege in v 
njegovem predhodniku Zdravstvenem 

obzorniku. Na spletni strani 
www.obzornikzdravstvenenege.si/Vsebina.aspx 
so bila na dan srečanja dostopna celotna 
besedila člankov za obdobje od 1985 do 2005. 
Projekt je namenjen povečanju uporabe 
”pozabljenega” znanja, objavljenega v člankih, 
namenjenih vsem zainteresiranim: 
medicinskim sestram, babicam, raziskovalcem, 
študentom in drugim. 

V tretjem delu srečanja je potekala živahna 
razprava, saj so predstavitve člane SIZN 
spodbudile k oblikovanju novih idej in smernic v 
nadaljnjem strokovnem, izobraževalnem in 
raziskovalnem delu. Srečanje smo zaključili z 
odprtim vprašanjem kompetenc medicinskih 
sester in dajanjem nenaročenih zdravil. 

V zaključku poročila se zahvaljujemo Slovenskemu 
društvu za medicinsko informatiko, ki je 
omogočilo naše srečanje. Tudi v prihodnje se 
bomo trudili, da našim članom omogočimo 
tovrstna srečanja z namenom boljšega 
medsebojnega spoznavanja, izmenjevanja izkušenj, 
oblikovanja novih idej in prijetnega druženja. 
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