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POVZETEK

V diplomskem delu so predstavljene in obravnavane tehnološke možnosti, ki jih ponuja
informacijska tehnologija v zdravstvenem sektorju, s poudarkom na zdravstveni
informacijski tehnologiji, elektronskih zdravstvenih zapisih, osebnih zdravstvenih zapisih in
sistemih za upravljanje v praksi. Razvoj na tem področju vse do danes kaže, da je
obravnavana tema vse bolj pomembna v mnogih državah in je zato vključena v različne
razvojne strategije in politike mnogih držav, ponekod celo obvezna. Slovenija na tem
področju ni nobena izjema, tako v negativni kot pozitivni smeri. Slovenske zdravstvene
reforme vključujejo razvoj integriranih zdravstvenih sistemov, ki stanejo več kot sto
milijonov evrov, a so pogosto slabo načrtovane, omejene in nepovezane, kar povečuje
razkorak med organizacijami, ki bi morale biti maksimalno povezane, saj se njihove
storitve prepletajo, ključni akter, torej stranka oziroma bolnik, pa je ves čas isti.
Raziskava, ki je bila izvedena v diplomskem delu in pripravljena v okviru predhodnih analiz
drugih raziskav in omenjenega področja, je predstavljena na koncu dela in kaže oris
realnega stanja na tem področju v Sloveniji.
Ključne besede: informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), elektronski zdravstveni
zapis, elektronsko poslovanje, zdravstveni informacijski sistem, EHR, EMR, EPR, PHR.
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SUMMARY

INFORMATICS IN ADMINISTRATION ON PRIMARY AND SECONDARY
HEALTH LEVEL
This thesis presents technological options, offered by information technology in health
sector, focusing on health information technology, electronic medical records, personal
health records and management information systems in practice. The Development in this
area shows that the topic is becoming more and more relevant in many countries as it is
included in national development strategies and politics, sometimes even mandatory.
Slovenia is no exception in this matter, not in negative or positive direction. Slovenian
health reforms involve development of integrated health systems, which costs more than
100 million euro but are often badly planed, limited and unconnected, which increases a
gap between organizations, that should in fact be fully connected and integrated, since
their services are focused on one client/patient. Research, which was conducted for the
purpose of this thesis and is presented at the end, shows the current situation in Slovene
health system.
Key words: Information and communication technology (ICT), electronic health record,
electronic commerce, EHR, EMR, EPR, PHR.
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1 UVOD

Zdravstveno varstvo je strateški element vsake države, saj vpliva na številna področja in
razvoj celotnega naroda, z manjšimi pomanjkljivostmi, ki ne povzročajo velike škode,
medtem ko lahko širši negativni trendi v zdravju in bolezni povzročijo veliko škodo
prebivalstvu na tem področju, vključno z zdravjem. Kot je navedeno v sporočilu Evropske
komisije, je e-Zdravje pomembno, saj omogoča izboljšave na področju dostopa
zdravstvenega varstva in povečuje kakovost ter učinkovitost ponujenih storitev
(Ministrstvo za zdravje, 2004). E-Zdravje zajema področje storitev in sistemov, ki so na
voljo državljanom (pacientom), delavcem in zdravniškim organom ter vključujejo
elektronske sisteme zdravstvenih zapisov (EMR), prakse sistemov vodenja, osebnih
zdravstvenih zapisov (PHR) in zdravstvene portale. To predvsem temelji na internetu in
drugih informacijsko-komunikacijskih storitvah, ki omogočajo sodelovanje, izmenjavo
podatkov, znanja in orodij. Razlog za mojo raziskavo na tem področju je pomanjkanje
raziskav in ovire v zvezi z izvajanjem sistemov elektronskih zdravstvenih zapisov (EHR). Z
uporabo teorije EHR sem izvedla empirično raziskavo v slovenskem zdravstvenem
sektorju, s katero sem hotela dokazati ali ovreči teoretične izjave slabosti njihovega
pomena.

1.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE
Namen diplomskega dela je razjasniti pomen vloge informatike v zdravstvu, predstaviti
področje e-Zdravja kot projekt celovite informatizacije zdravstvenega sistema, ki
zdravstvo bistveno izboljšuje. Skušala bom prikazati informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo (v nadaljevanju IKT) kot eno temeljnih orodij, ki lahko z razvojem novih veščin
pripomorejo k večji učinkovitosti in produktivnosti, boljši dostopnosti in izboljšanju
kakovosti. Zdravstvene organizacije imajo veliko možnosti, da lahko izboljšajo kakovost z
večjo uporabo informacijskih tehnologij, saj so njihovi sistemi relativno zastareli.
V raziskavi ugotavljam stanje IKT, opremljenosti na delovnem mestu izvajalcev
zdravstvenih storitev, pripravljenost na uvedbo elektronskega poslovanja oz.
pripravljenost na uvedbo elektronskega zdravstvenega zapisa in s tem prevzem nekaterih
elektronskih funkcij, kot so npr. elektronska evidenca pacienta, elektronska napotnica,
elektronski recept ipd. ter na podlagi tega postavljam hipotezo:

H: » Slovensko zdravstvo je pripravljeno na elektronsko poslovanje in s tem
prevzem nekaterih elektronskih funkcij kot so npr. elektronska evidenca
pacienta, elektronska napotnica, elektronski recept itd «.
Za načrtovanje informacijskih procesov je potrebno poznati obstoječe stanje, zato so cilji
sledeči:
• S študijem literature opredeliti ključna področja elektronskega poslovanja v
zdravstvu.
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•

•

Izvesti analizo ankete o pripravljenosti na uvedbo elektronskega zdravstvenega
zapisa, trenutnega stanja IKT v zdravstvu ter analizirati prednosti in slabosti
zdravstvene tehnologije in sistemov.
Oceniti trenutno stanje in opozoriti na prihodnje rešitve in probleme, saj to stanje
lahko služi kot izhodišče za nadaljnje aktivnosti, ki bi pospešile privzemanje IKT
rešitev s strani izvajalcev zdravstvenih storitev.

1.2 METODOLOGIJA
Za raziskovanje se uporabljajo različne metode in pristopi. Da izberem pravo metodo
določene raziskave, je potrebno najprej definirati problem raziskave, ki mi pomaga v
nadaljnjih odločitvah pri izvajanju raziskave. Ko je problem definiran in so znana dejstva
raziskave, je potrebno razviti pristope, s katerimi bom razreševala zastavljen problem. To
pomeni, da je potrebna priprava analitičnih modelov, raziskovalnih vprašanj in hipotez. Da
je ta proces učinkovit, je potrebno analizirati sekundarne podatke in kvalitativno
raziskavo.
Diplomsko delo je v osnovi pozitivistična študija, v kateri imam opravka s kvantitativnimi
podatki, zbranimi s pomočjo ankete. Metoda moje raziskave predstavlja sekundarno
raziskovanje, saj gre za teoretične vire, ki že obstajajo. Tako sem uporabila obstoječo
literaturo IKT v zdravstvu tako domačih kot tujih avtorjev. Gre za kvalitativno raziskavo,
katere cilj je ugotoviti, ali je slovensko zdravstvo pripravljeno na uvedbo elektronskega
poslovanja, kakšne so njegove smernice na tem področju ter kaj menijo anketirane
zdravstvene organizacije o podanih vprašanjih v vprašalniku.
S časovnega vidika gre za presečno študijo, ki prikazuje stanje informacijske
opremljenosti ter prednosti in slabosti zdravstveno informacijske tehnologije in sistemov v
obdobju izvajanja ankete. Tip raziskave je po namenu opisna raziskava, saj opisuje stanje
informacijske opremljenosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti in njihovo pripravljenost na
uvedbo elektronskega poslovanja.
Elektronsko poslovanje zdravstvenih organizacij je zelo široko področje. V anketi je zajet
tehnološki del, ki omogoča elektronsko poslovanje. Ker so anketirane tako večje kot
manjše ustanove, v katerih so zaposleni različni ljudje z različnimi poklici (zdravniki,
medicinske sestre, informatiki, administrativno osebje itd.), obstaja možnost, da bi na
nekatera vprašanja težje odgovorili ali pa bi jih narobe razumeli.
V prvem poglavju govorim o informatiki na splošno, opredelim nekatere pojme, npr.
elektronsko poslovanje in elektronski zdravstveni zapis, ki se na obravnavanem področju
najpogosteje pojavijo.
V drugem poglavju opredelim organiziranost slovenskega zdravstvenega sistema,
podrobno predstavim informacijski zdravstveni sistem v Sloveniji in bivši Jugoslaviji,
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predstavim temeljni dokument razvoja informatike v zdravstvu Slovenije in Strategijo eZdravje. Predstavim tudi pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati.
V tretjem poglavju opredelim področje raziskave in rezultate ankete, opis vzorca,
prikažem stanje in opozorim na probleme. V sklepnem poglavju povzamem ugotovitve
raziskave.
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2 SPLOŠNO O INFORMATIKI V ZDRAVSTVU

»Primarni cilj informatike v zdravstvu je izboljšanje zdravstvenega sistema, tako
izboljšanje izvajanja zdravstvenega varstva za odjemalce, kot izboljšanje pogojev za
izvajalce in podpora institucijam zdravstvenega varstva« (Engelbardt & Nelson, 2002).
Različni avtorji navajajo različne definicije, kaj določen izraz pomeni in katera področja
zajema. Englebardt in Nelson (Engelbardt & Nelson, 2002) navajata, da informatiko v
zdravstvu sestavljajo področja informatike v zdravstveni negi, informatike na področju
zobozdravstva in managementa ter medicinske informatike, ki pa se medsebojno
prekrivajo. Pogorelec (Pogorelec V., 1999, str. 1-13) meni, da izraz informatika ni le
sinonim za medicinsko informatiko, ampak predstavlja širši pojem. Van Bemmel in Musen
(Bemmel & Musen, 1997) sta zapisala, da gre za znanost, ki proučuje nastanek podatkov,
informacij in znanja, ter njihovo uporabo v medicini, zdravstvenem varstvu in javnem
zdravju. Spet drugi navajajo, poleg navedenih področij, še informatiko na področju lekarn
in farmacevtske industrije, javnega zdravja in posameznika ter biomedicine in
bioinformatike. Iz tega je razvidno, da gre za pojme, ki se med seboj prepletajo ter da
področja niso jasno in ostro ločena. Iz navedenih trditev lahko povzamem, da gre za
apliciranje informatike in računalništva na področju zdravstva v najširšem pomenu.
Zdravstvo potrebuje za izboljšanje uspešnosti poslovanja prenovo poslovanja v smeri
preoblikovanja ter prestrukturiranja ob uporabi sodobne informacijske tehnologije
(Kovačič A., 2004). Vzroke za razvoj informatike lahko iščemo v potrebi po izmenjavi
informacij, ki bi izboljšala zdravstveno varstvo posameznika ter omogočala hitrejši,
zanesljivejši in cenejši pretok informacij. To bi omogočilo hranjenje, upravljanje in dostop
do elektronskega zdravstvenega zapisa ne glede na mesto in čas (Vojnovič, 2007).

2.1 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Razvoj elektronskega poslovanja se je pričel leta 1968 z računalniško izmenjavo podatkov
(v nadaljevanju RIP). Temeljna zamisel je bila, da se nadomesti poslovne listine, kot so
naročila in računi, z računalniškim prenosom takih podatkov v standardizirani obliki (Petrič
D., 2003).
V slovenskem zdravstvu se je RIP uveljavilo leta 1995, medtem ko so se druge oblike
elektronskega poslovanja uvajale postopoma, predvsem na interes in razumevanje
vodstev zavodov. Danes so že vsi zdravstveni zavodi in zasebne ambulante opremljeni z
računalniki za izmenjavo podatkov in razmeroma razvita infrastruktura omogoča
pospešeno uvajanje elektronskega poslovanja.
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V angleščini lahko najdemo dva izraza, ki se uporabljata oziroma označujeta elektronsko
poslovanje:
(Turban & Laudon, 1998-1999)
a. e-commerce, ki se je pojavil prvi, in
b. e-business, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavlja.
Greenstein in Feinman (Feinman & Greenstein, 2000) opredeljujeta e-commerce kot
uporabo elektronskih prenosnih medijev (telekomunikacij), pri katerem gre za
računalniško izmenjavo podatkov, vezano na nabavo in prodajo blaga in storitev in ne
obsega v celoti prave narave izmenjanih informacij s pomočjo telekomunikacijskih naprav.
Pojem e-business pa vključuje tudi izmenjavanje podatkov, ki niso neposredno vezani na
določen nakup in prodajo blaga in storitev, zagotavljajo pa distribucijo informacij in
podporo strankam. E-business je veliko širši pojem od e-commerce in bolj ustreza
slovenskemu izrazu e-poslovanje.

2.2 EHR, EPR, EMR, PHR, PMS …
Za jasen začetek je pomembno opredeliti pojem elektronski zdravstveni zapis (EHR) in
njemu druge podobne izraze. Obstaja veliko različnih definicij opredelitve pojma EHR.
Hkrati pa se izraz prekriva z nekaterimi drugimi izrazi, kot npr. elektronska evidenca
bolnika (EPR), elektronski zdravstveni zapis (EMR), osebni zdravstveni zapis (PHR) in
sistem za prakso upravljanja (PMS). PMS se v glavnem ukvarja z vsakodnevno medicinsko
prakso, vključno s podatki o demografiji bolnikov, imenovanji, računi itd.
Razvoj se je začel v 60-ih letih prejšnjega stoletja z željo po izboljšanju interne
komunikacije in zajemu stroškov. Od tedaj je nastalo veliko definicij, ki naj bi
opredeljevale nekaj, kar lahko imenujemo podatki o pacientih. Evropska komisija v svojem
poročilu predstavi pet nivojev računalniške podprtosti zdravstvenih informacijskih sistemov
(European Commission, 2008):
•
•
•
•
•

avtomatizirani medicinski zapis (angl. AMR);
računalniško podprt medicinski zapis (angl. CMR);
elektronski medicinski zapis (angl. EMR);
elektronski zapis o pacientu (angl. EPR);
elektronski zdravstveni zapis (angl. EHR).
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Teh 5 nivojev lahko združimo v elektronsko datoteko pacienta in v elektronski zdravstveni
zapis:
Preglednica 1: Razvoj elektronskega zdravstvenega zapisa

Elektronska
datoteka
pacienta

AMR

CMR

EMR

Elektronski
zdravstveni zapis

EPR

EHR

Informacije o pacientu so še vedno pretežno v papirni
obliki. Na njem temeljijo nekatere računalniško podprte
funkcije:
• laboratorijski informacijski sistemi;
• sprejem, odpust, premestitev;
• obračun stroškov zdravljenja …
Informacije nastajajo v papirni obliki. Digitalizacija
medicinskih zapisov poteka s pomočjo skeniranja papirne
dokumentacije in datotek. Struktura in izgled sta
podobna papirnim datotekam. Dokument je potrebno
poskenirati kot eno sliko skupaj z datumi in podpisi.
Je nadgradnja CMR. Podatki se neposredno vnašajo v
računalnik v obliki, ki je primerna za nadaljnjo uporabo.
Digitalni medicinski zapis je že vključen v organizacijo in
procese, ki so podprti z informacijsko tehnologijo.
Uspešna uporaba temelji na prijaznosti do uporabnika,
sprejemanje pri uporabnikih, funkcionalnosti …
Vsebuje vse podatke o boleznih pacienta in o njegovem
stanju. Možen je dostop pooblaščene osebe do vseh
pacientovih podatkov v organizaciji. Zaščita in kontrola se
vrši s kontrolo dostopa in elektronskim podpisom. Možna
je integracija z diagnostičnimi programi, elektronskimi
priročniki, pomoč pri doziranju in izbiri zdravil …
Združuje zdravstvene informacije, ki izhajajo iz različnih
organizacij in se nanašajo na eno osebo. Pri nastajanju
zapisa posamezniki sodelujejo. Dostop do teh podatkov
je možen z uporabo spletnih tehnologij ne glede na
lokacijo v svetu. Vsebuje širšo množico podatkov, ki niso
neposredno povezani z zdravljenjem. Na podlagi zbranih
in urejenih podatkov je omogočeno stroškovno merjenje
učinkovitosti, vodenje raznih indikatorjev kakovosti,
varnosti in učinkovitosti …
Vir 1: European Commission

Elektronski zdravstveni zapis (EHR), tudi elektronska evidenca bolnika (EPR), ali
računalniško bolniški karton, je razvijajoč se koncept, definiran kot sistematično zbiranje
elektronskih zdravstvenih informacij o posameznih bolnikih in prebivalstvu. To je zapis v
digitalni obliki oziroma digitalne evidence bolnikov, kjer so vanjo lahko vključene cele
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vrste podatkov, tako v splošni kot povzeti obliki, npr. demografija pacienta, anamneza,
zdravila in alergije, rezultati laboratorijskih testov, radiološke slike, vitalni znaki bolnika,
osebna statistika, kot so starost, teža itd. ter podatki o plačilu. EHR vključuje zdravstvene
podatke, omogoča zniževanje stroškov, povečuje prihodke, izboljšuje kakovost in
zmanjšuje tveganje za izbrane medicinske specializacije.
Namen EHR-ja je mogoče razumeti kot popolno evidenco bolnikovih srečanj z
zdravstvenim osebjem, ki omogoča avtomatizacijo in racionalizacijo dela ter povečuje
varnost z dokazi podprte podpore odločanju, opravljanju kakovosti in poročanju o
rezultatih.
Iz pet ključnih delov je zgrajena hrbtenica vsakega zdravstveno IKT. To so (Iljaž R.,
2005):
• elektronsko medicinsko zapisovanje (EMR – electronic medical record): elektronski
medicinski zapis predstavlja shranjene podatke o bolnikih, na lokalnem sistemu v za
to posebej pripravljenem programu;
• elektronski zdravstveni zapis/kartoteke (EHR – electronic health record): po
opredelitvi Evropske komisije so to »digitalno shranjene klinične in administrativne
zdravstvene informacije o vseh prejšnjih zdravstvenih težavah za potrebe
zdravstvene oskrbe, poučevanja in raziskovanja ob zagotovljeni zaupnosti
podatkov«. Elektronski zdravstveni karton naj bi bil pomoč pri nudenju zdravstvene
oskrbe na vseh nivojih in segmentih oskrbe, ki je dostopno preko elektronskih
zdravstvenih omrežij;
• osebni zdravstveni zapis (PHR – personal health record): predstavljajo osebne
zdravstvene zbirke podatkov o lastnem zdravju z možnostjo selektivnega dostopa do
podatkov.
Poleg že omejene opredelitve Evropske komisije, velja omeniti pragmatično angleško
pojmovanje elektronskega zdravstvenega zapisa, da je to longitudinalno zapisovanje
podatkov o zdravju in zdravstveni oskrbi posameznika, ki združuje podatke iz osebnega
zdravstva s podatki o oskrbi in občasnih pregledih pri drugih izvajalcih zdravstvenih
storitev. Še najbolj jedrnata je slovenska različica elektronskega zdravstvenega zapisa, ki
ga opredeljuje kot »širšo množico podatkov, oz. združenih informacij iz različnih virov, ki
se nanašajo na isto osebo«. V slovenskem medicinskem slovarju opredelitev izraza
»zdravstveni karton« zajema širše pojmovanje od izraza »zapis«, vendar se je v vsakdanji
strokovni rabi uveljavil izraz elektronski zdravstveni zapis.
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Slika 1: Elektronski zdravstveni zapis

Slika 2: Elektronski zdravstveni zapis, ki
temelji na sliki

Vir 2: Wikipedia, 2011

Vir 3: Wikipedia, 2011

2.2.1 PREDNOSTI
Po mnenjih različnih avtorjev bi lahko prednosti EHR razlagali v nedogled. Leta 2003 je
Waegemann poudaril prednost izmenjave podatkov, enotnost dokumentacije, boljše
upravljanje z informacijami in posledično boljši potek dela ter učinkovitost oskrbe
pacientov (Waegemann P. C., 2003). Galani in Nikiforu sta razdelila prednosti EHR v
skupine, vključno z bolniki, širšo javnostjo, zdravstvenimi administratorji in delavci,
oblikovalci politik, raziskovalci in vlado (Lazakidou A. A., 2006).
Z vidika pacientov je namen izboljšati dostopnost podatkov iz različnih zdravljenj, večjo
varnost s pomočjo šifriranja, zmanjšanje napak v lekarnah glede naročil z uporabo
farmacevtske zbirke podatkov in elektronski recept, ki je najbolj pomemben. Zdravstveni
podatki so na voljo v vpogled pacientom, preko njih lahko pacienti preverjajo svoje stanje
in se tudi izobražujejo (povezovanje na spletnih straneh ali medicinski bazi znanja).
Omogočajo pacientom, da prevzamejo nadzor nad svojo zdravstveno evidenco in
postanejo bolj aktivni na področju svojega zdravja. Trenutno je eden, če ne kar največji
zdravstveni sistem oz. program na svetu, ki zbira podatke o pacientih v ogromen enoten
informacijski sistem (baze podatkov NZS), v Veliki Britaniji, kateri zbere več kot 50
milijonov zdravstvenih zapisov oz. datotek (Davies & Ecless, 2008).
Z oddaljevanjem od papirnih medijev in postopnem prehajanju k elektronskim
zdravstvenim sistemom, se zmanjšuje zastarela in okorna birokracija, zmanjšuje se
potreba po velikih skladiščnih zmogljivosti, odpravlja se težave krhkosti in iskanja papirja
ter omogoča zbiranje, shranjevanje, obdelava in združevanje podatkov na enem mestu
(Lazakidou A. A., 2006). Na Univerzi Wisconsin bolnišnic in klinik beležijo znatno
zmanjšanje (več kot 85 %) obsega in stroškov papirnih obrazcev in zmanjšanje obsega
shranjevanja papirologije po izvedbi EHR (HIMSS Analytics, 2010). Z elektronskim
zapisom obstaja velik potencial za temeljito statistično analizo, ki omogoča boljše
odločitve, ukrepe in načrtovanje, katero vodi k boljši kakovosti zdravstvenih storitev, od
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teh podatkov pa bi imeli raziskovalci in znanstveniki in druge interesne skupine koristi
(Ford et al., 2006 ).
Med glavne prednosti elektronskega informacijskega sistema pa lahko štejemo
(Informatizacija zdravstva): preprostejše delo za delavce v osnovnem zdravstvu, kar
vpliva tudi na večje zadovoljstvo pacientov, saj so hitreje in bolje obravnavani, podpora
strokovnemu delu – tako preventivi kot kurativi, podpora poslovnim odnosom ter
poročanju državnim institucijam, preprostejše in hitrejše pošiljanje podatkov na ZZZS
(obračunski podatki in podatki o opredeljenih pacientih) in podatkov za statistiko (v
elektronski obliki z enim samim klikom), razbremenitev pomožnega zdravstvenega osebja
(administratorke, medicinske sestre), učinkovita povezava z drugimi informacijskimi
sistemi, npr. informacijskim sistemom laboratorija itd.
2.2.2 SLABOSTI
Čeprav obstaja veliko prednosti EHR, obstaja tudi veliko pomanjkljivosti oz. slabosti, za
katere Waegeman meni, da so zlasti pomanjkanje okvirov in standardov, pomanjkanje
motivacije, pomanjkanje neposredne koristi za delavce in zmedo glede koncepta
(Waegemann P. C., 2003). Na ravni informacijske tehnologije je EHR zelo pomemben
sistem, ki mora teči neprekinjeno 24 ur na dan, brez kakršnih koli napak in nepredvidenih
stanj, saj bi s tem lahko nastala življenjska škoda, in sicer izguba pacientovega življenja,
zato so nekateri mnenja, da je EHR med manj zanesljivimi sistemi (Johnson C. W., 2006).
Gospodarske ovire, kot so pomanjkanje donosnosti naložb in nezadostna uporabnost EHR
zaradi težav omrežij, bi lahko povzročile negativne odločbe v zvezi z izvajanjem EHR.
Čeprav je HIT Leadership Panel v ZDA ugotovil, da potencialne koristi prevladajo nad
stroški (Lewin Group, 2005), obstaja problem, in sicer potrebne so velike naložbe v
programsko in strojno opremo, namestitev, posodobitev, napeljave in komunikacija, kot
tudi pomanjkanje certificiranja in standardizacije. Sposobnost EHR glede izmenjave
podatkov med posamezno organizacijo (npr. bolnišnica) z drugo (npr. konkurenčna
bolnišnica), v prostem postavlja tudi problematično vprašanje na tem področju.
Osredotočenost na EHR kot interoperatibilnostni del EMR, pogosto povezuje oz. združuje
obstoječe sisteme EHR in EMR. Takšno povezovanje obstoječih sistemov pa je lahko
problematično, ne samo znotraj ene organizacije, kot npr. bolnišnice z različnimi oddelki.
V okviru takšnega postopka igrajo pomembno vlogo standardi.
2.2.3 OVIRE
Študija iz leta 2004 med zdravniki iz Ljubljane, Dolenjske in Posavja je med drugim
pokazala, da se od elektronskih zapisov o bolniku predvsem pričakuje preglednejše delo in
podpora pri kliničnem odločanju. Hkrati so sodelujoči v študiji tako ocenili možne ovire za
pospešeno informatizacijo (Iljaž R., 2005):
•
•
•

pomanjkanje časa;
pomanjkanje posluha pri zdravstvenem managementu;
omejitve obstoječe programske opreme;
9

•
•
•

stroški nabave in vzdrževanja;
usposobljenost zdravstvenega osebja;
varnost podatkov.
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3 ORGANIZIRANOST

SLOVENSKEGA

ZDRAVSTVENEGA

SISTEMA

Definicija sistema (Wikipedija):
»Informacijski sistem je urejen in organiziran sistem, ki uporabnike oskrbuje z vsemi
potrebnimi informacijami za odločanje. Osnovne aktivnosti informacijskega sistema so
zbiranje, obdelava, shranjevanje in posredovanje rezultatov končnim uporabnikom«.
IKT so se v zadnjem desetletju pokazale kot glavne tehnologije. To dejstvo lahko
opredelimo z razširjenostjo uporabe sodobnega načina komuniciranja ter uporabo
sodobnih aplikativno-tehnoloških rešitev.

3.1 INFORMACIJSKI ZDRAVSTVENI SISTEM V SLOVENIJI
Slovenski zdravstveni sistem se v zadnjem desetletju zaradi povečevanja deleža
starejšega prebivalstva, boljšega preživetja kroničnih bolnikov, novih bolezni in
spreminjajoče se narave bolezni, napredka medicinske znanosti in tehnologije ter večje
zdravstvene osveščenosti ljudi, sooča z vse večjimi potrebami in pričakovanji prebivalstva.
Slovenija je od bivše Jugoslavije podedovala razmeroma dober zdravstveni sistem, ki ga je
vzdrževala z visoko stopnjo solidarnosti. Po nekaterih kazalcih se slovenski zdravstveni
sistem v mednarodnih primerjavah tudi danes uvršča razmeroma visoko. Vendar so se v
tem času prikazala tudi negativna gibanja. Zmanjšala se je solidarnost, zdravstveno
varstvo pa ni več enakopravno in vsem enako dostopno (Socialni demokrati, 2008).
Pogled na stanje zdravstvene informatike v Sloveniji pokaže, da je pokrivanje poslovanja
zdravstvenih subjektov z aplikacijami IKT dokaj obsežno, vendar se pojavijo nekatere
kritične značilnosti. Pokritost izvajalcev zdravstvenih storitev z informacijskokomunikacijskimi rešitvami je zelo neenakomerna, to velja tako za aplikativno in strojno
kot tudi za sistemsko opremo. Na tržišču je veliko število aplikacij različnih SW hiš, ki
pokrivajo večino področij zdravstvene dejavnosti, vendar jih precej zaostaja v
tehnološkem pogledu. Aplikacije izvajalcev zdravstvenih dejavnosti med seboj niso
usklajene in povezane, pač pa delujejo zaprto, med seboj zelo skromno komunicirajo oz.
ne izkoriščajo možnosti sodobne IKT. Temeljna problema slovenskega zdravstvenega
sistema sta predvsem njegova neučinkovitost in neekonomičnost. Kršijo se osnovne
vrednote po katerih je slovelo slovensko zdravstvo. Dostopnost do zdravstvenih storitev se
je izrazito poslabšala in ni več pravična in enaka za vse. Prenova procesov z intenzivno
uporabo elektronskega poslovanja lahko postavi pod vprašaj smotrnost obstoječe
organiziranosti. Skoraj vsi slovenski zdravstveni sistemi z obstoječimi aplikacijami
zagotavljajo funkcionalnost vodenja podatkov o posamezniku, spremljanje diagnoz,
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obračun storitev in izdajo računov, poročanje skupin primerljivih primerov ter pripravo
statističnih podatkov. V večini slovenskih bolnišnic pa zagotavljajo tudi upravljanje z viri,
urniki, naročanje bolnikov, čakalne vrste, spremljanje laboratorijskih rezultatov in kliničnih
posegov. Bolj poredko pa zasledimo informacijsko podporo v odločanju in telemedicini
(Gradišar M., 2007).
Ministrstvo za zdravje (2006) in Ivan Eržen (2004), sta v svojem strokovno znanstvenem
prispevku ugotovila, da informacijski sistem v zdravstvu ne deluje dobro, da je
zdravstveno osebje premalo informacijsko izobraženo, sam sistem je preveč kaotičen, ter
da obstaja prepad med zakonodajo in potrebami sistema zdravstvenega varstva.
Za obstoječi zdravstveno-informacijski sistem je značilno, da temelji na veljavnem zakonu,
ki je bil sprejet pred 25-imi leti v drugačni družbeni ureditvi in omogoča zbiranje velikega
števila podatkov, ne omogoča pa metod, ki bi določale, kako priti do podatkov, ali z
drugimi besedami, sistem je usmerjen v zbiranje podatkov namesto v oblikovanje
informacij (Eržen I., 2004).
Razvoj informatike v zdravstvu ni bil koordiniran z nacionalno strategijo. Zdravstveni
podatki med različnimi izvajalci zdravstvenega varstva se še vedno izmenjujejo pretežno v
papirni obliki. Velik problem je tudi financiranje informacijskega sistema, saj država za
informatiko nameni le pod 1 % letnega zdravstvenega proračuna. Prav tako Slovenija
nima letnih projektov informatike v zdravstvu in se premalo vključuje v dejavnosti
Evropske komisije pri oblikovanju evropske politike informatike v zdravstvu, prav tako pa
skoraj ne izkoriščamo razpoložljivih razvojnih sredstev. Tako nastaja vedno večji razkorak
med informacijskimi potrebami in možnostmi, ki jih ponuja informatika ter dejansko
opremljenostjo in privajenimi načini dela.
Zaradi neustreznega stanja je vzpostavljen projekt e-Zdravje, ki z uporabo
komunikacijskih in informacijskih sredstev v zdravstvu skuša zagotoviti učinkovitejšo javno
zdravstveno storitev. V prihodnosti naj bi bili vsi informacijski sistemi združeni v enovit
sistem, EHR bo operativen, uveljavljeno pa bo tudi elektronsko poslovanje v zdravstvu. Za
enkrat imajo v Sloveniji skoraj vse zdravstvene ustanove svoje lokalne informacijske
sisteme, ki so med seboj nepovezani, pogosto imajo različna delovna okolja in različno
opremo. Njihove spletne strani so neenotno urejene in nimajo skupne vstopne točke.
Ravno tako ni enotnega standardnega elektronskega zapisa, v katerega bi zdravstveno
osebje vnašalo zdravstvene podatke. Da se zagotovi kar največja kakovost in učinkovitost
na tem področju, je potrebno, da kot celota delujejo informacijsko podprto upravljanje
znanja, sistem za diagnosticiranje, zdravljenje na daljavo, optimizirana administracija,
komunikacija med pacienti, zdravstvenimi strokovnjaki in institucijami, telemedicina ... V
okviru e-Zdravja bo imel osrednji pomen EHR. Ključne aplikacije ne bodo mogle delovati
brez elektronskega shranjevanja in brez dostopa do zapisa do podatkov o pacientu. Celoto
bodo lahko tvorile le, če bodo podatki EHR dostopni ustreznim aplikacijam, seveda
upoštevajoč vse zakonske predpise (Ministrstvo za zdravje, 2006).
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Privzemanje sodobnih IKT s strani izvajalcev zdravstvenega varstva in zdravstvenih
delavcev je zelo zahteven proces. Zanj je potrebno zagotoviti orodja, motivacijo, veščine
in prilagojeno organizacijo procesov. Z željo, da bi se EHR učinkovito uporabljal, je
potrebno, da orodje – računalnik postane splošno uporabljen. Iz statistike je znano, da v
slovenskem zdravstvu pri svojem delu računalnik največ uporablja administrativno osebje,
v povprečju kar v 94 % primerov, nato medicinsko osebje (84 %) in v zadnjo vejo
spadajo zdravniki ter drugo zdravstveno osebje in sicer le 60 %. Uporabniki komunicirajo
in koristijo vire lokalnega omrežja, ki je v 20 % primerov zastarelo. Z naraščanjem števila
uporabnikov (zdravnikov) v lokalno omrežje in širše uporabe aplikacij, se bo promet v
omrežju povečal, zato bo hitrost lahko zelo velika omejitev (Ministrstvo za zdravje, 2008).
Med slabosti slovenskega zdravstvenega sistema sodi tudi neenotna dokumentacija,
zaradi česar je komunikacija med zdravniki na isti in različni ravni otežena, postopki
obravnave zdravnikov pa so manj pregledni in tudi bolj zamudni, kot bi ob enotni in
urejeni dokumentaciji lahko bili. Pri tem ne gre zgolj za formularje in obrazce, temveč za
vsebino in obseg sporočila, ki naj bi ga bolnik prinesel k specialistu in od specialista k
osebnemu zdravniku.
Kakovosten informacijski sistem je eden ključnih dejavnikov, ki določa učinkovitost
zdravstvenega sistema. Informacijski sistem v zdravstvu omogoča komunikacijo na
različnih ravneh, med predstavniki iste stroke in različnih strok ter med zdravnikom in
bolnikom. Kakovosten informacijski sistem daje zdravniku možnost, da hitreje pride do
najnovejših, predvsem pa uporabnih informacij, ki jih lahko neposredno prenese v klinično
prakso. Nadvse pomembna je tudi komunikacija med zdravnikom in bolnikom, ki lahko
poteka tudi preko elektronskih medijev. Tako lahko zdravnik na daljavo pomaga bolniku
pri razrešitvi enostavnih zdravstvenih problemov, kar pomeni prihranek časa za oba in
racionalizacijo delovanja sistema.
Ministrstvo za zdravje RS je leta 2006 izvedlo anketo o tehnološki opremljenosti in uporabi
informacijskih orodij s strani izvajalcev zdravstvenega varstva. Ugotovljeno je bilo, da je
uporaba računalnika pri določenih profilih zaposlenih premajhna, vzroke pa lahko iščemo v
pomanjkanju aplikacij (orodij za delo), storitev na nivoju sistema (standardizirana
izmenjava podatkov), pomanjkanju spodbud za njihov prevzem in neustrezne organizacije
delovnih procesov. Sam namen raziskave je bil oceniti tehnološko opremljenost izvajalcev
zdravstvenega varstva z IKT v Sloveniji. Cilji raziskave so bili izmeriti opremljenost
izvajalcev z osebnimi računalniki, ki je osnovni pogoj za uporabo IKT. K sodelovanju v
anketi je bilo povabljenih 1591 ustanov, ki spadajo v javni sektor glede javno objavljenih
podatkov. Odgovorilo je 365 izvajalcev, skupna odzivnost izvajalcev je bila tako 23 %. V
bolnišnicah, ki so izpolnile anketo, je bil v povprečju na voljo le en računalnik na 2,67
zaposlenega. Rezultati ankete so pokazali, da oprema izvajalcev ni zastarela. Iz dobljenih
rezultatov je bilo razvidno, da se je uporaba računalnikov med zdravniki od leta 2003
povečala. Povzamemo lahko, da je kritičen profil v Sloveniji zdravnik, zaposlen v
zdravstvenem domu, saj uporablja računalnik le majhen delež zdravnikov. Primerjava s
podatki iz tujine pokaže, da je uporaba računalnikov med zdravniki na sekundarnem
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nivoju in koncesionarjev v primarnem nivoju, primerljiva z razvitimi državami članicami
EU. Glede na anketo iz leta 2003 nakazuje uporaba močan pozitiven trend.
Vzroke za premajhno uporabo IKT lahko najdemo na področju motivacije in področju
organizacije procesov ter znanja izvajalcev oziroma njihovih zaposlenih. Bolj kot potreba
po sodobnejši opremi, se v rezultatih ankete pokaže potreba po sodobnih aplikacijah in
storitvah izmenjave podatkov na nivoju sistema. Sorazmerno nizki odstotki uporabe
računalnikov pri delu nekaterih profilov so lahko posledica premajhnega vedenja o
možnostih, ki jih informacijska tehnologija lahko nudi, in pomanjkljivih spodbud (Meglič
M., 2006).

3.2 ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI INFORMACIJSKI SISTEM V BIVŠI
JUGOSLAVIJI
Inštitut za Nacionalno zdravstveno zavarovanje je leta 1992 v slovensko zdravstvo vpeljal
osebne računalnike (PC), vse skupaj pribl. 900. Na žalost je bila nameščena programska
oprema, katera je podpirala le programe za potrebe Inštituta. Zbrani podatki so se
večinoma uporabljali za finančne namene, le delno za analitične. Nato je večina
programskih podjetij začela razvijati programe, namenjene zdravnikom pri zdravljenju
bolnikov. Večina zdravnikov na splošno ni bila zadovoljnih s takratno programsko opremo,
saj ni ponujala dovolj podpore vsakdanjega dela in ni izpolnila pričakovanj. Ta programska
podjetja se pri razvoju programske opreme, namenjene zdravnikom, ni posvetovala s
profesionalnimi zdravniškimi organizatorji, kot v nekaterih drugih državah, npr. na
Nizozemskem. V poznih 90-ih letih je Ministrstvo za zdravje želelo vzpostaviti nacionalno
javno programsko opremo, vendar je bil rezultat neuspešen. Sedaj večina zdravnikov
uporablja osebni računalnik pri svojem delu. V zadnjih letih, ko se je Slovenija pridružila
Evropski uniji, so ji programske hiše ponudile novo in boljšo programsko opremo. V
zadnjem letu je Slovenija postala partner nekaterih raziskovalnih projektov EU za
programsko opremo. Med tem časom je Zavod za zdravstveno zavarovanje začel razvijati
informacijski on-line sistem ter elektronske izmenjave podatkov, prav tako se je
Zdravniška zbornica Slovenije zavzemala za dober in kakovosten EHR, ki bi se deloma
povezal z drugimi medicinskimi podatki na nacionalni zdravstveni informacijski center.
Tudi Ministrstvo za zdravje se od leta 2005 zavzema za izvedbo projekta e-Zdravje, v
katerem je zapisanih kar nekaj zastavljenih ciljev, tudi izvedba elektronske dokumentacije
oz. EHR (Kolšek M., 2009).
V Bosni in Hercegovini (v nadaljevanju BiH) npr. obstajajo razlike med regijami in sicer
ponekod ne uporabljajo računalnika v praksi. Nekateri zdravniki uporabljajo tri različne
ravni programske opreme, in sicer npr. opozarjanje na klic ali odpoklic sistema, vendar še
vedno brez lokalne internetne povezave. Na to temo je bilo opravljenih nekaj pilotnih
študij, vendar brez pričakovanih dolgoročnih rezultatov. Do sedaj za BiH ni uradne
globalne strategije oz. državnega plana za celotno informatizacijo primarnega zdravstva
(Kolšek M., 2009).
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Tudi na Hrvaškem nastajajo težave pri izvedbi EMR-ja na primarni zdravstveni ravni, saj
obstajajo podobne ovire kot v Sloveniji in drugih državah, čeprav je bilo že vloženega
veliko truda v informatizacijo zdravstva. Obstaja veliko različne programske opreme,
vendar na žalost še vedno ne ponujajo dovolj, da bi lahko pomagale zdravnikom pri
njihovem delu ali pa sami zdravniki tega ne želijo izkoristiti (Kolšek M., 2009).
V Makedoniji se je pokazalo, da le malo zdravnikov uporablja osebni računalnik. Obstaja
nekaj programske opreme, vendar makedonski zdravniki še vedno prisegajo na papirno
poslovanje. Ministrstvo za zdravje se je leta 2009 pripravilo na projekt osebnih pametnih
kartic zdravstvenega zavarovanja, vendar še vedno niso izvedli načrta za pripravo in
uporabo osebnih računalnikov, ki bi zdravnikom olajšali delo (Kolšek M., 2009).
V Črni Gori je bil leta 2009 uveden nov kompleks EMR-ja, kateri naj bi v kratkem zamenjal
papirno poslovanje z elektronskim. V ta sistem naj bi bilo vključeno vse: od pacientovih
podatkov, njihovo dnevno varstvo pa vse do elektronskega recepta. V bližnji prihodnosti
pa naj bi EMR omogočal vsakodnevno pomoč zdravnikom pri njihovem delu s pacienti. V
naslednjih letih bo Ministrstvo za zdravje skupaj z Nacionalnim zdravstvenim
zavarovanjem predložilo skupen predlog za popolno izvedbo elektronskega poslovanja
(Kolšek M., 2009).
V zadnjih 15 letih so v Srbiji razvijali različne poskuse za izvajanje EMR, vendar so bili
različno uspešni. Ponekod v Srbiji zdravniki uporabljajo EMR v popolnosti, kje so skoraj že
opustili papir oz. papirnih zapisov ne uporabljajo več. Leta 2005 je Ministrstvo za zdravje s
podporo Svetovne banke in EU začelo projekt na področju informatizacije zdravstvenega
sistema v Srbiji. Do danes so nekateri cilji že bili uresničeni, kot npr. osrednji informacijski
center priključen na lokalni državni center, elektronsko osnovno zavarovanje za vse
prebivalce, programsko opremo za registracijo bolnikov v bolnišnicah. Plan Srbije v
prihodnosti pa je informatizacija na vseh ravneh zdravstvenega varstva in tudi izvedba
elektronskega zdravstvenega zapisa (Kolšek M., 2009).

3.3 E-ZDRAVJE
Veliko ljudi dandanes govori o e-Zdravju, vendar je le peščica njih prišla do jasne
opredelitve tega relativno novega pojava. Izraz e-Zdravje se je sprva uveljavil šele leta
1999, danes pa se zdi, da ta izraz pomeni ne le oznako interne medicine, temveč skoraj
vse, kar je povezano z medicino in računalniki. Jasno in opredeljeno je, da e-Zdravje
zajema več kot le tehnološki razvoj, in sicer je Guyten Eysenbach (Eysenbach G., 2001),
urednik Journual of Medical Internet Research, opredelil e-Zdravje kot:

» E-Zdravje je nastajajoče polje v križišču medicinske informatike, javnega zdravja in
podjetništva, ki se nanaša na zdravstvene usluge in širjenje ali povečevanje informacij
preko interneta in sorodnih tehnologij. V širšem smislu termin označuje ne samo
tehnološki razvoj, ampak tudi stanje duha, način mišljenja, obnašanja in uporabo
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medmrežja, globalnega mišljenja, izboljšanje zdravstvene nege globalno, lokalno in
regionalno z uporabo informacijske komunikacijske tehnologije «.
Čeprav se sedanji tehnološki razvoj bistveno omenja za razvite države, je pojem e-Zdravje
danes svetovni hit. Tema e-Zdravje je bila obravnavana na svetovnem vrhu Združenih
narodov o informacijski družbi leta 2003 in na Skupščini svetovne zdravstvene
organizacije leta 2005. Svetovna zdravstvena organizacija je razvila različne spodbude eZdravja, katerega cilj je državam članicam Evropske unije zagotoviti strateške informacije
in smernice o učinkovitih praksah, politik in standardov na področju e-Zdravja. V Evropi eZdravje predstavlja pomemben del akcijskega načrta Evropske komisije.
Trendi na področju informatike v slovenskem zdravstvu potekajo v smeri elektronskega
zdravstvenega zapisa, prenove poslovnih procesov na področju informacijske
komunikacije, spletnih rešitev in varnosti podatkov. Z informatizacijo zdravstvenih
procesov se želi doseči povezavo med kliničnim procesom in subjekti zdravstvenega
sistema. Vse to naj bi zagotovilo lažje upravljanje in dolgoročno finančno vzdržnost
celotnega zdravstvenega sistema.
Vlada RS je leta 2007 sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe v RS ter za
področje informatizacije slovenskega zdravstva navedla naslednje strateške cilje:
•

•
•
•
•

vzpostavitev osnovne informacijske infrastrukture in definiranje osnovnega nabora
podatkov za vzpostavitev in vodenje elektronskega zapisa medicinskih podatkov
pacientov in vzpostavitev zbiranja osnov EHR-ja na nacionalnem nivoju do konca
leta 2007;
priprava izvedbenega načrta razvoja programov po merilih največjih strokovnih in
stroškovnih učinkov;
postavitev varnostnih in tehnoloških standardov za varno komunikacijo, upravljanje
in hrambo zdravstvenih podatkov;
uveljavitev e-poslovanja kot običajnega načina dela v slovenskem zdravstvu do
konca leta 2010 in
združitev zdravstvenih in socialnih informacijskih sistemov v celovit sistem na
državni ravni s posebnim poudarkom na vzpostavitvi enotnega zdravstvenega
informacijskega portala (krajše EZIP), ki bo vsem subjektom zdravstvenega sistema
omogočal varno in zanesljivo izmenjavo podatkov, izvajanje elektronskih storitev ter
enotno in pregledno obveščanje in povezljivost s primerljivimi sistemi v EU do konca
leta 2010.

Od zgoraj navedenih strateških ciljev so za enkrat uspeli uresničiti samo nekatere. V
slovenskem zdravstvu smo v preteklem obdobju uspešno izvedli prve korake
opismenjevanja z osnovnim opremljanjem z računalniško tehnologijo, uvedbo
računalniške izmenjave poslovnih podatkov, vzpostavitvijo standardov in podatkovnih baz
ter uvedbo sistema KZZ.
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Med dosežke preteklega obdobja sodi tudi definiranje in uvedba sistema poročanja
podatkov o bolnišničnih obravnavah za potrebe razvrščanja v skupine primerljivih
primerov. Ob tem so bile razvite tudi različne posamične aplikacije v zdravstvu:
elektronsko odpustno pismo, spremljanje podatkov o dejavnikih tveganja za ogroženost s
kardiovaskularnimi boleznimi, poskusna uvedba digitalizacije radiologije z namestitvijo
PACS, povezovanje izvajalcev zdravstvenih storitev z laboratoriji itd. V razvojnem delu se
je oblikoval precejšen fond znanja, ki pa je koncentriran predvsem v ZZZS in pri
dobaviteljih informacijskih storitev izvajalcem zdravstvenih storitev (Strateški dokument eZdravje, 2010).
Glavno dejstvo je, da kljub zgodnji informatizaciji slovenskih zdravstvenih organizacij še
vedno nimamo povezljivega zdravstveno informacijskega sistema. Glavne pomanjkljivosti
v dosedanjem razvoju informacijskega sistema med izvajalci različnih ravni zdravstva in
med zavodi se kažejo predvsem v tehnoloških in vsebinskih elektronskih povezavah, saj so
ti prej izjema kot vsakdanja praksa. Tako, da se zdravstveni podatki med primarnim in
sekundarnim nivojem ter med izvajalci na primarnem nivoju izmenjujejo pretežno v
papirni obliki. Velik problem predstavlja pomanjkanje znanja informatike med nosilci
zdravstvenih storitev, zato informatika v teh krogih večinoma še ni ustrezno cenjena. V
zdravstvenih sistemih predstavlja IKT eno temeljnih orodij, ki lahko skupaj z
organizacijskimi spremembami in razvojem novih veščin pripomorejo k učinkovitejšemu
razvoju, večji učinkovitosti in produktivnosti, boljši dostopnosti in izboljševanju kakovosti.
IKT mora zagotoviti državljanom boljše in lažje dostopanje do zdravstvenih storitev,
zdravstvenemu osebju pa lažje delo ter hitrejši dostop do potrebnih informacij.
Projekt e-Zdravje v Sloveniji trenutno predstavlja enega večjih projektov informatizacije
javnih storitev. Projekt združuje aktivnosti vpeljave rabe komunikacijskih in informacijskih
sredstev na področju zdravstva. Projekt e-Zdravje naj bi zagotovil, da se lahko
zdravstvena obravnava bolje prilagodi posameznikom, olajša mobilnost in varnost
pacientov in zmanjša stroške zdravstvenih storitev.
Primeri uspešnega razvoja so zdravstveni karton, informacijske mreže, storitve
telemedicine, prenosni sistemi za spremljanje zdravstvenega statusa in zdravstveni portali
na svetovnem spletu. Pri projektu e-Zdravje gre za izvedbo konceptov e-Europe in eHealth, ki ju je sprejela EU in predvideva izboljšanje kakovosti življenja posameznikov EU
pri zdravju s širšo uporabo komunikacijskih in informacijskih rešitev. V projekt e-Zdravje
so vključeni trije smiselno združeni, vendar še vedno med seboj povezani vsebinski sklopi,
katere bomo predstavili v nadaljevanju, in sicer:
•

Vzpostavitev nacionalnega zdravstvenega informacijskega sistema (v nadaljevanju
eZIS) z njegovimi komponentami:
 zdravstveno omrežje zNET;
 zdravstveni portal zVEM;
 elektronski zdravstveni zapis EZZ (EHR).
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•
•

Vzpostavitev in delovanje Centra za informatiko v zdravstvu (v nadaljevanju CIZ),
ki bo vodil vlogo obvladovanja in upravljanja eZIS.
Izboljšanje zdravstvenih procesov in dostopnosti zdravstvenih storitev z
izobraževanjem in usposabljanjem ter ozaveščanjem različnih ciljnih skupin.

Projekt e-Zdravje bo zaposlenim v zdravstvenih organizacijah omogočal ustrezen dostop
do informacij o bolnikih, zdravljenjih in diagnostik iz drugih delov obravnave pacientov, s
čimer je zagotovljena kakovostnejša komunikacija in izmenjava podatkov med primarno in
sekundarno ravnijo oskrbe, dostop do potrebnih in ustreznih informacij, dostop do
informacij o ravnanju in z upravljanju z boleznimi in razvoj novih kliničnih aplikacij, ki
bodo rezultirali v optimizaciji njihovega dela in kliničnih poslovnih procesov.
Na rezultate projekta e-Zdravje bodo imeli učinke predvsem:
•

•

•

uporabniki zdravstvenih storitev, ki bodo imeli dostop do zdravstvenih portalov s
splošnimi in posebnimi informacijami, možnost elektronskega naročanja, izmenjava
mnenj z zdravstvenimi strokovnjaki preko varne e-pošte;
zdravstveni strokovnjaki, ki bodo imeli dostop do različnih elementov
elektronskega zdravstvenega kartona pacienta, do elektronskih rentgenskih slik in
drugih izvidov, s hitrim dostopom do strokovnih virov in izobraževanja;
zdravstveni managerji in upravljavci zdravstvenega sistema, ki so odgovorni za
pravilno delovanje zdravstvenega sistema, z možnostjo uporabe neosebnih
strokovnih, organizacijskih in ekonomskih informacij o delovanju zdravstvenega
sistema.
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4 PRAVNE PODLAGE

Splošni zakon o zdravstvenem varstvu temelji na vrednotah zdravstvenega varstva, kot so
zagotavljanje kakovostnega javnega zdravstvenega varstva, univerzalnost in solidarnost
zdravstvenega zavarovanja, pravična dostopnost, ki je odvisna od potreb posameznika,
ter na ekonomski vzdržnosti. Temeljni zakon, ki državljanom to zagotavlja, je Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vendar se tudi vsebina Zakona o
zdravstveni dejavnosti na številnih mestih neposredno ali posredno opredeljuje do teh
vrednot.
Priprava in sprejem Zakona o zdravstveni dejavnosti sodi v okvir zdravstvene reforme,
sledijo mu še Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pomembni
podzakonski akti. Zakon o zdravstveni dejavnosti je kot sistemski zakon uvrščen na prvo
mesto med predvidenimi spremembami v predpisih, saj na tem področju vse od
osamosvojitve RS ni bilo občutnejših in resnejših vsebinskih sprememb. Spontana
dogajanja in odkloni na tem področju kličejo po nujnih spremembah, saj je zdravstvena
dejavnost zaradi svoje vloge v življenju vseh državljanov v središču javnega interesa.
Celotno področje zdravstvenega varstva ureja pri nas več zakonov, in sicer Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o zdravniški službi in še nekateri drugi, ki
predstavljajo zaokroženo in neločljivo celoto.

4.1 ZAKON O ZAVODIH
Področje primarnega zdravstva sodi med t. i. negospodarske javne službe. Zakon o
zavodih (Zakon o zavodih, 2000) v 22. členu določa, da se kot javne službe opravljajo
dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu država ali
občina z zakonom ali odlokom. Javna služba se lahko opravlja v okviru javnega zavoda ali
na podlagi koncesije.

4.2 ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOST
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 2004) razvršča
zdravstveno dejavnost glede na njeno zahtevnost in potrebno dostopnost na tri ravni, in
sicer primarno (osnovno zdravstveno in lekarniško), ki je najbolj približana prebivalstvu in
njegovim temeljnim zdravstvenim potrebam, sekundarno, ki zagotavlja tehnološko in
organizacijsko zahtevnejše načine zdravljenja ter terciarno, ki jo zakon opredeljuje kot
najzahtevnejše ambulantno in bolnišnično zdravljenje, oblikovanje kliničnih smernic,
stopenjske diagnostike in zdravljenja.
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Zakon iz leta 1992 določa, da se javna zdravstvena dejavnost v RS opravlja v okviru
mreže javne zdravstvene službe, ki jo razmejijo na primarni ravni občine, na sekundarni in
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti pa RS.

4.3 ZAKON O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI
Lekarniška dejavnost (Zakon o lekarniški dejavnosti, 2004) je v Zakonu o lekarniški
dejavnosti opredeljena kot javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in zasebniki
(lekarnarji) na podlagi koncesije.
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli občinska uprava:
•
•
•
•

na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije;
na podlagi javnega razpisa;
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo;
po predhodnem mnenju lekarniške zbornice in ZZZS.

4.4 DIREKTIVE EU
Sodobne informacijske tehnologije določajo delovne procese, ki omogočajo zajemanje
vseh vrst podatkov. Sodoben način dela določa tudi ustrezno zakonodajo, ki storitvam
informacijske družbe da pravno podlago. Temeljna skrb slovenske zakonodaje in
evropskih pravnih aktov je primerno in zaupno ravnanje s posameznikovimi osebnimi
podatki ter spoštovanje pravic uporabnika zdravstvenih storitev. Za področje e-zdravja so
posebnega pomena naslednje direktive EU:
•

•
•
•
•

95/46/EC, (Direktiva o varovanju podatkov, 1995), ki zahteva, da morajo biti osebni
podatki obdelani pravično in zakonito, zbrani le za določene namene, pravilni in
posodobljeni, zaščiteni s strani nadzornika podatkov organizacije, neprenosljivi iz
države, ki nimajo ustrezne zaščite za osebne podatke in neprenosljivi tretjim
strankam brez dovoljenja;
97/66/EC, (Direktiva o obdelavi osebnih podatkov in varovanju zasebnosti v
telekomunikacijskem sektorju, 1997);
99/93/EC, (Direktiva o pravnih podlagah za uporabo elektronskega podpisa, 1999);
02/21/EC, (Direktiva o zakonskih okvirih za elektronska komunikacijska omrežja in
servise, 2002);
02/58/EC, (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, 2002).

4.5 DRUGI ZAKONI
Drugi zakoni, ki jih je potrebno pri uvajanju elektronskega poslovanja v zdravstvo
potrebno upoštevati, so:
•
•

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, (Zakon o zbirkah
podatkov s področja zdravstvenega varstva, 2000);
Zakon o varstvu osebnih podatkov, (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 2004);
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•

•
•

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, (Zakon o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu, 2000), ki predstavlja podlago za elektronsko
poslovanje, saj se z njim želi spodbuditi tehnološki razvoj elektronskega poslovanja
in izenačiti zanesljivo elektronsko poslovanje s klasično obliko papirnega poslovanja
ter izenačiti varen in zanesljiv elektronski podpis z lastnoročnim podpisom;
Zakon o elektronskih komunikacijah (Zakon o elektronskih komunikacijah, 2004);
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, 2006).
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5 OPREDELITEV PODROČJA IN REZULTATI RAZISKAVE

5.1 OPIS VZORCA
Populacija raziskave obsega zdravstvene enote na področju Slovenije, tako na primarni,
kot na sekundarni ravni. Subjekt preiskovanja je zaključena zdravstvena skupina (v
nadaljevanju ENOTA) zaposlenih, ki vsakodnevno deluje na področju zdravstva (delo s
pacienti). Lahko je to skupina zaposlenih v zobozdravstveni ali pediatrični ambulanti,
skupina zaposlenih v bolnišničnem oddelku, fizioterapevt z zasebno ordinacijo itd. Oseba,
ki izpolnjuje anketo, je lahko zdravnik, sestra, vodja enote ali kdo drug, ki delo v enoti
pozna in v anketi predstavlja stanje v enoti in mnenje enote kot celote.
Vzorec je izbran nereprezentativno ter dvoravensko, in sicer primarno iz podatkov
Poslovnega registra Slovenije, kjer so v vzorec zajeti vsi tisti subjekti, ki so matični (brez
poslovnih enot) in s soglasjem za pošiljanje e-pošte po 109. členu ZEKom. Zajeti so le
subjekti, ki po dejavnosti (standardni nabor/klasifikacija dejavnosti, kategorija Q) sodijo v:
• bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100);
• splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210);
• specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.220);
• zobozdravstveno dejavnost (Q 86.230);
• alternativne oblike zdravljenja (Q 86.901) in
• dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (Q 87.300).
•
Skupno število izbranih subjektov na prvi ravni je tako 1189. Kolikšen je končni vzorec, ne
moremo ugotoviti, saj koncept anketiranja predvideva še sekundarno raven, to je, da
prejemnik na prvi ravni posreduje anketo na drugo raven, do posameznih oddelkov,
ambulant in drugih enot.
Vsem subjektom na prvi ravni sem preko elektronske pošte poslala povabilo za
sodelovanje v raziskavi in obljubo o prejetem končnem poročilu z rezultati raziskave.
Povabilo v elektronskem sporočilu poleg uvodnega besedila vsebuje povezavo na spletno
stran z anketo. Uporabljen je anketni sistem Survey System 10, pri čemer ni vzpostavljeno
preprečevanje dvojnega oddajanja znotraj enega prejemnika na primarni ravni, je pa z
varnostno kodo preprečeno odgovarjanje na anketo naključnemu obiskovalcu, ki
varnostne kode ne pozna (le-ta je vključena v elektronskem sporočilu – vabilu).
Anketiranje je potekalo 14 dni. Anketiranec se je v internetno aplikacijo prijavil z vstopno
kodo iz e-pošte, ki sem mu jo poslala skupaj s povabilom ankete.
Vsebina ankete je razdeljena na tri glavna področja:
1. Demografija
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2. Stanje:
•
•

splošno (informacijska tehnologija)
zdravstveni sistemi in aplikacije

3. Mnenje:
•
•
•
•
•
Demografska
•
•
•
•
•

zdravstveni sistemi
prednosti
slabosti
ovire/tveganja
strategije in smernice
vprašanja se nanašajo na:
določitev in opis enote – področja delovanja
obseg enote (ambulanta, oddelek, organizacija)
število zaposlenih v enoti
sektor, kamor spada in
pozicijo osebe, ki odgovarja.

5.2 REZULTATI ANKETE
Anketni sistem je zbral 289 popolno rešenih anket. Vzorec anketiranih je bil razdeljen na
dva dela, saj je cca. polovico odgovorov prispeval Klinični center v Ljubljani (v
nadaljevanju KCLJ), zato bi bilo nesmiselno anketna vprašanja obravnavati v celoti. KCLJ
je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni
ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Z več kot 6000 zaposlenimi in 2000
bolniškimi posteljami je to največja zdravstvena ustanova v Sloveniji in ena največjih v
Srednji Evropi. Število specialistično ambulantnih obiskov znaša letno pribl. 750.077 in te
številke uvrščajo KCLJ med največje bolnišnice v Srednji Evropi. Zavod poleg zdravljenja
najtežjih bolnikov v Sloveniji skrbi za razvoj medicine, zdravniške in babiške nege,
medicinske rehabilitacije, visoko specializirane laboratorijske dejavnosti in ostalih ved v
slovenskem prostoru, saj v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami izobražuje kadre
vseh zdravstvenih poklicev. Po svoji visoki stopnji strokovnosti in usmerjenosti v terciar se
KCLJ bistveno razlikuje od ostalih bolnišnic v Sloveniji, kar ga postavlja ob bok podobnim
univerzitetnim bolnišnicam v razviti Evropi in ZDA.
Na podlagi velikosti KCLJ sem sklope vprašanj razdelila in analizirala na dva dela ter tako
prišla do ugotovitev, ki jih bom predstavila v nadaljevanju.
Za opis vzorca sem analizirala demografske podatke o zdravstvenih ustanovah, kot so
področja organizacije, sektor organizacije, število zaposlenih, enota organizacije ter
delovno mesto anketiranca. Kot sem že omenila, sem nalogo razdelila na dva dela, vendar
sem kljub temu demografsko vprašanje, ki se nanaša na področje organizacije, opredelila
skupaj, saj je tako lažje razvidno, koliko odgovorov smo dobili od posamezne organizacije.
Med osnovnimi demografskimi podatki je bilo vprašanje: »V katero področje sodi vaša
organizacija?« Iz Graf 1: Področja organizacij je razvidno, da največ odgovorov prihaja iz
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KCLJ, in sicer 289 anketiranih oziroma 47 %, na drugem mestu s 153 odgovori
anketiranih sledijo zdravstveni domovi in specializirane dejavnosti, nato zobozdravstvena
dejavnost, bolnišnice, zdravilišča, nega in patronaža ter socialni in posebni zavodi, katere
sem uvrstila med druge organizacije. Večino izpolnjenih anket, ki mi jih je posredoval
KCLJ, je bilo posredovanih od oddelkov v organizaciji, ostale so bile posredovane od
celotne organizacije in ambulante oz. ordinacije v organizaciji.
Graf 1: Področja organizacije

Vir: lasten

V anketo sem vključila vprašanje primarnega delovnega mesta anketiranega. Graf 2:
Primarno delovno mesto KCLJ in Graf 3: Primarno delovno mesto ostalih organizacij
prikazujeta odstotke zaposlenih, ki so reševali anketo v KCLJ in v ostalih organizacijah. Kot
vidimo, sem področja primarnega delovnega mesta razdelila na štiri veje: zdravnik,
zdravstveni tehnik/sestra, v katero sem vključila tudi drugo zdravstveno osebje,
vodja/predstojnik ter administrativno in drugo nezdravstveno osebje. Več kot polovico
odgovorov ostalih organizacij, ambulanta/ordinacija v organizaciji je rešil zdravnik, saj je
povabilo za sodelovanje dobil neposredno na elektronski naslov, medtem ko je v KCLJ
anketo rešila polovica manj zdravnikov, saj koncept anketiranja predvideva še sekundarno
raven, tj., da prejemnik na prvi ravni posreduje anketo na drugo raven, do posameznih
oddelkov, ambulant in drugih enot. Kot je razvidno, lahko opazimo, da so zdravstveni
tehniki oz. sestre ter drugi zdravstveni delavci v KCLJ imeli manjši delež odgovorov kot
zdravniki v ostalih organizacijah.
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Graf 2: Primarno delovno mesto KCLJ

Vir: lasten
Graf 3: Primarno delovno mesto ostalih organizacij

Vir: lasten
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Zanimivo se mi je zdelo v anketo vključiti vprašanje Sektor organizacije. Kot vemo, je
KCLJ javni zavod, ki spada v zdravstveno mrežo, katero sestavljajo javni zavodi in
koncesionarji. Zdravniško službo izvajajo pod enakimi pogoji. Pri zdravnikih v javnih
zavodih in koncesionarjih so bolniki upravičeni do vseh pregledov in storitev brez
neposrednega doplačila v okviru pravil ZZZS in urejenega dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja. Od ostalih organizacij je prispelo 85 odgovorov, ki so se nanašali na javni
zavod. Ostalih 51 anketirancev drugih organizacij je odgovorilo, da gre za zasebnika s
koncesijo. Zasebniki s koncesijo so sestavni del javne zdravstvene mreže in sklepajo
koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe za določeno obdobje. Zasebniki pa niso
del zdravstva in zato ne prejemajo javnih sredstev od ZZZS. Zasebnikov je bilo 17. Shemo
odgovorov prikazuje Graf 4: Sektor organizacije.
Graf 4: Sektor organizacije

Vir: lasten

5.2.1 SPLOŠNA OPREMLJENOST INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Naslednja vprašanja se nanašajo na trenutno stanje v organizacijah, na podlagi katerih
bom ugotovila splošno opremljenost IKT organizacij. Odgovori na vprašanja so prav tako
razdeljeni na dva dela, in sicer odgovori KCLJ in odgovori drugih organizacij.
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Graf 5: Splošna opremljenost z informacijsko tehnologijo v KCLJ

Vir: lasten
Graf 6: Splošna opremljenost z informacijsko tehnologijo OSTALIH ORGANIZACIJ

Vir: lasten

Iz slednjega lahko povzamem, da so zaposleni v KCLJ bolje opremljeni z informacijsko
tehnologijo kot zaposleni v ostalih organizacijah. Gre za majhna odstopanja (rdeča in
modra barva na grafu), vendar še vedno zelo pomembna, saj gre za aplikacije, katere
zaposlenim v zdravstvu olajšajo delo, prihranijo dodaten čas, zagotovijo kakovost,
racionalnost itd. Da so aplikacije e-zdravstva veliko pomembnejše pri delu zdravnikov, je
pokazala vseevropska raziskava »Benchmarking ICT use among General Practitioners in
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Evrope« (Evropska komisija, 2008). Vendar pa so glede na njihove razpoložljivosti in
uporabe v Evropi razlike zelo velike. Približno 70 % zdravnikov pri posvetovanjih s pacienti
uporablja internet (sodelujejo v razpravah na forumih, pišejo bloge in izmenjujejo svoje
izkušnje) in 66 % jih uporablja računalnik. Raziskava, opravljena med 1000 zdravniki EU,
je pokazala, da jih dve tretjini ocenjujeta internet kot pomemben za njihovo delo
(Manhattan Research, 2007). Pri nas zdravniki preko spleta iščejo informacije o določenih
boleznih in zdravilih ter o novih ugotovitvah. Pri tem se največkrat poslužujejo medicinskih
člankov (tako domačih kot tujih) do katerih dostopajo s pomočjo splošnih internetnih
iskalnikov in strokovnih baz podatkov. Zanimiv je tudi podatek, da je vzrok iskanja
informacij preko interneta največkrat težji zdravstveni primer na delovnem mestu. Trend
informiranega pacienta je vedno bolj pogost, kar zahteva nenehno izobraževanje
zdravnikov na svojem področju (Franc M., 2008).
5.2.1.1 INTERNETNA POVEZAVA
Pri analizi podatkov sem prišla do ugotovitev, da ima več kot 40 % vseh organizacij, KCLJ
in drugih organizacij, precej slabo internetno povezavo. Vseevropska raziskava, ki jo je
opravila evropska komisija, je pokazala, da države, ki so naprednejše pri uporabi IKT in
širokopasovnih povezav, te povezave tudi v večji meri uporabljajo za poklicne namene. Na
primer, na Danskem, kjer je hitri internet najbolj dostopen v Evropi, zdravniki in pacienti
za komunikacijo zelo pogosto uporabljajo e-pošto, približno v 60 % ordinacij (evropsko
povprečje je le 4 %) (Evropska komisija, 2008).
5.2.1.2 ZMOGLJIVOST RAČUNALNIKOV/TISKALNIKOV
V zdravstvu je zmogljivost oz. hitrost pomemben del zdravnikovega vsakdanjega dela s
pacienti. Ugotavljam, da te možnosti niso popolnoma izkoriščene. Rezultati so namreč
povprečno zelo nizki. Polovica odgovorov anketiranih v KCLJ je bila pozitivnih, polovica
negativnih. Ostale organizacije so mnenja, da imajo zelo slabo zmogljive računalnike, saj
jih je več kot polovica odgovorilo »precej slabo oz. zelo slabo«.
Tudi pri uporabi tiskalnikov gre za nezadovoljivo stanje. V KCLJ so anketiranci srednje
zadovoljni z zmogljivostjo tiskalnikov, medtem ko se zmogljivost tiskalnikov drugih
organizacij nagiba k »slabi in zelo slabi«.
5.2.1.3 SLUŽBENI E-PREDALI
Iz pridobljenih podatkov sem prišla do ugotovitev, da je ustreznost elektronskih službenih
predalov zdravstvenega osebja v ostalih organizacijah zelo slaba. Analizirani podatki so
potrdili, da vsak zaposleni nima svojega službenega predala. Predpostavim lahko, da npr.
medicinsko osebje ali pa vsi drugi zaposleni nimajo svojega službenega predala, ker ga ne
potrebujejo pri svojem delu. Anketiranci v KCLJ imajo podobno mišljenje kot anketiranci
ostalih organizacij, le da je malo manj tistih, ki so zelo kritično odgovorili na vprašanje, saj
je zelo slabih elektronskih predalov polovico manj kot v ostalih organizacijah.
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5.2.1.4 USTREZNA ELEKTRONSKA POVEZAVA Z ZZZS
Elektronska povezava z ZZZS zdravstvenim organizacijam omogoča vpogled v zdravstveno
evidenco pacientovih podatkov, ter omogoča zdravstvenemu osebju preveriti, ali je
pacient obvezno zdravstveno zavarovan. Slovenski zdravstveni sektor je leta 2009 izvedel
nacionalni sistem za varno izmenjavo on-line administrativnih in zdravstvenih podatkov.
Vsi splošni zdravniki, bolnišnice in lekarne ter drugi izvajalci zdravstvenih storitev se lahko
preko informacijskih sistemov povežejo v aplikacije elektronskih administrativnih in
zdravstvenih storitev. On-line sistem omogoča zdravstvenim delavcem neposreden dostop
do centralno shranjenih medicinskih podatkov (podatki o izdanih receptih, medicinsko
tehnični pripomočki, nosečnost …) in dostop do obsežnih administrativnih podatkov. Gre
za neposredno izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi izvajalcev zdravstvenih
storitev (Marcun T., 2009).
Elektronsko povezavo z ZZZS imajo nekoliko boljšo v KCLJ kot v ostalih organizacijah. Več
kot polovica anketirancev v KCLJ je potrdila negativnost elektronske povezave, medtem
ko so anketiranci v KCLJ srednje zadovoljni z elektronsko povezavo z ZZZS.
5.2.1.5 ZDRAVSTVENI SISTEM/PROGRAM ZA UREJANJE IN SHRANJEVANJE
PODATKOV O PACIENTIH/STRANKAH
V zdravstvenih ustanovah, kljub temu, da imajo svoje poslovanje omogočeno z
informacijskimi sistemi, še vedno nastaja veliko dokumentacije v fizični obliki. Uvedba
dokumentarnega sistema, ki zdravstveni ustanovi omogoča celovito upravljanje z
zdravstveno dokumentacijo, predstavlja velik korak naprej do brezpapirnega poslovanja.
Iz sledečega lahko povzamem, da imajo v nekaterih zdravstvenih ustanovah že zelo dobro
omogočene zdravstvene sisteme za shranjevanje in urejanje podatkov, ponekod pa so še
vedno v pripravljenosti. Iz stališča KCLJ lahko povem, da so zdravstveni sistemi glede na
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v Sloveniji dokaj dobro podprti, z vidika drugih
zdravstvenih ustanov pa dokaj slabo. Anketirani v KCLJ imajo srednje dobro omogočene
zdravstvene sisteme za shranjevanje in urejanje podatkov. Anketiranci v ostalih
organizacijah se nagibajo k »zelo oz. precej slabemu« zdravstvenemu sistemu oz.
programu za urejanje in shranjevanje podatkov o pacientih.
Razlogi, zakaj v KCLJ nimajo ustreznega zdravstvenega sistema, so različni; 46 %
anketiranih meni, da nimajo ustreznih finančnih sredstev, medtem ko v ostalih
organizacijah poleg odgovora »nimamo finančnih sredstev«, s 33 % prevlada odgovor, da
»na tržišču ni ustreznega sistema«. V nekaterih ostalih zdravstvenih organizacijah pa je
sistem v pripravi, prav tako v nekaterih oddelkih v KCLJ. Večina evropskih zdravnikov se
strinja, da IKT izboljšujejo kakovost njihovih zdravstvenih storitev. Zdravniki, ki ne
uporabljajo IKT, menijo, da sta glavni oviri neusposobljenost in slaba tehnična podpora.
Da bi se uporaba e-zdravstva razširila, si želijo, da bi se v študijih medicine dalo večji
poudarek IKT, da bi bilo organiziranih več usposabljanj ter da bi zdravstveni delavci, ki si
želijo izmenjevati klinične informacije, več sodelovali v elektronski obliki (Evropska
komisija, 2008).
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5.2.2

FUNKCIONALNA
SISTEMOV

POKRITOST

RAČUNALNIŠKIH

PROGRAMOV

oz.

Anketno vprašanje: »Kako dobro vaši računalniški programi oz. sistemi omogočajo in
vključujejo sledeče funkcionalnosti o PACIENTU, oz., če takšnih sistemov nimate, kako
pomembno je, da bi jih pokrivali (če bi jih imeli)?«, sem razdelila na sedem sklopov.
Področje je razdeljeno na dve enoti, in sicer a) če jih zdravniki imajo, kako pomembne se
jim zdijo omenjene funkcionalnosti ter b) če jih nimajo, kako pomembne bi se jim zdele te
funkcionalnosti. V Graf 7: Pokritost računalniških sistemov oz. programov – pokritost
funkcionalnosti v KCLJ in Graf 8: Pokritost računalniških sistemov oz. programov –
pokritost funkcionalnosti ostalih organizacij, so prikazane funkcionalnosti, ki jih imajo
zdravniki in kakšna je njihova pokritost v KCLJ in ostalih organizacijah. V Graf 9: Pokritost
računalniških programov oz. sistemov – pokritost funkcionalnosti v KCLJ (če bi jih imeli) in
Graf 10: Pokritost računalniških sistemov – pokritost funkcionalnosti ostalih organizacij (če
bi jih imeli) pa so prikazane funkcionalnosti, ki jih zdravniki trenutno nimajo na voljo in
kako pomembne bi se jim zdele, če bi jih imeli.
Graf 7: Pokritost računalniških sistemov oz. programov – pokritost funkcionalnosti v
KCLJ

Vir: lasten
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Graf 8: Pokritost računalniških sistemov oz. programov – pokritost funkcionalnosti
ostalih organizacij

Vir: lasten

Anketiranci v KCLJ in ostalih organizacijah dajejo najvišjo oceno, kot »zelo dobro oz.
dobro«, računalniškim programom, ki omogočajo zdravstvenemu osebju vpogled v
evidenco pacientovih osnovnih podatkov. Najnižjo oceno računalniških programov v KCLJ
in ostalih organizacijah pa smo zabeležili pri podatkih o eksternih zdravljenjih. S srednjo
stopnjo pokritosti računalniških programov v KCLJ so anketiranci odgovorili za podatke o
zdravstvenih dogodkih. V ostalih organizacijah pa so njihove rešitve glede podatkov o
zdravilih ocenili s srednje.
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Graf 9: Pokritost računalniških programov oz. sistemov – pokritost funkcionalnosti v
KCLJ (če bi jih imeli)

Vir: lasten
Graf 10: Pokritost računalniških programov oz. sistemov – pokritost funkcionalnosti
ostalih organizacij (če bi jih imeli)

Vir: lasten
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Tukaj se mi zdi najbolj zanimiva primerjava odgovorov anketirancev v KCLJ in v ostalih
organizacijah. Razberem lahko, da so anketiranci najvišjo stopnjo pokritosti
funkcionalnosti računalniških sistemov namenili (če bi jih le-ti imeli) evidenci pacientovih
osnovnih podatkov. Gre za podatke, ki so pomembni tako za zdravstveno osebje kot za
pacienta, vsebujejo vpogled v demografske podatke ter vse ostale podatke, ki
pripomorejo k hitrejši in učinkovitejši obravnavi pacienta. Nato sledijo podatki o alergijah,
podatki o eksternih zdravljenjih, podatki o zdravstvenih dogodkih itd. V KCLJ so
anketiranci kot manj pomembne označili podatke o cepljenjih, v ostalih organizacijah pa
podatke o laboratorijskih izvidih. Vendar še vedno ni velikih odstopanj, ki so bila označena
kot pomembna oz. zelo pomembna. Še vedno se večina anketiranih strinja, da so vse
funkcionalnosti na višjem nivoju pomembnosti, ne glede na razlike majhnih odstopanj, saj
so ti odgovori pomembni predvsem za načrtovalce opreme, ponudnike, managerje ipd.
Drugo vprašanje v tem sklopu se je nanašalo na zdravstveno osebje, in sicer »kako dobro
vaši računalniški programi/sistemi omogočajo in pokrivajo sledeče funkcionalnosti ZA
ZDRAVSTVENO OSEBJE oz., če takih programov/sistemov nimate, kako pomembno je, da
bi jih (če bi jih imeli)?«.
Analiza ankete je pokazala, da ima zdravstveno osebje vse navedene funkcionalnosti
računalniških sistemov oz. programov.
Graf 11: Pokritost računalniških programov oz. sistemov – pokritost funkcionalnosti v
KCLJ

Vir: lasten
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Graf 12: Pokritost računalniških programov oz. sistemov – pokritost funkcionalnosti
ostalih organizacij

Vir: lasten

Na vprašanje, kako dobro računalniški programi oz. sistemi podpirajo področje baze
medicinskega znanja za podporo diagnosticiranju v KCLJ, nam je več kot polovica
anketirancev odgovorila, da njihovi računalniški programi oz. sistemi zelo dobro oz. dobro
podpirajo navedeno področje. Takoj za bazo medicinskega znanja za podporo
diagnosticiranju sledi baza znanja o zdravilih, stranskih in medsebojnih učinkih ter
kontradikcijah. Sledi klasifikacija bolezni, nato izdelava dnevnih, mesečnih in letnih poročil
z 48 % pozitivnih odgovorov anketirancev. Kot zelo slabe oz. slabe računalniške programe
oz. sisteme so navedli v elektronskih receptih, sledi izmenjava podatkov z ZZZS in drugimi
zavarovalnicami ter elektronske napotnice. Graf 12: Pokritost računalniških programov oz.
sistemov – pokritost funkcionalnosti ostalih organizacij nam prikazuje stanje odgovorov,
na katere so nam odgovorili anketirani v ostalih organizacijah in se kar precej razlikujejo
od analiziranih odgovorov anketiranih v KCLJ. Računalniška pokritost baze znanja o
zdravilih, stranskih in medsebojnih učinkih, je dokaj dobro pokrita, sledi klasifikacija
bolezni. Pri vprašanju računalniške pokritosti baze medicinskega znanja za podporo
diagnosticiranju, so se anketirani s pozitivnim in negativnim mnenjem izenačili. Sledijo
elektronske napotnice in elektronski recepti. Pomembno je omeniti, da so anketirani lahko
drugače doumeli e-napotnice in e-recepte, saj le-teh v Sloveniji še ni. Verjetno so mislili
pripravo in tiskanje napotnic in receptov v obliki papirja. Največji odstotek pozitivnih
odgovorov smo dobili pri vprašanju izdelave dnevnih, tedenskih in letnih poročil, takoj za
njimi sledi izmenjava podatkov z ZZZS in drugimi zavarovalnicami.
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V tretjem sklopu ankete so me zanimale prednosti in slabosti zdravstveno-informacijske
tehnologije in sistemov.
5.2.3 PREDNOSTI ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Na zastavljeno vprašanje: »Zdravstveni informacijski sistemi oz. programi imajo lahko
številne PREDNOSTI. Kakšna je vaša stopnja strinjanja grede PREDNOSTI vašega
obstoječega oz. možnega bodočega sistema oz. programa?«, so nam anketiranci
odgovarjali s trditvami od 1 do 5 – nikakor se ne strinjam, delno se ne strinjam, niti–niti,
delno se strinjam in popolnoma se strinjam.
Graf 13: Stopnja strinjanja glede prednosti obstoječega oz. mogočega bodočega
zdravstvenega sistema oz. programa KCLJ

Vir: lasten
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Graf 14: Stopnja strinjanja glede prednosti obstoječega oz. mogočega bodočega
zdravstvenega sistema oz. programa ostalih organizacij

Vir: lasten

Želela sem preveriti nekatere prednosti obstoječega oz. možnega bodočega
zdravstvenega sistema v KCLJ in ostalih organizacij. Barvi, ki prevladujeta v posameznih
prednostih, na Graf 13: Stopnja strinjanja glede prednosti obstoječega oz. mogočega
prihodnjega zdravstvenega sistema oz. programa KCLJ in Graf 14: Stopnja strinjanja
glede prednosti obstoječega oz. mogočega bodočega zdravstvenega sistema oz. programa
ostalih organizacij sta svetlo modra in vijolična. Zanimiva je usklajenost odgovorov
anketiranih v KCLJ in ostalih organizacijah. Iz obeh grafov tako lahko razberem, da se je
večina anketiranih pozitivno strinjala z zastavljenimi trditvami prednosti obstoječega oz.
možnega bodočega zdravstvenega sistema. Pri obeh grafih izstopa trditev »Taki sistemi
omogočajo hitro in učinkovito iskanje podatkov«, saj se podatki lahko zbirajo v eno bazo
(vendar ni nujno, pomembno je le, da so »searchable« in to »full text«), kjer gre za jasni
pregled, hitrejši način ter učinkovito iskanje. Nato sledi trditev »Taki sistemi omogočajo
strukturiran vnos podatkov«, kar omogoča boljše analize in poročila, saj elektronska oblika
omogoča lažje opravljanje različnih analiz, poročil, diagnoz ipd.
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Študija analitske hiše Gartner, ki je obsegala 6 držav EU, je med drugim pokazala, da
zdravstveni elektronski sistem prinese 84 % manj napak pri doziranju zdravil, 50 % manj
administrativnega dela in 83 % manj napak zaradi zamenjane identitete bolnika. Zaznali
so tudi povečano izkoriščenost predpisanih zdravil (za 39 %) ter kar za 99 % manj
izgubljenih radioloških slik in ponovnih slikanj (Statistični urad RS, 2011).
5.2.4 SLABOSTI oz. POMANJKLJIVOSTI ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA
SISTEMA
Pri preverjanju pomanjkljivosti oz. slabosti, ki jih prinašajo zdravstveni informacijski
sistemi oz. programi, sem izpostavila šest trditev, na katere so odgovarjali sodelujoči v
KCLJ in ostalih organizacijah.
Graf 15: Stopnja strinjanja glede slabosti obstoječega oz. mogočega bodočega
zdravstvenega sistema oz. programa v KCLJ

Vir:
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lasten

Graf 16: Stopnja strinjanja glede slabosti obstoječega oz. mogočega bodočega
zdravstvenega sistema oz. programa ostalih organizacij

Vir: lasten

Graf 15: Stopnja strinjanja glede slabosti obstoječega oz. mogočega bodočega
zdravstvenega sistema oz. programa v KCLJ in Graf 16: Stopnja strinjanja glede slabosti
obstoječega oz. mogočega bodočega zdravstvenega sistema oz. programa ostalih
organizacij, prikazujeta nekatere pomanjkljivosti oz. slabosti, katere smo želeli preveriti s
pomočjo anketirancev in lestvice. Pri preverjanju pomanjkljivosti oz. slabosti, ki jih imajo
zdravstveni informacijski sistemi oz. programi, je izstopala trditev: »Individualni
nepovezani zdravstveni sistemi so premalo učinkoviti in uporabni«, s katero se je
popolnoma oz. delno strinjala več kot polovica anketiranih v KCLJ in prav tako več kot
polovica anketiranih v ostalih organizacijah. Sledili sta trditvi: »Taki sistemi zahtevajo
spreminjanje načina dela organizacije in vzpostavljajo nove možnosti napak«, s katero se
je popolnoma oz. delno strinjalo 65 % anketiranih v KCLJ in trditev »Taki sistemi
preusmerijo pozornost zdravstvenega delavca s pacienta na računalnik«, s katero se je
popolnoma oz. delno strinjalo 72 % anketiranih v ostalih organizacijah. Predvidevam
lahko, da gre za »preplah« zdravstvenega osebja, saj se bojijo, da bi nov način dela lahko
ogrozil njihovo poslovanje ter ogrozil varnost podatkov. Nekateri se bojijo dodatnega
izobraževanja, saj je le-to lahko zahtevno in dolgoročno, predvsem za starejše
zdravstveno osebje, saj so le-ti vajeni starega načina dela. Trditvi »Preusmeritev
pozornosti zdravstvenega osebja od pacienta na računalnik« so anketiranci namenili
pozornost, saj se le-ti bojijo, da bi računalnik prevladal nad samim pacientom, njegovimi
zahtevami in možnostmi svobodnega razgovora.
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Na vprašanje: »Kako pomembno je, da zdravstveni informacijski sistemi pokrivajo sledeče
funkcionalnosti: elektronska komunikacija s pacientom, elektronsko posredovanje
receptov, elektronsko naročanje storitev in elektronsko prejemanje rezultatov?«, so
anketiranci lahko odgovorili s stopnjo pomembnosti od 1 do 5.
Graf 17: Kako pomembno je, da zdravstveni informacijski sistemi pokrivajo sledeče
funkcionalnosti v KCLJ?

Vir: lasten
Graf 18: Kako pomembno je, da zdravstveni informacijski sistemi pokrivajo sledeče
funkcionalnosti v ostalih organizacijah?

Vir: lasten
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Iz Graf 17: Kako pomembno je, da zdravstveni informacijski sistemi pokrivajo sledeče
funkcionalnosti v KCLJ? In Graf 18: Kako pomembno je, da zdravstveni informacijski
sistemi pokrivajo sledeče funkcionalnosti v ostalih organizacijah?, lahko razberemo, da so
vse zapisane trditve pomembne za sodelujoče oz. pomembne, da jih zdravstveni
informacijski sistem pokriva. Vprašanje »Kako pomembno je, da zdravstveni informacijski
sistem pokriva elektronsko komunikacijo s pacientom?«, se zdi zelo pomembno oz.
pomembno 82 % anketiranim v KCLJ in 64 % anketiranim v ostalih organizacijah.
Obsežna ameriška raziskava o elektronskem komuniciranju, v kateri je sodelovalo 2014
oseb, starih nad 18 let, je pokazala, da bi večina pacientov (90 %) želela komunicirati z
zdravnikom preko e-pošte. Več kot 70 % pacientov bi želelo preko e-pošte postavljati
vprašanja zdravniku o stvareh, za katere obisk v ambulanti ni potreben, to komunikacijo
pa vidijo močno primerno tudi za naročilo na zdravniški pregled, za izdajo novega recepta
za zdravila ter za poročanje o rezultatih laboratorijskih in drugih raziskav. Več kot polovica
sodelujočih v raziskavi je navedla, da bi možnost tovrstne komunikacije vplivala tudi na
izbiro zdravnika, več kot tretjina udeležencev pa bi bila za tovrsten posvet pripravljena
tudi plačati (Vogin G. D., 2002). Na funkcionalnost elektronskega posredovanja receptov
(lekarnam), je večina anketirancev v KCLJ in v ostalih organizacijah odgovorila z zelo
pomembno oz. pomembno, podobno mišljenje pa so podali tudi pri elektronskemu
naročanju storitev/napotnic (npr. specialistični pregled, laboratorij, bolnišnica). Raziskava
Stanje na področju e-zdravja v Evropi za leto 2007 je ugotovila, da bo treba izboljšati in
razviti uporabo e-receptov. E-recepte uporablja le 6 % evropskih zdravnikov, v večjem
obsegu pa se uporabljajo na Danskem, Švedskem in Nizozemskem. Uporaba e-recepta
predstavlja pozitivno ugodnost za celotni zdravstveni sistem in v največji meri prednost za
predpisovanje zdravil pacientom. Elektronsko prejemanje rezultatov pa je iztočnica, kateri
so anketiranci namenili večino pozitivnih odgovorov. Vse pogosteje se pojavljajo pobude,
da bi omogočili spletno naročanje receptov kroničnim bolnikom. Leta 2001 je 40 %
uporabnikov interneta pokazalo zanimanje za možnosti pridobivanja nasvetov in razlag
diagnoz preko spleta (Statistični Urad RS, 2005).
5.2.5 SPLOŠNI VIDIK
V četrtem oz. zadnjem delu vprašalnika, ki se je nanašal na splošni vidik, me je zanimala
stopnja pomembnosti anketiranca na vprašanje: »Kako pomembno se vam zdi, da
informacijska tehnologija pacientu omogoča sledeče funkcionalnosti, ki so označene v
Graf 19: Funkcionalnosti, ki so omogočene pacientu KCLJ in Graf 20: Funkcionalnosti, ki
so omogočene pacientu v ostalih organizacijah?
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Graf 19: Funkcionalnosti, ki so omogočene pacientu v KCLJ

Vir: lasten
Graf 20: Funkcionalnosti, ki so omogočene pacientu v ostalih organizacijah

Vir: lasten

Funkcionalnosti sem razdelila v pet skupin. Najvišjo stopnjo pomembnosti, zelo
pomembno oz. pomembno, anketiranci v KCLJ namenijo naročanju na pregled – osnovni,
s kar 90 % odgovorov. Medtem ko v ostalih organizacijah prevladujejo odgovori z najvišjo
stopnjo pomembnosti pri naročanju na pregled – specialistični, z 79 % odgovorov.
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Vpogled v svoj e-zdravstveni karton se 68 % anketirancem v KCLJ zdi zelo pomemben oz.
pomemben, medtem ko se anketiranim v ostalih organizacijah zdi »niti eno niti drugo«,
saj so s 46 % odgovorov potrdili njihovo pomembnost in s 34 % odgovorov potrdili
nepomembnost, ostalih 21 % odgovorov pa je bilo nevtralnih. Skoraj polovica
anketirancev v KCLJ je pri vprašanju pomembnosti dodajanja lastnih podatkov v e-karton
odgovorila s »popolnoma pomembno oz. pomembno«. Anketirancem v ostalih
organizacijah se zdi ta funkcionalnost popolnoma nepomembna oz. precej nepomembna.
Več kot polovico odgovorov (67 %) na isto zastavljeno vprašanje, so anketiranci potrdili s
popolnoma pomembno oz. pomembno, medtem ko se ostalih 12 % anketirancev s tem ne
strinja, 21 % pa jih je nevtralnih. Pomembnost funkcionalnosti po-naročanja zdravil je v
KCLJ velika, in sicer kar 87 % anketiranih je odgovorilo »popolnoma pomembna oz.
pomembna«, medtem ko so v ostalih organizacijah odgovorili v 74 % odgovorih s
»popolnoma pomembno oz. pomembno«.
V predzadnjem vprašanju tega sklopa nas je zanimalo, kako pomembne oz. kritične ovire
ob uvajanju zdravstveno informacijske tehnologije se zdijo anketiranim v njihovi
organizaciji. Rezultati so prikazani na Graf 21: Ovire ob uvajanju zdravstvenoinformacijske tehnologije v KCLJ in Graf 22: Ovire ob uvajanju zdravstveno-informacijske
tehnologije v ostalih organizacijah.
Graf 21: Ovire ob uvajanju zdravstveno informacijske tehnologije v KCLJ

Vir: lasten
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Graf 22: Ovire ob uvajanju zdravstveno informacijske tehnologije v ostalih
organizacijah

Vir: lasten

Pri preverjanju pomembnosti, ki jih prinašajo ovire ob uvajanju zdravstveno-informacijske
tehnologije v posamezne organizacije, je za anketirance v KCLJ najbolj pomembna ovira
»Omejene funkcionalnosti programov in sistemov, ki so na tržišču«. Anketiranci v ostalih
organizacijah so se drugače odzvali, saj so na prvo mesto postavili oviro »Visoki stroški
nabave in vzdrževanja«. Na drugo mesto pomembnosti so anketiranci v KCLJ postavili
trditev »Visoki stroški nabave in vzdrževanja«, anketiranci v ostalih organizacijah pa so
postavili na drugo mesto dve trditvi, in sicer »ogrožena varnost podatkov« in
»sprememba procesov zaradi uvajanja takih tehnologij«. Pretekle raziskave v Ameriki iz
leta 2009 so potrdile, da se pacienti najbolj bojijo ogroženosti varovanja osebnih
podatkov. Kar 76 % anketiranih je odgovorilo, da se bo povečala verjetnost vdora v
osebne podatke nepooblaščenim osebam (Weastat, 2009). Sledi pomanjkanje posluha pri
zdravniškem vodstvu z 72 % odgovorov anketirancev v KCLJ, nato neustrezna obstoječa
usposobljenost zdravstvenega osebja s 63 % odgovorov, nato pomanjkanje časa za
izvedbo s 63 % odgovorov, sprememba procesov zaradi uvajanja takih tehnologij z 61 %
odgovorov, najmanj pomembna ovira ob uvajanju zdravstveno informacijske tehnologije v
KCLJ pa je ogrožena varnost podatkov z 59 % odgovorov. V ostalih organizacijah so
anketiranci s 65 % odgovorov na tretje mesto pomembnosti ovire postavili trditev
»Omejene funkcionalnosti programov, ki so na tržišču«. Takoj za njo sledi neustrezna
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obstoječa usposobljenost zdravstvenega osebja s 64 % odgovorov ter pomanjkanje časa
za izvedbo takega projekta z 61 % odgovorov pomembnosti, nazadnje kot najmanj
pomembno pa so s 34 % odgovorov izpostavili trditev »pomanjkanje posluha pri
zdravniškem vodstvu v organizaciji«. Lahko izpostavim, da se anketiranim zagotovo kot
najvišja ovira zdijo visoki stroški nakupa in vzdrževanja, vendar ne toliko, da takšnih
projektov ne bi mogli uresničiti. Vse druge nevarnosti pa so v povprečju enakomerno
razdeljene. Raziskave o uporabi IKT v slovenskem osnovnem zdravstvu so redke, zato je
tudi težko objektivno oceniti resnično stopnjo rabe in koristnosti obstoječe programske
podpore za delo z elektronskim zapisom o bolniku. Nekaj manjših študij je nakazalo nizko
stopnjo uporabe tovrstnih programov, kar se tudi ujema z neuradnimi podatki (strokovni
nadzori, internetni dostop, ogledi ambulant). Še najbolj zaskrbljujoče je pomanjkanje
jasnih ciljev in strategij. Za začetek bi verjetno zadostovalo zgledovanje po nekaj uspešnih
tujih modelih, najprej tistih v državah s severa Evrope (Skandinavija, Anglija, Nizozemska,
Irska) (Iljaž R., 2005).
Pri zadnjem vprašanju tega sklopa pa sem anketirance spraševala po njihovih mnenjih
glede strategij in politik na področju e-zdravstva v Sloveniji. Pri obdelavi podatkov sem
poskusila ugotoviti posamezna mnenja anketirancev, ki so privedla do rezultatov,
prikazanih v Graf 23: Strategije in politike na področju e-zdravstva v Sloveniji (odgovori
anketirancev v KCLJ) in Graf 24: Strategije in politike na področju e-zdravstva v Sloveniji
(odgovori anketirancev ostalih organizacij).
Izpostavila sem štiri pomembna dejstva: 1. uvedba sistema e-Zdravje je nujna, 2. znesek
za projekt e-Zdravje v vrednosti 133 mio evrov do leta 2023 je previsok, 3. obvezna
uvedba elektronskih zdravstvenih evidenc za vse zdravstvene organizacije v Sloveniji in 4.
vse uporabljene sisteme in programe v zdravstvu bi moralo v Sloveniji preverjati in
certificirati ustrezno nacionalno telo, za katere menimo, da bi pripomogli k izboljšanju
zdravstvenega stanja v Sloveniji.
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Graf 23: Strategije in politike na področju e-zdravstva v Sloveniji (odgovori
anketirancev v KCLJ)

Vir: lasten
Graf 24: Strategije in politike na področju e-zdravstva v Sloveniji (odgovori
anketirancev ostalih organizacij)

Vir: lasten

S trditvijo »Uvedba sistema e-Zdravja v Sloveniji je nujna«, se je popolnoma strinjalo oz.
delno strinjalo 87 % sodelujočih anketirancev v KCLJ in 82 % sodelujočih anketirancev v
ostalih organizacijah. Leta 2001 je 58 % uporabnikov v raziskavi raziskovalnega projekta
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»Razvoj panevropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji« izrazilo željo po uporabi
storitev e-zdravja. Vse to kaže na veliko zanimanje državljanov Slovenije za e-Zdravje.
Največ zanimanja so vprašani izrazili za področje e-Zdravja, kjer so zanimanje za
elektronsko urejanje zdravstvenega zavarovanja na lestvici od 1 do 5 v povprečju ocenili s
4,42. Sledi elektronsko povezovanje slovenskih storitev e-zdravja s podobnimi storitvami v
EU državah (4,19), denimo dostop zdravnika v državi EU do osebnih zdravstvenih
podatkov in obratno (Statistični Urad RS, 2005). Trditev »Znesek 133 mio evrov do leta
2023 za projekt e-Zdravje je previsok« anketirancev ne ovira, saj so odgovori v povprečju
enakomerno razdeljeni. Sledi obvezna uvedba elektronskih evidenc. Največji poudarek
pomembnosti so anketiranci namenili trditvi »Programe in sisteme bi moralo preverjati
certificirano nacionalno telo«. V strateškem dokumentu e-Zdravje so velik poudarek
namenili spremljanju in nadzoru izvajanja zdravstvenih storitev, ki bodo vzpostavljeni z
mehanizmi, kateri bodo omogočili periodično ugotavljanje napredka e-zdravja na različnih
nivojih – od nivoja posameznega izvajalca zdravstvenih storitev do nivoja izvajanja
celotne strategije. Za vsa področja bodo zagotovljeni ustrezni postopki ter načini
obveščanja in poročanja o doseženih rezultatih in primerjavah. Iz prejetih odgovorih lahko
povzamem, da imajo v KCLJ dovolj denarja, katerega si seveda zaslužijo, medtem ko v
ostalih organizacijah delajo z denarjem bolj varčno in čutijo finančne težave.
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6 RAZPRAVA

Za pripravljenost na prehod na višjo raven elektronskega poslovanja v zdravstvu je
ključno stanje tistih subjektov, ki od povprečja najbolj odstopajo in na ta način zavirajo
prehod sektorja na višjo raven. Nujnejša od potrebe po sodobnejši strojni opremi se kaže
potreba po sodobnih aplikacijah. Organizacije se namreč zavedajo, da mora IKT njim in
njihovim strankam oz. pacientom olajšati delo in življenje. Sorazmerno nizki odstotki
splošne opremljenosti IT so verjetno posledica premajhnega vedenja o možnostih
(nezadovoljstvo z računalniki, tiskalniki in povezavo z internetom), ki jih IKT lahko nudi, in
ne premajhne količine. Dodatno izobraževanje, ki je lahko dolgoročno in zahtevno ter
promocija novih aplikacij, sta načina sprememb, ki jih je potrebno vnesti v nov sistem
zdravstva. Ob uvedbi novih projektov je pomembno, da se organizacijam predstavi koristi,
ki morajo presegati njihove stroške.
S stališča tehnološke opremljenosti izvajalcev zdravstvenih storitev, se je postavljena
hipoteza diplomskega dela, da je slovensko zdravstvo pripravljeno na uvedbo
elektronskega načina poslovanja, potrdila le delno.
Raziskava je pokazala, da čeprav naj bi bila Slovenija leta 2004 ena izmed najbolj
opremljenih držav v EU (Meglič M., 2006), se je le-ta v letu 2010 slabo izkazala.
Presenetljivo visok odstotek so anketiranci v prvem sklopu vprašanj splošne IKT
opremljenosti namenili internetni povezavi in zmogljivosti oz. hitrosti računalnikov – kot
»zelo slabo oz. slabo«. Enako stanje so anketiranci namenili stanju tiskalnikov, službenim
e-predalom ter povezavi z ZZZS, ki je zelo pomembna za zdravljenje bolnika in
preverjanje njegovih podatkov o zavarovanju. Pri medsebojni primerjavi kazalnikov
ugotavljam, da je osnovna IKT, kot so računalniki in tiskalniki z dodatkom nekaterih
programskih aplikacij za upravljanje s podatki, nekoliko bolje razvrščena glede na druge
kazalnike. Razlogov, zakaj zdravstvene ustanove nimajo (zaenkrat, v nekaterih
organizacijah je sistem v pripravi) ustreznih zdravstvenih sistemov, je veliko. In sicer se
kot eden izmed najpomembnejših kaže predvsem pomanjkanje ustreznih finančnih
sredstev, zaradi katerih si organizacije ne morejo privoščiti novih in sodobnejših
zdravstvenih programov/sistemov. Sledi neustreznost zdravstvenega sistema na tržišču in
mnenje, da taki sistemi hitro zastarajo ter so kmalu neuporabni in da se takšna investicija
ne povrne oz. se zelo počasi. Mnenja evropskih zdravnikov so enotna, in sicer se strinjajo,
da IKT izboljšuje kakovost zdravstvenih storitev. Zdravniki, ki ne uporabljajo IKT, menijo,
da sta glavni oviri neusposobljenost in slaba tehnična podpora (Evropska komisija, 2008).
Pri računalniških programih/sistemih, ki pokrivajo funkcionalnosti o pacientu, so
anketiranci najvišjo stopnjo pokritosti namenili evidenci pacientovih osnovnih podatkov,
saj gre za podatke, brez katerih zdravstveno osebje ne bi moglo delovati. Gre za evidenco
podatkov, v kateri so zbrani pacientovi demografski podatki, kot so rojstni podatki, spol,
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naslovi, zakonski stan, podatki o naročenih in opravljenih postopkih ter pregledih,
zgodovina bolezni, rezultati opravljenih raziskav in drugo.
Pri računalniških programih/sistemih, ki pokrivajo funkcionalnosti za zdravstveno osebje,
so anketiranci pozornost namenili vsem zastavljenim vprašanjem, saj se odgovori med
sabo bistveno ne razlikujejo, so bolj izenačeni.
Glede prednosti IKT na področju zdravstvenega sektorja, so se anketiranci strinjali skoraj
z vsemi ugodnostmi, ki jih navaja teorija, vendar pa kažejo nekoliko več negotovosti glede
prednosti hitrejšega bolnišničnega zdravljenja, nižjimi stroški zdravljenja in izboljšanja
oskrbe bolnikov. Zlasti glede hitrejšega zdravljenja bolnikov je bila stopnja nestrinjanja
najvišja.
Pri slabostih IKT so mnenja anketirancev bolj enostranska. V povprečju anketiranci
menijo, da nimajo težav, da bi bila varnost poslovanja ter s tem tudi varnost podatkov
ogrožena, ampak se le-ti bolj bojijo, da bi taki sistemi preusmerili pozornost
zdravstvenega delavca s pacienta na računalnik ter njihov strah, da bi taki sistemi
zahtevali spreminjanje načina dela, ki nastanejo z izvajanjem IKT in s tem posledično z
vzpostavitvijo novih možnosti napak. Anketiranci se zavedajo pomena splošnosti in
povezljivosti EHR, saj le-ta zmanjšuje slabosti in neučinkovitosti izoliranih sistemov.
Pri zmogljivosti zdravstvenih informacijskih sistemov se večina anketiranih popolnoma
strinja z elektronskim prejemanjem rezultatov, elektronskim naročanjem in
laboratorijskimi izvidi. Različna zdravljenja se lahko nadaljujejo na primarni ravni na
podlagi že prejetih rezultatov in se lahko celo shranijo za prihodnje zdravstvene odločitve
zdravstvenih organizacij, namesto, da jih pacienti shranjujejo doma. Anketiranci tudi
menijo, da online preverjanje osebnih podatkov s strani bolnikov ni pomembno, vključno s
posodabljanjem teh podatkov. V povprečju pa se strinjajo, da vse navedene zmogljivosti
informacijskih sistemov pomembno vplivajo na pacientovo zdravljenje in zdravniško delo.
Glede vprašanja pomembnosti informacijske tehnologije, ki pacientu omogoča omejene
funkcionalnosti, so anketiranci mnenja, da so vsa navedena dejstva za pacienta
pomembna ter se strinjajo z vsemi ugodnostmi, ki jih prinašajo – tako vpogled v
pacientov elektronski zdravstveni karton kot naročanje elektronskih zdravil oz.
elektronskih receptov.
Anketiranci so odkrili številne nevarnosti pri izvajanju in uporabi zdravstvenoinformacijskih sistemov. V povprečju se jim najbolj pomembni zagotovo zdijo visoki stroški
nakupa in vzdrževanja, ni pa bojazni, da vodstvo organizacije ne bi imelo dovolj
zanimanja za izvedbo takšnih projektov. Vse druge nevarnosti so v povprečju enakomerno
razdeljene, kar nekaj skrbi pa povzročajo omejene oz. neustrezne funkcionalnosti
zdravstveno-informacijskih sistemov, ki so na tržišču.
Na koncu sem želela preveriti mnenja anketiranih glede strategij in politik na področju ezdravstva ter prišla do ugotovitev, da se anketirani popolnoma strinjajo z vsemi trditvami,
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zdijo se jim pomembne za nadaljnji razvoj e-zdravstva, prav tako si želijo, da bi se
nekatere strategije in politike uresničile.

7 ZAKLJUČEK

Informacijska tehnologija v zdravstvu je jasen primer, kako zapletena in med seboj
povezana so področja informatike. Kje drugje, če ne tukaj, so tehnologija, politika,
zakonodaja, znanje in ljudje tako povezani ter odvisni eden od drugega. Vsak od teh
elementov je pomemben in tudi, če eden ne igra bistvenega pomena za celoto, ga je
treba obravnavati previdno in enako pomembno. Zdravstveno-informacijska tehnologija,
zlasti EHR, je trend v zdravstvu, ki združuje več teoretičnih in praktičnih prednosti in
slabosti ter skrbnega načrtovanja, ki je bistvenega pomena. Čeprav se v mnogih
dokumentih postavljajo vprašanja ter kritike, so najbolj očitno navedene prednosti, v
katerih ne gre zanikati, da bi morala biti zdravstveno-informacijska tehnologija
pripravljena že zdaj in ne v prihodnosti, pri čemer ne smemo pozabiti previdnosti pri
načrtovanju in izvedbi tega projekta. Razumeti je treba, da zdravstveno-informacijski
sistem služi bolnikom in njihovemu zdravljenju. To se kaže v rezultatih ankete, izvedene v
diplomskem delu. EHR mora biti enostaven za uporabo, tako da so lahko zdravniki
osredotočeni na bolnika, ne pa na računalnik, v katerega se vnaša in izvaža podatke.
Sistemi morajo biti povezani tako, da bolniki prenehajo biti »sužnji« prenosa receptov,
laboratorijskih izvidov in naročil. Strategi, razvijalci, upravitelji, zdravstveni delavci in drugi
morajo zato skrbno preučiti obstoječe poslovne procese, tako da bi pri izvajanju
zdravstvenih IKT in informacij ustvarili čim manj napak.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Informacijska tehnologija in sistemi v zdravstvu
Spoštovani,
spodnji vprašalnik poskuša ugotoviti stanje zdravstvene informacijske tehnologije na
vašem ožjem delovnem mestu. Pri tem nas zanima tista strojna in programska oprema, ki
jo uporabljate neposredno na področju zdravljenja – dela s pacienti/strankami.
Vprašanja so osredotočena na vaše ožje delovno področje zdravljenja, torej na
ambulanto, ordinacijo, oddelek in zato prosimo, da odgovarjate s to predpostavko v
mislih. Vnaprej hvala za 8 minut vašega časa.
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OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODATKI
Q.1 V katero področje sodi vaša organizacija:
Bolnišnica 1
Zdravstveni dom 2
Spec. dejavnost 3
Zobozdravstvena dejavnost 4
Lekarna 5
Zdravilišče 6
Socialni in posebni zavodi 7
Fizioterapija 8
Nega in patronaža 9
Reševalni prevozi 10
Drugo (prosim vpišite): 11
Q.2
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Q.3 Sektor vaše organizacije:
Javni zavod 1
Zasebnik s koncesijo 2
Zasebnik 3
Drugo (prosim vpišite): 4
Q.4
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Q.5 Vaši odgovori se bodo nanašali na posamezen del/enoto vaše organizacije,
in sicer:
Vaša ambulanta/ordinacija v organizaciji 1
Vaš oddelek v vaši organizaciji 2
Vaša celotna organizacija (če le ta nima oddelkov/enot ipd.) 3
Drugo (prosim vpišite): 4
Q.6
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Q.7 Koliko zdravstvenega osebja je tu zaposlenega:
________

Q.8 Vaše primarno delovno mesto:
Zdravnik 1
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Zdravstveni tehnik/sestra 2
Vodja/predstojnik 3
Administrativno osebje 4
Drugo zdravstveno osebje 5
Drugo nezdravstveno osebje 6
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TRENUTNO STANJE PRI VAS
Q.9 Kakšna je splošna opremljenost z informacijsko tehnologijo pri vas:
Zelo
Precej
Srednje
Dokaj
Zelo
Nimamo
slaba
slaba
dobra
dobra
Dovolj hitra
1
2
3
4
5
8
povezava v
internet
Dovolj
1
2
3
4
5
8
zmogljivi/
hitri
racunalniki
Dovolj
1
2
3
4
5
8
zmogljivi/
hitri
tiskalniki
Ustrezni
1
2
3
4
5
8
službeni
elektronski
predali
osebja (epošta)
Ustrezna
1
2
3
4
5
8
elektronska
povezava z
ZZZS
Zdravstveni
1
2
3
4
5
8
sistem/
program za
urejanje in
shranjevanje
podatkov o
pacientih/
strankah
Q.10 Odgovorite samo, če NIMATE zdravstvenega sistema/programa za
urejanje in shranjevanje pacientovih podatkov: Zakaj ne?
Ni ustreznega na tržišču 1
Ni finančnih sredstev 2
Taki sistemi hitro zastarijo in so kmalu neuporabni 3
Taka investicija se ne povrne ali pa zelo počasi 4
Drugo: 5
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Ne
vem
9

9

9

9

9

9

Q.11
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Q.12 Kako dobro vaši računalniški programi/sistemi omogočajo in pokrivajo
sledeče funkcionalnosti O PACIENTU oz., če takih programov/sistemov nimate,
kako pomembno je, da bi jih pokrivali (če bi jih imeli)?
Zelo
Precej
Srednje
Dokaj
Zelo
Nimamo Ne
slaba slaba
dobra
dobra
vem
Evidenca
1
2
3
4
5
8
9
pacientovih
osnovnih
podatkov
(osebni
podatki,
kontaktni
podatki ipd.)
Evidenca
1
2
3
4
5
8
9
pacientovih
podatkov o
zdravstvenih
dogodkih
(bolezni,
poškodbe,
ipd.)
in zdravljenju
Evidenca
1
2
3
4
5
8
9
podatkov o
zdravilih,
izdanih
pacientu
Evidenca
1
2
3
4
5
8
9
podatkov o
pacientovih
alergijah
Evidenca
1
2
3
4
5
8
9
podatkov o
pacientovih
cepljenjih
Evidenca
1
2
3
4
5
8
9
podatkov o
pacientovih
laboratorijskih
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izvidih
Evidenca
pacientovih
eksternih
zdravljenj
(npr.
(druge)
bolnice,
specialisti,
terapije ipd.)

1

2

3

4

5

8

9

Q.13 Kako dobro vaši računalniški programi/sistemi omogočajo in pokrivajo
sledeče funkcionalnosti ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE oz., če takih
programov/sistemov nimate, kako pomembno je, da bi jih (če bi jih imeli)?
Zelo Sla Sred Dob Zel Popol Prec Niti Pom
Zelo
slab bo
nje
ro
o
n
ej
eno
e
pome
o
dob
oma
nepo niti mbn mbno
ro
nepo
m
dru
o
m
meb
go
embn
no
o
Evidenca
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
pacientovih
osnovnih
podatkov
(osebni
podatki,
kontaktni
podatki
ipd.)
Evidenca
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
pacientovih
podatkov o
zdravstveni
h
dogodkih
(bolezni,
poškodbe,
ipd.)
in
zdravljenju
Evidenca
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
podatkov o
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zdravilih,
izdanih
pacientu
Evidenca
podatkov o
pacientovih
alergijah
Evidenca
podatkov o
pacientovih
cepljenjih
Evidenca
podatkov o
pacientovih
laboratorijs
kih
izvidih
Evidenca
pacientovih
eksternih
zdravljenj
(npr.
(druge)
bolnice,
specialisti,
terapije
ipd.)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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PREDNOSTI IN SLABOSTI ZDRAV. INF. TEHNOLOGIJE IN SISTEMOV (ste čisto
pri koncu)
Q.14 Zdravstveni informacijski sistemi/programi imajo lahko številne
PREDNOSTI. Kakšna je vaša stopnja strinjanja grede PREDNOSTI vašega
obstoječega oz. možnega bodočega sistema/programa?
Nikakor
Delno
Niti-niti
Delno
Popolnoma Ne vem
se
se
se
se
ne
ne
strinjam
strinjam
strinjam strinjam
Taki sistemi
1
2
3
4
5
6
omogočajo
boljše
klinične/
zdravstvene
odločitve
Taki sistemi
1
2
3
4
5
6
omogočajo
zmanjšanje
napak v
odločitvah
Taki sistemi
1
2
3
4
5
6
omogočajo
hitro
in učinkovito
iskanje po
podatkih
Taki sistemi
1
2
3
4
5
6
omogočajo
zmanjšanje
napak v
podatkih
Taki sistemi
1
2
3
4
5
6
omogočajo
boljšo
komunikacijo
med
zdravstvenim
osebjem
Taki sistemi
1
2
3
4
5
6
omogočajo
hitrejše
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obravnavanje
pacientov
(več
pacientov v
enakem
času)

Q.15 Zdravstveni informacijski sistemi/programi imajo lahko številne
SLABOSTI. Kakšna je vaša stopnja strinjanja grede SLABOSTI vašega
obstoječega oz. možnega bodočega sistema/programa?
Nikakor
Delno
Niti-niti
Delno
Popolnoma Ne vem
se
se
se
se
ne
ne
strinjam
strinjam
strinjam strinjam
Taki sistemi
1
2
3
4
5
6
zahtevajo
spreminjanje
način dela
organizacije in
vzpostavljajo
nove
možnosti
napak
Taki sistemi
1
2
3
4
5
6
preusmerijo
pozornost
zdravstvenega
delavca s
pacienta na
računalnik
Taki sistemi
1
2
3
4
5
6
povečujejo
delovno
obremenitev
zdravstvenega
osebja
Dodatno
1
2
3
4
5
6
izobraževanje
o
takih sistemih
je
zahtevno in
dolgotrajno za
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zaposleno
osebje
Varnost
poslovanja in
podatkov je
bolj
ogrožena
Individualni
nepovezani
zdravstveni
sistemi
premalo
uporabni in
učinkoviti

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Q.16 Kako pomembno je, da zdravstveni informacijski sistemi pokrivajo
sledeče funkcionalnosti:
Popoln
Precej
Niti
Pome
Zelo
Ne vem
oma
nepom
eno
mbno
pome
nepom
embno
niti
mbno
embno
drugo
Elektronska
1
2
3
4
5
6
komunikacija
s
pacientom
(npr.
naročanje
pacienta,
osveščanje,
opomniki)
Elektronsko
1
2
3
4
5
6
posredovanje
receptov/
lekarne
Elektronsko
1
2
3
4
5
6
naročanje
storitev/
napotnice
(npr.
specialistični
pregled,
laboratorij,
bolnišnica)
Elektronsko
1
2
3
4
5
6
63

prejemanje
rezultatov
(izvidi iz
različnih
laboratorijev,
specialističnih
ambulant)
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SPLOŠNI VIDIK (zadnja stran)
Q.17 Kako pomembno se vam zdi, da informacijska tehnologija pacientu
omogoča sledeče funkcionalnosti:
Popoln Precej
Niti
Pome
Zelo
Ne
oma
nepom
eno
mbno
pome
vem
nepom embno
niti
mbno
embno
drugo
Vpogled v svoj e1
2
3
4
5
6
zdravstveni
karton
preko interneta
Dodajanje lastnih
1
2
3
4
5
6
podatkov v svoj ezdravstveni
karton, npr.
rezultate meritev
sladkorja, PEF-a,
ipd. preko interneta)
Naročanje na
1
2
3
4
5
6
pregled – osnovni/
primarna raven
Naročanje na
1
2
3
4
5
6
pregled –
specialistični/sekundarna
raven
Po-naročanje
1
2
3
4
5
6
zdravil – receptov

Q.18 Kako pomembne/kritične se vam zdijo ovire ob uvajanju zdravstvenoinformacijske tehnologije v vaši organizaciji?
Popoln
Precej
Niti
Pome
Zelo
Ne vem
oma
nepom
eno
mbno
pome
nepom embno
niti
mbno
embno
drugo
Pomanjkanje
1
2
3
4
5
6
časa
za izvedbo
takega
projekta
Pomanjkanje
1
2
3
4
5
6
posluha pri
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zdravniškem
vodstvu v
organizaciji
Omejene
funkcionalnosti
programov in
sistemov, ki so
na
tržišču
Visoki stroški
nabave in
vzdrževanja
Ogrožena
varnost
podatkov
Neustrezna
obstoječa
usposobljenost
zdravstvenega
osebja
Sprememba
procesov
zaradi
uvajanja takih
tehnologij

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

5

6

Q.19 Kakšno je vaše mnenje glede sledečih strategij in politike na področju ezdravstva v Sloveniji?
Nikakor
Delno
Niti-niti
Delno
Popolnoma Ne vem
se
se
se
se
ne
ne
strinjam
strinjam
strinjam strinjam
Uvedba
1
2
3
4
5
6
sistema
e-Zdravja v
Sloveniji je
nujna
Znesek za
1
2
3
4
5
6
projekt
e-Zdravje v
vrednosti
133
milijonov
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evrov do
leta 2023 je
previsok
Obvezna
uvedba
elektronskih
zdravstvenih
evidenc za
vse
zdravstvene
organizacije
v
Sloveniji
Vse
uporabljene
sisteme in
programe v
zdravstvu bi
moralo v
Sloveniji
preverjati in
certificirati
ustrezno
nacionalno
telo

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Q.20 Vpišite elektronski naslov, na katerega želite prejeti izključno poročilo in
rezultate raziskave:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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