Zaključki strokovnega srečanja
Digitalno zdravje – priložnosti in izzivi
UVOD
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI) je 19. in 20. oktobra 2017 v Termah Zreče
organiziralo tradicionalno strokovno srečanje zdravstvene informatike.
Prisotnih je bilo 150 udeležencev iz vrst managementa v zdravstvu, zdravstvenih delavcev,
informatikov in drugih strokovnih delavcev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, iz osrednjih institucij
s področja zdravstva, iz izobraževalnih ustanov in informacijske industrije.
V uvodu sta udeležence nagovorila direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
Marjan Sušelj ter direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in predsednik društva Ivan
Eržen.
V dveh dneh srečanja se je v programu zvrstilo 22 predstavitev iz različnih aktualnih strokovnih
področij – od varnosti podatkov, dolgotrajne oskrbe, inovativnih rešitev, zdravja na daljavo do
elektronske hrambe in drugih vsebin. Izvedena je bila okrogla miza na temo dolgotrajne oskrbe, ki jo
je vodil Niko Schlamberger, predsednik Slovenskega društva za informatiko.
V okviru srečanja je potekalo tudi strokovno srečanje Sekcije za informatiko v zdravstveni negi s
programom 11 predstavitev.
Upoštevajoč vsebino predstavitev, okrogle mize in strokovne razprave, je društvo oblikovalo
naslednje zaključke, ki jih naslavlja na Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, izvajalce zdravstvene dejavnosti in informacijsko
industrijo.
1. VARNOST PODATKOV
Nova uredba EU in nov zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je v pripravi, narekujeta, da v zdravstvu
še bolj skrbno upravljamo z osebnimi in občutljivimi osebnimi podatki.
Organizacijam v zdravstvu priporočamo, da čim prej pregledajo, katere pravne, organizacijske in
tehnične nadgradnje morajo izvesti glede na novo zakonodajo, naredijo načrt aktivnosti, zagotovijo
kadrovske in finančne vire ter ga pravočasno uresničijo.
Organizacijam v zdravstvu priporočamo, da so še posebej pozorne na vzpostavitev celovite evidence
osebnih in občutljivih osebnih podatkov ter dosledno in ustrezno šifriranje občutljivih osebnih
podatkov, ko se ti prenašajo po omrežjih.
Tudi v zdravstvu smo soočeni z vse pogostejšimi kibernetskimi napadi, ki lahko povzročijo izgubo ali
odtujitev podatkov oziroma za daljši čas onesposobijo informacijski sistem.
Organizacijam v zdravstvu priporočamo, da zaposlene neprestano opozarjajo na tovrstne grožnje in
jim dajejo napotke za ustrezna ravnanja ob pojavu napadov, s katerimi se prepreči ali omeji njihove
neželene učinke.
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Organizacijam v zdravstvu priporočamo, da kibernetske napade prijavijo ustreznim organom, saj s
tem omogočajo spremljanje, načrtovanje in ukrepanje na nacionalni ravni ter kazenski pregon
storilcev kaznivih dejanj.
2. DOGOTRAJNA OSKRBA
Podpiramo načrte ministrstva za zdravje za uveljavitev zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, saj
potrebe že vrsto let narekujejo sistemsko ureditev tega področja.
Ministrstvu za zdravje predlagamo, da se za izvajanje dolgotrajne oskrbe predvidi zadostna finančna
sredstva, da bodo storitve zagotovljene v primernem obsegu glede na potrebe oskrbovancev.
Ministrstvu za zdravje in ZZZS predlagamo, da se čim prej opredelijo zbirke podatkov in postopki
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ter v zakonu ali podzakonskih aktih opredeli organizacija njihovega
izvajanja, kar je nujna podlaga za razvoj kakovostne informacijske podpore.
Informacijsko podprte storitve za spremljanje oskrbovancev na daljavo omogočajo, da ti dlje časa
ostajajo v domačem okolju. S tem se zmanjšujejo potrebe po institucionalni oskrbi in zdravstvenih
storitvah, zato predlagamo, da se tovrstne storitve uvrstijo v potrebnem obsegu med storitve
dolgotrajne oskrbe.
3. ELEKTRONSKA HRAMBA
Elektronska hramba omogoča cenejšo hrambo gradiv in učinkovitejše postopke upravljanja, kot če se
gradiva hranijo v papirni obliki.
Za verodostojnost elektronske hrambe je treba zadostiti zakonsko predpisanim zahtevam.
Organizacijam v zdravstvu priporočamo čim prejšnji prehod na elektronsko hrambo gradiv.
4. NOVI KONCEPTI DIGITALIZACIJE V ZDRAVSTVU
Nove informacijske tehnologije, kot so računalništvo v oblaku, orodja za napredno analiziranje
podatkov, orodja za učinkovito sodelovanje in še posebej umetna inteligenca omogočajo nove
koncepte zdravstvene oskrbe s še večjo vključenostjo pacientov, tesnejšim sodelovanjem strokovnih
timov ter boljšim obvladovanjem informacij in znanja v medicini.
S staranjem prebivalstva se spreminja razmerje med številom aktivnih prebivalcev in starostnikov.
Slednje pomeni manj zdravstvenih delavcev na starostnika oziroma pacienta. Obenem postopki
zdravljenja postajajo vse bolj kompleksni. V uporabi so vse bolj kompleksne zdravstvene tehnologije.
Zato sta neprestano iskanje novih načinov uporabe naprednih informacijskih orodij in njihova
dejanska uporaba osnovni pogoj za bolj uspešno in varno zdravstveno obravnavo.
5. ZDRAVJE NA DALJAVO
Nacionalni sistem za teletransfuzijo je primer dobre prakse, kako je potrebno načrtovati, vzpostaviti
in vzdrževati storitev zdravja na daljavo ter optimizirati mrežo izvajalcev zdravstvene dejavnosti.
Načrtujejo ali vzpostavljajo se nove rešitve zdravja na daljavo (npr. telefarmakologija in
telepsihoterapija), kar kaže velik potencial področja zdravja na daljavo za izboljšanje zdravstvenih
storitev, zato priporočamo da se temu področju v prihodnje posveti še več pozornosti.
Pri uvajanju rešitev zdravja na daljavo, ki jih uporabljajo pacienti, naj nosilci teh rešitev posebno
pozornost namenijo potrebam, zmožnostim, informiranju in izobraževanju pacientov ter zagotovijo
stroškovno sprejemljivost rešitev za pacienta.
2

6. INOVATIVNE REŠITVE ZA VEČJO USPEŠNOST, KAKOVOST IN UČINKOVITOST V ZDRAVSTVU
V slovenskem zdravstvu so informatizirani številni postopki, s katerimi se zagotavlja uspešna,
kakovostna in učinkovita zdravstvena obravnava pacientov.
Na srečanju so bile predstavljene inovativne rešitve, ki omogočajo:
- elektronsko komunikacijo med pacientom in zdravstvenimi delavci,
- zajem in izmenjavo podatkov v postopku zagotavljanja nujne medicinske pomoči,
- učinkovito in varno apliciranje zdravil,
- elektronsko zagotavljanje navodil pacientu po opravljenem posegu in
- storitve za podporo kroničnim bolnikom na domu.
Izvajalcem zdravstvene dejavnosti priporočamo, da izkoristijo tovrstne rešitve za sodobno
komunikacijo s pacienti ter zagotavljanje uspešne, kakovostne in učinkovite zdravstvene obravnave.
Proizvajalce zdravstvenih aplikacij pozivamo, da v prihodnje še tesneje sodelujejo in tako združujejo
znanja in izkušnje za razvoj vse bolj kompleksnih informacijskih rešitev, s katerimi se omogoča
povezano obravnavo pacientov, pri kateri sodeluje več izvajalcev in enot znotraj posameznega
izvajalca.
Priporočamo širitev uporabe Centralnega registra podatkov o pacientih na način, da vse več
izvajalcev zdravstvene dejavnosti v register zagotavlja podatke in dokumente o zdravstveni obravnavi
pacientov, ker je tako na varen način dostopna pacientu in drugim pooblaščenim zdravstvenim
delavcem.
7. PREPREČEVANJE GOLJUFIJ
Podpiramo uporabo informacijskih orodij za preprečevanje prevar in goljufij pri obračunu in
uveljavljanju zdravstvenih storitev, ob čemer je potrebno upoštevati zakonske zahteve s področja
varovanja podatkov.
8. ENOTNA TERMINOLOGIJA
Pozivamo Ministrstvo za zdravje, NIJZ in ZZZS, da pri načrtovanju zbirk podatkov in informacijskih
rešitev med seboj usklajujejo poimenovanja in značilnosti podatkov, kar olajšuje razvoj in uporabo
informacijskih sistemov v zdravstvu.
9. IZZIVI INFORMATIKE V ZDRAVSTVENI NEGI
Sekcija za informatiko v zdravstveni negi (SIZN) je dodana vrednost zdravstveni negi in SDMI.
Digitalizacija prinaša potrebe po novih kompetencah zdravstvenih delavcev, ki delajo v zdravstveni
negi in ustvarja nova delovna mesta na tem področju. SIZN predlaga evidentiranje teh novih
kompetenc, po potrebi oblikovanje novih delovnih mest in prilagoditve v organizaciji dela pri
izvajalcih.
V SIZN je vključenih vse več mladih strokovnjakov, ki bodo tudi v prihodnje pripomogli k uresničitvi
programa SIZN.
S pomočjo družabnih omrežij bomo poskrbeli za boljšo prepoznavnost SIZN in SDMI.
Predsednik SDMI
Ivan Eržen
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