PROGRAM DELA SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA MEDICINSKO INFORMATIKO ZA LETO 2019
Slovensko društvo za medicinsko informatiko ima izredno pomembno vlogo na področju podatkov v
okviru sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. To vlogo bomo v prihodnje še okrepili, in sicer tako,
da bomo okrepili aktivnosti na področju povezovanje deležnikov v zdravstvu, ki so pomembni pri razvoju
informatizacije in digitalizacije sistema zdravstvenega varstva. Aktivno bomo pristopili k pripravi državne
strategije na tem področju, in sicer kot spodbujevalci aktivnosti, soustvarjalci ključnih dokumentov ter kot
strokovna podpora vsem, ki na tem področju sprejemajo odločitve glede nadaljnjega razvoja tega
področja.
SDMI bo krepilo vlogo strokovnega povezovalca ter na ta način pospeševalo ustrezen razvoj sistema
zdravstvenega varstva. Ob tem bomo v društvu težili k temu, da bodo rešitve take, da bodo postavile v
center delovanja potrebe pacientov.
Strokovno kompetentno in povezovalno vlogo društva omogoča članstvo, ki združuje različne poklicne
skupine in delovna področja, so odličen potencial za nadaljnji razvoj. Prizadevali si bomo, da bo imelo
društvo kar se da velik vpliv pri oblikovanju strokovnih rešitev in odločitev, ki so povezane z uvajanjem
digitalizacije v zdravstvo ter na področju skrbi za zdravje pacientov, in sicer na vseh ravneh oziroma
delih sistema zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, NIJZ, ZZZS, izvajalci, uporabniki,
akademske in raziskovalne organizacije, ostala ministrstva in službe povezane z zdravjem (MZ, MIZŠ,
MJU, MDDSZEM …) itd..
Stalne aktivnosti društva
− Spodbujanje in omogočanje dela Sekcije za informatiko v zdravstveni negi, sekcije Revija IMS
in HL7 Slovenija.
− Promocija dela društva v strokovnih in drugih javnostih, kar bomo dosegli z rednim
sodelovanjem s strokovnimi prispevki na srečanjih drugih strokovnih javnosti, obveščanjem
medijev o aktivnostih, ki potekajo v društvu, o naših prizadevanjih ter ciljih, ki jim sledimo ter s
privlačnimi, vsebinsko ustreznimi, zanimivimi in aktualnimi spletnimi stranmi.
− Skrb za redno in vsebinsko bogato informiranje članov društva.
− Skrb za seznanjanje članov z strokovnimi novostmi in rešitvami
− Prizadevanje za povečanje števila članov društva ter vključevanje kolektivnih članov.
Specifične naloge društva
Delo s članstvom in za člane

− Zagotavljanje sodobnega načina obveščanja članstva z rednim posredovanjem novic o
dogajanjih, posredovanjem obvestil o novostih na spletni strani SDMI. Nadaljevali bomo
prenovo spletne strani društva ter posredovanje informacij članstvu in ostali zainteresirani
javnosti preko spleta.
Strokovno delo

−
−
−
−
−
−

Organizacija predstavitve strokovnih vsebin v okviru Skupščine SDMI.
Organizacija in izvedba delavnice HL7.
Priprave in izvedba strokovnega srečanja SDMI jeseni 2019.
Spremljanje in sodelovanje pri uresničevanju razvoja eZdravja.
Izdaja mednarodne znanstvene in strokovne revije Informatica Medica Slovenica.
Sodelovanje pri različnih projektih s področja informatike v zdravstvu ter storitev zdravja na
daljavo v Sloveniji.
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− Sodelovanje v delovnih telesih in skupinah s področja informatike v zdravstvu na nacionalni
ravni.
− Sodelovanje pri pripravi nacionalne strategije eZdravja ter in pri tem vodenje priprave strategije
za področje zdravja na daljavo (telehealth).
− Sodelovanje v mednarodnih projektih v vlogi zainteresiranega partnerja.
Področje izobraževanja in promocije

− Izobraževanje je ena ključnih nalog SDMI. Stopnja izobraženosti zdravstvenih delavcev na
področju digitalizacije in možnosti uporabe novih tehnologij močno zaostaja za dejanskimi
možnostmi in potrebami. Na tem področju bomo za potrebe strokovnjakov na področju
digitalizacije v zdravstvu zagotovili različne oblike izobraževanja ter tako ponudili možnost
stalnega izpopolnjevanja iz njihovega strokovnega področja in še posebej na področju
zdravstveno-informacijskih standardov.
− Dejavnost SDMI ter prednosti in izzive v povezavi z digitalizacijo v zdravstvu bomo predstavljali
na strokovnih srečanjih, ki jih organizirajo posamezni deležniki v zdravstvu ter na ta način
promovirali to področje.
− Promocijo bomo izvajali tudi preko spletne strani.
Sodelovanje in povezovanje

Eno od pomembni področij aktivnosti je krepitev vloge društva kot povezovalca vseh sodelujočih pri
razvoju digitalizacije in informatizacije v zdravstvu: pacientov, zdravstvenih delavcev, vodilnih delavcev
v zdravstvu, nacionalnih institucij, akademske in raziskovalne sfere, slovenskih proizvajalcev
informacijskih rešitev, ponudnikov informacijske opreme in infrastrukture. Okrepili bomo tudi
povezovanje s sorodnimi društvi in skupinami v Sloveniji in v tujini in povečati prepoznavnost v
mednarodnem okolju.
V domačem okolju bomo delovali tako, da bomo
-

uporabljali nove oblike povezovanja; ekosistemi (Healthday.si, ECHAlliance,…),
uporabljali novejše oblike dela npr. socialna omrežja, multimedijski pristopi,
delegirali člane SDMI v nacionalne projektne skupine oziroma tam poiskali sodelavce, ki nam
bodo pomagali pri prenosu informacij,
delegirali predstavnika v Komisijo za informatiko pri ZdrZZs,
sodelovali s sorodnimi društvi (kakovost, management, poslovanje,….),
sodelovali s strokovnimi zbornicami (ZZS, Zbornica-Zveza, Lekarniška zbornica) in se
povezali z izobraževalnimi institucijami za področje zdravstva in zdravja.

V mednarodnem okolju bomo delovali tako, da bomo
− namenili primerno pozornost delovanju v okviru IMIA in EFMI, kot tudi povezovanju s sorodnimi
združenji na bi- in multilateralni ravni, predvsem v okviru srednje in JV Evrope.
− vključeni še v druge mednarodne integracije.
− sodelovali z International Society for Telemedicine and eHealth ISfTeH.
− sodelovali pri promociji mednarodnega standarda za storitve zdravja na daljavo.
Druženje

Posebno pozornost bomo namenili spodbujanju druženja in družabnosti v društvu, še posebej ob
ključnih dogodkih (kongresi, strokovna srečanja, skupščine) in sicer kot nadaljevanje delovnih aktivnosti.
24. 5. 2019
Pripravili: Člani UO in drugih teles SDMI
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