
-
-

-
-

zagotavljanje celovitega spremljanja vseh para-
metrov delovanja v zdravstvenem sistemu 

-

-
meznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti kot 

-

pomen za nadaljnji razvoj zdravstvenega sistema 

Projekt digitalizacije slovenskega zdravstva 

tudi usmeritvam Svetovne zdravstvene organiza-

-

-

-

-
-

jo nacionalne in mednarodne institucije. Odsto-

-

zdravstvenih dokumentov, ki jih izvajalci zdrav-

digitalnega izvajanja storitev in spremlja razvoj 



-

-
valstvom.

-

Slovenijo visoko na lestvici najuspe-

-

-

eZdravja v kontekstu pandemije. 
-

tisti periferne narave, ki pogosto 

raziskovalnega zanimanja za tako 

-
nomskih posledic in odzivnih ukrepov 

-

predstavljamo analizo o vlogi in 

-

vedno prisoten in epidemiologi 

-

so imeli hude posledice za slovensko 
gospodarstvo in zdravstvo ter druge 
socialne podsisteme. Za omilitev 
posledic pandemije je vlada sprejela 

skupna vrednost presega 6 milijard 

-
nega sistema se je med pandemijo v 



-

zaradi spremenjene prakse zdrav-

ki so jih postavile zdravstvene ustano-

-
tih in varnih zdravstvenih storitev ter 

tako med zdravstvenimi delavci kot 
tudi med zdravstvenimi delavci in 

pandemije se je zanimanje zdravstve-

Zdravstveni delavci so zaradi izrednih 
-

nikov, pa tudi zaradi pritiska pacien-

prek zdravstvenih dokumentov, ki so 

-

eZdravja v Sloveniji na letni ravni od 

-

-
mu delovanju zdravstvenega sistema 

sprejemu pacientov ohranile razmero-

-
nega zdravstvenega sistema.
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jasno pokazali, da zdravstveni delavci 

-
nah, ki vplivajo na zdravstveni sistem 
in njegovo delovanje. Poleg tega se je 

zdravstvene delavce in paciente v 

-

kar potrjujejo tudi raziskave v drugih 

-

zakonodajnega, administrativnega ali 

prelomnico v dojemanju digitalizacije. 

razvoj in promocijo javnega zdravja, 

dejavnika pri prizadevanjih za izkori-
-

pacientov v nacionalnih in mednarod-
nih javnozdravstvenih krizah, kot so 
sedanja in verjetno vse naslednje 
pandemije.

Viri
1.

transformation of health and care in 

-
sels.

3.

-

slovenskega zdravstvenega sistema 

-
cija o nacionalnem planu zdravstve-

-
ljana.

6.
for information and communication 
technology induced transformation of 

Zakon o interventnih ukrepih za 

informatiko v zdravstvu, dalibor.
stanimirovic@nijz.si, 

matjaz.drev@nijz.si, ziva.rant@nijz.si
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23. 5. ob 19h v
Antonovem domu

na Vi u
Bird-Land
Kitarski orkester
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