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MNENJE

MEDICINSKIH

SESTER

O

UPORABI

ELEKTRONSKEGA ZDRAVSTVENEGA ZAPISA
POVZETEK
Teoretična izhodišča. V zdravstvenih sistemih predstavlja informacijsko
komunikacijska tehnologija 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
dela. Uporaba elektronskega zdravstvenega zapisa zagotavlja zdravstvenim delavcem
lažje delo ter hitrejši dostop do potrebnih informacij. Z raziskavo smo želeli
primerjati mnenja finskih in slovenskih medicinskih sester o uporabi elektronskega
zdravstvenega zapisa, ugotoviti prednosti in slabosti v obeh državah ter opozoriti na
probleme v obeh državah in predlagati izboljšave.
Raziskovalna metodologija. Raziskava je bila izvedena v dveh ustanovah, in sicer v
Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ter v Kuopio University Hospital na
Finskem. Vzorec raziskave je zajemal 81 medicinskih sester. Raziskava je temeljila
na kvantitativni in kvalitativni metodologiji, mnenja smo zbirali z anketnim
vprašalnikom. Pridobljene podatke smo statistično obdelali s programom SPSS in jih
analizirali z metodo analize frekvenc, križnimi tabelami in inferenčnim statističnima
testom (Mann-Whitneyev test, neparametrični statistični test za primerjavo povprečja
dveh neodvisnih vzorcev). Za izvedbo kvalitativne analize podatkov smo uporabili
SWOT analitično metodo.
Rezultati raziskave. Rezultati raziskave, v kateri smo hipotezo potrdili in odgovorili
na raziskovalna vprašanja, so pokazali, da obstajajo razlike med mnenji medicinskih
sester v Sloveniji in na Finskem o uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa.
Razlike lahko pripišemo dejstvu, da medicinske sestre na Finskem že skoraj deset let
uporabljalo elektronski zdravstveni zapis, v katerega je vključena dokumentacija
zdravstvene nege, v Sloveniji pa se pojavljajo različni informacijski sistemi, ki ne
nudijo možnosti dokumentiranja vseh opravljenih del in nalog medicinskih sester.
Sklep. Uporaba elektronskega zdravstvenega zapisa omogoča izboljšanje beleženja,
spremljanja, analiziranja in odločanja izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe ter
prikazuje in meri "nevidno" zdravstveno nego in oskrbo. Medicinske sestre se
morajo vključevati v postopke izbire, oblikovanja in vpeljave informacijskega
sistema, ki vodi h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu delu.
Ključne besede: e-zdravje, elektronski zdravstveni zapis, medicinske sestre.
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NURSES OPINIONS ABOUT THE USE OF THE ELECTRONIC
HEALTH RECORD
ABSTRACT
Theoretical background. In health care systems, information communication
technology represents one of the basic tools which, combined with organizational
changes and the development of new skills, can contribute to a more efficient
development, greater efficiency and productivity, better accessibility and improved
quality of work. The use of electronic health record makes the work of healthcare
professionals easier, and provides them with a faster access to necessary information.
The aim of this study was to compare the Finnish and Slovenian nurses’ attitudes on
the use of electronic health record, on the strengths and weaknesses in both countries,
and to draw attention to problems in both countries and suggest improvements.
Research Methodology. The study was conducted in two institutions, namely the
University Medical Centre in Maribor, and Kuopio University Hospital, Finland. The
research sample consisted of 81 nurses and was based on a quantitative and
qualitative methodology where opinions were collected by a questionnaire. The
obtained data were statistically analyzed by using the SPSS program for analysis of
frequencies, cross tables and inferential statistical test (Mann-Whitney test,
nonparametric statistical test to compare the average of two independent samples).
For qualitative data analysis, we used the SWOT analytical method.
Research results. The results of the research, in which we confirmed the hypothesis
and answered the research questions, showed differences in opinions on the use of
electronic health record held by Slovenian and Finnish nurses. The differences can be
attributed to the fact that nurses in Finland have been using the electronic medical
record which includes nursing documentation for almost a decade, while in Slovenia,
various information systems are being used which do not offer the possibility of
documenting all of the tasks and duties performed by nurses.
Conclusion. The use of electronic health record makes it possible for the providers
of nursing care to improve recording, monitoring, analysis and decision-making, and
shows the extent of the "invisible" care. It is necessary, therefore, that nurses become
actively involved in the selection, design and implementation of information system,
which will lead to improved quality and effectiveness of work.
Keywords: eHealth, electronic health record, nurse.
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1 UVOD IN OPIS PROBLEMA
eZdravje (e-Health) trenutno predstavlja enega večjih projektov informatizacije
javnih storitev. Združuje aktivnosti vpeljave rabe komunikacijskih in informacijskih
sredstev na področju zdravstva, s katerimi bo moč zagotoviti učinkovitejše javnozdravstvene storitve. Rezultati bodo omogočili, da se lahko zdravstvena obravnava
bolje prilagodi posameznikom, olajša mobilnost in varnost pacientov, zmanjša
stroške zdravstvenih storitev in izboljša kakovost življenja posameznikov evropske
unije (v nadaljevanju EU) pri zdravju s širšo uporabo komunikacijskih in
informacijskih sredstev. EU v svoji strategiji e-zdravja jasno poudarja zahtevo po
urejeni zdravstveni informatiki vsake države članice s ciljem povezave evropskih
zdravstvenih informacijskih sistemov, ki naj omogočijo uveljavljanje zdravstvenega
varstva kjerkoli v EU. To zahteva interoperabilnost zdravstvenih informacijskih
sistemov in uporabo enotnih standardov. eZdravje bo s svojimi rezultati zagotovilo
podlage

za

sistematično

povečevanje

učinkovitosti

zdravstvenega

sistema,

izboljšanje pretoka informacij med subjekti znotraj in zunaj zdravstvenega sistema,
povečevanje kakovosti dela in življenja vseh ključnih akterjev v zdravstvu ter
učinkovito varstvo pacientovih pravic. Rezultati bodo imeli učinke oziroma koristi
predvsem v zdravstvenemu sistemu v celoti, na posameznike – uporabnike
zdravstvenih storitev, na zdravstvene strokovnjake z dostopom do različnih
elementov elektronskega zdravstvenega kartona pacienta in na zdravstvene
manedžerje in upravljavce zdravstvenega sistema (Ministrstvo za zdravje RS, 2011).
V sistem eZdravja naj bi se vključili zdravniki, bolnišnice, zdravstveni domovi,
lekarne, društva … Del tega informacijsko-komunikacijskega sistema bomo tudi vsi
državljani. V prihodnosti naj bi že dobili možnost vpogleda v osebni zdravstveni
karton, dolgoročnejši cilj pa je predvsem združitev vseh informacijskih sistemov in
vpeljava enotnega elektronskega zdravstvenega zapisa, s katerim bo omogočeno eposlovanje tudi v zdravstvu. Omogočeni bodo poročanje in izmenjevanje podatkov
med različnimi zdravstvenimi ustanovami in pacienti, dostopnost informacij in
izboljšanje zdravstvenih storitev (Strategija e-zdravja v Slovenji in Evropi, 2007)
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Eden od izzivov pri uporabi sodobne informacijske zdravstvene in komunikacijske
tehnologije je vključevanje oz. združevanje kliničnih materialov (zapisov).
Elektronski zdravstveni zapis je podatkovna baza, ki je narejena tako, da so vsi zapisi
med seboj smiselno povezani. Uporabnika med vnosom podatkov vodi sam program
in s tem omogoča pravilen vnos podatkov (Goossen, 2009).
Ustrezna dokumentacija je ključnega pomena za upravljanje procesov tudi na
področju zdravstvene nege. Gre za celovito spremljanje podatkov o pacientu na
klinični poti, ki se nanašajo na zdravstveno nego. Taka dokumentacija omogoča
sledljivost, transparentnost, selektivnost, spremljanje in analize, kar vodi k
izboljšanju procesov in sistemov ter povečevanju varnosti pacienta in članov
zdravstvenega tima. E-dokumentacija ne pomeni le prenove dokumentacije same,
ampak predvsem prenovo obstoječih sistemov. Z e-dokumentacijo se izognemo
podvajanju podatkov in s tem povezanim odvečnim delom, pridobimo pa na
celovitosti informacijske slike, k pomembno prispeva k povečanju varnosti pacienta
in članov negovalnega tima (Rajkovič, Šušterišč, & Rajkovič, 2009).
Medicinske sestre sestavljajo največjo skupino izvajalcev zdravstvene oskrbe in
igrajo pomembno vlogo v slovenskem zdravstvu. Prav neverjetno je, da to dejstvo ni
podprto z elektronskim zapisom o pacientu oziroma da ti podatki v zdravstvenem
informacijskem sistemu niso nikjer zapisani. Večina podatkov, ki se v Sloveniji
zbirajo, zajema medicinske diagnoze in postopke oziroma posege, ne pa tudi
udeležbe drugih zdravstvenih profilov. Storitve medicinskih sester se le delno
evidentirajo in je tako zdravstvena nega skorajda nevidna. Podatki o zdravstveni negi
se večinoma beležijo v papirni in ne v elektronski dokumentaciji. V zadnjem
desetletju veliko govori in piše o elektronskem zapisu zdravstvenih podatkov, o
elektronskem zdravstvenem kartonu in o enotnem elektronskem zapisu zdravljenja.
To je tudi eden od ciljev zdravstvene reforme, ki se dogaja v Sloveniji. Dosedanje
izkušnje v drugih državah EU ali v svetu in dogajanje na področju zdravstvene
reforme v Sloveniji kažejo, da je to težko dosegljiv cilj, predvsem zaradi
pomanjkanja standardov, nepripravljenosti na sprejem nove tehnologije in vsesplošne
zmedi o temi, kaj je pravzaprav elektronski zdravstveni zapis (Prijatelj, 2005).
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Rešitev e-zdravje je dokumentni sistem za vodenje zdravstvene dokumentacije na
nivoju ene bolnišnice, več dislociranih ambulant ali na nivoju celotnega
zdravstvenega sistema. Vpeljava elektronsko vodenega zdravstvenega kartona
prinaša vsem uporabnikom želene prednosti: medicinskemu osebju kakovostnejše in
dostopnejše informacije o pacientu na enem mestu, pacientom pa kakovostnejšo
zdravstveno oskrbo (eHealth Roadmap - Finland, 2007).
Upravljanje s papirnimi zdravstvenimi kartoni postaja v času vse večje digitalizacije
eno pomembnejših področij, kjer je še moč doseči velike prihranke. Pretvorba
zdravstvenega kartona in vseh dodatnih dokumentov (izvidov, rentgenskih slik) že ob
nastanku ali sprejemu v ambulanto v elektronsko obliko omogoča zdravstvenemu
osebju hiter dostop do želenih informacij o posameznem pacientu. Prav tako se zapis
poteka pregleda, diagnoza in terapije vodijo v elektronskem kartonu, ki ima številne
funkcionalnosti: iskanje po celotnem besedilu dokumentov, dodajanje periodike
pregledov, izpis poročil osebnemu zdravniku, izpis receptov, napotnic … (Rešitev za
elektronsko vodenje in arhiviranje zdravstvenih kartonov, 2010).
E-zdravje ne bo nikoli nadomestilo človeškega stika, vendar lahko zdravstvenim
delavcem omogoči, da več časa posvetijo neposrednemu stiku z bolniki.
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2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
2.1 Namen raziskave
Namen magistrskega dela je primerjati mnenja slovenskih in finskih medicinskih
sester o uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa, o prednostih in slabostih
uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa v Sloveniji in na Finskem ter ugotoviti,
kakšna podpora (npr. računalniška znanja, izobraževanje) je potrebna za uporabo oz.
kje so izzivi in priložnosti za izboljšave v obeh državah.

2.2 Cilji raziskave
Z analizo pridobljenih podatkov iz anketnih vprašalnikov smo dobili vpogled v
obstoječe stanje uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa v Sloveniji in na
Finskem. Skladno s tem so zastavljeni cilji magistrskega dela naslednji:


s študijem mednarodne in domače literature opredeliti ključna področja
uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa v Sloveniji in na Finskem;



z analizo ankete ugotoviti mnenje medicinskih sester o uporabi
elektronskega zdravstvenega zapisa;



primerjati mnenja finskih in slovenskih medicinskih sester;



ugotoviti prednosti in slabosti v obeh državah;



opozoriti na probleme v obeh državah in predlagati izboljšave.

2.3 Predpostavke in omejitve raziskave


Predpostavljamo, da zaradi naraščanja števila anket v javnozdravstvenih
ustanovah (posledično naraščanje obremenitev medicinskih sester) upada
število prejetih odgovorov, zato z anketiranjem ne bomo dobili primerljivega
števila izpolnjenih anket v vsaki državi (večje število na Finskem in manjše
število v Sloveniji, ali obratno).
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Morebitna nadaljnja omejitev je, da ne bomo prejeli v celoti izpolnjenih anket
in ne bo mogoče primerjati vseh podatkov med slovenskimi in finskimi
medicinskimi sestrami.



Naslednja predpostavka se nanaša na to, da je uvedba elektronskega
zdravstvena zapisa za dokumentiranje zdravstvene nege relativna novost v
naši državi, zato nimamo konkretne literature na to temo.



Omejitve se nanašajo tudi na različne sisteme, ki se uporabljajo v Sloveniji
(BIRPIS, MEDIS, IRIS), saj imajo na Finskem v večini poenoten sistem na
vseh nivoji zdravstvenega varstva.
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3 eZDRAVJE V EVROPSKI UNIJI
Pojem e-zdravje pomeni splošno uporabo informacijskih in komunikacijskih
tehnologij pri preprečevanju, diagnosticiranju, zdravljenju in spremljanju bolezni ter
pri odločanju o zdravju in načinu življenja. E-zdravje tako na primer obsega
sodelovanje med bolniki in ponudniki zdravstvenih storitev, prenos podatkov med
ustanovami in medsebojno obveščanje bolnikov in zdravstvenih delavcev. Zajema
tudi

zdravstvene

informacijske

mreže,

elektronske

zdravstvene

kartoteke,

telemedicino in komunikacijske sisteme za nadzor zdravstvenega stanja, ki jih
pacienti nosijo na telesu. Orodja e-zdravja so med drugim izjemnega pomena pri
čezmejnem gibanju državljanov, saj omogočajo takojšen dostop do življenjsko
pomembnih

zdravstvenih

informacij.

e-Zdravje

omogoča

osredotočenost

zdravstvenih sistemov na bolnika in večjo učinkovitost, uspešnost in vzdržnost
celotnega zdravstvenega sektorja.
EU postaja »evropski prostor e-zdravja« in z usklajevanjem in spodbujanjem sinergij
med povezanimi politikami in interesnimi skupinami oblikuje nove rešitve,
preprečuje drobitev trga in razširja dobre prakse. Predvsem si prizadeva s
standardizacijo in izmenjavo informacij vzpostaviti sistem elektronskih zdravstvenih
kartotek, z zdravstvenimi informacijskimi mrežami povezati zdravstvene centre in
tako koordinirati odzivanje na nevarnosti za zdravje; zagotoviti spletne zdravstvene
storitve, denimo informacije o zdravem življenju in preprečevanju bolezni, razviti
svetovanje na daljavo, izdajo e-receptov, e-napotnic in e-povračilo stroškov. Toda
strategije in projekti bodo uspešni samo, če bodo upoštevali potrebe državljanov,
bolnikov in zdravstvenih delavcev in jih pritegnili k sodelovanju (eHealth, 2012).
V letu 2010 je bila izvedena raziskava »eHealth Benchmarking III«, v kateri so
prikazani rezultati uporabe aplikacij e-zdravja v 30 evropskih državah (27 članic EU
ter Hrvaška, Islandija in Norveška). Rezultati ankete so pokazali, da se stopnja ezdravja v bolnišnicah razlikuje med državami v EU. Na primer: nordijske države
imajo vodilno vlogo pri uporabi aplikacij e-zdravja, Danska in Belgija sta pokazali
»najboljšo prakso« v smislu uvedbe aplikacij e-zdravja. Razlike med državami se
pojavljajo na področjih, kot so infrastruktura, kakovost širokopasovne storitve,
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vključitev aplikacij e-zdravja v sistem, stopnja izmenjave elektronskih zdravstvenih
podatkov z akterji zunaj bolnišničnega sistema in ravni neposrednega dostopa
bolnikov do storitev e-zdravja. Izvedena je bila tudi primerjava z bolnišnicami v
ZDA, iz katere izhaja, da so evropske bolnišnice bolj napredne na področju izmenjav
elektronskih zdravstvenih podatkov z akterji zunaj bolnišničnega sistema. Vendar pa
rezultati tudi kažejo, da so ameriške bolnišnice nekoliko bolj napredne glede uporabe
nekaterih aplikacij, kot je npr. pregledovanje laboratorijskih izvidov, radioloških slik
in odpustnic.
Rezultati raziskave »eHealth Benchmarking III« so bili primerjani s prejšnjima
raziskavama, ki sta potekali v letih 2004 in 2006 v bolnišnicah držav članic EU.
Rezultati so pokazali velik napredek v zadnjih petih letih na področju e-zdravja v
bolnišnicah EU (eHealth Benchmarking III, 2011).

3.1 Strategija eZdravja v Sloveniji
Projekt eZdravje trenutno predstavlja enega večjih projektov informatizacije javnih
storitev. Združuje aktivnosti vpeljave rabe komunikacijskih in informacijskih
sredstev na področju zdravstva, s katerimi bo moč zagotoviti učinkovitejše javnozdravstvene storitve. Rezultati projekta eZdravje bodo omogočili, da se lahko
zdravstvena obravnava bolje prilagodi posameznikom, olajša mobilnost in varnost
pacientov, zmanjšuje stroške zdravstvenih storitev ter podpre interoperabilnost v
državi in prek meja (Projekt eZdravje, 2012).
Uvodne aktivnosti projekta eZdravje so se začele v septembru 2008, predvideno pa
naj bi trajanje projekta je do junija 2015. Za to obdobje je pripravljen akcijski načrt
in definirani so vsi podprojekti. Okvirno je program aktivnosti narejen še do leta
2023, ko bo treba vse razvite rešitve vzdrževati in nadgrajevati.
Projekt eZdravje pomeni izvajanje konceptov »e-Europe in e-Health«, ki ju je
sprejela EU, in predvideva izboljšanje kakovosti življenja posameznikov EU pri
zdravju s širšo uporabo komunikacijskih in informacijskih sredstev. Tako EU v svoji
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strategiji e-zdravja jasno poudarja zahtevo po urejeni zdravstveni informatiki vsake
države članice s ciljem povezave evropskih zdravstvenih informacijskih sistemov, ki
naj omogočijo uveljavljanje zdravstvenega varstva kjerkoli v EU. To zahteva
interoperabilnost zdravstvenih informacijskih sistemov in uporabo enotnih
standardov. Priložnosti za eZdravje ne temeljijo zgolj na znanosti in tehnologiji,
temveč tudi na drugih bolj družbenih izhodiščih, predvsem pri posameznikih in
zdravstvenih delavcih, ki bodo uporabljali rezultate projekta eZdravje. Projekt tako
ni le tehnološka rešitev, temveč gre za nov pristop k vzpostavitvi zdravstva, ki je
orientiran na prebivalce. Tako bodo rezultati projekta za posameznike predvsem:
prilagojene informacije na zdravstvenih portalih s splošnimi in posebnimi
informacijami, možnost elektronskega naročanja, izmenjava mnenj z zdravstvenimi
strokovnjaki prek varne e-pošte, kasneje tudi z uporabo metod zdravja na daljavo in
oskrbe na domu na daljavo kot enega od osrednjih rezultatov projekta eZdravje.
Zaposleni v zdravstvu, ki so vključeni v projekt eZdravje in so prek predstavnikov
tudi seznanjeni z njegovo vsebino, že sedaj pričakujejo, da bodo rezultati projekta
omogočili bolj celovito in kakovostno obravnavo pacientov ter boljše sodelovanje s
kliničnimi specialisti in drugimi zdravstvenimi delavci. Najpomembnejše pa se jim
zdi aktivno vključevanje pacientov v procese zdravljenja in njihova večja skrb za
lastno zdravje. Projekt eZdravje je trenutno eden največjih nacionalnih
informacijskih projektov, ki predvideva izvedbo več kot 20 podprojektov do leta
2015. Rezultati teh podprojektov bodo omogočali realizacijo ključnih strateških
ciljev, ki si jih je zadalo Ministrstvo RS za zdravje:
•

povečati kakovost in učinkovitost zdravstvenega sistema, kar vključuje lažje
načrtovanje in upravljanje zdravstvene organizacije oziroma zdravstvenega
sistema kot celote na podlagi kakovostnih in verodostojnih ekonomskih,
administrativnih in kliničnih podatkov zdravstvenega sistema;

•

mobilizirati ustrezne vire za področje informatike in celovite kakovosti v
zdravstvu;

•

izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev za tiste skupine posameznikov, ki
bi bili sicer zaradi svojih zmanjšanih zmožnosti, starosti ali drugih razlogov
izključeni;

•

uveljaviti e-poslovanje kot običajen način dela v slovenskem zdravstvu.
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Podprojekti eZdravja so smiselno združeni v tri (3) med seboj ločene, a vseeno
nedvoumno povezane, vsebinske sklope.
SKLOP 1: vzpostavitev nacionalnega zdravstvenega informacijskega sistema (eZIS)
z njegovimi komponentami:
•

zdravstveno omrežje zNET;

•

zdravstveni portal zVEM;

•

elektronski zdravstveni zapis – EZZ.

SKLOP 2: vzpostavitev in delovanje Centra za informatiko v zdravstvu (CIZ), ki bo
prevzel centralno vlogo obvladovanja in upravljanja eZIS ter vzdrževanja in
nadaljnjega razvoja projekta eZdravje po zaključku investicije.
SKLOP 3: izboljšanje zdravstvenih procesov in dostopnosti zdravstvenih storitev z
izobraževanjem in usposabljanjem ter ozaveščanjem različnih ciljnih skupin z
namenom:
•

razvoja, izvajanja in vzdrževanja programov za večanje aktivne vloge in
odgovornosti posameznikov v zdravstvu;

•

razvoja, izvajanja in vzdrževanja programov za večanje dejavne vloge in
odgovornosti drugih ključnih akterjev v zdravstvenem sektorju;

•

razvoja in vzdrževanja programov strokovnih usposabljanj za področje
zdravstvene informatike;

•

zagotavljanja celovite kakovosti in varnosti v zdravstvenem sistemu (Projekt
eZdravje, 2012).

Projekt eZdravje bo s svojimi rezultati zagotovil podlage za sistematično
povečevanje učinkovitosti zdravstvenega sistema, izboljšanje pretoka informacij med
subjekti znotraj in zunaj zdravstvenega sistema, povečevanje kakovosti dela in
življenja vseh ključnih akterjev v zdravstvu ter učinkovito varstvo pacientovih
pravic. Rezultati projekta eZdravje bodo imeli učinke oziroma koristi predvsem:
•

v zdravstvenem sistemu v celoti, saj bodo olajšali izmenjavo informacij med
najrazličnejšimi subjekti zdravstvenega sistema;

•

na posameznike – uporabnike zdravstvenih storitev s pravo, njim prilagojeno
informacijo: zdravstveni portali s splošnimi in posebnimi informacijami,
možnost elektronskega naročanja izmenjave mnenj z zdravstvenimi
strokovnjaki prek varne e-pošte, kasneje pa tudi z uporabo metod zdravja na
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daljavo (»Home tele-health«; telemedicina na domu) in oskrbe na domu na
daljavo (»home telecare«) kot enega od osrednjih rezultatov projekta
eZdravje. Na ta način bo posameznik prejemal storitve za ohranjanje oz.
pridobivanje zdravja v svojem bivanjskem (domačem) okolju ter podporo pri
samostojnem življenju;
•

na

zdravstvene

strokovnjake

z

dostopom

do

različnih

elementov

elektronskega zdravstvenega kartona pacienta, do elektronskih rentgenskih
slik in drugih izvidov, z lažjim načrtovanjem postopkov in posegov, s hitrim
dostopom do strokovnih virov (medicinske e-knjižnice) in izobraževanja
(izobraževanje na daljavo);
•

na zdravstvene menedžerje in upravljavce zdravstvenega sistema, ki so
odgovorni za pravilno delovanje zdravstvenega sistema, z možnostjo uporabe
neosebnih strokovnih, organizacijskih in ekonomskih informacij o delovanju
zdravstvenega sistema (Projekt eZdravje, 2012).

V letu 2011 je bila pripravljena Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v
sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020, ki
opredeljuje vizijo, izhodiščne usmeritve in strateške cilje razvoja zdravstvene nege.
Med strateškimi področji, ki so pomembna za delovanje in razvoj zdravstvene nege,
je navedeno tudi področje informatizacije zdravstvene nege. Trenutno je področje
zdravstvene nege in oskrbe informacijsko slabo pokrito in nedorečeno. Na eni strani
se srečujemo z informacijskimi rešitvami, ki so bile razvite znotraj zdravstvenih
ustanov, izključno za lastne potrebe, in z informacijskimi sistemi na drugi strani, ki
so prilagojeni za potrebe zdravstvenega zavarovanja in delno za zdravstveno
statistiko. Dodatno oviro pa predstavlja neenotnost v poimenovanju postopkov in
nedefinirana uporaba pojmov v procesu zdravstvene nege na nivoju države
(Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v
Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020, 2011).
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3.2 Strategija eZdravja na Finskem
Že več kot 30 let je glavni strateški cilj Ministrstva za socialne zadeve in zdravje
promocija

zdravja,

preprečevanje

in

odpravljanje

socialne

izključenosti,

zagotavljanje funkcionalnih storitev ter razumna dohodkovna varnost (Häyrinen,
Kouri, & Saranto, 2010).
Na Finskem se posvečajo e-zdravju že od leta 1980. V zadnjem desetletju je velik
poudarek na razvoju osebnih imenikov, ki vsebujejo podatke o pacientih in zapisu
lokacije. Podatke posredujejo okrožne bolnišnice in zasebni ponudniki zdravstvenih
storitev, ki uporabljajo elektronski zdravstveni zapis (angl. Electronic Health Record
- EHR). Zbirajo se v podatkovni bazi na nacionalni ravni imenovani eArchive
(Skiba, 2009).
Prvi eksperimenti v okviru medicine na daljavo so se začeli konec 60. let prejšnjega
stoletja. Aktivnosti na tem področju so iz leta v leto rasle, tako da je bilo v letu 1999
na Finskem registriranih okoli 200 projektov s tega področja. Takratni eksperimenti
so danes stalni servisi, ki jih uporabljajo v bolnišnicah, in sicer:
•

teleposvetovanje;

•

telediagnoze;

•

telemonitoring;

•

telelaboratorij;

•

videokonference (telepsihiatrija in teleoftalmologija) (E-health in Finland,
2011).

V letu 1996 je Ministrstvo za socialne zadeve in zdravje objavilo "Strategijo za
uporabo informacijske tehnologije na področju socialnega in zdravstvenega varstva
na Finskem", ki je nacionalna strategija e-Zdravja. Osnovno načelo strategije je
razvoj e-storitev z uvedbo novih tehnologij, novih vrst informacijskih sistemov ter
boljšo usklajenostjo med njimi (eHealth Roadmap - Finland, 2007).
Sprejeta strategija uporabe informacijske komunikacijske tehnologije (IKT) v
zdravstvenem sektorju je spodbudila razvoj regionalnih zdravstveno informacijskih
sistemov. Glavne storitve, ki jih zagotavljajo ti sistemi, so:
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•

medorganizacijska izmenjava elektronskih zdravstvenih zapisov;

•

izmenjava napotnic;

•

elektronske konzultacije;

•

izmenjava slik preko regijskih PACS-sistemov.

Največji razvoj informacijske tehnologije je bil dosežen v letu 2006, ko je bila
sprejeta zakonodaja na področju e-predpisovanja zdravil (e-recept) ter elektronskega
zdravstvenega zapisa (KanTa). "KanTa je skupni izraz za vrsto nacionalnih
informacijskih sistemov zdravstvenega varstva, vključno z e-receptom, nacionalno
farmacevtsko bazo podatkov, arhivom elektronskih zdravstvenih zapisov in portalom
za državljane, preko katerega bi dostopali do svojih zdravstvenih podatkov” (eHealth
Roadmap - Finland, 2007).
Leta 2007 je bila sprejeta ažurirana strategija informacijske komunikacijske
tehnologije, s katero se vpeljuje nacionalni centralni eArhiv elektronskih
zdravstvenih zapisov z naslednjimi cilji:
•

vsi elektronski zdravstveni zapisi posameznikov bodo arhivirani v skupnem
nacionalnem arhivu;

•

komunikacija med sistemi elektronskih zdravstvenih zapisov in eArhivom bo
temeljila na standardiziranih sporočilih (HL7 CDA R2);

•

eArhiv lahko posreduje zapise v skladu s sprejetimi pravili;

•

posamezniki lahko do svojega elektronskega zdravstvenega zapisa in do
seznama dostopov (log file) dostopajo prek interneta (Konceptualni model
nacionalnega zdravstveno informacijskega sistema (eZIS), 2008).

Skladno z zakonodajo naj bi bil sistem popolnoma funkcionalen že leta 2011, vendar
so bili roki prestavljeni, in sicer na:
•

leto 2012 za e-recept;

•

leto 2014 za javne zdravstvene zavode, da se priključijo eArhivu in
posredujejo evidence pacientov;

•

leto 2015 za zasebne zdravstvene zavode, da se priključijo eArhivu in
posredujejo evidence pacientov (E-health in Finland, 2011).
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eArhiv se dopolnjuje s podatki javnih in zasebnih zdravstvenih ustanov, ki
elektronsko vodijo evidence bolnikov z njihovimi socialnimi zavarovanji (Kela). Vsi
zavodi, tako javni kot zasebni, pa bodo morali vse do sedaj zbrane lastne arhive
posredovati nacionalnemu arhivu pred septembrom 2015. Kljub dejstvu, da je Finska
vodilna država v implementaciji elektronskega zdravstvenega zapisa na vseh ravneh
zdravstva, mora v prihodnosti povezati digitalne procese med organizacijami, kakor
tudi med organizacijami in državljani in s tem povečati fleksibilnosti zdravstvenega
sistema (Winblad, Hämäläinen, & Reponen, 2011).
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4 ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI ZAPIS
Osnovni namen elektronskega zdravstvenega zapisa je oblikovanje dokumenta o
pacientovem stanju, ki vsebuje informacije preteklega in sedanjega stanja ter
intervencij, ter prihodnje načrte zdravstvenih aktivnosti pacienta. Služi kot dokument
komunikacije med zdravstvenimi delavci pri opravljanju zdravstvenih storitev.
Razvoj elektronskega zdravstvenega zapisa se je v svetu začel v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja z željo po izboljšanju interne komunikacije in zajemu stroškov.
Od tedaj je nastalo precej definicij, ki naj bi opredeljevale nekaj, kar lahko
imenujemo podatki o pacientu. Četudi vse zajemajo podatke o pacientu in
zdravstveno-administrativne podatke, pa se razlikujejo glede na to, ali zajemajo
podatke samo ene institucije ali izbranih institucij ali ciklus zapisov s podatki iz vseh
vpletenih institucij. Zato so si pogosto nasprotujoče, zavajajoče in nejasne.
Evropska komisija je v svojem poročilu predstavila pet nivojev računalniške
podprtosti zdravstvenih informacijskih sistemov, in sicer od najmanj do bolj
sofisticiranega (Anžur, 2009, str. 24):
•

avtomatizirani medicinski zapis (angl. Automated Medical Records, AMR);

•

računalniško podprt medicinski zapis (angl. Computerized Medical Records
CMR);

•

elektronski medicinski zapis (angl. Electronic Medical Records, EMR);

•

elektronski zapis o pacientu (angl. Electronic Patient Records, EPR);

•

elektronski zdravstveni zapis (angl. Electronic Health Records, EHR).

Teh pet nivojev lahko združimo v elektronsko datoteko pacienta (nivoji 1 3) in v
elektronski zdravstveni zapis (nivoja 4 5), predvsem glede interoperabilnosti (tabela
1).
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Tabela 1: Računalniška podprtost zdravstvenih informacijskih sistemov
Avtomatizirani
medicinski zapis
Nivo
1

Elektronska
datoteka
pacienta

Nivo
2

Računalniško
podprt
medicinski zapis

Elektronski
medicinski zapis
Nivo
3

Elektronski
zapis o pacientu
Nivo
4

Elektronski
zdravstveni
zapis

Elektronski
zdravstveni
zapis

Nivo
5

Vir: Anžur, 2009

Večina današnjih sistemov sodi v to kategorijo.
Informacije o pacientu so še vedno pretežno v
papirnati obliki. Na njem temeljijo nekatere
računalniško podprte funkcije: sprejem, odpust,
premestitev;
obračun
stroškov
zdravljenja;
laboratorijski informacijski sistemi itd.
Informacije
nastajajo
v
papirnati
obliki.
Digitalizacija medicinskih zapisov poteka s
pomočjo skeniranja papirne dokumentacije in uvoza
digitalnih datotek. Struktura in izgled sta podobna
papirnim kartotekam, ni uporabe prepoznavanja
pisav (OCR), temveč samo slike. Dokument je treba
skenirati kot eno sliko skupaj z datumi in podpisi.
Je nadgradnja prejšnjega tipa zapisa. Podatki se
neposredno vnašajo v računalnik v obliki, ki je
primerna za raznovrstno poznejšo uporabo.
Digitalni medicinski zapis je že vključen v
organizacijo in procese, ki so podprti z
informacijsko tehnologijo. Omogočena je podpora
odločanju in menedžmentu podatkov. Uspešna
uporaba temelji na naslednjih pogojih: prijaznost do
uporabnika, sprejemanje pri uporabnikih, zasnova
sistema in funkcionalnost.
Vsebuje vse za bolezensko stanje pacienta
relevantne podatke, ne glede na ustanovo v regiji.
Obstoji možnost telemedicine in sistema
raziskovalnih omrežij. Možen je dostop do vseh
podatkov o pacientu v organizaciji. Zaščita in
varnost podatkov se izvajata s kontrolo dostopa in
elektronskim podpisom. Možna je integracija z
ekspertnimi programi: elektronski priročniki,
diagnostični programi, pomoč pri izbiri in doziranju
zdravil.
Združuje zdravstvene informacije, ki izhajajo iz
različnih organizacij in se nanašajo na eno osebo. Z
uporabo spletnih tehnologij so podatki vedno
dostopni ne glede na lokacijo v svetu. Pri nastajanju
zapisa sodelujejo posamezniki. Vsebuje širšo
množico podatkov kot elektronski medicinski zapis,
tudi podatke, ki niso neposredno povezani z
zdravljenjem, kot npr. ali oseba kadi, ali se ukvarja
s športom itd. Na podlagi zbranih in urejenih
podatkov je omogočeno merjenje stroškovne
učinkovitosti, prepoznavanje dobre prakse, vodenje
raznih indikatorjev kakovosti, varnosti in
učinkovitosti.
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Elektronski zdravstveni zapis pomaga zdravstvenim delavcem, da izboljšajo
kakovost oskrbe pacientov in učinkovitost kliničnih storitev, saj niso le ključni
udeleženci na področju oskrbe pacientov, temveč tudi njegovi končni uporabniki.
Namen vzpostavitve uspešnega sistema elektronskega zdravstvenega zapisa je
izboljšati učinkovitost, uspešnost in zmanjšanje števila napak, obenem pa ta sistem
vsebuje tudi občutljive podatke celotnega poteka zdravljenja posameznega pacienta
(Young-Yu, 2009).
Ilijaž (2005) je v svojem delu zapisal, da naj bi sodobni elektronski zdravstveni
zapisi imeli vsaj deset razsežnosti, in sicer: zajem informacij, prikaz informacij,
vsebinski del, upravljanje s podatki, nadzor in preverjanje sistema, standarde
kakovosti, varnost in zaupnost, dobro klinično prakso, računalniško podprto
odločanje in ne nazadnje interoperabilnost. Temeljno poslanstvo elektronskih
zapisov je predvsem podpora in pomoč pri celostni in vseživljenjski zdravstveni
oskrbi posameznika in skupnosti. V grobem lahko opredelimo osnovne in
sekundarne namene elektronskih zdravstvenih zapisov. Med osnovne namene lahko
razvrstimo: nudenje in vodenje zdravstvene in ambulante oskrbe, podporo zdravniku
pri odločanju, administrativno-finančni vidik in podpora pacientu pri nadzoru
njegove bolezni.
Nekateri od pomembnejših sekundarnih namenov elektronskih zdravstvenih kartotek
pa so: izobraževalni, raziskovalni, regulativni vidik, zdravje in varnost skupnosti.

4.1

Opredelitev pojma elektronski zdravstveni zapis

Elektronski zdravstveni zapis je po mnenju avtorice Silber digitalno shranjen klinični
administrativni podatek o pacientu in njegovi celotni življenjski zdravstveni negi. Je
orodje za podporo zdravstveni oskrbi na vseh nivojih in točka oskrbe, ki je dostopna
prek zdravstvenih računalniških omrežij (Silber, 2003).
V tuji literaturi se srečujemo z različnimi poimenovanji in okrajšavami elektronskega
zdravstvenega zapisa, in sicer:
•

EMR – »electronic medical record«;

•

EPR – »electronic patient record«;
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•

CPR – »computerised patient record«;

•

EHR – »electronic health record«;

•

EHCR – »electronic health care record«;

•

PHR – »personal health record«.

Izmed številnih pojmovanj in okrajšav le-teh se v ameriški literaturi danes srečamo
predvsem s tremi: »elektronski medicinski zapis« (angl. Electronic Medical Record –
EMR), »elektronski zdravstveni zapis« (angl. Electronic Health Record – EHR) in
»osebni zdravstveni zapis« (angl. Personal Health Record – PHR). V Združenem
kraljestvu še vedno najdemo izraz »elektronski zapis o bolniku« (angl. Electronic
Patient Record – EPR) (Iljaž, 2010).
Uradno sprejeta slovenska opredelitev za elektronski zdravstveni zapis se glasi:
»Elektronski zdravstveni zapis je digitalno shranjena klinična in administrativna
zdravstvena informacija o celoviti zdravstveni oskrbi posameznika ob zagotovljeni
zaupnosti podatkov. Elektronski zdravstveni zapis je orodje za pomoč pri nudenju
celovite zdravstvene oskrbe na vseh ravneh in segmentih, ki je dostopno preko
zdravstveno-informacijskih omrežij« (Iljaž, 2010).

4.2
Razvoj in uporaba elektronskega zdravstvenega zapisa v
Sloveniji
Devetdeseta leta 20. stoletja so tudi v slovenskem prostoru zaznamovana s pospešeno
uvedbo računalnikov v ambulante osnovnega zdravstva. Pridobili smo tudi “pametno
zdravstveno kartico” kot nekakšen zametek osebnega zdravstvenega kartona. Na
čedalje bolj dostopnem svetovnem spletu pa so se pojavili prvi medicinski in
strokovni portali, razširila se je tudi uporaba e-pošte.
V tem času se je v Sloveniji pričel razvoj informacijskih sistemov za področje
zdravstvene nege, in sicer:
•

v okviru podprojekta »Računalniški informacijski sistemi patronažne
zdravstvene nege« evropskega projekta COPERNICUS je bila v letih 1997 –
1999 razvita in ovrednotena računalniška podpora patronažne zdravstvene
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nege. Posebno novost je predstavljala zasnova hierarhičnega modela za oceno
zdravstvenega stanja pacienta. Sorodne strukture so bile razvite tudi za druge
subjekte v zdravstveni negi: družino in skupnost;
•

v letih 2003 – 2004 je potekal projekt z naslovom »Povečanje učinkovitosti
patronažnega varstva« s posebnim poudarkom na preventivi kroničnih
nenalezljivih bolezni na območju Mestne občine Ljubljana. Pri tem projektu
je bila zasnovana informacijska rešitev, ki je omogočala podporo pri več
subjektih patronažne zdravstvene nege: posamezniku, družini in skupnosti.
Poseben poudarek je bil na hierarhičnih modelih za oceno stanja varovanca,
ki skozi primerjavo podpirajo fazo vrednotenja v procesu zdravstvene nege;

•

od leta 2003 do 2004 je potekal projekt »Zagotavljanje kakovosti s pomočjo
dokumentacije v zdravstveni negi«. Na podlagi analiz je bila zasnovana nova
programska rešitev, ki vključuje uporabo domačih in tujih mednarodnih
klasifikacij s področja zdravstvene nege ter podpira v svetu priznano
procesno metodo dela;

•

od leta 2005 do 2007 je trajal projekt »Organizacijsko-informacijska rešitev
dokumentiranja v zdravstveni negi«. V projektu so bile predstavljene razlike
in podobnosti podatkovnih modelov dokumentiranja zdravstvene nege v
patronažnem in dispanzerskem varstvu ter na sekundarni oz. terciarni ravni
zdravstvene dejavnosti;

•

v letu 2010 je podjetje SCR Infonet skupaj s Splošno bolnišnico Celje pričelo
z razvojem celovite elektronske podpore zdravljenja. Cilj projekta je z
uporabo informacijske komunikacijske tehnologije celovito podpreti proces
zdravljenja in omogočiti natančno in takojšnje evidentiranje podatkov
neposredno ob bolniški postelji. Namen projekta je izboljšanje procesov dela
z učinkovito izrabo možnosti, ki jih informacijsko komunikacijska
tehnologija ponuja: zmanjšanje uporabe papirnatih nosilcev podatkov in s tem
zmanjšanje stroškov, preprečevanje nastanka napak v procesu zdravljenja;

•

v začetku leta 2010 je podjetje Marand skupaj s Pediatrično kliniko
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana začelo razvijati kliničnoinformacijski sistem (KIS). Cilji projekta so bili: elektronska podpora
kliničnim procesom pri bolnišnični in ambulantni obravnavi pacientov,
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elektronska podpora kliničnim potem, boljši nadzor nad kakovostjo
opravljenega dela in sledljivost izvedenih procesov. Uvedba informacijskega
sistema je pozitivno vplivala na spremembe v procesu dela zdravnikov in
medicinskih sester (Prijatelj, Dornik, Rajkovič, & Žvanut, 2011).
Kljub vsem prednostim informacijskih sistemov v Sloveniji ni enotnega sistema, ki
bi zadovoljeval potrebe zdravstvenih institucij. Razlogi so na različnih področjih.
Problemi se pojavljajo v zdravstvu, in sicer v delitvi dela, kar pomeni, da se opravlja
veliko število različnih del in vsako delo oziroma proces potrebuje svoje podatke in
informacije. Za vsak proces se potrebuje drugačen informacijski sistem. Problem
predstavljajo tudi težko dostopni podatki, predvsem zaradi svoje narave in ohranjanja
zasebnosti. Pojavljajo se različni modeli podatkov in aplikacij v organizacijskih
enotah. V večini ti modeli niso združljivi med seboj. Težave so tudi s komunikacijo
med razvijalci informacijskih sistemov in zdravstvenim osebjem. Problemi se kažejo
tudi v informacijski tehnologiji, saj je na trgu veliko ponudnikov različnih tehnologij.
Pri tem se je težko odločiti za najkakovostnejšo in hkrati najprimernejšo.
V Sloveniji imajo skoraj vse zdravstvene ustanove svoje lokalne informacijske
sisteme, ki so med seboj večinoma nepovezani, pogosto imajo različna delovna
okolja, različno opremo, uporabljajo različne standarde, ki jih obvladujejo različni
ponudniki informacijskih sistemov skupaj z različnimi poslovnimi modeli
(Drnovšek & Gregor, 2010).
Zdravstvena nega je pomemben dejavnik zdravstvenega sistema, ki nudi in izvaja
zdravstveno nego in oskrbo pacientov. Informacijski sistemi bi ji moral omogočati
celostno podporo, kar pomeni kakovosten dostop do podatkov kot tudi
dokumentiranje opravljenega dela. Obstoječi informacijski sistemi nudijo možnost
vpogleda v sprejeme in odpuste, ali premeščanje pacientov znotraj bolnišničnega
zdravljenja, naročanje različnih laboratorijskih preiskav. Omogočajo pregled
zasedenosti postelj in razvrščanje pacientov po bolniških sobah. Podpirajo izbiro in
naročanje prehrane, določanje kategorije zdravstvene nege pacienta. Glede na
stopnjo zahtevnosti kategorije zdravstvene nege se načrtuje prihodnja potreba po
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medicinskem kadru oz. zaposlovanja medicinskih sester. Omogočajo še izdelavo
določenih statistik in analiz pomembnih za upravljavce zdravstvenega sistema in
nekatere ponudnike zdravstvenih storitev.
Zdravstvena nega obsega samostojno, soodvisno in sodelujočo obravnavo in
sodelovanje posameznikov vseh starosti, družin, skupin in skupnosti, bolnih in
zdravih v vseh okoljih. Zdravstvena nega vključuje promocijo zdravja, preprečevanje
bolezni in srb za bolne, invalidne in umirajoče ljudi. Glavne naloge zdravstvene nege
so tudi zagovorništvo, promoviranje varnega okolje, raziskovanje, sodelovanje pri
oblikovanju zdravstvene politike ter menedžmenta zdravstvenih sistemov in
izobraževanje (Železnik, 2008).
Dokumentiranje izvedenih del in opravljenih nalog v procesu zdravljenja je zakonsko
določeno in obvezujoče. Obstoječi informacijski sistemi pa ne nudijo možnosti
dokumentiranja vseh opravljenih del in nalog (Popović, 2008).

4.3
Razvoj in uporaba elektronskega zdravstvenega zapisa na
Finskem
V letu 2002 se je finska vlada odločila za uvedbo enotnega elektronskega
zdravstvenega zapisa, ki naj bi bil integriran v zdravstvene ustanove do konca leta
2007. Do takrat so ponudniki ponujali različne verzije elektronskega zdravstvenega
zapisa, ki pa običajno niso bili interoperabilni. V letu 2004 so bili določeni osnovni
podatki, ki se morajo nahajati v elektronskem zdravstvenem zapisu, in sicer:
identifikacija pacienta, klinični podatki (na primer diagnoze, preiskave, posegi in
zdravila, podatki o zdravstveni negi, fiziološke meritve itd.), podatki o tveganju za
zdravje ter drugi podatki, kot na primer, ali je pacient darovalec organa. Do jeseni
2009 je prišlo do razširitve osnovnih podatkov za posebna klinična področja:
nujno medicinsko pomoč, za zdravje pri delu, zobozdravstvo, bolezni dihal,
psihiatrijo, diabetes in bolezni ožilja (zdravljenje in preprečevanje), porodništvo in
pediatrijo (Doupi, 2010).
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Vzporedno s projektom uvedbe enotnega elektronskega zdravstvenega zapisa je tekel
nacionalni projekt za zdravstveno nego (2005–2008). Cilji projekta so bili uskladiti
in standardizirati dokumentacijo zdravstvene nege, vključiti dokumentacijo
zdravstvene nege v elektronski zdravstveni zapis in določiti minimalne podatke za
vodenje dokumentacije zdravstvene nege (Häyrinen, Kouri, & Saranto, 2010).
Z implementiranjem klasifikacije za negovalne diagnoze (FiCND) in intervencije
(FiCNI) v model načrtovanja zdravstvene nege in oskrbe ter dnevnih ugotavljanj o
stanju pacienta je to olajšalo in poenotilo delo medicinskih sester, vendar se
klasifikacija in intervencije še izpopolnjujejo in dopolnjujejo glede na področje dela
medicinskih sester.
Elektronski zdravstveni zapis je zdaj v 100-odstotni rabi v vseh zdravstvenih
ustanovah. Najkasneje so ga uvedli v bolnišnicah, za katere je prehodno obdobje
potekalo od leta 2000 dalje. V raziskavi “Benchmarking uporabe IKT med splošnimi
zdravniki v Evropi”, ki je bila izvedena leta 2007, je bilo ugotovljeno, da je Finska
skupaj z drugimi nordijskimi državami ter Nizozemsko in Anglijo vodilna na
področju e-zdravja (vnos in arhiviranje pacientovih podatkov (administrativnih in
zdravstvenih), uporaba računalnikov med posvetovanjem, uporaba sistemov za
podporo pri odločanju, prenos laboratorijskih podatkov itd.). Edina pomanjkljivost,
ki jo je raziskava pokazala, je slaba povezanost med zavodi zdravstvenega varstva za
prenos administrativnih in zdravstvenih podatkov pacientov zaradi uporabe različnih
sistemov. Izmenjava podatkov je otežena, zato je glavna ovira, s katero se Finska
sooča, vprašanje interoperabilnosti različnih lokalnih sistemov (E-health in Finland,
2011).
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5 RAZISKAVA
5.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteza
Raziskovala vprašanja in hipoteza so postavljena skladno z namenom in cilji
magistrskega dela:
RV1: Kakšna so mnenja slovenskih in finskih medicinskih sester o učinkovitost
uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa?
RV2: Kakšne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti se pojavljajo pri uporabi
elektronskega zdravstvenega zapisa v Sloveniji in na Finskem?
RV3: Kakšna vrsta podpore je potrebna za učinkovito uporabo elektronskega
zdravstvenega zapisa?
H1:

Finske medicinske sestre pogosteje uporabljajo elektronski zdravstveni zapis
kot slovenske medicinske sestre.

5.2 Metodologija
5.2.1 Raziskovalne metode
Za osnovna teoretična izhodišča smo uporabili metodo deskripcije, s študijem
domače in tuje literature objavljene na svetovnem spletu, revijah in knjigah ter v
mednarodnih bazah podatkov (CINAHL, PubMed/Medline, Cochrane, EIFL Direct,
Johanna Brigss Institute).
Mnenja slovenskih in finskih medicinskih sester smo zbirali z anketo. Instrument
raziskave je bil anketni vprašalnik, ki je bil smiselno razdeljen na tri sklope:
•

osnovni podatki;

•

uporaba računalnika;

•

elektronski zdravstveni zapis.

Najprej smo zastavili nekaj osnovnih vprašanj kot so starost, spol, število let na
področju zdravstvene nege, naziv delovnega mesta, število let na omenjenem
delovnem mestu in kako dolgo uporabljajo elektronski zdravstveni zapis. Nato smo
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se osredotočili na splošna vprašanja o uporabi računalnika in s tem tudi na
zanesljivost informacijskega sistema, ki ga imajo na voljo. Bolj specifična vprašanja
so bila vezana na uporabo elektronskega zdravstvenega zapisa. V tem sklopu
vprašanj smo anketirance tudi zaprosili, da podajo svoje mnenje o prednostih,
slabostih, priložnostih in nevarnostih uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa ter
predloge za izboljšanje obstoječega elektronskega zdravstvenega zapisa.
Finski vprašalnik se je razlikoval od slovenskega po številu vprašanj (slovenski
vprašalnik obsega 24 vprašanj, finski pa 30), saj je v raziskavi na Finskem za potrebe
svojega magistrskega dela sodelovala študentka Anja Penttinen, ki je prav tako
pomagala v prevodih iz finščine v angleščino. Tema njenega dela se je nanašala na
uporabo elektronskega zdravstvenega zapisa, dodana vprašanja pa na implementacijo
klasifikacije za negovalne diagnoze (FiCND) in intervencije (FiCNI). Anketi sta
priloženi v prilogi 1.
Za izvedbo kvantitativne analize podatkov smo uporabili program SPSS. Zbrane
podatke smo analizirali z metodo analize frekvenc, križnimi tabelami in inferenčnim
statističnim testom (Mann-Whitneyjev test, neparametrični statistični test za
primerjavo povprečja dveh neodvisnih vzorcev). Za izvedbo kvalitativne analize
podatkov smo uporabili SWOT analitično metodo.

5.2.2 Raziskovalni vzorec
V raziskavi je sodelovalo 81 medicinskih sester, 44 iz Slovenije in 37 iz Finske (54
% v Sloveniji in 46 % na Finskem). Raziskava je bila izvedena v dveh ustanovah, v
Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ter v Kuopio University Hospital. K
sodelovanju so bile povabljene medicinske sestre iz dveh izbranih oddelkov v vsaki
ustanovi. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je bilo razdeljenih 65 anketnih
vprašalnikov (25 na Oddelku za ortopedijo in 40 na Oddelku za travmatologijo),
vrnjenih smo prejeli 44 izpolnjenih anket (19 na Oddelku za ortopedijo in 25 na
Oddelku za travmatologijo). V Kuopio University Hospital je bilo razdeljenih 60
anketnih vprašalnikov (26 na Oddelku za pediatrično nujno pomoč in 34 na Oddelku
za gastroenterološko kirurgijo), vrnjenih pa smo prejeli 37 izpolnjenih anket (13 na
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Oddelku za pediatrično nujno pomoč in 24 na Oddelku za gastroenterološko
kirurgijo).

5.2.3 Postopek zbiranja podatkov
Za izvedbo raziskave v Sloveniji smo si pridobili dovoljenje Komisije za etična
vprašanja v Univerzitetnem kliničnem centru Mariboru ter soglasje glavne
medicinske sestre v Kuopio University Hospital (glej prilogo 2). Vstop v klinično
okolje na Finskem je bil meseca aprila 2011, v Sloveniji pa meseca junija 2011.
Skladno s pridobljenima dovoljenjema v Sloveniji in na Finskem, dogovorom z
glavno medicinsko sestro Oddelka za gastroenterološko kirurgijo in Oddelka za
pediatrično nujno pomoč Kuopio University Hospital ter dogovorom z

glavno

medicinsko sestro Oddelka za travmatologijo in Oddelka za ortopedijo
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so bili vprašalniki dostavljeni na oddelke.
Na oddelkih v Kuopio University Hospital so bile postavljene skrinjice za oddajo
vprašalnikov, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa so bili vprašalniki
razdeljeni skupaj s kuvertami, s čimer je bila zagotovljena anonimnost ankete.
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6

REZULTATI RAZISKAVE IN ANALIZA

V magistrskem delu so predstavljeni rezultati statistične obdelave podatkov,
pridobljenih v raziskavi, ki je bila izvedena v dveh ustanovah, v Univerzitetnem
kliničnem centru Maribor ter v Kuopio University Hospital. Podatke smo obdelali s
programom SPSS in jih analizirali z metodo analize frekvenc, križnimi tabelami in
neparametričnim Mann-Whitneyjevim testom. Za izvedbo kvalitativne analize
podatkov pa smo uporabili SWOT analitično metodo.
Podatke smo najprej obdelali z metodo analize frekvenc, ki so predstavljene v obliki
križnih tabel, in s tem pridobili primerjavo med Slovenijo in Finsko.
Tabela 2: Država
Frekvenca

%

Veljaven

Skupni

%

%

Finska

37

46

46

46

Slovenija

44

54

54

100

Skupaj

81

100

100

V raziskavi je sodelovalo 81 anketirancev, od tega 44 anketirancev v Sloveniji (54
%) in 37 na Finskem (46 %).
Tabela 3: Spol
Država * Spol (križna tabela)
Spol

Finska
Država
Slovenija
Skupaj

Skupaj

M

Ž

Število

2

35

37

%

22 %

49 %

46 %

Število

7

37

44

%

78 %

51 %

54 %

Število

9

72

81

%

100 %

100 %

100 %

Iz tabele 3 je razvidno, da je bilo v raziskavi udeleženih 9 moških, od tega 2 na
Finskem (22 %) in 7 v Sloveniji (78 %) ter 72 žensk, 35 na Finskem (49 %) in 37 v
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Sloveniji (51 %). Iz rezultatov je razvidno, da je poklic diplomirane medicinske
sestre še vedno »ženski poklic«.
Tabela 4: Starost
Država * Starost (križna tabela)
Starost

Finska
Država
Slovenija
Skupaj

Do 20
let

21– 30
let

31– 40
let

41– 50
let

Nad
51 let

Skupaj

Število

0

7

11

8

11

37

%

0%

41 %

41 %

36 %

79 %

46 %

Število

1

10

16

14

3

44

%

100 %

59 %

59 %

64 %

21 %

54 %

Število

1

17

27

22

14

81

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Starostno strukturo anketiranih oseb smo razdelili v pet skupin. Največ je bilo tistih v
starosti 31–40 let (41 % na Finskem in 59 % v Sloveniji) in v starosti 41–50 let (36
% na Finskem in 64 % v Sloveniji).
Tabela 5: Naziv delovnega mesta
Država * Naziv vašega delovnega mesta (križna tabela)
Naziv vašega delovnega mesta

Finska
Država
Slovenija
Skupaj

DMS

MS/ZT

Spec.
MS

Strokovni
vodja

Skupaj

Število

26

10

1

0

37

%

53 %

33 %

100 %

0%

46 %

Število

23

20

0

1

44

%

47 %

67 %

0%

100 %

54 %

Število

49

30

1

1

81

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Zanimalo nas je tudi, kakšno delovno mesto zasedajo anketiranci. Iz analize je
razvidno, da velik odstotek anketirancev zaseda delovno mesto diplomirane
medicinske sestre (53 % na Finskem in 47 % v Sloveniji). Obenem pa je tudi
razvidno, da je v Slovenji velik delež zaposlenih na delovnem mestu zdravstvenega
tehnika (67 %).
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6.1 Odgovori na raziskovalna vprašanja
Raziskovalno vprašanje 1
Kakšna so mnenja slovenskih in finskih medicinskih sester o učinkovitost uporabe
elektronskega zdravstvenega zapisa?
Tabela 6: Vodenje elektronskega zdravstvenega zapisa poveča učinkovitost
zdravstvene nege
Država * Ali menite, da se z vodenjem elektronskega zdravstvenega zapisa
poveča učinkovitost zdravstvene nege in tako ostane več časa za pacienta?
(križna tabela)
Ali menite, da se z vodenjem
elektronskega
zdravstvenega
zapisa
poveča
učinkovitost
zdravstvene nege in tako ostane
več časa za pacienta?

Finska
Država
Slovenija
Skupaj

Skupaj

Da

Ne

Število

18

19

37

%

44 %

49 %

46 %

Število

23

20

43

%

56 %

51 %

54 %

Število

41

39

80

%

100 %

100 %

100 %

V sklopu raziskovalnega vprašanja o učinkovitosti uporabe elektronskega
zdravstvenega zapisa so anketiranci imeli na voljo odgovor da ali ne, če so
odgovorili z ne, smo jih zaprosili za obrazložitev. V Sloveniji se je 23 (56 %)
anketirancev strinjalo, da se z vodenjem elektronskega zdravstvenega zapisa poveča
učinkovitost zdravstvene nege in tako ostane več časa za pacienta, 20 (51 %)
anketirancev se s tem ni strinjalo. Na Finskem se je s tem strinjalo 18 (44 %)
anketirancev, ter 19 (49 %) anketirancev pa se s tem ni strinjalo. Najpogostejše
obrazložitve slovenskih in finskih anketirancev, ki menijo, da se z vodenjem
elektronskega zdravstvenega zapisa ne poveča učinkovitost, so: vnos podatkov v
računalnik vzame preveč časa in s tem ostane premalo časa za pacienta, dvojno delo,
saj se še vedno vodi tudi papirnata dokumentacija pacienta, z vodenjem
elektronskega zdravstvenega zapisa se poveča obseg dela.
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Odgovor na raziskovalno vprašanje 1
Iz navedenih rezultatov ugotavljamo, da se večji odstotek medicinskih sester v
Sloveniji strinja, da se z vodenjem elektronskega zdravstvenega zapisa poveča
učinkovitost zdravstvene nege in tako ostane več časa za pacienta, medtem ko so
finske medicinske sestre obratnega mnenja.
Raziskovalno vprašanje 2
Kakšne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti se pojavljajo pri uporabi
elektronskega zdravstvenega zapisa v Sloveniji in na Finskem?
Od anketirancev smo želeli izvedeti njihovo mnenje v zvezi z uporabo elektronskega
zdravstvenega zapisa. Zaradi preglednosti smo se odločili za SWOT kvalitativno
analitično metodo, s katero smo skušali dobiti dejansko sliko uporabe elektronskega
zdravstvenega zapisa v Sloveniji in na Finskem. Pri SWOT analizi vzamemo pod
drobnogled štiri aspekte, in sicer prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti.
Beseda SWOT izhaja iz začetnih angleških črk, in sicer:
S – Strenght = prednost
W – Weakness = slabost
O – Opportunity = priložnost
T – Threat = nevarnost.
Prva dva vidika se nanašata na notranje dejavnike, druga dva pa na zunanje. Glavna
razlika pri tem je, da imamo pri notranjih dejavnikih vpliv, da se prilagodimo,
razvijemo, ali kako drugače ukrepamo. Pri notranjih dejavnikih se nahajamo v
območju lastnega vpliva. Priložnosti/nevarnosti se nanašajo na zunanje dejavnike, na
katere nimamo vpliva in ne moremo neposredno sami narediti ničesar, kot le to, da se
prilagodimo. Torej gre za dve območji, eno je območje vpliva, kjer imamo moč sami
neposredno vplivati s svojimi dejanji, drugi dejavniki so izven našega območja
vpliva in ne moremo neposredno narediti nič, lahko jih izkoristimo v svoj prid s
fleksibilnostjo (SWOT analiza, 2010).
Anketiranci so imeli na voljo, da pri vsakem vidiku SWOT analize zapišejo tri
najbolj pomembne vidike uporabnosti elektronskega zdravstvenega zapisa.
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Na Finskem smo prejeli 37 vprašalnikov in pričakovali za vsak vidik SWOT analize
skupaj 111 odgovorov. Vendar so bili rezultati naslednji:
•

prednosti – prejeli smo 65 odgovorov (odgovorilo 25 anketirancev);

•

slabosti – prejeli smo 60 odgovorov (odgovorilo 21 anketirancev);

•

priložnosti – prejeli smo 28 odgovorov (odgovorilo 10 anketirancev);

•

nevarnosti – prejeli smo 42 odgovorov (odgovorilo 25 anketirancev).

Sloveniji smo prejeli 44 vprašalnikov in pričakovali za vsak vidik SWOT analize
skupaj 132 odgovorov. Vendar so bili rezultati naslednji:
•

prednosti – prejeli smo 79 odgovorov (odgovorilo 29 anketirancev);

•

slabosti – prejeli smo 49 odgovorov (odgovorilo 18 anketirancev);

•

priložnosti – prejeli smo 22 odgovorov (odgovorilo 8 anketirancev);

•

nevarnosti – prejeli smo 37 odgovorov (odgovorilo 20 anketirancev).

Treba je poudariti, da so ponekod anketiranci podali samo enega ali dva vidika,
ponekod pa tudi tri vidike uporabnosti elektronskega zdravstvenega zapisa.
Pri vsakem vidiku SWOT analize smo odgovore smiselno uvrščali v skupine zaradi
lažje razpoznavnosti in prišli do rezultatov, ki so prikazani v tabeli 7.
Tabela 7: Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti se pojavljajo pri uporabi
elektronskega zdravstvenega zapisa
SLOVENIJA

FINSKA

Prednosti:
hitrost, natančnost, preglednost,
manj papirnate dokumentacije,
hitrejši
pretok
informacij,
zanesljivost.
Slabosti:
preobremenjenost informacijskega
sistema, vdor hekerjev, podvajanje
dokumentacije, manj časa za
pacienta.
Priložnosti:
podatki zbrani na enem mestu,
raziskovanje v zdravstveni negi,
večja kakovost zdravstvene nege.

Prednosti:
dostopnost
informacij,
berljivost,
uporabnost
(enostavno za uporabo, hitrost, odsotnost papirnate
dokumentacije).

Nevarnosti:
vdor v informacijski sistem (hekerji),
zloraba podatkov, človeška ali
računalniška napaka, zdravstveni
problemi (sevanje, okvara vida itd.).

Slabosti:
preobremenjenost informacijskega sistema,
interoperabilnost informacijskih sistemov, vnos
negovalnih diagnoz in intervencij je prezapleten,
preobremenjenost medicinske sestre.
Priložnosti:
ponujeno besedilo, ki se najpogosteje uporabljajo pri
vsakdanjem delu, narediti zdravstveno nego vidno,
pridobivanje podatkov iz nacionalnega arhiva,
posvetovanje z drugo osebo na drugi lokaciji.
Nevarnosti:
zasebnost in varnost podatkov o pacientu,
preobremenjenost informacijskega sistema (izguba
podatkov itd.), manj časa za pacienta.
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Odgovor na raziskovalno vprašanje 2
Iz rezultatov, navedenih v tabeli 7, je razvidnih nekaj najpogostejših odgovorov, ki
so se pojavljali glede uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa:
•

v Sloveniji so anketiranci kot prednost uporabe elektronskega zdravstvenega
zapisa navedli hitrost dostopa do podatkov, kot slabost so definirali
preobremenjenost informacijskega sistema, priložnost so videli pri zbranih
podatkih o pacientu na enem mestu, kot nevarnost pa vdor v sam sistem
(hekerji) in s tem vprašljivost varovanja zasebnosti in varnosti podatkov o
pacientih;

•

na Finskem pa so se anketiranci opredelili takole: prednosti so videli v
dostopnosti do informacij o pacientu kadarkoli in kjerkoli na delovnem
mestu, kot slabost so navedli preobremenjenost informacijskega sistema,
priložnost za izboljšavo so videli v tem, da bi računalniški program ponudil
nabor besedil, ki se najpogosteje uporabljajo pri vsakdanjem delu, kot
nevarnost uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa pa so navedli
zasebnost in varnost podatkov o pacientu.

Raziskovalno vprašanje 3
Kakšna vrsta podpore je potrebna za učinkovito uporabo elektronskega
zdravstvenega zapisa?
Za učinkovito uporabo elektronskega zdravstvenega zapisa sta potrebna primerna
informacijska podpora ustanove ter izobraževanje. Na osnovi anketiranja oziroma
zbranih podatkov smo odgovore na tretje raziskovalno vprašanje pridobili iz štirih
vprašanj, ki se vsebinsko nanašajo na podporo, ki je potrebna za učinkovito uporabo
elektronskega zdravstvenega zapisa.
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Tabela 8: Računalniško okolje in računalniško izobraževanje za uporabo
informacijskega sistema
Država * Ali menite, da Univerzitetni klinični center nudi uporabniku prijazno
računalniško okolje ter ustrezna računalniška izobraževanja za uporabo informacijskega
sistema? (križna tabela)
Ali menite da Univerzitetni klinični center nudi
uporabniku prijazno računalniško okolje ter ustrezna
računalniška
izobraževanja
za
uporabo
informacijskega sistema?

Finska
Država
Slovenija
Skupaj

Skupaj

Da

Ne

Število

30

7

37

%

61 %

22 %

46 %

Število

19

25

44

%

39 %

78 %

54 %

Število

49

32

81

%

100 %

100 %

100 %

Iz tabele je razvidno, da se je 49 anketirancev strinjalo, da njihovo okolje nudi
uporabniku prijazno računalniško okolje ter ustrezna izobraževanja za uporabo
informacijskega sistema. Negativno mnenje je podalo 32 anketirancev. Dobljeni
rezultati so pokazali, da so na Finskem anketiranci bolj zadovoljni s svojim
informacijskim sistemom ter ustreznim računalniškim izobraževanjem, saj je tako
odgovorilo kar 61 % (30) anketirancev, medtem ko 78 % (25) anketirancev v
Sloveniji ni zadovoljnih in navajajo, da Univerzitetni klinični center Maribor ne
organizira nobenega računalniškega izobraževanja za uporabo informacijskega
sistema.
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Tabela 9: Problemi z informacijskim sistemom
Država * Ali so na vašem oddelku pogosti problemi (enkrat ali večkrat v
izmeni) z informacijskim sistemom? (križna tabela)
Ali so na vašem oddelku pogosti
problemi (enkrat ali večkrat v
izmeni) z informacijskim
sistemom?

Finska
Država
Slovenija
Skupaj

Skupaj

Da

Ne

Število

24

11

35

%

63 %

29 %

46 %

Število

14

27

41

%

37 %

71 %

54 %

Število

38

38

76

%

100 %

100 %

100 %

63 % (24) anketirancev na Finskem se je srečalo s problemom v povezavi z
informacijskim sistemom v izmeni dela in navajajo, da je njihov informacijski sistem
prepočasen in da računalnik pri delu »zamrzne«, medtem ko večina anketirancev v
Sloveniji, to je 71 % (27), tega problema ne zazna.

Tabela 10: Usposabljanje za uporabo elektronskega zdravstvenega zapisa
Država * Koliko časa ste v bolnišnici imeli usposabljanje za uporabo elektronskega
zdravstvenega zapisa? (križna tabela)
Koliko časa ste v bolnišnici imeli usposabljanje
za uporabo elektronskega zdravstvenega
zapisa?

Finska
Država
Slovenija
Skupaj

Skupaj

En dan

2 – 5 dni

Več kot en
teden

Nič

Število

21

11

1

4

37

%

70 %

85 %

100 %

12 %

47 %

Število

9

2

0

30

41

%

30 %

15 %

0%

88 %

53 %

Število

30

13

1

34

78

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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V tabeli 10 so prikazani rezultati usposabljanja za uporabo elektronskega
zdravstvenega zapisa. Anketiranci so imeli na voljo štiri odgovore, in sicer:
•

en dan,

•

2 – 5 dni,

•

več kot en teden,

•

nič.

Iz dobljenih podatkov ugotavljamo, da je velika večina anketirancev na Finskem, to
je 21 (70 %), imela na voljo samo en dan usposabljanja za uporabo elektronskega
zdravstvenega zapisa, medtem ko v Sloveniji 30 (88 %) anketirancev ni imelo
nobenega usposabljanja za uporabo le tega.

Tabela 11: Možnosti za izobraževanje in usposabljanje za uporabo
elektronskega zdravstvenega zapisa
Država * Ste imeli dovolj možnosti za izobraževanje in usposabljanje za
uporabo elektronskega zdravstvenega zapisa? (križna tabela)
Ste imeli dovolj možnosti za
izobraževanje in usposabljanje za
uporabo
elektronskega
zdravstvenega zapisa?

Finska
Država
Slovenija
Skupaj

Skupaj

Da

Ne

Število

28

9

37

%

93 %

18 %

47 %

Število

2

40

42

%

7%

82 %

53 %

Število

30

49

79

%

100 %

100 %

100 %

Prav tako ugotavljamo, da je 28 (93 %) anketirancev na Finskem imelo dovolj
možnosti za izobraževanje in usposabljanje za uporabo elektronskega zdravstvenega
zapisa, medtem ko je bila situacija v Sloveniji ravno obratna, saj 40 (82 %)
anketirancev tega ni imelo dovolj. Kot vzrok navajajo neodzivnost vodstva za
izobraževanje, posledično izobraževanje ni bilo organizirano, anketiranci pa so
prepuščeni sami sebi oziroma samoizobraževanju ter medsebojni pomoči.
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Odgovor na raziskovalno vprašanje 3
Na osnovi zbranih podatkov ugotavljamo, da medicinske sestre v Sloveniji niso
zadovoljne z računalniškim okoljem ter ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem
za uporabo elektronskega zdravstvenega zapisa, medtem, ko je na Finskem situacija
ravno obratna, saj je večina njih zadovoljnih z računalniškim okoljem ter ustreznim
izobraževanjem, ki ga imajo na voljo. Veliko njih se jih pri delu večkrat sreča s
problemom, da je informacijski sistem prepočasen, v Sloveniji pa tega problema ne
zaznavajo.

6.2 Preverjanje hipoteze
Hipoteza »Finske medicinske sestre pogosteje uporabljajo elektronski zdravstveni
zapis kot slovenske medicinske sestre.«
V statističnem programu SPSS smo analizo podatkov izvedli s pomočjo MannWhitneyjevega testa. Anketiranci so na vprašanje, ki se je nanašalo na časovne
aktivnosti pri njihovem delu pri uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa, imeli
možnost odgovoriti z vedno, večino časa, polovico časa, redko in nikoli. Odgovore
smo ovrednotili s petstopenjsko lestvico:


1 = vedno,



2 = večino časa,



3 = polovico časa,



4 = redko,



5 = nikoli.

Na vprašanje je na Finskem odgovorilo 36 anketirancev in v Sloveniji 40.
Tabela 12: Uporaba elektronskega zdravstvenega zapisa I
Ranks
Država
Kako pogosto uporabljate Finska
elektronski zdravstveni
Slovenija
zapis?
Total

N

Mean Rank Sum of Ranks

36

22,69

817,00

40

52,73

2109,00

76
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Test Statisticsa
Kako pogosto uporabljate
elektronski zdravstveni zapis?
Mann-Whitney U

151,000

Wilcoxon W

817,000

Z

-6,592

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

a. Grouping Variable: Država

Iz analize je bilo ugotovljeno, da obstajajo bistvene razlike (p = 0,000) pri pogostosti
uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa med finskimi in slovenskimi
medicinskimi sestrami. S tem je hipoteza potrjena.

Tabela 13: Uporaba elektronskega zdravstvenega zapisa II
Sig.

Odločitev

Ali vnašate zdravstvena opažanja
pacienta, ko je hospitaliziran?

p = 0,000

Zavrnjena ničelna hipoteza

Ali
preverite
informacije
pacientovih zdravilih?

p = 0,000

Zavrnjena ničelna hipoteza

Ali
preverjate
informacije
tveganosti v zvezi z alergijami,
zdravili, prehrano itd.?

p = 0,001

Zavrnjena ničelna hipoteza

Ali
preverite
predhodno
zdravstveno
dokumentacijo
pacienta?

p = 0,581

Potrjena ničelna hipoteza

Kako
pogosto
uporabljate
odpustnico
v
elektronskem
zdravstvenem zapisu?

p = 0,489

Potrjena ničelna hipoteza

Bistvene razlike pri uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa so se pokazale tudi
pri vnosu zdravstvenih opažanj pacienta, ko je le-ta hospitaliziran (p = 0,000), pri
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preverjanju informacij o pacientovih zdravilih (p = 0,000) in pri preverjanju
informacij o tveganosti v zvezi z alergijami, zdravili, prehrano (p = 0,001).
Obstajajo pa področja, kjer ni bilo velikih razlik med finskimi in slovenskimi
anketiranci, in sicer pri preverjanju predhodne zdravstvene dokumentacije (p =
0,581) in pri uporabi odpustnice (p = 0,489) v elektronskem zdravstvenem zapisu.
Analizo zgoraj navedenih podatkov (tabela 13) smo naredili z Mann-Whitneyjevim
neparametričnim testom.
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7 RAZPRAVA
V Sloveniji kljub vsem prednostim informacijskih sistemov še ni enotnega sistema,
ki bi zadovoljeval potrebe zdravstvenih institucij. Razlogi so na različnih področjih,
in sicer v delitvi dela v zdravstvu, ko opravlja ena oseba veliko število različnih del
in vsako delo oziroma proces potrebuje svoje podatke in informacije. Pojavljajo se
različne informacijske rešitve (modeli podatkov in aplikacij v organizacijskih enotah,
ki pa niso nujno med seboj združljivi), velik problem se kaže v poenotenju
strokovnih izrazov, postopkih dela, prav tako pa je v tem trenutku na trgu veliko
ponudnikov različnih informacijskih tehnologij. V Sloveniji imajo skoraj vse
zdravstvene ustanove svoje lokalne informacijske sisteme, ki so med seboj večinoma
nepovezani. Obstoječi informacijski sistemi ne nudijo možnosti dokumentiranja vseh
opravljenih del in nalog medicinskih sester, zato je zdravstvena nega skorajda
nevidna. Večina podatkov, ki pa se v Sloveniji zbirajo, zajema medicinske diagnoze
in postopke oziroma posege. V zadnjem desetletju se veliko govori in piše o
elektronskem zapisu zdravstvenih podatkov, o elektronskem zdravstvenem kartonu
in o enotnem elektronskem zapisu zdravljenja. To je tudi eden od ciljev zdravstvene
reforme, ki se dogaja v Sloveniji v sklopu projekta e-Zdravje, ki naj bi bili uresničen
do leta 2015.
Na Finskem so na področju informatizacije zdravstva že daleč. Prehod iz papirnate
dokumentacije v elektronsko dokumentacijo pacienta se je pričel v poznih
devetdesetih letih prejšnjega stoletja in je v današnjem času v 100-odstotni rabi v
vseh zdravstvenih zavodih. V teku je nacionalni projekt »eArhiv« – podatkovna
baza, kjer bodo arhivirani vsi elektronski zdravstveni zapisi posameznikov. Podatke
morajo posredovati tako javni kot zasebni zdravstveni zavodi. Projekt naj bi se
zaključil leta 2015.
V svetu je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, katerih rezultati prikazujejo negativna in
pozitivna mnenja medicinskih sester in drugih udeležencev v zdravstvu z uporabo
elektronskega zdravstvenega zapisa.
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Moody (2004) v svojem prispevku navaja, da kljub temu da se medicinskim sestram
ni zdelo, da se je njihova delovna obremenitev z uporabo elektronskega
zdravstvenega zapisa zmanjšala, menijo, da je uporaba le-tega izboljšala kakovost
zdravstvene dokumentacije, elektronsko vodenje dokumentacije zdravstvene nege pa
vodi k izboljšanju oskrbe pacientov in zagotavlja njihovo varnost in zasebnost.
Kvalitativna raziskava, ki jo je leta 2003 izvedel Darbyshire med 53 medicinskimi
sestrami in babicami, je pokazala predvsem negativne izkušnje in negativen odnos do
elektronskega zdravstvenega zapisa, saj dejanska uporaba ni izboljšala njihovega
dela (težava pri uporabi, nekompatibilnost, nezmožnost zajeti vse vidike zdravstvene
nege in oskrbe). Ugotovil je, da mora biti programska oprema razvita z večjim
poudarkom na potrebah končnih uporabnikov

medicinskih sester (Darbyshire,

2004).
Smithova (2005) je ugotovila precejšen upad pozitivnega odnosa medicinskih sester
do sistema, saj te menijo, da sistem ne podpira njihovega delovnega toka, ki ga
zahteva proces oskrbe pacienta. Medtem pa sta Kossmanova in Scheidenhelmova
(2008) s svojo raziskavo ugotovili, da medicinske sestre veliko raje uporabljajo
elektronski zdravstveni zapis kot pa papirnato dokumentacijo, saj se je izboljšalo
njihovo delo, organiziranost in učinkovitost ter dostop do informacij. Vendar pa
uporaba elektronskega zdravstvenega zapisa ovira kritično razmišljanje in zmanjša
medosebno komunikacijo.
Rezultati raziskave, ki je bila izvedena v Turčiji, so pokazali, da medicinske sestre
zaznavajo pozitivne vplive uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa na potek in
učinkovitost dela, saj ta olajša delo, omogoča sprejemanje pomembnih odločitev v
zvezi z oskrbo bolnika in izboljša dostop do informacij pacienta, imajo pa na voljo
manj časa za komuniciranje z drugimi člani zdravstvenega tima (Top & Gider,
2011).
Rezultati, zbrani z raziskavo, ki je bila izvedena med slovenskim in finskimi
medicinskimi sestrami, so pokazali, da obstajajo razlike med mnenji slovenskih in
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finskih medicinskih sester o uporabnosti elektronskega zdravstvenega zapisa. Te
razlike med državama velja pripisati organizaciji zdravstva (zdravstvene reforme),
vzpostavitvi napredne informacijske komunikacijske tehnologije, mišljenju itd.
Tabela 14: Mnenja medicinskih sester
Slovenija

Finska

Vodenje elektronskega zdravstvenega zapisa
poveča učinkovitost zdravstvene nege in tako
ostane več časa za pacienta.

se strinjajo

se ne strinjajo

Ustanova nudi uporabniku prijazno računalniško
okolje ter ustrezna računalniška izobraževanja za
uporabo informacijskega sistema.

se ne strinjajo

se strinjajo

Na oddelku so pogosti problemi (enkrat ali večkrat
v izmeni) z informacijskim sistemom.

se ne strinjajo

se strinjajo

Ustanova nudi možnosti za izobraževanje in
usposabljanje
za
uporabo
elektronskega
zdravstvenega zapisa.

se ne strinjajo

se strinjajo

Ustanova nudi dovolj časa za usposabljanje za
uporabo elektronskega zdravstvenega zapisa.

se ne strinjajo

se strinjajo

Iz raziskave smo dobili tudi odgovore na vprašanja v zvezi učinkovitostjo uporabe
elektronskega zdravstvenega zapisa, kje slovenske in finske medicinske sestre vidijo
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pri uporabi elektronskega zdravstvenega
zapisa ter kakšna vrste podpore je potreba za uporabno le tega.
Pri opredeljevanje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki se pojavljajo pri
uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa, je bilo vidno, da so si anketiranci v
Sloveniji in na Finskem enotni v marsikaterem pogledu: prednosti uporabe
elektronskega zdravstvenega zapisa vidijo kot hitrejši in dostopnejši pretok
informacij

ter

odsotnost

papirnate

dokumentacije,

kot

slabost

navajajo

preobremenjenost informacijskega sistema. Na Finskem so pri tem segmentu bili
anketiranci še bolj specifični in so kot slabost navedli tudi pomanjkanje
interoperabilnosti informacijskih sistemov ter da je vnos negovalnih diagnoz in
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intervencij prezapleten. Njihove bolj specifične odgovore pripisujemo dejstvu, da se
je finska vlada že leta 2002 odločila za uvedbo enotnega elektronskega
zdravstvenega zapisa, vzporedno s tem pa je tekel nacionalni projekt, vključitev
dokumentacije zdravstvene nege v elektronski zdravstveni zapis. Tudi pri navajanju
priložnosti, ki se pojavljajo pri uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa se
odgovori med državama razlikujejo: v Sloveniji so anketiranci med drugim navedli,
da je z zbranimi podatki možnost raziskovanja v zdravstveni negi veliko večja,
medtem ko so na Finskem bili anketiranci mnenja, da uporaba elektronskega
zdravstvenega zapisa naredi zdravstveno nega vidnejšo. Pri opredeljevanje
nevarnosti uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa so bili anketiranci obeh držav
enotni, in sicer so se opredelili za varovanju zasebnosti in varnosti podatkov pacienta
– do teh zlorab podatkov bi prišlo pri vdoru v sam informacijski sistem (hekerji).
Za učinkovito uporabo elektronskega zdravstvenega zapisa je potrebnih več
dejavnikov, uporabniku prijazno računalniško okolje ter ustrezna računalniška
izobraževanja za uporabo informacijskega sistema, pogostost problemov z
informacijskim sistemom in usposabljanje za uporabo elektronskega zdravstvenega
zapisa. V Sloveniji večji del anketirancev ni zadovoljen z računalniškim okoljem ter
ustreznim izobraževanjem, kot vzrok pa navajajo neodzivnost vodstva za
izobraževanje. Anketiranci so prepuščeni sami sebi oziroma samoizobraževanju ter
medsebojni pomoči. Večina jih pri svojem delu ne zaznava problemov z
informacijskim sistemom. Na Finskem pa je situacija ravno obratna, saj je večina
anketirancev zadovoljnih z informacijskim sistemom ter ustreznim računalniškim
izobraževanjem, ki ga imajo na voljo. Veliko se jih pri delu večkrat sreča s
problemom, da je informacijski sistem prepočasen in da računalnik pri delu
»zamrzne«, prav tako navajajo, da so imeli dovolj možnosti za izobraževanje in
usposabljanje za uporabo elektronskega zdravstvenega zapisa.
Zastavljeno hipotezo, da finske medicinske sestre pogosteje uporabljajo elektronski
zdravstveni zapis kot slovenske medicinske sestre, smo potrdili.
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Na Finskem je v vseh zdravstvenih ustanovah (javnih in zasebnih) v rabi elektronsko
vodenje dokumentacije pacienta, tako medicinski del kot del zdravstvene nege in
oskrbe. V Sloveniji se uporabljajo različne informacijske rešitve, ki se testirajo v
posameznih zdravstvenih organizacijah, na ravni države pa se išče najbolj primerna
rešitev za enotni sistem.
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SKLEP

Skozi magistrsko delo smo se osredotočili na predstavitev elektronskega
zdravstvenega zapisa, njegov razvoj ter uporabo v Sloveniji in na Finskem. Glavni
del samega dela pa predstavlja raziskava, izvedena med medicinskimi sestrami v
obeh državah, ter primerjava mnenj o uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa.
Na podlagi izvedene raziskave smo odgovorili na raziskovalna vprašanja in potrdili
hipotezo. Rezultati raziskave so pokazali, da med mnenji medicinskih sester v
Sloveniji in na Finskem o uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa obstajajo
razlike, to pa lahko pripišemo dejstvu, da na Finskem že skoraj deset let uporabljajo
elektronski zdravstveni zapis, medtem ko se pri nas v zdravstvenih organizacijah
pojavljajo različne informacijske rešitve.
Medicinske sestre na Finskem imajo v elektronski zdravstveni zapis vključeno
dokumentacijo zdravstvene nege, ki ima implementirano klasifikacijo za negovalne
diagnoze in intervencije, ki se še izpopolnjujejo in dopolnjujejo, glede na naravo dela
medicinskih sester. Ta implementacija v model načrtovanja oskrbe in dnevnih
ugotavljanj o stanju pacienta je olajšala in poenotila delo medicinskih sester. Na
državni ravni pa trenutno poteka tudi projekt eArhiv, kjer bodo arhivirani vsi
elektronski zdravstveni zapisi posameznikov v skupnem nacionalnem arhivu, ki bo
predstavljal bazo podatkov, ki bo na voljo tako zdravstvenemu osebju kot tudi
posameznikom. Dostop do teh podatkov so anketiranci na Finskem opredelili kot eno
od »priložnosti« uporabe elektronskega zdravstvenega zapisa.
Vpeljava enotnega elektronskega zdravstvenega zapisa v Sloveniji, ki je vezana na
projekt eZdravje, ki je podrobno razdelan do leta 2015, bo omogočila izboljšanje
beleženja, spremljanja, analiziranja in odločanja izvajalcev zdravstvene nege in
oskrbe. Z njegovo vpeljavo bo dosežena razbremenitev zaposlenih, ki bo pripomogla
k večjemu zadovoljstvu, zmanjšal se bo obseg administrativnega dela, ustvarjen bo
prihranek na času, ki bo namenjen pacientu.
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Skladno s Strategijo razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega
varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020 je pred uvedbo
poenotenega in primerljivega informacijskega sistema treba poenotiti uporabo in
poimenovanje pojmov v praksi, dopolniti Zakon o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva in upoštevati predloge in potrebe stroke v iskanju optimalnih
rešitev za strukturiran zapis (nadgradnja obstoječih informacijskih rešitev).
Tuja literatura prikazuje, da so mnenja in občutki medicinskih sester o uporabi
elektronskega zdravstvenega zapisa mešani, na eni strani so postopki zdravstvene
nege in oskrbe bolj učinkoviti, na drugi strani pa uporaba le-tega predstavlja oviro pri
njihovem vsakdanjem delu.
Vsekakor pa elektronski zdravstveni zapis zajema in meri "nevidno" delo
zdravstvene nege in oskrbe, zato je nujno potrebno, da se medicinske sestre
vključujejo v postopke izbire, oblikovanja in vpeljave sistema, ki vodi k boljšemu in
učinkovitemu delu.
Slovenske organizacije v zdravstvu so na različnih stopnjah uporabe vodenja
elektronske dokumentacije pacientov. Od stopnje, ko informacijski sistem
uporabljajo za naročanje pacientov, izmenjavo laboratorijskih izvidov, rentgenskih
slik itd., do stopnje, ko z uporabo informacijske komunikacijske tehnologije v celoti
uporabljajo elektronski zdravstveni zapis, to je da celovito podprejo proces
zdravljenja in s tem omogočijo natančno in takojšnje evidentiranje podatkov
neposredno ob bolniški postelji.
Za uvedbo enotnega sistema za vodenje elektronskega zdravstvenega zapisa je
potrebno sodelovanje stroke in države. S tem se bosta povečali preglednost in
storilnost zdravstvenega sistema, podvajanje postopkov v zdravstvu pa se bo
zmanjšalo.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketna vprašalnika
Spoštovani!
Sem Simona Novak, študentka študijskega programa Management v zdravstvu in socialnem
varstvu 2. stopnja na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Pripravljam
magistrsko nalogo s katero želim pridobiti in primerjati mnenja medicinskih sester o
uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa pri vsakdanjem delu, v Sloveniji in na Finskem.
Vljudno Vas prosim, da izpolnite anonimni anketni vprašalnik, ki je sestavljen izključno za
potrebe magistrske naloge.
Za Vaše odgovore in pripravljenost za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem!
OSNOVNI PODATKI
1. Spol
a) Moški
b) Ženska
2. Starost
a) Do 20 let
b) Med 21 – 30 let
c) Med 31 – 40 let
d) Med 41 – 50 let
e) Nad 51 let
3. Koliko let delate na področju zdravstvene nege?
_______ let
4. Naziv vašega delovnega mesta
je:________________________________________________

5. Koliko let delate na zgoraj omenjenem delovnem mestu?
_______let
6. Kako dolgo že uporabljate elektronski zdravstveni zapis?
a) Do 1 leta
b) 1‐3 let
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c) 3‐6 let
d) Več kot 6 let
UPORABA RAČUNALNIKA
7. Ali vas je strah uporabljati računalnik?
a) Sploh ne
b) Samo malo
c) Precej
d) Zelo veliko
8. Kako pogosto pri svojem delu uporabljate računalnik?
a) Večkrat na dan
b) Dnevno ali skoraj vsak dan
c) 2‐5 krat na teden
d) Enkrat na teden
e) Manj kot enkrat na teden
9. Kako bi se ocenili kot uporabnik računalnika? (ocenite se z oceno od 4 do 10)
______
10. Kako bi ocenili svoje sodelavce kot uporabnike računalnika? (Navedite povprečno
oceno od 4 do 10).
______
11. Glede na informacijski sistem, ki ga uporabljate v Univerzitetnem kliničnem centru
ali menite da Univerzitetni klinični center nudi uporabniku prijazno računalniško
okolje ter ustrezna računalniška izobraževanja za uporabo informacijskega sistema?
a) DA
b) NE
c) Če da, prosim navedite
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
d) Če ne, prosim navedite
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
12. Ali pacientove podatke zabeležite najprej na papir in nato vnesete računalnik?
a) DA
b) NE
c) Če da, prosim razložite
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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13. Kako pogoste beležite pacientove podatke na papir?
a) Večkrat na dan
b) Dnevno ali skoraj vsak dan
c) 2‐5 krat na teden
d) Enkrat na teden
e) Manj kot enkrat na teden
f) Nikoli
14. Kateri način vnosa pacientovih podatkov vam je najljubši? (Obkrožite samo en
odgovor)
a) Vnos v stacionarni računalnik
b) Vnos v terminal
c) Vnos v prenosni računalnik
d) Papirnata dokumentacija
15. Ali bi uporabljali dlančnik za vnos pacientovih podatkov?
a) DA
b) NE
c) Če da, prosim razložite zakaj__________________________________________
_________________________________________________________________
d) Če ne, prosim razložite zakaj
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
16. Ali so na vašem oddelku pogosti problemi (enkrat ali večkrat v izmeni) z
informacijskim sistemom?
a) DA
b) NE
c) Če da, prosim razložite oz. navedite primer__________________________
________________________________________________________________

ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI ZAPIS
17. Koliko časa ste v bolnišnici imeli usposabljanje za uporabo elektronskega
zdravstvenega zapisa?
a) En dan
b) 2‐5 dni
c) En teden
d) Več kot en teden
e) Nič
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18. Ste imeli dovolj možnosti za izobraževanje in usposabljanje za uporabo
elektronskega zdravstvenega zapisa?
a) DA
b) NE
c) Če ne, kaj je bil razlog?______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
19. Ali ste na začetku imeli težave pri uporabi elektronskega zdravstvenega zapisa?
a) DA
b) NE
c) Če da, prosim navedite težave______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
20. Ali menite, da se z vodenjem elektronskega zdravstvenega zapisa poveča
učinkovitost zdravstvene nege in tako ostane več časa za pacienta?
a) DA
b) NE
c) Če ne, prosim razložite zakaj ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
21. Prosim, če na spodaj navedena vprašanja navedete svoje mnenje v zvezi z
elektronskim zdravstvenim zapisom.
PREDNOSTI ‐ Katere so 3 najbolj pomembne prednosti v elektronskem zdravstvenem
zapisu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SLABOSTI - Katere so 3 najbolj pomembne slabosti v elektronskem zdravstvenem zapisu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
PRILOŽNOSTI ‐ Katere so 3 najbolj pomembne priložnosti v elektronskem zdravstvenem
zapisu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

NEVARNOSTI - Katere so 3 najbolj pomembne nevarnosti v elektronskem zdravstvenem
zapisu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

22. Uporaba elektronskega zdravstvenega zapisa
Ovrednotite spodnja vprašanja, ki se časovno nanašajo na aktivnosti pri vašem delu.
Vedno

Kako
pogosto
uporabljate elektronski
zdravstveni zapis?
Ali vnašate zdravstvena
opažanja pacienta, ko je
hospitaliziran?
Ali beležite zdravnikova
naročila pri glavni viziti
(npr.
naročila
za
laboratorijske preiskave
ali naročila zdravil, itd.)?
Ali preverite informacije
o pacientovih zdravilih?
Ali
preverjate
informacije o tveganosti
v zvezi z
alergijami,
zdravili, prehrani, itd.?
Ali preverite predhodno
zdravstveno
dokumentacijo
pacienta?
Kako pogosto pokažete
oz.
diskutirate
s
pacientom o njegovi
zdravstveni
dokumentaciji?
Kako pogosto pacienta
informirate o njegovem

Večino
časa

Polovico časa

Redko

Nikoli
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trenutnem
zdravstvenem stanju?
Kako
pogosto
uporabljate odpustnico v
elektronskem
zdravstvenem zapisu?

23. Prednosti elektronskega zdravstvenega zapisa
Označite ali se strinjate oz. nestrinjate s spodnjimi trditvami.
Zelo se
strinjam

Strinjam
se

Niti se
strinjam/niti
se ne
strinjam

Ne
strinjam

Nikakor se
ne strinjam

Elektronski zdravstveni zapis
je bolj pomoč kot ovira pri
obravnavi pacienta.
Uporaba
elektronskega
zdravstvenega zapisa je
izboljšala
vodenja
pacientove dokumentacije.
Elektronski zdravstveni zapis
omogoča večjo zasebnost
pacientov kot papirnata
dokumentacija.
Uporaba
elektronskega
zdravstvenega zapisa je
zmanjšala
delovno
obremenitev
medicinskih
sester.
Uporaba dlančnika bi mi
pomagala pri elektronskem
zdravstvenem zapisu.

24. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje elektronskega zdravstvenega zapisa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Najlepša hvala za Vaš čas!
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TAUSTATIEDOT
1. Sukupuoli
c) Mies
d) Nainen
2. Ikä
f)
g)
h)
i)
j)

Alle 20 vuotta
20 – 30 vuotta
31 – 40 vuotta
41 – 50 vuotta
Yli 50 vuotta

3. Kuinka kauan olet työskennellyt hoitoalalla?
_______ vuotta
4. Ammattinimikkeesi on
a. Sairaanhoitaja
b. Perus‐, lähi‐, lastenhoitaja
c. Muu, mikä ___________________________________
5. Työkokemuksesi nykyisessä ammattinimikkeessäsi vuosina:
_______vuotta
6. Kuinka kauan olet käyttänyt sähköistä potilaskertomusta työssäsi?
e) Alle vuoden
f) 1 ‐ 3 vuotta
g) 4 ‐ 6 vuotta
h) Enemmän kuin 6 vuotta
7. Kuinka usein käytät tietokonetta vapaa‐ajallasi?
a. Päivittäin useita kertoja
b. Päivittäin tai melkein päivittäin
c. 2‐5 kertaa viikossa
d. Kerran viikossa
e. Harvemmin kuin kerran viikossa

TIETOKONEEN KÄYTTÖ
8. Arasteletko tietokoneen käyttöä?
a) En lainkaan
b) Hieman
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c) Melko paljon
d) Paljon
9. Kuinka usein käytät tietokonetta töissä?
a) Päivittäin useita kertoja
b) Päivittäin tai melkein päivittäin
c) 2‐5 kertaa viikossa
d) Kerran viikossa
e) Harvemmin kuin kerran viikossa
a.

Käytätkö vapaa‐aikanasi älypuhelinta tai kämmentietokonetta?
a) Kyllä
b) Ei

11. Arvioi omaa tietotekniikan osaamistasi. Anna itsellesi arvosana asteikolla 4 ‐ 10.
______
12. Arvioi työyhteisössäsi /osastollasi muiden työntekijöiden tietotekniikan osaamista.
Anna heille arvosana asteikolla 4 ‐10.
______
13. Arvioi organisaatiosi tietotekniikka myönteisyyttä. Annetaanko mielestäsi
tietotekniikkaan liittyvää koulutusta riittävästi? Anna koulutuksen riittävyydelle
arvosana asteikolla 4 ‐10.
______
14. Arvioi organisaatiosi tietotekniikka myönteisyyttä. Onko tietotekniikan käytön
kannalta atk‐tuen saatavuus riittävä? Anna atk‐tuen riittävyydelle arvosana
asteikolla 4 ‐10.
______
15. Kirjaatko potilastiedot ensin paperille ja siirrät tiedot sitten koneelle?
d) Kyllä
e) En
f) Jos vastasit kyllä, perustele miksi teet niin
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
16. Kuinka usein kirjaat hoitotietoa potilaspapereihin?
a) Monta kertaa päivittäin
b) Päivittäin tai melkein joka päivä
c) 2‐5 kertaa viikossa
d) Kerran viikossa
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e) Harvemmin kuin kerran viikossa
f) En koskaan
17. Mikä seuraavista on sinusta mieluisin tapa kirjata potilaan hoitotietoja? Valitse vain
yksi vaihtoehto.
e) Kiinteän pöytätietokoneen käyttö
f) Potilaspaikan vieripääte
g) Kannettavan tietokoneen ja mobiilityöpisteen käyttö
h) Manuaalinen kirjaaminen potilaspapereihin
18. Jos olisi mahdollista, käyttäisitkö töissä kämmentietokonetta hoitotietojen
kirjaamiseen
a) Kyllä
b) En
c) Jos vastasit kyllä, perustele vastaustasi ________________________________
_________________________________________________________________
d) Jos vastasit ei, perustele vastaustasi____________________________________
_________________________________________________________________
19.

llmeneekö
työvuorosi
aikana
ongelmia
käytössä
olevassa
potilastietojärjestelmässä (ongelmia kerran tai useammin yhden työvuoron
aikana)?
d) Ei
e) Kyllä
f) Jos vastasit kyllä, kerro esimerkki _____________________________________

RAKENTEINEN HOITOTYÖN KIRJAAMINEN
20. Kuinka paljon olet saanut koulutusta ennen siirtymistä rakenteiseen hoitotyön
kirjaamiseen ?
f) Yhden päivän
g) 2‐5 päivää
h) Yhden viikon
i) Enemmän kuin viikon
j) En yhtään
21. Oletko mielestäsi saanut riittävästi koulutusta rakenteisesta hoitotyön
kirjaamisesta?
d) Kyllä
e) Ei
f) Jos vastasit ei, perustele vastaustasi___________________________________
_________________________________________________________________
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22. Oletko mielestäsi saanut riittävästi harjoitusta potilastietojärjestelmän käyttöön?
a) Kyllä
b) Ei
c) Jos vastasit ei, perustele vastaustasi ___________________________________
_________________________________________________________________
23. Onko sinusta ollut vaikeaa kirjata rakenteisesti hoitotyötä?
d) Ei
e) Kyllä
f) Jos vastasit kyllä, perustele vastaustasi _________________________________
_________________________________________________________________
24. Uskotko, että rakenteisesti kirjaamalla saavutetaan etuja, kuten esimerkiksi
hoitotyön toiminnan tehostuminen ja potilaalle koituva hyöty, esimerkiksi hoitajien
välittömään hoitotyöhön käyttämän ajan lisääntyminen?
d) Kyllä
e) Ei
f) Jos vastasit ei, perustele vastaustasi_‐__________________________________
_________________________________________________________________
25. Vastaa seuraaviin sähköistä potilaskertomusta koskeviin kysymyksiin oman
tietämyksesi ja kokemuksesi mukaan.
Vahvuudet – Nimeä mielestäsi kolme tärkeintä sähköiseen potilaskertomukseen liittyvää
vahvuutta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Heikkoudet – Nimeä mielestäsi kolme tärkeintä sähköiseen potilaskertomukseen liittyvää
heikkoutta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mahdollisuudet – Nimeä mielestäsi kolme tärkeintä sähköiseen potilaskertomukseen
liittyvää
mahdollisuutta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Uhat ‐ Nimeä mielestäsi kolme tärkeintä sähköiseen potilaskertomukseen liittyvää uhkaa.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
26. Rakenteinen hoitotyön kirjaaminen työvuoron aikana
Kuinka usein työvuorosi aikana kirjaat sähköiseen potilaskertomukseen tai kuinka usein
teet alla kuvattuja toimintoja. Merkitse rastilla (X) sopivin vaihtoehto.
Joka
työvuorossa

Kirjaat
rakenteisesti
hoitotyötä?
Laadit
hoitosuunnitelman
potilaan tulotilanteessa
(hoitojakson alkaessa)?
Kirjaat
lääkärin
määräyksiä
lääkärinkierron aikana
(esimerkiksi potilaalta
otettavia
laboratoriokokeita tai
potilaan
lääkitykseen
liittyviä määräyksiä)?
Käytät
kannettavaa
tietokonetta
ja
mobiilityöpistettä
hoitajien
kiertojen
aikana?
Tarkistat
potilaan
lääkitykseen
liittyviä
tietoja?
Tarkistat potilaan riski‐
/allergiatietoja?
Luet potilaan aiempien
hoitojaksojen
hoitokertomuksia?
Näytät
potilaalle
hoitokertomusta
tai
keskustelet
potilaan
kanssa siitä, mitä hoito‐
kertomukseen
on
kirjattu?
Keskustelet
potilaan
kanssa
hoidon
tilanteesta/annat

Melkein
joka
työvuorossa

Joka
toinen
työvuoro

Harvoin

Ei koskaan
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potilaalle tietoa hänen
tilanteestaan?
Teet
hoitotyön
yhteenvetoa?
27. Sähköisen potilaskertomuksen edut
Valitse seuraavista mielipidettäsi kuvaava väite ja merkitse se rastilla (X).
Täysin
samaa
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Neutraali, ei
puolesta
eikä
vastaan

Osittain
eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Sähköistä potilaskertomusta
käyttämällä
saavutetaan
enemmän etua kuin haittaa
potilaan hoidossa.
Rakenteinen
hoitotyön
kirjaaminen on parantanut
hoidon kirjaamisen laatua.
Sähköinen
potilaskertomus
takaa potilaalle paremman
yksityisyyden
suojan
verrattuna
paperiseen
potilaskertomukseen.
Rakenteinen
hoitotyön
kirjaaminen on vähentänyt
hoitajien työmäärää.
Kämmentietokoneen käyttö
päivittäisessä
hoitotyössä
helpottaisi rakenteista hoityön
kirjaamista.

28. Miten kehittäisit sähköisen potilaskertomuksen käyttöä?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

29. Miten kehittäisit sähköisen hoitokertomuksen käyttöä eli nykyistä käytössäsi
olevaa rakenteista hoitotyön kirjaamistapaa?
30. Mitä haluaisit sanoa FiNCC‐luokituksen käytöstä (SHTaL, SHToL ja SHTuL)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Kiitos vastauksistasi!
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Priloga 2: Soglasji za vstop v klinično okolje
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