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Sekcija ASDMI je tudi letos nadaljevala z 
aktivnostmi na področju menedžmenta poslovnih 
procesov. Po lani izvedenih delavnicah o prenovi 
procesov v zdravstvu in njihovi informatizaciji ter 
izvedbi revijalne predstavitve orodij v začetku leta 
je sekcija v sodelovanju s ponudniki nadaljevala ta 
del programa s pripravo podrobnih predstavitev 
posameznih orodij. Načrta, da še letos podrobneje 
predstavimo dvoje orodij, zaradi premajhnega 
števila prijav ni bilo mogoče uresničiti. Vzrok 
pripisujemo neugodni kombinaciji zaostrene 
finančne situacije, prehodnih političnih razmer in 
nekaterih istočasno načrtovanih dogodkov. 
Aktivnosti se bodo nadaljevale, ko bodo razmere 
to dopuščale. 

IO ASDMI se je letos sklenil odzvati na živahne 
spremembe v okolju s premislekom in 
prilagoditvijo strategije ASDMI. V skladu s tem si 
je zadal za cilj navezati stike s strateškimi partnerji, 
s katerimi bi smotrneje določili izobraževalne 
vsebine ter nagovorili in pridobili širšo ciljno 
publiko.  

Kot prva pobuda je bilo opravljenih več pogovorov 
z vodstvom Združenja zdravstvenih zavodov 
(ZdZZ) o možnostih za sodelovanje pri 
izobraževanju članov ZdZZ. ASDMI je predlagala, 
da ZdZZ in ASDMI skupaj izdelata program Učeče 
se zdravstvene organizacije (UsZO). Ta bi lahko 
postal trajna in sistematična podlaga za 
uresničevanje izobraževanja v zdravstvenih 
organizacijah, članicah ZdZZ ter kakovostno 
izhodišče za načrtovanje sodelovanja z ASDMI. 
Vodstvo ZdrZZ je pozdravilo predlog in sprejet je 
bil sklep, da se kot začetni korak med članstvom 
ZdrZZ opravi anketa o potrebah in stanju načrtov 

zavodov glede izobraževanja. ASDMI bo v 
nadaljevanju na tej podlagi pripravila podrobnejši 
predlog izobraževanih vsebin, aktivnosti in 
nadaljnjega sodelovanja z ZdrZZ in morda tudi z 
drugimi institucijami, organizacijami. 

Naslednja strateška pobuda je naravnana na dvig 
kakovosti dejavnosti ASDMI. S tem v zvezi 
poskušamo navezali stik z nekaterimi 
visokošolskimi organizacijami s predlogom za 
sodelovanje na področju diplomskih in magistrskih 
nalog. Konkretnejši napredek je doseglo 
dogovarjanje s prof. dr. Kernom iz FOV Univerze 
v Mariboru za skupni program magisterijev na 
področju proučevanja procesov v zdravstvu. 

Sledi ideja in pobuda o razširitvi kroga 
potencialnih uporabnikov ponudbe ASDMI. 
Podrobnejša analiza potencialnih izobraževalnih 
vsebin pokaže, da je teme mogoče razvrstiti v dve 
skupini: (1) zdravstvo specifične in (2) neodvisne 
od temeljne zdravstvene dejavnosti. Zaradi ocene, 
da so zdravstveno nespecifične teme zanimive tudi 
za organizacije izven zdravstva, smo navezali stik z 
Slovenskim društvom Informatika (SDI) in 
predlagali ustrezno sodelovanje. Predlog je bil s 
strani SDI dobro sprejet in pogovori se nadaljujejo. 

Priložnost za strateško racionalizacijo vidimo tudi 
znotraj SDMI. Tako priložnost predstavlja 
koncentracija organizacijske podpore za različne 
izobraževalne dogodke SDMI na enem mestu. 
ASDMI je sposobna ponuditi tak servis tako 
krovni organizaciji kot ostalim sekcijam SDMI. 
Prav ta čas potekajo razgovori o taki rešitvi in 
sodelovanju z novo sekcijo HL7. 
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