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 Bilten SDMI 

Mojca Paulin, Drago Rudel 

Poročilo o udeležbi na konferenci East Europe 
eHealth Innovation Summit 

Konferenca je potekala 15. in 16. januarja 2015 v 
Varšavi. Na povabilo organizatorja sta se je kot 
predstavnika SDMI udeležila Mojca Paulin, tajnica, in 
Drago Rudel, član UO SDMI. 

Konferenca je bila namenjena izmenjavi izkušenj pri 
uvajanju sistema eZdravja v državah osrednje in 
vzhodne Evrope (Poljska, Češka, Slovaška, Litva, 
Romunija, Kosovo, Bolgarija, Slovenija). Udeležilo se 
je je okoli 60 predstavnikov iz teh držav, med njimi 
tudi predstavnik Evropske komisije (Benoit Abeloos, 
DG CONNECT). Program 24-ih predstavitev sta 
vodila naša znanca Frank Lievens (ISFTeH) in Rolf 
Engelbrecht (MEDIS). Predstavitve so bile s področij 
uvajanja eZdravja v bolnišnice (Zakaj naj bi bolnišnice 
uvajale e-storitve?), pomena e-zdravja za zdravstvene 
zavarovalnice, obračunavanja storitev, možnih novih 
modelov zavarovanja, IT podpore sistemom, 
priložnosti, ki jih prinašajo storitve v oblaku (big data) 
ter upravljanja inovativnosti. Prikazani so bili primeri 
uspešne uporabe v teleavdiologiji, telekardiologiji in 
pediatriji. Predstavljeni so bile tudi nekatere rešitve na 
nacionalnem nivoju, kot npr. eRecepti na Hrvaškem 
in v Romuniji, kjer so jih že uvedli leta 2012 oziroma 
2013. Hrvati uvajajo tudi centralni repozitorij 
evidence transakcij (storitev) na nacionalnem nivoju. 
Predstavniki podjetij (L.E.K., Morpho, Wolters 
Cluver) so predstavili svoje storitve oz. rešitve, pri 
katerih je bil poudarjen pomen uporabe standardov 
(HL7). 

Drago Rudel je kot povabljen gost sodeloval na 
panelni razpravi "Government Initiatives in the East 
European Regions – Projects in Neighbouring 

Countries", ki jo je vodil podpredsednik EFMI, g. 
Patrick Weber iz Švice. V njej je dr. Rudel predstavil 
projekte, ki jih razpisujejo naša ministrstva: MZ, 
MIZŠ in MERT, med katerimi pri tem žal ni 
koordinacije. Izpostavil je napore Slovenije pri 
izvajanju projektov v okviru eZdravja: eRecept, 
eOdpustnica, eNapotnica, TeleKap, Teleradiologija, 
Čakalne vrste, eTriaža, Register cepljenih oseb in 
zNET. Kot pomembno oviro je navedel odsotnost 
strategije zdravja 2020 ter strategije eZdravja. 

Predstavnika SDMI sva se sestala tudi s 
predsednikom poljskega združenja za telemedicino 
(Polish Telemedicine Association) dr. Wojciechom 
Glinkowskim. Sogovorniki smo izrazili obojestranski 
interes za izmenjavo informacij in udeležbo na 
prireditvah obeh združenj. 

V neformalnih srečanjih sva vzpostavila več stikov z 
nosilci aktivnosti v posameznih državah oz. 
institucijah. Priloga temu poročilu je program 
konference, na razpolago pa je tudi e-verzija 
predstavitev. 

Ocenjujeva, da je bila udeležba na konferenci koristna 
za SDMI zaradi predstavitve stanja v Sloveniji, vloge 
SDMI pri tem, primerjave stanja na področju 
eZdravja z državami, od koder so prišli udeleženci, ter 
zaradi vzpostavljenih osebnih stikov, ki jih lahko 
uporabimo pri aktivnostih SDMI (nekateri 
predavatelji so bili odlični in jih lahko povabimo v 
Slovenijo). 
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