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 Bilten SDMI 

Marjan Premik 

In memoriam prof. dr. Štefanu Adamiču, prvemu 
predsedniku SDMI 

In Memoriam: Prof. Štefan Adamič, PhD, the First 
SIMIA President

V četrtek 27. januarja. 2022 je v Slovensko društvo za 
medicinsko informatiko – SDMI prispela žalostna 
novica, da je svojo življenjsko pot sklenil zaslužni 
prof. dr. Štefan Adamič, velik in ugleden strokovnjak 
na področju biomedicinske informatike. Kot 
predstojnik Inštituta za biomedicinsko informatiko 
(današnjega Inštituta za biostatistiko in medicinsko 
informatiko) na Medicinski fakulteti je razvijal 
raziskovalno pedagoško in strokovno dejavnost na 
tem področju, ob tem pa izkazoval tudi organizacijske 
sposobnosti, zlasti pri nastanku in vzpostavitvi 
strokovnega društva SDMI. 

Prof. Adamič se je z nekaj somišljeniki že sredi 
osemdesetih let prejšnjega stoletja zavedal pomena 
hitro razvijajočega področja zdravstvene in 
medicinske informatike, za katerega je bilo značilno, 
da se razvija neenakomerno in nepregledno ter da 
nastajajoči problemi terjajo rešitve tudi v širši 
strokovni povezanosti. Zamisel je doživela svojo 
uresničitev 19. oktobra leta 1988, ko je bilo z 
ustanovnim občnim zborom ustanovljeno Slovensko 
društvo za medicinsko informatiko kot nevladna, 
prostovoljna strokovna organizacija s sedežem na 
IBMI in prvim predsednikom prof. Adamičem. 

Prioritetne naloge društva v prvem mandatu so bile 
usmerjene v organizacijo strokovnih srečanj, v 
sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki so se 
strokovno in znanstveno ukvarjale z medicinsko 
informatiko, v sodelovanje s sorodnimi 
mednarodnimi društvi, v uveljavljanje etičnih načel 
stroke pri delovanju društva ter v aktivnosti, 
poveznimi z izdajanjem lastne strokovne revije 
Informatica Medica Slovenica. Z osamosvojitvijo 
Slovenje se je društvo pod Adamičevim vodstvom 
včlanilo v evropsko zvezo EFMI in postalo 
enakopraven partner sorodnim društvom na evropski 
ravni. 

 

Slika 1 Zaslužni prof. dr. Štefan Adamič. 

Iz zgoščenega pregleda zgodnje zgodovine SDMI in 
njenega predsednika pa ni mogoče začutiti 
vznemirljivega in optimističnega vzdušja in 
prijateljske podpore, ki smo jo bili deležni vsi, ki smo 
imeli čast in privilegij, da smo sodelovali s prof. 
Adamičem. Bil je čas ko so se naše – sicer različne 
poklicne in življenjske poti prepletale s skupnimi 
vrednotami, povezanimi s zamislijo, da lahko 
informacijska znanost, stroka in praksa pomembno 
prispevata h kakovosti življenja in izboljšanju zdravja 
ljudi. Prof. Adamič nas je naučil, da brez stalne trezne 
angažiranosti, pozitivnih prizadevanj in 
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prostovoljnega sodelovanja ne gre in da strokovna 
avtonomnost društva krepi samozavest in 
razpoznavnost članstva. 

Načela, nauki in na njih pridobljene izkušnje iz prvih 
let delovanja SDMI so še vedno pristni in pomagajo 
pri soočanju s sodobnimi izzivi, zlasti v pogledu 
harmonizacije IKT s sistemom zdravstvenega varstva. 
K temu lahko dodam še misel, ki sem jo povzel iz 
Adamičevih naukov: Zdravstveno varstvo se ne 

izboljšuje zato, ker se uporablja IKT, ampak se 
izboljšuje, ko se IKT uporablja korektno. 

Spoštovani prof. Adamič, bil si in ostajaš naš dobri 
duh, ponosni smo, da si bil naš prvi častni član in 
verjamemo, da nam bo tvoja podoba še naprej ostala 
dober zgled. 

Zapisal Marjan Premik v imenu članov SDMI. 
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