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Povzetek  

Skupnostna psihiatrija se razvija in izvaja že vrsto let. Slednje je s sabo prineslo kopico podatkov. Če 
ti podatki niso primerno strukturirani, lahko urejanje, iskanje, dodajanje in analiziranje podatkov po 

nepotrebnem zahteva veliko več truda in časa, kot če bi za to uporabili primerno opremo.  

V okviru delovanja skupnostne psihiatrije v Psihiatrični bolnišnici Idrija (PBI) smo ugotovili nekaj 

tegob, ki so zmotile poslovne procese psihiatrov. Poglavitnim težavam smo uspešno pripisali rešitev z 
izdelavo informacijskega sistema imenovanega SPOACT. Omenjeni program beleži podatke 

skupnostne psihiatrične oskrbe in ponuja povratne informacije že po le nekaj klikih. Tako omogoči 

uporabnikom hitro in priročno urejanje podatkov. Na kratko, SPOACT je spletno orodje, namenjeno 
administrativnim in analitičnim delom tima skupnostne psihiatrije. 

1. OPAŽENI PROBLEMI  

Prvi korak tega projekta je bila analiza trenutne rešitve. Nato smo izpostavili poglavitne 

težave in le te omejili oziroma v celoti rešili z digitalizacijo. S tem korakom smo uspešno 

dosegli tudi avtomatizacijo nekaterih procesov. Poglavitne težave smo opisali v nadaljevanju. 

Pogoste napake pri delu 

V omenjeni bolnišnici so psihiatri vse podatke pisali v Word dokumentih. Posamezen 

dokument za nekega pacienta je lahko vseboval tudi po 30 strani. Le ti niso imeli nobene 

strukturirane oblike in so se pogosto pojavljale naslednje napake: 

- podvajanje in ponavljanje dokumentov, 

- izguba dokumentov, 

- ne-konsistence pri obliki shranjevanja podatkov in 

- izguba podatkov zaradi nevednosti hkratnega urejanja dokumentov. 

Ponavljajoči se procesi 

Procesi, ki se opravljajo vsakodnevno, mesečno in/ali letno so: 

- kreiranje novih dokumentov, 

- iskanje posameznih pacientov, 

- priprava dokumentov za tiskanje, 

- kreiranje mesečnih urnikov, 

- opravljanje mesečnih in letnih poročil ter 

- vnašanje ponavljajočih se podatkov (npr. ime osebe in pripadajoči osebni podatki). 
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S prejšnjim sistemom je opravljanje omenjenih procesov zaradi neorganiziranih podatkov 

zahtevalo veliko potrpežljivosti, razumevanja sistema in časa. V primeru analitičnih 

odgovorov na vprašanje o kakovosti dela skupnostne psihiatrije je ta proces predhodno 

zajemal nekaj mesecev trajajoče delo iskanja, urejanja in pripravljanja podatkov. Takšen 

način shranjevanja podatkov je prinašal veliko nezadovoljstvo zaposlenega in kot že 

omenjeno vzel ogromno dodatnega časa, ki bi se lahko uporabil za pomembnejša opravila.  

2. KAJ PONUJA SPOACT PROGRAM 

Z uporabo izdelanih predlog se ponavljajoča opravila avtomatizirajo. To pomeni, da je 

vsakodnevno iskanje podatkov, kopiranje, priprava dokumentov in izvajanje analitičnih 

poizvedb le en klik stran. Podatki so tako dostopni uporabnikom na točno določenih mestih, z 

enako strukturo vmesnika skozi celoten program. Število napak je tako, poleg s prej 

omenjenimi izboljšavami, manjša,  z natančno določenimi vnosnimi polji (številka, niz, ...), 

opozorili (hkratno urejanje, manjkajoči podatki, ...), in podobno. 

Priprava dokumentov za tiskanje postane čas in posebnega znanja zavzemajoč proces 

sestavljen iz več stopenj. SPOACT te procese poenostavi z vnaprej pripravljenimi predlogami 

za tiskanje dokumentov v PDF obliki.  

SPOACT ponuja nekaj manj kot 20 analitičnih poizvedb. Vsa vprašanja so lahko posplošena 

na vse podatke ali specificirana na pacienta in regijo. Vsako poizvedbo pa je možno opredeliti 

tudi na časovna obdobja. 

 

Slika 1: Predstavitev pregleda osebnih podatkov posameznega pacienta s programom SPOACT 


