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POZDRAVNE BESEDE DEKANA MEDICINSKE FAKULTETE 
 
 
 
Najmlajša enota Medicinske fakultete Univerze 
v Ljubljani – Inštitut za biomedicinsko 
informatiko – je začela delovati pred 25 leti. 
Inštitutu smo poverili pouk biostatistike in 
informatike, raziskovalno delo na tem področju, 
skupaj s Centralno medicinsko knjižnico tudi 
organizacijo strokovnega in znanstvenega 
informiranja, nenazadnje pa tudi usklajen razvoj 
računalništva na fakulteti. Poleg temeljnega 
poslanstva je inštitut začel opravljati tudi 
naloge, povezane z raziskovalnim delom: 
urejanje bibliografij raziskovalcev na naši 
fakulteti v nacionalni medicinski zbirki 
Biomedicina Slovenica in zbiranje podatkov o 
citiranosti publikacij. Po letu 1976, ko se je 
inštitut opremil s prvim računalniškim 
terminalom, se je računalniška oprema 
dograjevala in posodabljala. Sodelavci inštituta 
so izvedli tudi zahtevno nalogo v zvezi z 
izgradnjo optičnega omrežja, ki je povezalo 
računalnike na vseh enotah fakultete med seboj 
in s slovenskimi ter mednarodnimi 
podatkovnimi bazami. 
 
Inštitut je danes osrednja pedagoška enota za 
računalniško izobraževanje delavcev medicinske 
fakultete in tudi širšega  zdravstvenega  
prostora. Je tudi osrednja pedagoška enota za 
poučevanje biostatistike.    Zaradi naraščajočega 

vpisa na podiplomski študij biomedicine in s 
tem tudi razmeroma velikega števila magistrskih 
in doktorskih nalog, ki zvečine potrebujejo 
statistično metodologijo, ter načrtovanega 
sodelovanja pri univerzitetnem podiplomskem 
programu Statistika, bo v prihodnje 
pedagoškega dela še več. 
 
Medicinska fakulteta je podpirala napore 
vodstva inštituta za njegovo uspešno delo in 
razvoj tako pri zagotovitvi prostorov, vključno z 
računalniško učilnico, kot tudi pri nabavi 
računalniške in komunikacijske opreme ter 
izgradnji komunikacijsko-informacijske mreže. 
Fakulteta bo svojo podporo zagotavljala še 
naprej tudi pri razvojnih načrtih, kjer bo 
potrebno sodelovanje z drugimi uporabniki 
oziroma slovenskim zdravstvenim in 
biomedicinskim prostorom v celoti. Kadrovska 
okrepitev oziroma združitev kadrov in sredstev 
tudi izven medicinske fakultete bo omogočila 
nadaljnji razvoj in s tem, iskreno upamo, tudi 
ustrezne pogoje za razvoj inštituta v slovenski 
biostatistični center. 
 
 
 
Prof. dr. Miha Žargi, dr. med. 
Dekan Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani 
 



 

INŠTITUT ZA BIOMEDICINSKO INFORMATIKO 
 
Inštitut za biomedicinsko informatiko (IBMI) je 
bil ustanovljen junija 1973 s sklepom pedagoško 
znanstvenega sveta Medicinske fakultete (MF). 
Ob tem mu je bila zastavljena naloga, naj 
združuje dejavnosti fakultete na področju 
statistike, računalništva in informatike – 
dokumentalistike. Tako sta bila vanj vključena 
program Centra za informatiko v medicini, ki ga 
je od ustanovitve maja 1971 vodil prof. dr. 
Miroslav Kališnik, in pouk medicinske 
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statistike, ki ga je vodil prof. dr. Bojan Pirc. 
 
Ob ustanovitvi Inštitut ni imel niti stalnih 
prostorov niti stalno zaposlenega osebja. Selitve 
so bile vsakoletne: iz prostorov Slovenskega 
zdravniškega društva v Klinični center, pa v 
stanovanjske prostore v Trdinovi ulici in spet 
nazaj v Klinični center, tokrat v staro kirurgijo. 
Sodelavci so bili v pogodbenem delovnem 
razmerju, za vodenje pa je od ustanovitve skrbel 
prof. dr. Miroslav Kališnik, ki je bil tudi 
pobudnik ustanovitve inštituta, od maja 1974 pa 
prof. dr. Bojan Pirc kot v.d. predstojnika. 
 
Spomladi leta 1975 je bilo Inštitutu odobrenih 
pet stalnih delovnih mest, ki so bila še v istem 
letu tudi popolnjena. Za predstojnika je bil 
izvoljen prof. dr. Štefan Adamič. Naslednje leto 
je bilo v razvoju Inštituta prelomno. Fakulteti je 
bil predložen program dela in razvoja Inštituta, 
ki je podrobno opredelil njegove naloge na 
pedagoškem, strokovnem in raziskovalnem 
področju. Po sprejetju programa se je začelo 
njegovo izvajanje. Fakulteta je ob pomoči 

takratne Raziskovalne skupnosti v letu 1976 
zagotovila Inštitutu stalne prostore z adaptacijo 
podstrešja v nekdanji šempeterski kasarni na 
Vrazovem trgu, kamor se je Inštitut jeseni 
preselil. Istega leta je iz programa razvoja 
računalništva na univerzi dobil kartični terminal 
CDC 734 z vrstičnim tiskalnikom in dva 
luknjalnika. 
 

 
 
Luknjalnika kartic. 
 
Terminal je bil z najeto telefonsko linijo 
povezan z računalnikom Cyber 72 na 
Republiškem računskem centru na Jadranski 
ulici, kjer je takrat gostoval tudi Računalniški 
center Univerze. Poleg tega je istega leta 
Fakultetni svet sprejel študijski program za 
predmet biomedicinska informatika za študente 
medicine in stomatologije. S tem so bili do 
konca leta 1976 IBMI zagotovljene 
najosnovnejše razmere za začetek dela: stalni 



 

prostori, nekaj stalnega osebja, najnujnejša 
oprema in sprejet delovni program. Tako se je 
Inštitut lahko začel skladno razvijati z 
uvajanjem novih programov in zagotovitvijo 
njihovega financiranja. Njegov razvoj bomo 
prikazali z nekaj zornih kotov: prostorov, 
osebja, opreme in programov, ki vključujejo 
pedagoško, raziskovalno in strokovno dejavnost. 
 

Prostori 
 
Po vselitvi na podstrešje šempeterske kasarne 
leta 1976 Inštitut ni več spremenil lokacije. Z 
manjšimi adaptacijami in neznatno širitvijo proti 
prostorom Centralne medicinske knjižnice je 
Inštitut uspel zagotoviti razvoj novih programov 
in za silo urediti (fizična) delovna mesta, ki so 
jih novi programi in sodelavci potrebovali, 
čeprav za ceno velike utesnjenosti. Razen 
računalniške učilnice, ki pa je vse dneve 
zasedena z rednim poukom in izobraževalnimi 
tečaji, ni na Inštitutu nobenega prostora, ki bi 
omogočal delo v skupinah, ali kjer bi lahko 
potekali sestanki. Ker se bo Inštitut moral širiti, 
če naj sledi razvoju stroke, bodo prostori pri tem 
vsekakor ovira. 
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Osebje 
 
Ekipa petih stalnih sodelavcev, ki so jo poleg 
predstojnika sestavljala še dva asistenta in dva 
tehnična sodelavca, kmalu ni več zmogla nalog, 
ki so izhajale iz delovnega programa Inštituta. 
Za nove programe je bilo potrebno pridobiti 
nove sodelavce in zanje zagotoviti finančna 
sredstva in opremo. Tako se je skladno z 
delovnimi programi zlasti na strokovnem in 

raziskovalnem področju povečevalo tudi osebje. 
Zaradi nizkih plač, ki sta jih takrat zmogla nuditi 
Fakulteta in Inštitut, in zaradi velikega 
povpraševanja po strokovnjakih, ki so 
obvladovali takrat novo informacijsko 
tehnologijo, se je v začetku osebje precej 
menjavalo. 
 

 
 
zasl. prof. dr. Štefan Adamič 
 
Prvi redni predstojnik IBMI je bil prof. dr. 
Štefan Adamič, ki ga je vodil od leta 1975 do 
upokojitve leta 1995, pred tem pa je od leta 
1960 raziskovalno deloval na Inštitutu za 
patološko fiziologijo Medicinske fakultete in za 
to prejel nagrado Sklada B. Kidriča. Prof. dr. 
Adamič je takoj po prevzemu vodenja IBMI 
postavil temeljne usmeritve njegovega 
delovanja, na katerih gradimo še danes. Kot 
začetnik biomedicinske informatike v Sloveniji 
je področje umestil v znanstveno-raziskovalno 
sfero, ne samo v smislu strokovnega delovanja, 
pač pa se je pod njegovim vodstvom Inštitut 
izoblikoval tudi v samostojno znanstveno 



 

raziskovalno enoto in bil vedno v koraku z 
razvojem vede v svetu. Bil je pobudnik in idejni 
vodja vseh večjih projektov na Inštitutu, 
predvsem pa je pomembno, da jih je tudi 
dosledno izpeljal. Več je o tem povedanega v 
razdelku o programih Inštituta, zato naj tu 
omenimo le bibliografsko zbirko Biomedicina 
Slovenica in projekt dostopa do mednarodnih 
bibliografskih zbirk. Kot priznanje za prispevek 
k razvoju fakultete mu je Medicinska fakulteta 
leta 1995 podelila naziv zaslužni profesor. Od 
upokojitve se strokovno in raziskovalno ukvarja 
predvsem z merjenjem raziskovalne uspešnosti, 
kot najboljši poznavalec problemov stroke pa 
ostaja nepogrešljiv član Inštituta. 
 
Med tistimi, ki so v začetnem obdobju največ 
prispevali k razvoju in uveljavitvi Inštituta, je 
bil vsekakor asist. Primož Jakopin, matematik, 
ki je kot izjemen računalniški strokovnjak med 
drugim postavil računalniške temelje nacionalne 
bibliografske zbirke Biomedicina Slovenica. To 
zbirko Inštitut že več kot 20 let tekoče dograjuje 
in izpopolnjuje. S Centra za informatiko v 
medicini je na IBMI prišla mag. Eva Klemenčič, 
dr. med., ki je skrbela za vsebinsko plat pri 
izgradnji Biomedicine Slovenice in za 
sodelovanje z Nemškim inštitutom za 
medicinsko dokumentiranje in informiranje. Že 
od začetka je bila na IBMI tudi asist. Majda 
Sušec-Michieli, ki je do upokojitve leta 1992 
delovala na področju biostatistike ter obenem 
usklajevala in spremljala pouk celotne 
biomedicinske informatike. Skrb za tehnično 
plat delovanja Inštituta je od vsega začetka 
nosila tajnica Nada Deželak, kmalu (1977) pa se 

ji je pridružila Rosa Kosmač, ki je predvsem 
sodelovala pri zbirki Biomedicina Slovenica. 
 

Leta 1979 je asist. Primož Jakopin odšel na 
Računalniški center Univerze, na IBMI pa je 
prišel Janez Stare, univ. dipl. ing. mat., ki je v 
začetku skrbel za vse računalniške programe na 
Inštitutu. Ko se je Inštitut v naslednjih letih 
kadrovsko okrepil, se je Stare lahko posvetil 
predvsem biostatistiki in na tem področju 
magistriral, leta 1994 doktoriral ter bil istega 
leta habilitiran za docenta biomedicinske 
informatike. Bil je torej prvi, ki je celotno 
podiplomsko izobraževanje opravil na Inštitutu, 
in prvi, ki je na njem doktoriral in se habilitiral. 
Z njim se je biostatistika na Medicinski fakulteti 
začela razvijati tudi v raziskovalnem smislu, kar 
se kaže v odmevnih objavah doma in v svetu. Po 
upokojitvi prof. dr. Štefana Adamiča je Janez 
Stare februarja 1995 prevzel vodenje Inštituta. 
 

 
 
Stavba, kjer domuje IBMI. 
 
Leta 1981 je na Inštitut prišel Jure Dimec, univ. 
dipl. biol., ki je poleg strokovne izobrazbe 
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posedoval tudi znatno znanje iz računalništva. 
Prevzel je skrb za računalniške programe, 
povezane z zbirko Biomedicina Slovenica, ki jih 
je bilo treba spreminjati, dopolnjevati in 
prilagajati novim zahtevam, ki so izhajale tako 
iz tehnološkega razvoja kot iz novih zahtev pri 
uporabi zbirke. Raziskovalno se je usmeril na 
probleme iskanja informacij v slovenskih in 
angleških besedilih in na tem področju leta 1988 
tudi magistriral ter leta 1995 doktoriral. 
 

Leta 1984 je začela delati na Inštitutu Lijana 
Zaletel-Kragelj, dr. med., ki se je v strokovnem 
in raziskovalnem pogledu usmerila v 
biostatistiko, zlasti k problemom 
biostatističnega vrednotenja rezultatov kliničnih 
raziskav. Na tem področju je leta 1989 
magistrirala in leta 1997 doktorirala. Inštitut je 
zapustila jeseni 1999. 
 

Leta 1985 je začela z delom na Inštitutu 
Anamarija Rožić, dr. med., ki se je v 
strokovnem in raziskovalnem pogledu usmerila 
v znanstveno informiranje, zlasti v nadaljnji 
razvoj nacionalne medicinske bibliografske 
zbirke in na probleme izgradnje specializiranih 
podatkovnih zbirk. Leta 1989 je na tem 
področju magistrirala, leta 1997 pa je na 
povabilo vodstva Medicinske fakultete prevzela 
vodenje Centralne medicinske knjižnice (CMK). 
Formalno je sicer odšla z Inštituta, vendar je 
ostala tesno povezana z njim in s tem se je 
sodelovanje med obema institucijama še 
poglobilo. 
 

Leta 1986 je na Inštitut prišel Zaviša Bjelogrlić, 
univ. dipl. ing. računalništva. Kljub temu, da je 

že leta 1988 odšel v Italijo, kjer zdaj uspešno 
vodi lastno programersko firmo, je v kratkem 
času pomembno prispeval k razvoju Inštituta, 
saj je prav v tem času Inštitut dobil računalnik 
MicroVAX z operacijskim sistemom Unix, kar 
je prestavljalo zametek računalniške in 
komunikacijske mreže Medicinske fakultete. 
Tudi po odhodu je ohranil tesne stike z 
Inštitutom in z njim sodeluje zlasti pri pripravi 
mednarodnih raziskovalnih projektov. 
 
Po njegovem odhodu delo nadaljuje Emil 
Hudomalj, univ. dipl. ing. elektrotehnike. Kot 
mlad, vendar že izkušen računalnikar, se je 
poglobil predvsem v probleme računalniških 
povezav in gradnje računalniških omrežij. Vodil 
je izgradnjo Komunikacijske in informacijske 
mreže Medicinske fakultete in njeno povezavo z 
računalniškim omrežjem Univerze, akademskim 
omrežjem Slovenije in Internetom. 
Raziskovalno se je ukvarjal z računalniško 
analizo medicinskih slik in je na tem področju 
leta 1998 magistriral, v zadnjih letih pa se je 
posvetil predvsem večdimenzionalnim bazam 
podatkov. 
 

Leta 1990 je začel delati na Inštitutu Dimitar 
Hristovski, univ. dipl. ing. rač., ki se je ob 
opravljanju številnih nalog, povezanih z 
računalništvom, posvetil uporabi metod umetne 
inteligence pri reševanju informacijskih 
problemov v biomedicini, še zlasti odkrivanju 
zakonitosti (knowledge discovery) iz 
biomedicinskih zbirk podatkov. S te tematike je 
leta 1993 tudi magistriral. Veliko delo je opravil 
tudi na področju evalvacije raziskovalnega dela, 
kjer je razvil potrebno programsko opremo. 



 

Posebno pozornost si zasluži avtomatizacija 
izdelave analize citiranja, najbrž edinstvena v 
svetu. V zadnjem času se intenzivno ukvarja s 
področjem oblikovanja raziskovalnih hipotez na 
podlagi avtomatske analize bibliografskih zbirk. 
Iz te teme je leta 2000 doktoriral. 
 
Za sodelavce, ki ne zasedajo mest, 
sistematiziranih na Ministrstvu za šolstvo, 
znanost in šport, je Inštitut ves čas zagotavljal 
potreben denar iz pogodb (pretežno za 
informacijsko in raziskovalno dejavnost), ki jih 
je sklepal predvsem z Ministrstvom za znanost 
in tehnologijo, pa tudi z nekaterimi 
institucionalnimi uporabniki. Inštitut je ob tem 
ves čas opravljal tudi nekatere naloge za celotno 
Fakulteto, kar velja zlasti za informacijsko in 
dokumentacijsko dejavnost, kot je to od 
Fakultete zahteval zakon o raziskovalni 
dejavnosti. Z vzpostavitvijo Komunikacijske in 
informacijske mreže Medicinske fakultete je 
obseg dela, ki ga je na področju računalništva in 
komunikacij Inštitut opravljal za Fakulteto, še 
naraščal. Zato je Fakulteta leta 1996 odobrila 
IBMI dvoje delovnih mest, ki sta ju še isto leto 
zasedla mag. Ljupčo Todorovski, univ. dipl. ing. 
rač. in Emil Mergole, elektrotehnik-informatik. 
Nizki osebni dohodki so bili žal razlog za to, da 
sta oba z Inštituta tudi že odšla, in zasedba teh 
dveh – za fakulteto zelo pomembnih – delovnih 
mest še naprej ostaja problem. 

  

8 

 
Po odhodu mag. Anamarije Rožić za vodjo 
Centralne medicinske knjižnice je leta 1997 
prišla na Inštitut Ema Dornik, sveža 
diplomantka Pedagoške fakultete in Visoke šole 

za zdravstvo. Prevzela je koordinacijo nadaljnje 
izgradnje zbirke Biomedicina Slovenica in 
sodelovanja v sistemu COBISS. 
 
Od tehničnih sodelavk velja omeniti Tilko 
Malus in Lidijo Novak, ki sta po 20 let skrbeli 
za vnos podatkov, predvsem bibliografskih. 
Danes veliko delo na tem področju opravi Irena 
Janjić, ki je na inštitutu od leta 1998. Tajniška 
dela od leta 2000 opravlja Maja Kunstelj, višja 
upravna delavka, ki skrbi tudi za organizacijo 
računalniških tečajev. 
 
Zadnji kadrovski pridobitvi inštituta sta Gaj 
Vidmar, univ. dipl. psih., strokovnjak na 
področju biostatistike, in Boštjan Jerko, dipl. 
inž. elektr., ki je prevzel skrb nad ključnimi 
strežniki računalniške mreže MF. 
 

 
 
Osebje IBMI – z leve: Jure Dimec, Boštjan Jerko, Štefan 
Adamič, Ema Dornik, Janez Stare, Irena Janjić, Maja 
Kunstelj, Gaj Vidmar, Rosa Kosmač, Emil Hudomalj, 
(odsotna Eva Klemenčič in Dimitar Hristovski). 
 
Sredi leta 2002 ima tako Inštitut osem 
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sodelavcev z akademsko izobrazbo (matematik, 
biolog, doktorica medicine, diplomirani inženir 
računalništva, dva diplomirana inženirja 
elektrotehnike, psiholog in profesorica 
zdravstvene vzgoje), eno sodelavko z višjo in 
dve s srednješolsko izobrazbo. Med njimi so 
trije doktorji znanosti in dva magistra. Inštitut 
raziskovalno sodeluje še z dr. Dragom Rudlom, 
dr. Stankom Vidmarjem in dr. Polono Kalan. 
 

Delovni programi 
 
Medicinska informatika je izredno obsežno 
področje, ki ga Inštitut nikakor ne more v celoti 
obvladovati. Zato je bilo pomembno, da je bil že 
leta 1976 pripravljen program dejavnosti, ki ga 
je istega leta sprejela tudi Fakulteta. V njem so 
začrtani okviri pedagoškega, raziskovalnega in 
strokovnega dela na področju informacij in 
podatkov, ki izhajajo ali pa so potrebni za 
raziskovalno in pedagoško dejavnost v medicini. 
Tega osnovnega vodila se je Inštitut ves čas 
držal pri vseh svojih programih, ki jih bomo 
prikazali v nadaljevanju. 
 

Pedagoška dejavnost 
 
Pouk medicinske statistike je bil vključen v 
pedagoški program Medicinske fakultete že pred 
ustanovitvijo Inštituta. Vodil ga je prof. dr. 
Bojan Pirc, ki je pred tem več let delal pri 
Svetovni zdravstveni organizaciji in bil profesor 
na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Po 
ustanovitvi IBMI je maja 1976 Fakultetni svet 
sprejel predlog pouka iz predmeta 
biomedicinska informatika za študente medicine 
in stomatologije. Pouk se je začel v šolskem letu 

1976/77 tako, da so vaje potekale že v novih 
prostorih Inštituta. Predmet vključuje temelje 
biostatistike ter temelje znanstvenega 
informiranja in komuniciranja, oboje povezano 
z računalništvom. Zaradi izjemno naglega 
razvoja računalniške tehnologije in vse večjega 
znanja, ki ga študentje prinesejo s seboj, je 
potrebno pouk ustrezno prilagajati. Tako na 
primer danes pouk osnov računalništva ni več 
potreben. Pouk poteka v prvem letniku za 
študente medicine in študente stomatologije. V 
zimskem semestru imajo oboji po 15 ur vaj ter 
15 ur predavanj in seminarjev. V poletnem 
semestru imajo študentje stomatologije 15, 
študentje medicine pa 30 ur predavanj, oboji pa 
po 15 ur vaj. 
 
Uvrstitev predmeta v prvi letnik ima svoje slabe 
strani, saj študent na začetku pričakuje 
predvsem medicinske snovi in težko dojema 
potrebo po znanju iz biomedicinske informatike. 
Po drugi strani pa je vsebina predmeta taka, da 
študentu olajšuje celoten študij medicine 
oziroma stomatologije. Pouk je namreč 
razdeljen v dva tematska sklopa: (a) temelje 
znanstvenega informiranja in komuniciranja ter 
(b) temelje biostatistike. Temelji biostatistike so 
pomembni predvsem za kritično razumevanje 
variabilnosti bioloških količin in drugih 
podatkov ter za oceno verjetnosti dogajanj v 
medicini, zato bi ta del predmeta bolj sodil v 
enega višjih letnikov. Znanstveno informiranje 
in komuniciranje, ki vključuje iskanje in rabo 
znanstvene in strokovne literature, povezovanje 
s svetom preko Interneta in iskanje po 
mednarodnih informacijskih virih, kakor tudi 



 

poznavanje Centralne medicinske knjižnice in 
njenih virov, je prav tako zelo pomembno za 
uspešen študij medicine. Pouk temeljev 
biostatistike vključuje praktično delo s 
statističnimi programskimi paketi, pouk 
znanstvenega informiranja pa rabo velikih 
bibliografskih podatkovnih zbirk, katalogov in 
programov za gradnjo lastnih zbirk. 
 
Znanje iz biomedicinske informatike se preverja 
s predmetnim kolokvijem. Izbirni pouk iz 
predmeta Biomedicinska informatika je 
predviden samo za študente medicine. Zanj je na 
voljo 30 ur seminarjev v drugem, poletnem 
semestru prvega letnika. 
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Kot študijsko gradivo za področje biostatistike 
je študentom na voljo učbenik Š. Adamiča 
Temelji biostatistike, ki ga je založila 
Medicinska fakulteta in je izšel v Ljubljani leta 
1981, 1989 in 1995. Za področje znanstvenega 
informiranja in komuniciranja so na Internetu na 
voljo prosojnice in druga gradiva s predavanj, ki 
se sproti dopolnjujejo. Zaradi izjemno naglega 
razvoja področja namreč ni smiselno pripravljati 
tiskanega učbenika za ta sklop pouka. 
 
IBMI je vključen tudi v dodiplomski pouk na 
Visoki šoli za zdravstvo. Tam vodi pouk 
predmeta Metode raziskovalnega dela, in sicer 
za redne študente v drugem in v tretjem letniku 
30 ur predavanj in 30 ur vaj. Podoben program 
imajo izredni študenti in slušatelji 
diferencialnega programa, ki je namenjen 
prehodu iz višješolskega na visokošolski 
program. 

 
Poleg pouka na dodiplomski ravni je pomembna 
pedagoška dejavnost Inštituta v okviru 
podiplomskega magistrskega študija in drugih 
oblik podiplomskega izobraževanja na 
Medicinski fakulteti. Ob vpeljavi magistrskega 
študija Biomedicina slušatelji lahko izbirajo 
med več predmeti s področja biostatistike in 
informatike, tako da so pedagoški delavci 
Inštituta v šolskem letu 2001/2002 opravili 
skupaj preko 110 ur pouka na študenta. 
 

 
 

Računalniška učilnica danes. 
 
Med pedagoške dejavnosti Inštituta v okviru 
podiplomskega študija sodijo tudi številni 
primeri individualnega dela s kandidati in 
mladimi raziskovalci nasploh, ki potrebujejo 
pomoč pri pripravi magistrskega dela oziroma 
doktorske disertacije. To zlasti velja za 
svetovanje in pomoč pri statistični analizi 
raziskovalnih izsledkov. 
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Sodelavci Inštituta od leta 1993 opravljajo 
pedagoško dejavnost na dodiplomskem in 
podiplomskem nivoju tudi na Oddelku za 
bibliotekarstvo Filozofske fakultete. V 
študijskem letu 2001/2002 vodijo pouk pri 
predmetih Informatika 2, Podatkovne zbirke 2 in 
Računalniško komuniciranje. Vsak obsega po 
30 ur predavanj v zimskem in letnem semestru. 
 
Inštitut je intenzivno vključen tudi v nastajanje 
novega univerzitetnega podiplomskega 
programa Statistika, kjer bo prevzel pouk pri 
predmetu Medicinska statistika. 
 
Znaten del pedagoških aktivnosti Inštituta je 
usmerjen v izobraževanje uporabnikov. 
Tovrstno izobraževanje se je razmahnilo zlasti, 
ko so se pojavili osebni računalniki. Leta 1990 
je bila ob sodelovanju Kliničnega centra na 
Inštitutu opremljena računalniška učilnica in 
organiziran izobraževalni tim, v katerem 
sodelujejo ustrezni strokovnjaki z različnih enot 
Medicinske fakultete in Kliničnega centra. V 
računalniški učilnici se izobražujejo 
dodiplomski in podiplomski študentje 
Medicinske fakultete, v njej pa so bili 
organizirani tudi številni tečaji za delo z 
računalnikom in računalniškim omrežjem 
predvsem za delavce Medicinske fakultete, 
Kliničnega centra in Onkološkega inštituta. Od 
jeseni leta 1990 do konca leta 2001 je bilo 
organiziranih 445 tečajev, ki se jih je udeležilo 
več kot 5900 zaposlenih z omenjenih inštitucij 
(mnogi so se udeležili več tečajev). Tečaji so 
bistveno prispevali k naglemu računalniškemu 
opismenjevanju in sprotnemu seznanjanju z 

novimi možnostmi za delo, ki jih omogoča 
sodobna računalniška in komunikacijska 
tehnologija. Za izobraževalne tečaje člani 
izobraževalnega tima praviloma pripravijo 
kratke priročnike, v katerih je zajeta vsebina 
posameznega tečaja. Tako je trenutno na voljo 
osem priročnikov za različne tečaje. 
 

Raziskovalna dejavnost 
 
V prvih letih svojega obstoja in delovanja je bil 
Inštitut siromašen tako v pogledu izkušenih 
kadrov, saj so bili skoraj vsi sodelavci še na 
podiplomskem študiju, kot tudi glede opreme. 
Poleg tega je bil močno angažiran s pripravami 
in izvajanjem pedagoških programov in z 
nekaterimi nujnimi strokovnimi dejavnostmi 
predvsem na področju znanstvenega 
informiranja. Kmalu pa se je začelo tudi 
organizirano raziskovalno delo. Sprva sicer 
skromneje, predvsem v zvezi s pridobivanjem 
akademskih nazivov, proti koncu 80-tih let in 
zlasti v zadnjem obdobju pa je raziskovalno delo 
postalo zelo obsežno, kar se kaže tudi v velikem 
številu domačih in mednarodnih raziskovalnih 
projektov. Pri tem je vsebina raziskovanja precej 
enakomerno porazdeljena na biostatistiko in 
informatiko. 
 
Na področju biostatistike so predmet raziskav 
predvsem regresijski modeli v analizi preživetja, 
širše pa metode za napovedovanje izida v 
medicini. Analiza preživetja je veja statistike, ki 
se ukvarja z analizo časa med dvema 
dogodkoma, njena glavna značilnost pa so 
okrnjeni podatki, kakršne dobimo, kadar do 
končnega dogodka (smrti, recidiva ipd.) ne pride 



 

  

12 

in vemo le, da je bolnik preživel določeno 
obdobje. Takšni podatki onemogočajo uporabo 
običajnih statističnih metod. Cilj našega 
raziskovanja so bile do sedaj predvsem mere 
napovedne vrednosti regresijskih modelov v 
analizi preživetja, uporaba linearnih modelov 
kot alternativa modelu sorazmernih tveganj in 
uporaba krhkosti (frailties) v analizi preživetja. 
V zadnjem času pa nas zanimajo metode za 
analizo relativnega preživetja in model 
sorazmernih tveganj s časovno spremenljivimi 
koeficienti. Ker se v medicinskem raziskovanju 
takšni podatki pogosto pojavljajo, imajo 
raziskave, ki potekajo na Inštitutu, tudi 
neposredno uporabno vrednost. Zaradi 
majhnega števila strokovnjakov s tega področja 
v Sloveniji se pri raziskovalnem delu intenzivno 
povezujemo s tujino, predvsem univerzami na 
Dunaju, v Charlottesvilleu (Virginia), San Diegu 
in Lancastru (Anglija). Na aplikativni ravni je v 
teku že drugi projekt za Mednarodno agencijo 
za jedrsko energijo, kjer sodelujemo kot 
statistiki pri mednarodnih mnogocentričnih 
kliničnih poskusih. V sodelovanju z našimi 
zunanjimi sodelavci, predvsem dr. Rudlom, pa 
smo razširili raziskave tudi na področje 
biometrije v porodništvu. 
 
Raziskave v informatiki potekajo v več smereh. 
Najnovejše so raziskave na področju odkrivanja 
zakonitosti iz biomedicinskih baz podatkov. Pri 
tem smo razvili interaktivni sistem za podporo 
odkrivanju zakonitosti, ki raziskovalcem s 
področja biomedicine pomaga pri odkrivanju 
novih relacij med biomedicinskimi koncepti. 
Sistem smo predstavili na svetovnem kongresu 

medicinske informatike MEDINFO 2001 v 
Londonu, kot tudi na domačem strokovnem 
srečanju INFOS '01. Posreden rezultat 
uspešnega dela na tem področju je tudi 
odobritev 6-mesečnega podoktorskega študija za 
dr. Hristovskega na National Library of 
Medicine v Bethesdi (ZDA). 
 
Ukvarjali smo se tudi z analizo in odkrivanjem 
vzorcev uporabe spletnih strani. Pri tem smo 
uporabili metode podatkovnega skladiščenja 
(data warehousing), sprotnega analitičnega 
procesiranja (OLAP) in izkopa podatkov (data 
mining). Namen takšne analize je izboljšanje 
organizacije in strukture spletnega strežnika z 
namenom čim bolje zadovoljiti informacijske 
potrebe uporabnikov spletnega strežnika. 
Rezultate dela na tem področju smo predstavili 
na evropskem srečanju medicinskih knjižnic na 
Sardiniji, kot tudi na domačem srečanju zveze 
biliotekarskih društev. 
 
Razvojno in raziskovalno delo na področju 
digitalnih knjižnic v akademskem okolju se 
usmerja predvsem v dokumente visoke 
informacijske vrednosti, ki so v klasični papirni 
obliki težko dostopni. Taki dokumenti so tudi 
magisteriji in doktorati. V svetu obstajajo 
obsežne mednarodne d-knjižnice magisterijev in 
doktoratov, pri nas pa le občasni poskusi na 
različnih fakultetah. V letu 2001 je bila 
oblikovana delovna skupina, sestavljena iz 
nekaterih sodelavcev Inštituta in sodelavcev 
drugih fakultet ljubljanske Univerze, z 
namenom, da sproži gradnjo take d-knjižnice na 
Univerzi. Opravljene so bile obsežne analize 
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stanja v svetu, predvsem z vidika uporabljane 
programske opreme in standardov, ter narejen 
načrt dela v pilotski fazi. Pilotska faza bo 
predvidoma zajemala Medicinsko fakulteto, del 
Filozofske fakultete in Oddelek za fiziko 
Fakultete za matematiko in fiziko. O 
dosedanjem razvoju zbirk medicinskih slik pa je 
bil v letu 2001 objavljen članek v odmevni 
mednarodni reviji. 
 
Na področju znanstvenega informiranja je 
raziskovalna dejavnost usmerjena predvsem v 
gradnjo iskalnikov slovenskih in angleških 
medicinskih dokumentov. Posamezni projekti so 
bili osredotočeni na krnjenje slovenskih besedil, 
avtomatsko indeksiranje in gradnjo zbirk 
dokumentov, računanje relevantnosti 
dokumentov, strojno učenje informacijskih 
potreb in gradnjo uporabniških profilov. V letih 
1997-1999 je Inštitut vodil mednarodni 
raziskovalni projekt, ki ga je financirala 
Evropska Unija, z naslovom Intelligent 
information storage and retrieval of Slovenian 
and English medical documents on Internet. 
Med najpomembnejšimi značilnostmi spletnega 
okolja e-dokumentov je v zadnjih letih njegova 
večjezičnost, kar se mora odraziti v razvoju 
iskalnikov. Medjezično iskanje je raziskovalno 
področje, ki je še posebej pomembno za "male" 
jezike, kakršen je slovenščina, vendar je pri nas 
še nedotaknjeno. 
 

Strokovna dejavnost 
 
Ob ustanovitvi je bila vsa strokovna dejavnost 
Inštituta usmerjena v znanstveno informiranje. 
Pozneje so se temu pridružile še dejavnosti, 

povezane z znanstvenim komuniciranjem in z 
vrednotenjem raziskovalne uspešnosti. Te tri 
smeri strokovne dejavnosti se med seboj izrazito 
prepletajo, še zlasti, ker se dandanes vse opirajo 
na sodobno računalniško in komunikacijsko 
tehnologijo. Slednje velja tudi za strokovno 
dejavnost na področju statističnega svetovanja. 
 
Znanstveno informiranje 
 
Program na področju znanstvenega informiranja 
je v začetku predstavljala bibliografska in 
vsebinska obdelava domače medicinske 
literature ter priprava analitičnih kartic, ki jih je 
objavljal Zdravstveni vestnik. To delo je Inštitut 
prevzel od Centra za informatiko v medicini. Ko 
je leta 1976 Inštitut dobil poleg prostorov tudi 
prvo računalniško opremo, je bila dejavnost 
spremenjena tako, da se je s tem letom začela 
oblikovati računalniška zbirka Biomedicina 
Slovenica, Zdravstveni vestnik pa je opustil 
objavljanje analitičnih kartic. Zbirka se je začela 
graditi na tehnološki ravni, ki je bila takrat 
dostopna preko kartičnega terminala na 
računalniku Cyber Republiškega računskega 
centra. Zamudno vnašanje in korektura 
podatkov preko luknjanih kartic sta terjala 
omejitev obsega zapisa na najpomembnejše 
podatke. Čeprav so se tehnološke prilike 
postopoma izboljševale, je zbirka ostala 
nespremenjena do leta 1986, ko se je prvi 
segment zbirke zaključil in začel drugi s 
številnimi izboljšavami. Vsebinsko in strukturno 
je Biomedicina Slovenica grajena po načelih 
sistema Medlars nacionalne medicinske 
knjižnice ZDA (NLM). Inštitut je do leta 1985 



 

računalniško generiral in izdajal sekundarno 
revijo z istim naslovom, od leta 1986 do 1991 
pa je izhajala Biomedicina Iugoslavica. Po 
razpadu Jugoslavije je Inštitut nadaljeval z 
gradnjo Biomedicine Slovenice, ki pa je bila od 
takrat naprej dostopna samo v računalniški 
obliki. Delo na tem področju se je odvijalo v 
tesnem sodelovanju s CMK, saj je za kompletno 
znanstveno informiranje potrebno zagotoviti ne 
le informacijo o publikaciji, ampak tudi 
publikacijo samo. Tako je Inštitut skupaj s CMK 
leta 1978 začel urejati centralni katalog 
biomedicinskih knjig v Sloveniji in podatke 
sproti objavljati v Biomedicini Slovenici. K 
temu delu je CMK pritegnila vse slovenske 
knjižnice s področja biomedicine. 
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Luknjana kartica. 
 
Poleg urejanja podatkov o domačih medicinskih 
publikacijah in knjigah v Sloveniji se je vse bolj 
kazala potreba po zagotavljanju znanstvenih 
informacij iz svetovnih podatkovnih zbirk in s 
tem olajševanju težav strokovnjakov pri 
spremljanju svetovne medicinske literature. Ker 
so te bibliografske zbirke izredno obsežne, je 
bila edina rešitev v neposrednem (online) 
povezovanju Inštituta z ustreznim svetovnim 

informacijskim centrom. Po vsestranski oceni je 
bil kot najprimernejši izbran Nemški inštitut za 
medicinsko dokumentiranje in informiranje 
(DIMDI). Zaradi takratne okorne strojne in 
programske računalniške opreme (DIMDI je 
imel Siemensovo opremo, ki je dovoljevala le 
Siemensove terminale) ter slabih telefonskih 
povezav so priprave trajale kar dve leti in 
decembra 1979 je bila zveza vzpostavljena. To 
je bila prva takšna povezava v celotni takratni 
Jugoslaviji. V vsebinskem smislu je DIMDI 
poldrugo desetletje predstavljal najpomembnejši 
vir svetovnih znanstvenih informacij za 
medicinske strokovnjake po vsej Sloveniji. 
Razvoj tehnologije zgoščenk in kasneje Internet 
sta bistveno zmanjšala pomen online povezave z 
DIMDI. 
 
V začetku osemdesetih let je Inštitut ob 
sodelovanju CMK začel akcijo za povezovanje 
vseh pomembnejših medicinskih knjižnic in 
informacijskih centrov v Jugoslaviji v enoten 
sistem. Pobuda za to je bila dana na svetovnem 
kongresu medicinskega knjižničarstva leta 1980 
v Beogradu, kjer so bili prikazani rezultati v 
Sloveniji. Leta 1981 se je na Inštitutu sestal 
Iniciativni odbor za vzpostavitev sistema 
biomedicinskega znanstvenega informiranja v 
Jugoslaviji. Oblikovanih je bilo dvoje teles za 
delo sistema: Svet, ki ga je vodil akademik A. 
O. Župančič, in Strokovni odbor, ki ga je vodil 
Š. Adamič. Ker sta obe telesi sprejeli za bodoče 
delo izkušnje in zasnovo, ki sta jo razvila IBMI 
in CMK, se je pravzaprav slovenski sistem 
razširil na vso takratno državo. Operativno je 
delo koordiniral IBMI. 



 

Tako se je z letom 1986 začela graditi zbirka 
Biomedicina Iugoslavica in iz nje generirati 
sekundarna revija z istim naslovom. Zaradi 
izjemno velikih razlik v stanju medicinskih 
knjižnic in centrov, njihovi tehnološki 
opremljenosti in znanju je bilo delo izredno 
težavno, vendar se je uspešno razvijalo vse do 
razpada SFRJ leta 1991. 
 

Posledica razpada države je bil seveda tudi 
razpad sistema biomedicinskega znanstvenega 
informiranja, tako da je IBMI svoje dejavnosti 
na področju znanstvenega informiranja spet 
usmeril samo na Slovenijo. Za bibliografske 
poizvedbe smo začeli uporabljati 
najpomembnejše zbirke, nameščene na 
računalniškem sistemu MF (predvsem Medline 
in Science Citation Index), obenem pa smo z 
organiziranjem ustreznih tečajev usposabljali 
slovenske medicinske strokovnjake za 
neposredno uporabo teh zbirk. Delo na pripravi 
bibliografskih poizvedb se je nekoliko 
zmanjšalo, občutno pa je poraslo delo 
neposrednih uporabnikov. 
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Inštitut je opravil pionirsko delo tudi pri 
omogočanju dostopa do Biomedicine Slovenice 
preko Interneta. Bil je prvi v Sloveniji, ki je 
omogočil takšno storitev in kmalu je večina 
uporabnikov sama izdelovala svoje bibliografije. 
S tem se je tudi bistveno povečalo zanimanje za 
zbirko, ki je zaradi tega postala še bolj popolna. 
Žal je Ministrstvo za znanost sčasoma ukinilo 
financiranje gradnje samostojne zbirke, kar je 
vplivalo predvsem na kvaliteto uporabniških 
vmesnikov. Njihov razvoj je namreč skoraj 
zastal. Zbirka pa se je razvijala naprej, še zlasti 

ko je postala hrbtenica novega sistema za 
podporo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti 
v slovenski medicini. Nekatere statistične 
podatke o Biomedicini Slovenici prikazujemo 
posebej, tu pa naj le poudarimo, da zbirka nima 
primere v slovenskem prostoru, saj predstavlja 
praktično popolno bibliografsko produkcijo 
slovenske medicine od leta 1976 naprej. Še več, 
na Inštitutu si – kljub finančnim in kadrovskim 
težavam – prizadevamo zbirko izpopolniti tako, 
da bodo v njej vsi članki, objavljeni v izbranih 
najpomembnejših strokovnih revijah od njihovih 
začetkov naprej. 
 

Znanstveno komuniciranje 
 
Medicinska fakulteta in njen Inštitut za 
biomedicinsko informatiko sta v zadnjem 
desetletju intenzivno razvijala tudi računalniško 
in komunikacijsko infrastrukturo, potrebno za 
sodobno znanstveno komuniciranje, ki omogoča 
neposredno računalniško povezavo naših 
strokovnjakov med seboj in s svetom. 
 

 
 
Miniračunalnik Kopa 2500. 



 

 
Začetek tega sega v leto 1979, ko je bila 
vzpostavljena že omenjena online povezava z 
DIMDI s telefonsko linijo na klic s skromno 
hitrostjo prenosa 300 znakov na sekundo. V 
začetku osemdesetih let je sledila povezava do 
računalnikov Republiškega računskega centra in 
kasneje do Računalniškega centra Univerze z 
uporabo zakupljenega voda in pomnoževalnika. 
Leta 1983 je bil nameščen prvi lastni računalnik 
Kopa 2500 in leta 1986 prvi osebni računalnik. 
Leta 1987 je bil nabavljen računalnik 
MicroVAX, kar je omogočilo vzpostavitev 
optične povezave do CMK, pet modemskih linij 
preko telefonskega omrežja Kliničnega centra in 
vstop v slovensko računalniško omrežje DECnet 
leta 1989. 
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Temeljno infrastrukturo je znanstveno 
komuniciranje dobilo leta 1993, ko je Inštitut ob 
pomoči Zavoda za zdravstveno zavarovanje in 
Ministrstva za znanost in tehnologijo (MZT) ter 
ob sodelovanju Kliničnega centra (KC), 
Onkološkega inštituta (OI) in Zavoda RS za 
transfuzijo krvi zgradil optično hrbtenico 
komunikacijskega in informacijskega omrežja 
MF. Od leta 1999 se uporablja optična hrbtenica 
tudi za telefonske povezave. 
 
Omrežje povezuje vse enote MF, v prvih letih 
po vzpostavitvi pa so bili nanj vezani tudi 
Klinični center, Onkološki inštitut in Zavod RS 
za transfuzijo krvi. Hitrosti znotraj omrežja so 
se prilagajale potrebam, od 10 milijonov v prvih 
letih do 400 milijonov znakov na sekundo v 
zadnjih letih. 

 
Univerzitetno omrežje Metulj in slovensko 
akademsko omrežje Arnes sta postavila svoji 
vozlišči v prostorih MF, kar zagotavlja dobro 
povezljivost med naštetimi organizacijami s 
področja medicine in v Internet. Hitrosti fizičnih 
povezav z zunanjimi omrežji je IBMI vseskozi 
prilagajal, od nekaj tisoč znakov na sekundo 
konec osemdesetih let preko paketnega omrežja 
SIPAX.25 in zakupljenih vodov, do 100 
milijonov znakov na sekundo preko optičnih 
vodov leta 2002. 
 

Računovodstvo 
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Prostorski načrt kabelskih povezav KIM MF (iz tehnične 
dokumentacije). 
 
Opisanemu širjenju dejavnosti Inštituta, 
večjemu številu potrebnih aplikacij, povečanim 
potrebam po zanesljivosti, zlasti pa potrebam s 
področja znanstvenega komuniciranja je Inštitut 
sledil tudi s številom in zmogljivostjo osrednjih 



 

strežnikov v komunikacijskem in 
informacijskem omrežju MF. Njihovo število se 
je do leta 1999 povečalo na štiri, zmogljivosti pa 
je Inštitut povečeval z zamenjavo zastarelih 
računalnikov z novimi na nekaj let. Strežniki 
imajo različne operacijske sisteme, kar omogoča 
učinkovito podporo različnim tipom aplikacij. 
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Prostor z omrežno opremo in strežniki. 
 
Za dostop do licenčnih baz podatkov in zaradi 
učinkovitejše uporabe strojnih in programskih 
virov je IBMI leta 1989 obstoječemu 
večuporabniškemu računalniku dodal lokalni 
strežnik. CMK je na računalniško poslovanje 
prešla leta 1990 in kot osrednjo računalniško 
infrastrukturo uporabila večinoma obstoječo 
opremo, IBMI pa je zagotovil ustrezne mrežne 
povezave in zanesljivo delovanje celotnega 
sistema. Že leta 1994 je IBMI v svetovni splet 
postavil domačo stran MF, v naslednjih letih pa 
je na isto infrastrukturo lastne domače strani 
postavila tudi večina inštitutov MF. Ob podpori 

MZT je IBMI leta 1996 namestil dodatni 
računalnik, zlasti za potrebe povečanega 
dostopa do osrednjega spletnega strežnika, 
licenčnih baz podatkov in relacijske podatkovne 
baze Oracle. Nadaljnje povečanje potreb zahteva 
razbremenjevanje obstoječih strežnikov s 
postavitvijo nekaj novih strežnikov. Ta proces 
poteka od leta 1998. 
 
Konec osemdesetih let so bili uporabniki 
omrežja MF večinoma le zaposleni na IBMI, 
redki posamezniki z MF, KC, ZTK in OI ter 
nekaj študentov. Število aktivnih registriranih 
uporabnikov je nato strmo naraščalo, tako da jih 
je bilo konec devetdesetih let že več kot 1000. 
 
Vrednotenje raziskovalne uspešnosti 
 
Kot nova dejavnost Inštituta se je v zadnjem 
času razvilo zagotavljanje informacijske 
infrastrukture za scientometrično vrednotenje 
raziskovalne uspešnosti. Leta 1995 je namreč 
Komisija za ocenjevanje raziskovalnih 
projektov pri Svetu za medicinske vede 
Ministrstva za znanost in tehnologijo predlagala 
Inštitutu, da zagotovi informacijsko podporo, 
potrebno za vrednotenje raziskovalne 
uspešnosti. Inštitut je vabilo sprejel in v 
sodelovanju z omenjeno komisijo razvil Sistem 
za podporo pri vrednotenju raziskovalne 
uspešnosti v medicini. Razvoj sistema je potekal 
v nekaj fazah. Predvsem je bilo treba urediti 
klasifikacijo raziskovalnih kazalcev in pripraviti 
ustrezne računalniške programe. Sistem je 
grajen kot relacijska podatkova zbirka z 
orodjem za upravljanje baz podatkov Oracle. 
Celoten podatkovni korpus je sestavljen iz 
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bibliografske zbirke Biomedicina Slovenica, ki 
je postala hrbtenica sistema, registra 
raziskovalcev Ministrstva za znanost in 
tehnologijo, podatkov iz zbirke Science Citation 
Index (SCI) in podatkov o nebibliometričnih 
kazalcih. Vsak zapis v Biomedicini Slovenici je 
dobil šifro raziskovalnega kazalca iz ustrezne 
klasifikacije, dodani pa so tudi podatki o 
citiranosti vsake publikacije za posamezno leto. 
 
Podatki vključujejo vsa citiranja, čista citiranja 
in delež citiranosti, ki odpade na posameznega 
avtorja (indeks citiranosti). Citiranost se 
ugotavlja iz zbirke SCI na zgoščenkah po 
polavtomatskem postopku, ki se opira na 
ključne podatke: priimek in začetnica imena 
prvega avtorja, leto izida, letnik in stran revije. 
Da bi se izognili napakam pri identifikaciji 
avtorja, smo za vse avtorje posamezne 
publikacije vnesli tudi njihovo šifro iz registra 
raziskovalcev. Sistem se že nekaj let uspešno 
uporablja pri ocenjevanju raziskovalnih 
projektov s področja medicine, primeren pa je 
tudi za rabo v druge namene. 
 
Statistično svetovanje 
 
Pomembno strokovno dejavnost Inštituta 
predstavlja statistično svetovanje in analiza 
podatkov. Skozi naše "roke" so šle stotnije 
magistrandov, doktorandov in drugih 
raziskovalcev v medicini, precej analiz pa 
opravimo tudi za farmacevtsko industrijo. Nekaj 
rezultatov svetovanja je posebej predstavljenih. 
Takšen stik s prakso je za nas pomemben tudi 
zato, ker v reševanju praktičnih problemov 
najdemo ideje za metodološke raziskave, lažje 

pa tudi ocenimo, v katero smer je bolj smiselno 
raziskovati. Žal je naša kadrovska zasedba 
zdaleč premajhna, da bi lahko pokrili vse 
potrebe, a zaenkrat lahko rečemo, da smo 
postavili dobre temelje tej dejavnosti. 
 

Mednarodno povezovanje in 
sodelovanje 

 
Mednarodno sodelovanje Inštituta je vse 
intenzivnejše. Najtesneje sodelujemo z 
Inštitutom za računalniške znanosti v medicini 
Univerze na Dunaju, kar se poleg šestih skupnih 
objav kaže tudi v redni izmenjavi obiskov. Prof. 
Schemper je tako večkrat predaval pri nas in z 
nami sodeloval tudi pri pripravi podiplomskega 
programa iz medicinske statistike, J. Stare pa je 
bil na Dunaju na trimesečnem izpopolnjevanju 
in imel vabljeno predavanje za Avstrijsko 
biometrično zvezo. Leta 2000 pa smo navezali 
tesne stike tudi z oddelkom za analizo slik istega 
inštituta. 
 
Z Univerzo v Virginiji, Charlottesville, 
sodelujemo že vrsto let, kar se formalno kaže 
tudi v slovensko-ameriškem projektu. Prof. 
Harrell z omenjene univerze je imel pri nas že 
vrsto predavanj in dva tečaja. 
 
Intenzivno je tudi sodelovanje s kalifornijsko 
Univerzo v San Diegu (UCSD), kjer je J. Stare 
spomladi leta 2000 predaval kot gostujoči 
profesor. 
 
Redne stike v smislu obiskov in skupnega 
avtorstva imamo še z univerzo v Lancastru 
(Anglija) in inštitutom INSERM v Parizu. 
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Ponovno smo navezali stike tudi z nacionalno 
medicinsko knjižnico ZDA (National Library of 
Medicine) v Bethesdi, kjer je prav v tem času 
Dimitar Hristovski na 6-mesečnem 
podoktorskem izobraževanju. 
 

Kako naprej 
 
Biomedicinska informatika je mlada in hitro 
razvijajoča se znanstvena veja, ki je v veliki 
meri vezana na razvoj računalniške in 
komunikacijske tehnologije. Napovedovanje 
razvoja je zato težko, vsekakor pa na Inštitutu 
želimo še naprej ohranjati visok nivo 
informacijskih storitev, vezanih na podporo 
raziskovalni dejavnosti v medicini. 
 
Pričakovati je, da se bodo tehnološki temelji 
biomedicinske informatike v svetu še nadalje 
razvijali in da se bo še intezivneje uveljavljala 
tudi v raziskovalnem, pedagoškem ter 
strokovnem delu MF, KC in našega zdravstva 
nasploh. Da bo komunikacijsko informacijska 
mreža MF, za katero skrbi IBMI, zagotavljala 
medicinskim strokovnjakom kakovosten dostop 
do domačih informacijskih virov in do virov v 
svetovnem omrežju, bo nujno redno vzdrževanje 
te mreže in njeno prilagajanje novim zahtevam. 
To pa bo terjalo ustrezne materialne in 
kadrovske okrepitve IBMI. 
 
Program scientometričnega vrednotenja 
raziskovalne uspešnosti v slovenski medicini 
spada med ustaljene programe IBMI, je 
primerno razvit v strokovnem in tudi 
raziskovalnem pogledu, zato bo potreben le 

sprotnega prilagajanja novim razmeram in 
potrebam. Če se bodo ohranili sedanji viri 
financiranja tega programa, ni pričakovati 
dodatnih potreb. 
 
Raziskovalni program IBMI na področju 
biostatistike se je v zadnjih letih uveljavil v 
svetu. Kljub mednarodnemu ugledu, ki si ga je 
IBMI pridobil z bazičnim raziskovanjem na tem 
področju, je ostal kadrovsko preslaboten, da bi 
lahko nudil biostatistično podporo medicinskim 
strokovnjakom pri njihovem raziskovalnem 
delu. IBMI namreč nima dovolj kadrov že za 
sedanje potrebe biostatističnega načrtovanja 
raziskav in vrednotenja njenih izidov v okviru 
raziskovalnega dela na MF in KC. Ob tem pa se 
odpirajo še nova področja, kot npr. genetske in 
scientometrične raziskave, ki zahtevajo rabo in 
razvoj specifičnih biostatističnih metod in s tem 
specializirane kadre. Poleg tega pa biostatistiko 
vse bolj potrebuje tudi naša farmacevtska 
industrija. IBMI bo – ob njeni pomoči in pomoči 
KC ter drugih medicinskih raziskovalnih 
institucij pri nas – poskušal zagotoviti 
biostatistično kadrovsko jedro, ki bo povezalo in 
razvijalo medicinsko biostatistiko v Sloveniji. 
 
V zadnjem času je nekoliko zastalo delo na 
uporabniških vmesnikih za dostop do 
Biomedicine Slovenice, pa tudi ponudba 
nekaterih drugih storitev ni takšna, kot bi lahko 
bila. Razlog je predvsem v vse skromnejšem 
financiranju, ki se omejuje predvsem na funkcije 
Inštituta kot centra za bibliografski vnos. 
Takšno gledanje vleče Inštitut nazaj, v 
povprečje, kar dolgoročno ne koristi nikomur. 



 

Proti zastajanju se borimo predvsem z iskanjem 
novih vsebin, ki povezujejo raziskovalno in 
strokovno delo. Pri tem smo zaenkrat uspešni, a 
za biomedicinsko informatiko bi bilo kljub temu 
bolje, da bi imela možnosti za nemoten 
strokovni razvoj. 
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Opisani program nadaljnjega razvoja je seveda 
povezan z dodatnimi sredstvi, ki bodo za ta 
program potrebna. IBMI bo, tako kot doslej, 
poskušal vsaj del sredstev zagotoviti preko 
sofinanciranja prej omenjenih organizacij, ki bi 
s tem postale neposredne uporabnice storitev 
Inštituta. Pri tem pa bo vsekakor ključna 
podpora Medicinske fakultete našemu 
programu. 
 

 
Viri: 
 
1. Adamič Š, Gregorič V, Jakopin P, Klemenčič E. 

Biomedicina Slovenica: slovenski znanstveno-
strokovni informacijski bilten za področje 
biomedicine. Zdrav Vestn 1977; 46:119-20. 

2. Adamič Š. Akcija za vzpostavitev sistema 
biomedicinskih znanstvenih informacij v SFRJ. 
Raziskovalec 1981; 11:209-10. 

3. Gorec S, Jakopin P, Adamič Š. Računalniška 
obdelava podatkov o biomedicinskih knjigah v SR 
Sloveniji. Zdrav Vestn 1978; 47:143-4. 

4. Jakša I. Pogovor s prof. dr. Štefanom Adamičem, 
predstojnikom Inštituta za biomedicinsko 
informatiko. Zdrav Vestn 1984; 53: 630-4. 

5. Hudomalj E. Kim-med: omrežje omrežij v slovenski 
medicini. Inform Med Slov 1994; (Suppl 1): 241-6.  

 

 
 
 
 

 
 
Osebje IBMI v vlogi študentov, ki čakajo na vaje (z leve: Štefan Adamič, Irena Janjić, Jure Dimec, Maja Kunstelj, Gaj 
Vidmar, Rosa Kosmač, Ema Dornik, Emil Hudomalj, Boštjan Jerko in Janez Stare; manjkata Eva Klemenčič in Dimitar 
Hristovski). 
 



 

  

21 

POZDRAVI NAŠIH PRIJATELJEV IZ SLOVENIJE 
 

Od Centra za informatiko v 
biomedicini do Inštituta za 
biomedicinsko informatiko 

 
Uredništvo Zdravstvenega vestnika (Zdrav 
Vestn), osrednje slovenske biomedicinske 
revije, je imelo za svoje poslanstvo ne le 
objavljanje znanstvenih in strokovnih člankov 
ter stanovskih informacij, temveč tudi 
vključenje slovenskih zdravnikov v kroženje 
biomedicinskih strokovno-znanstvenih 
informacij med Slovenijo in svetom, tako po 
eferentni kot po aferentni progi1. Ta dejavnost 
se je do takrat pretežno imenovala INDOK 
(informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijska 
dejavnost). S pojavom računalnikov, ki so 
omogočali avtomatizacijo, se je ta dejavnost 
preimenovala v informatiko (informacije + 
avtomatika), kar naj bi obsegalo obdelavo 
kvalitativnih in kvantitativnih informacij. 
Medicinska fakulteta v Ljubljani je maja 1971 
ob sodelovanju Slovenskega zdravniškega 
društva ter Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti pa tudi ob podpori Biotehnične 
fakultete v Ljubljani ter Republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo ustanovila 
Center za informatiko v biomedicini (CIBM) 
kot svojo delovno enoto2. Prvi dve leti ga je 
vodil predsednik sveta CIBM prof. dr. Miroslav 
Kališnik, dr. med. 
 
CIBM je takrat pričel sistematično 
dokumentirati strokovno-znanstvene dokumente, 
izbrane po geolingvističnem načelu, ki so bili 

bodisi objavljeni v Sloveniji, bodisi so v 
Sloveniji delovali njihovi avtorji. Prva 
dokumentalistka je postala takrat mlada 
zdravnica mag. Eva Klemenčič, dr. med. Ta 
sekundarna dokumentacija je bila redno 
objavljana v Zdravstvenem vestniku, bodisi v 
obliki analitičnih dokumentacijskih kartic 
(1970-1981), bodisi v rubriki iz CIBM ali iz 
IBMI (1972-1988), letno kazalo Zdrav Vestn pa 
je prikazovalo razen prispevkov, objavljenih v 
sami reviji, tudi vse strokovno-znanstvene 
publikacije in znanstvene polpublikacije s 
slovenskega geolingvističnega področja kot 
Slovenske biomedicinske informacije (1972-
1976). Biomedicina Slovenica (1977-) je torej 
nadaljevanje te dejavnosti na bolj 
izpopolnjenem nivoju. 
 
Pri tem delu je sproti nastajal angleško-
slovenski geslovnik na osnovi terminov v 
tezavru MESH (Medical Subject Headings), ki 
izhaja iz knjižnice National Library of Medicine 
v ZDA. Občasne objave iz CMK (Centralne 
Medicinske Knjižnice) so postale že prej redna 
rubrika Zdrav Vestn (1967-1977). S tem je bil 
vzpostavljen slovenski sistem strokovno-
znanstvenih informacij s svojo eferentno in 
aferentno progo, iz Slovenije v svet in iz sveta v 
Slovenijo, CIBM oziroma kasnejši IBMI ter 
CMK pa sta predstavljala njegovi jedri3. 
 
V letu 1972 so se pridružili delavcem CIBM 
doc. dr. Štefan Stražiščar, dr. med., Barbara 
Škrbinc, administratorka, Marija Kovač, 
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dr. stom., in asist. mag. Majda Sušec-Michieli, 
univ. dipl. biol. 
 
CIBM je delal spočetka v zasilnih prostorih v 
domu slovenskih zdravnikov, nato se je večkrat 
selil po raznih lokacijah v mestu in v Kliničnem 
centru. Skromna finančna sredstva, ki so 
omogočala osnovno dejavnost, je dobival od 
Ministrstva za znanost in tehnologijo. 
 
Junija 1973 je Pedagoško-znanstveni svet 
Medicinske fakultete ustanovil Inštitut za 
biomedicinsko informatiko (IBMI) z nalogo, da 
združuje dotedanje naloge na področju 
dokumentalistike z nalogami na področju 
statistike in računalništva. IBMI naj bi opravljal 
razen strokovnih tudi pedagoške in znanstvene 
naloge. Februrja 1974 je bil prof. dr. Bojan Pirc, 
dr. med., izvoljen za učitelja statistike in za v. d. 
predstojnika IBMI4, ki ga je vodil eno leto, t.j. 
do izvolitve prof. dr. Štefana Adamiča, 

dr. vet. med., za v. d. predstojnika IBMI5. Takrat 
se je začel IBMI uspešno razvijati. 
 
Prof. dr. Miroslav Kališnik 
 
 
Viri: 
 
1. Urednik. Informatika v biomedicini. Zdrav Vestn 

1970; 39: 41-3. 
2. Stražiščar Š. Center za informatiko je pričel z delom. 

Zdrav Vestn 1972; 41: 143-3. 
3. Adamič Š, Gorec S, Kališnik M, Spanring J, 

Stražiščar Š, Sušec-Michieli M. Informatika v 
biomedicini. Knjižn Zdrav Vestn 1975, 3. zvezek. 

4. Jakša I. Razgovor uredništva Zdravstvenega vestnika 
s prof.dr. Bojanom Pircem, izvedencem SZO in v.d. 
predstojnika inštituta za biomedicinsko informatiko 
v.n. medicinske fakultete univerze v Ljubljani. Zdrav 
Vestn 1974;43:457-9. 

5. Arhiv IBMI. 
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Sodelovanje Kliničnega centra z IBMI 
 
Klinični center (KC) je – kot vodilna slovenska 
raziskovalna ustanova zlasti na področju 
klinične medicine – za opravljanje nekaterih 
nalog, ki mu jih nalagajo predpisi o raziskovalni 
dejavnosti, pooblastil IBMI. Poleg informiranja 
raziskovalcev o novostih v svetovni literaturi, ki 
ga  IBMI zagotavlja KC že zadnjih 20 let, IBMI 
vodi bibliografijo raziskovalcev KC v skladu z 
ustreznimi predpisi v nacionalni medicinski 
bibliografski bazi Biomedicina Slovenica (BS) 
in v sistemu COBISS. Iz BS pripravlja redne 
letne bibliografije KC, najprej v tiskani, zadnja 
leta pa v elektronski obliki, ki jo KC objavlja na 
svoji spletni strani. Po potrebi pripravlja tudi 
bibliografije enot in posameznih raziskovalcev 
KC. 
 
KC je sodeloval pri vzpostavitvi računalniške 
učilnice na IBMI, pri oblikovanju 
izobraževalnega tima MF in KC ter 
organiziranju  rednih  izobraževalnih  tečajev  iz 

računalništva, skozi katere je šlo več tisoč 
delavcev KC (nekateri po večkrat). Ti tečaji so 
bili ključni za naglo računalniško 
opismenjevanje delavcev KC in MF, ki ga je 
terjal nastop osebnih računalnikov. 
 
KC je tudi podprl IBMI pri izgradnji 
komunikacijskega omreža MF, ki z optičnimi 
kabli povezuje KC in MF z informacijskimi viri 
na MF, in strokovnjakom omenjenih institucij 
omogočil vstop v svetovno informacijsko 
omrežje. 
 
Sistem za podporo pri ocenjevanju raziskovalne 
uspešnosti, ki ga je razvil IBMI, je pomemben 
tudi za KC, saj omogoča informiranje o 
citiranosti posameznih raziskovalcev in njihovih 
skupin ter o drugih relevantnih bibliometričnih 
kazalcih. Omenjene informacije so opora KC pri 
različnih odločanjih, kjer je raziskovalna 
uspešnost pomembna. 
 
Prof. dr. Primož Rode 
generalni direktor KC 
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Podpora IBMI pri ocenjevanju 
raziskovalne uspešnosti 

 
Vsako leto Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport (MŠZŠ) objavi razpis za financiranje 
raziskovalnih projektov na področju 
biomedicine. Odziv je velik, kar je dobro, saj to 
kaže na živahnost raziskovalnega dela na tem 
področju. Vendar pa po drugi strani sredstva, ki 
jih za svoje raziskave zahtevajo raziskovalci, 
daleč (včasih tudi za faktor 5) presegajo 
sredstva, ki so v ta namen na razpolago. 
Znanstveno raziskovalni svet za medicino pri 
MŠZŠ je tako prisiljen opraviti nehvaležno 
nalogo selekcije, ko je treba željena, oziroma 
predlagana sredstva, zmanjšati, del prispelih 
vlog pa tudi zavrniti. Osnovno načelo, ki mora 
biti pri tej izbiri upoštevano, je sicer jasno in 
opredeljeno ne le v besedilih samih razpisov, 
ampak tudi v vseh pomembnih dokumentih 
znanstvene politike v državi: denar 
davkoplačevalcev je treba porabiti za 
financiranje najboljših in za to državo 
najkoristnejših projektov. Prenesti to teoretično 
načelo v prakso in ga uporabiti pri razdelitvi 
dokaj pičlih sredstev med kakih petdeset do sto 
projektov, kolikor se jih ponavadi prijavi na 
posamezen razpis, pa ni lahka naloga. V okviru 
Znanstveno raziskovalnega sveta za medicino 
zato že ves čas njegovega obstoja deluje 
Komisija za ocenjevanje projektnih skupin, ki se 
ukvarja prav z reševanjem tega problema in ki 
predlaga omenjenemu Svetu razdelitev sredstev 
med prijavljene projekte. Izdelava takega 
predloga zahteva seveda podrobno analizo 

prispelih vlog, del katere je tudi ugotavljanje 
usposobljenosti vodje in članov raziskovalne 
skupine za izvedbo predlagane raziskave. V 
nekaterih, predvsem velikih in znanstveno bolj 
razvitih državah, opravi to nalogo recenzentski 
sistem. Žal se je v našem okolju ta sistem 
izkazal kot neustrezen, ali vsaj nezadosten, o 
čemer smo že pisali1,2, zato je pri ocenjevanju 
velik poudarek na vrednotenju minulega dela po 
načelu, da bo raziskovalec, ki se je izkazal v 
svojem dosedanjem delu, to delo dobro opravljal 
tudi v času izvajanja predlaganega programa. 
Čeravno ima tudi ta pristop svoje šibke plati, se 
je v naši dolgoletni praksi vendarle izkazal kot 
pravilen in predvsem kot edini zares uporaben. 
Seveda pa je tudi ugotavljanje pretekle 
raziskovalne uspešnosti zahtevno in odgovorno 
delo in Komisija za ocenjevanje projektnih 
skupin ga nikakor ne bi mogla opraviti brez 
pomoči ekspertov z Inštituta za biomedicinsko 
informatiko (IBMI). 
 
Ko govorimo o sodelovanju te komisije z IBMI, 
je treba posebej omeniti prispevek prof. dr. 
Štefana Adamiča. Prof. dr. Adamič in sodelavci 
na IBMI so vzpostavili zbirko znanstvenih in 
strokovnih publikacij vseh raziskovalcev na 
področju medicine (Biomedicina Slovenica), ki 
je temeljna podatkovna baza za oceno 
publicistične uspešnosti raziskovalnih skupin. 
Prof. dr. Adamič je bil ključna oseba pri izdelavi 
sistema ocenjevanja3, ki deluje od l. 1995 dalje 
in ki je vnesel na področje vrednotenja 
znanstvenih dosežkov biomedicinskih 
projektnih skupin veliko mero preglednosti in s 
tem tudi objektivnosti. Ta sistem je Komisiji 
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močno olajšal delo in je služil za zgled tudi vrsti 
podobnih sistemov, ki so jih pozneje pri nas 
poskušali izdelati na drugih področjih. Velika 
prednost sistema je, da se podatki, ki se 
uporabijo pri rangiranju, zberejo prek 
sodelovanja z vodjo projekta, kar močno 
zmanjšuje možnost napak in nesporazumov, ki 
so pri takih ocenah sicer vedno prisotni. 
Možnost napak dodatno zmanjšuje strojna 
obdelava podatkov z uporabo programa, ki ga je 
izdelal asist. dr. Mitko Hristovski. Štiri ocene, ki 
so pri ocenjevanju projektnih skupin vključene v 
njihovo rangiranje, so izbrane po standardih 
odličnosti znanstveno razvitih držav. Ti so sicer 
prilagojeni našim razmeram, a vendarle dajejo 
prednost nastopanju v mednarodnem prostoru 
in, prek upoštevanja citiranosti, tudi mednarodni 
odmevnosti teh nastopov. 
 
Kot vsak sistem, tudi omenjeni ni idealen. Da bi 
ga izpopolnila, Komisija za ocenjevanje 
projektnih skupin zbira pripombe, jih skupaj z 

eksperti z IBMI obravnava, in jih – če so 
umestne – tudi upošteva. Vsekakor si danes dela 
te komisije, brez ocen, ki jih posreduje IBMI, 
praktično ni mogoče predstavljati. 
 
Prof. dr. Zoran Grubič 
Predsednik Komisije za ocenjevanje 
projektnih skupin za področje medicine 
 
Prof. dr. Janez Sketelj 
Predsednik Znanstveno raziskovalnega 
sveta za medicino 
 
Viri: 
 
1. Grubič, Z. "Čist" recenzentski sistem v naših 

razmerah ni uporaben. Delo – Znanost 3.12.1997: 10. 
2. Grubič, Z. Denar za biomedicinske raziskave. 

Raziskovalec 1998; XXVII (5): 50-53. 
3. Adamič, Š. Ocenjevanje raziskovalne uspešnosti v 

medicini. Zdrav vestn 1998; 67 (4): 245-6. 
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Slovensko društvo za medicinsko 
informatiko in IBMI 

 
Obletnica Inštituta za biomedicinsko informatiko 
Medicinske fakultete v Ljubljani (IBMI) je prav 
gotovo priložnost, da se spomnimo vloge tega 
inštituta in vloge njegovih sodelavcev pri ustvarjanju 
širše družbene ter strokovne organiziranosti na 
področju medicinske informatike. 
 

Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja so se 
nekateri strokovnjaki in vodilni ljudje v slovenskem 
zdravstvu že zavedali pomena hitro razvijajočega se 
področja zdravstvene in medicinske informatike, za 
katerega je v tem času veljalo, da se razvija 
neenakomerno in nepregledno. Med tistimi, ki so v 
okviru svojega strokovnega poslanstva čutili potrebo 
po večji strokovni organiziranosti na tem področju, 
je bil vsekakor tudi prof. dr. Štefan Adamič, takratni 
predstojnik IBMI, ki je s kopico somišljenikov začel 
uresničevati zamisel o ustanovitvi strokovnega 
društva za medicinsko informatiko. Zamisel je 
doživela svojo uresničitev 10. oktobra leta 1988, ko 
je bilo ustanovljeno Slovensko društvo za 
medicinsko informatiko (SDMI), kot nevladna 
prostovoljna strokovna organizacija s sedežem na 
IBMI in s prvim predsednikom, prof. dr. Adamičem. 
Naloge društva so bile: organizacija strokovnih 
srečanj, sodelovanje z organizacijami in 
institucijami, ki so se strokovno in znanstveno 
ukvarjale z medicinsko informatiko, sodelovanje v 
mednarodnih strokovnih organizacijah, uveljavljanje 
etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju 
društva ter aktivnosti v zvezi z izdajanjem lastne 
strokovne revije Informatica Medica Slovenica. 
 

S temi nalogami in dejavnostjo je SDMI postalo 
razpoznavno v Sloveniji in širše. Danes šteje društvo 
že preko 300 članov in je redni član Mednarodne 

zveze medicinskih informatikov in član Evropske 
federacije medicinske informatike. Zamisli, ki jih je 
zasnoval prof. dr. Adamič, so dobile kasneje tudi 
pomembno mednarodno priznanje, saj je bila SDMI 
kot prvemu članu izven Evropske unije zaupana 
organizacija kongresa medicinske informatike – MIE 
(Medical Informatics Europe) v Ljubljani leta 1999. 
 

Ne glede na ožje strokovno delo na področju 
podatkov in informacij, pomembnih za pedagoško in 
raziskovalno delo na MF, je IBMI tudi potem, ko je 
prof. dr. Adamič zapustil mesto predstojnika in 
predsednika društva, ostal tesno povezan s SDMI, 
prof. dr. Adamič pa je tudi častni član SDMI. 
Sodelavci inštituta prispevajo svoje bogato 
strokovno znanje in izkušnje s svojega ožjega 
strokovnega torišča, ki zadeva zlasti znanstveno 
informiranje, metodološke pristope kvantitavnega 
proučevanja pojavov in osnove informacijskih 
sistemov, poleg tega pa so tvorni člani pri 
načrtovanju in izvedbi organizacije strokovnih 
konferenc in drugih društvenih aktivnosti. 
 

Vsekakor so sodelavci IBMI z dosedanjim delom v 
okviru SDMI dokazali, da se zavedajo svojega 
širšega poslanstva pri širjenju informacijske kulture 
na Slovenskem. Pri teh nalogah jim želimo še veliko 
uspeha in nadaljnjega plodnega sodelovanja z 
drugimi strokovnjaki s širšega področja medicinske 
informatike 
 

Dr. Marjan Premik 
dolgoletni predsednik SDMI 
 

Franc Košir 
direktor ZZZS, častni član SDMI 
 

sopobudnika ustanovitve SDMI 
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Sodelovanje med Zdravniškim 
vestnikom in IBMI 

 
Sodelovanje med Zdravniškim vestnikom (ZV), 
glasilom Slovenskega zdravniškega društva, in 
Inštitutom za biomedicinsko informatiko 
Medicinske fakultete (IBMI), ki skrbi za 
znanstveno informiranje v celotni slovenski 
biomedicini, je bilo že od ustanovitve inštituta 
zelo intenzivno in uspešno. To je zelo 
pomembno, saj so njuni programi 
komplementarni elementi sistema znanstvenega 
in strokovnega informiranja v slovenski 
medicini. 
 
Na začetku delovanja IBMI, ko ta še ni imel 
pogojev za gradnjo računalniške bibliografske 
baze Biomedicina Slovenica, je ZV objavljal 
analitične kartice, ki jih je pripravljal IBMI. 
Poleg tega IBMI redno opremlja članke v ZV z 
deskriptorji, dokler so to zahtevali financerji, pa 
jih je opremljal tudi z vrstilci UDK. Uredništvo 
ZV redno posreduje inštitutu posamezne zvezke 
revije v vsebinsko obdelavo in vključevanje v 
bazo Biomedicina Slovenica. Ko se je na 
začetku IBMI trudil uveljaviti med slovenskim 
zdravništvom, je ZV pogosto opozarjal na 
njegovo delo v rubriki "Iz IBMI". Pozneje je 
uredništvo to rubriko sicer opustilo, še vedno pa 
sodelavci IBMI prav prek ZV obveščajo o 
svojem delu in opozarjajo na probleme 
medicinskega znanstvenega informiranja pri nas 

in v svetu. V sodelovanju z drugimi domačimi 
revijami sta IBMI in ZV reševala tudi vprašanja 
kot je npr. uvajanje mednarodnih norm pri 
citiranju literature skladno z Vancouverskim 
dogovorom, ocenjevanje odmevnosti ZV in 
drugih naših medicinskih revij ter podobno. To 
je razvidno iz objav omenjene problematike v 
ZV. 
 
Prof. dr. Jože Drinovec  
glavni urednik 
 
Prof. dr. Martin Janko 
odgovorni urednik 
 
Viri: 
 
1. Adamič Š. Medicinska informatika, nova veja 

sodobne medicine. Zdrav Vestn 1988; 57: 349-9. 
2. Adamič Š. Citiranje kot mera kakovosti znanstvene 

publikacije; njen doseg in omejitve. Zdrav Vestn 
1993; 62: 67-77. 

3. Adamič Š, Rožić-Hristovski A, Hristovski D, Dimec 
J. Sistem za podporo pri ocenjevanju uspešnosti 
raziskovalnega in razvojnega dela v slovenski 
medicini. Zdrav Vestn 1996; 65: 385-7 

4. Adamič Š, Dimec J, Hristovski D, Rožić-Hristovski 
A. Poskus ocene raziskovalne uspešnosti na 
medicinski fakulteti. Zdrav Vestn 1997; 66: 659-61. 

5. Adamič Š. Ocenjevanje raziskovalne uspešnosti v 
medicini. Zdrav Vestn 1998; 67: 245-6. 

6. Adamič Š, Hristovski D, Rožić-Hristovski A, Dimec 
J. Citiranost biomedicinskih revij, ki izhajajo v 
Sloveniji. Zdrav Vestn 1999; 68: 255-8. 

7. Adamič Š, Dornik E. Citiranost medicinskih avtorjev 
v dveh verzijah SCI. Zdrav Vestn 2001; 70: 233-4 
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Inštitut za biomedicinsko informatiko 
in Medicinski razgledi 

 
Govoriti o Medicinskih razgledih in Inštitutu za 
biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete 
v Ljubljani je tako, kot govoriti o levi in desni 
roki enega in edinega organizma. Pri urejanju 
vsake strokovne revije je nujno potrebno 
sodelovanje ustreznega tima strokovnjakov, ki 
urednikom pripravijo tisti del, ki se ne tiče 
neposredno recenziranja in strokovnega 
popravljanja člankov. Informacijska podpora, še 
zlasti pa ustrezno indeksiranje in vključevanje v 
bibliografske baze doma in po svetu je bilo, je in 
bo vedno bolj pomembno, zlasti v modernem 
internetno prepredenem svetu. Medicinski 
razgledi so lahko zadovoljni in hvaležni 
Inštitutu za biomedicinsko informatiko za vso 
podporo, opravljeno delo, nasvete in pomoč pri 

urejanju revije, za njihovo skrb slovensko 
medicinsko besedo uvrščati v ocean sorodnih, 
obratno pa mladostna zagnanost urednikov 
Medicinskih razgledov razbija inštitutu občutek 
staranja in preteklega časa. 
 
Veliko sodelavcev inštituta osebno poznam že 
mnoga leta, vse od začetkov, ko se je inštitut 
pričel organizacijsko krepiti in širiti in lahko 
rečem, da niso samo pomagali urednikom 
Medicinskih razgledov kot ljudem, ampak so 
pustili pečat občutka za informatiko tudi na njih 
kot zdravnikih in zobozdravnikih. Inštitutu za 
biomedicinsko informatiko čestitam ob 
njegovem jubileju in mu želim veliko poleta v 
prihodnjih letih. 
 
Prof. dr. Borut Geršak, dr. med. 
 



 

POZDRAVI NAŠIH PRIJATELJEV IZ TUJINE 
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Michael Schemper, Ph.D. 
Professor of Clinical Biostatistics 

Department of Medical Computer Sciences, 
Vienna University, Vienna, Austria 

 

 
 
Happy birthday! 
 
It is a great pleasure for me to congratulate Prof. 
Janez Stare and his team at the occasion of the 25th 
anniversary of the Institute of Biomedical 
Informatics (IBMI) of Ljubljana University. Over 
many centuries there have been close and friendly 
relations between Vienna and Ljubljana and again it 
is a spirit of mutual appreciation and friendship, 
which characterizes interactions between our 
departments.  
 
On the IBMI homepage it concisely says that 'our 
primary aim is to provide and analyse information 
relevant for scientific research'. It is evident that the 
importance of this task is continuously increasing – 
in all major institutions devoted to biomedical 
research. 
 
IBMI has provided excellent service to biomedical 
research in Slovenia over a quarter of a century and I 
am convinced that it will adequately react to future 
challenges. On the international stage the department 
has organised several scientific meetings and events, 
which are in very good remembrance by those who 
attended. 
 
For the years to come, I personally wish Prof. Janez 
Stare and his team every further scientific success 
and an increase in resources to meet the increasing 
demands in the fields IBMI is supposed to cover for 
Slovenia. 
 
I do not have to wish, I know that intense 
cooperation and friendship will continue. 

 



 

 
Since 1994 I have been collaborating with 
Professor Janez Stare on the problem of 
accurately quantifying the predictive ability of a 
regression model in survival time studies. Our 
initial collaboration took place over the internet 
with frequent email discussions until my first 
visit to Ljubljana in the summer of 1995. That 
first, very successful, rewarding and exciting 
visit was followed by many more. In fact there 
has only been one full year since in which I 
have not visited Ljubljana. Correspondingly, 
Professor Stare has visited France where I have 
been working, and San Diego, U.S.A. in the 
Department of Mathematics at the University of 
California (UCSD). In 2000 Professor Stare 
came to UCSD as a teaching visitor. 
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Several publications have resulted from this 
collaboration the most recent being an article in 
the leading journal in the field, Statistics in 
Medicine. This article treats the problem of 
including random effects in regression models 
and the influence that this has on prediction. 
Before this article it was widely believed that 
the inclusion of random terms in a regression 
model would enhance predictability but, in fact, 
as shown in the article, predictability is 
worsened, even when the true mechanism 
generating the observations is of exactly the 
chosen form. Our work continues in this field 
and, at the time of writing, we are in the process 
of submitting further developments of these 
ideas enabling us to answer the question of just 
how good any model is. 

During my visits to the department in Ljubljana 
I also came in touch with other research 
activities, and I was particularly impressed by 
innovatory computer approaches to efficiently 
scan ever increasing bibliographical data bases. 
I am hopeful that the group in Ljubljana will be 
able to expand sufficiently to maintain their 
strong presence in these areas, such an 
expansion becoming, in my view, necessary in 
the light of the international explosion of 
interest in biomathematics, medical informatics 
and computationally intensive techniques used 
to make discoveries from exponentially large 
data sets such as those now encountered in 
genetics research.  
 
 
 

 
 

John O’Quigley, Ph.D. 
Professor of Mathematics and Statistics 

University of California San Diego, USA 
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Frank E. Harrell Jr., Ph.D. 
Professor of Biostatistics and Statistics 

Chief, Division of Biostatistics  
and Epidemiology 

Department of Health Evaluation Sciences 
University of Virginia School of Medicine, USA 
 

 
 
 
 
 
 
 
Being associated with the Department of 
Medical Informatics for the past five years has 
been a privilege. Besides seeing the important 
work the Department has done and is doing in 
statistical methodology research, biostatistical 
consulting, teaching, and information 
technology, I have gained professionally and 
intellectually from collaboration with the 
Department's faculty. And more, I have come to 
know, thanks to amazing hospitality from all, 
one of the most beautiful countries in the world, 
and have come to love the warmth, intelligence, 
charm, and enjoyment of life of the Slovene 
people. 
 
I wish the Department continued success and 
very much look forward to continued 
methodologic developments in survival analysis 
and other areas of statistical modeling. It will be 
my great pleasure to be a colleague for the years 
to come. 
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Donald A. B. Lindberg, M. D. 
Director 

U.S. National Library of Medicine 
 

Congratulations from the U.S. National 
Library of Medicine 

 
Congratulations to the Institute of Biomedical 
Informatics of the Faculty of Medicine, 
University of Ljubljana, on the occasion of the 
25th anniversary of both the Institute and 
Biomedicina Slovenica, the National 
Biomedical Bibliographic Database. We at the 
U. S. National Library of Medicine honor these 
achievements. 
 
The observation of a quarter century may not be 
noteworthy in some fields, but for a biomedical 
informatics institute and a biomedical 
bibliographic database these 25th anniversaries 
are evidence that you were truly pioneers! We 
have recently observed noteworthy milestones 
of our own – 10 million records in MEDLINE 
and its operation for 30 years – so we 
understand the pride that you take in your 
accomplishments. We are also pleased to note 
that our Medical Subject Headings plays a role 
in your database. 
 
Our networked world allows us all to rapidly 
share biomedical knowledge as it is developed 
in the laboratory. Your institution and your 
database are important pieces of the global 
mosaic of health-science information. 
Congratulations and best wishes on this historic 
occasion. 
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IZ DELA IBMI 
 

Razvoj Biomedicine Slovenice in 
analiza podatkov: BS/OLAP 

 

Programska in strojna oprema, ki smo jo v 
preteklih desetletjih uporabljali pri gradnji zbirke 
Biomedicina Slovenica (BS), je zanimiv prikaz 
razvoja računalništva in tekstovnih zbirk pri nas. 
Konec 70-ih je vnos potekal z luknjači, 
verificirnimi stroji in kartičnim terminalom, zbirka 
pa je nastajala s pomočjo lastne programske 
opreme. Do sredine 80-ih smo podatke vnašali in 
popravljali najprej s pomočjo teleprinterske in 
zaslonske terminalske povezave na Računalniški 
center Univerze (RCU), potem pa z lastnimi 
programi lokalno na miniračunalniku Kopa 2500, 
na predhodniku osebnega računalnika Atariju 
(program Steve), spet z lastnimi programi na 
microVAX-u in s programom dBASE na prvih 
PC-jih. 
 

 
 

Doc. dr. Primož Jakopin je s svojimi programi poldrugo 
desetletje vplival na razvoj Biomedicine Slovenice. 
 

Ves ta čas je zbirka nastajala na RCU s 
programsko opremo IBIS. V drugi polovici 80-ih 
smo ob vnosu podatkov prevzeli tudi gradnjo 
zbirke. Na osnovi programske opreme ISIS 
(UNESCO) smo razvili aplikacijo, uporabno na 
PC-jih in VAX-ih, ki so jo sčasoma uporabljali 
tudi drugi medicinski informacijski centri v tedanji 
Jugoslaviji. V prvi polovici 90-ih smo končno 
prešli na relacijski model zbirke z lastno 
aplikacijo, razvito s programsko opremo Oracle. 
 

Od samega začetka do konca 80-ih smo zbirko 
uporabljali za tiskanje sekundarne publikacije in 
izdelavo bibliografij. Z zbirko na ISIS-u in 
krajšima obdobjema, ko je bila zbirka na voljo 
tudi na programih TRIP (RCU) in ATLASS 
(IZUM), se je začela njena javna dostopnost. 
Zbirka je danes na voljo z iskalnikom na spletnih 
straneh IBMI (http://www.mf.uni-lj.si/ibmi/). 
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Naraščanje števila zapisov v BS z letnico izida 
publikacije. 
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K razvoju novih orodij so zlasti v zadnjih letih 
prispevale tudi druge okoliščine. Naraščalo je 
število publikacij in količina letno vnešenih 
podatkov, uporaba BS se s projektom merjenja 
uspešnosti raziskovalnega dela dodatno povečuje, 
pojavljajo se vprašanja o medsebojni povezanosti 
shranjenih podatkov. 

 
Najpogostejši tipi dokumentov v BS. 
 
Na povečane zahteve se lahko učinkovito 
odzovemo z ustrezno rabo novih tehnologij, kot so 
npr. sistemi OLAP (Online Analytical 
Processing). Ti omogočajo hitro pregledovanje 
zbirnih in hierarhičnih podatkov, npr. števila 
prodanih izdelkov po mestih in državah glede na 
mesece in leta. Takšni sistemi so bili razviti za 
potrebe vodstev in analitikov podjetij, in sicer za 
podatke o prodaji, financah, zalogah ipd., v 
literaturi pa še nismo zasledili uporabe na 
bibliografskih podatkih. 

IBMI je razvil metodologijo, ki omogoča 
izgradnjo večdimenzionalne baze iz bibliografske 
baze, ter prototip BS/OLAP, ki vključuje del 
podatkov BS. Z njim je mogoče interaktivno 
prikazovati zbirne podatke o številu objav in 
citatov po raziskovalnih organizacijah in oddelkih, 
letu objave, letu citiranja publikacije, tipologiji, 
državi izdaje in številu avtorjev ter poljubni 
kombinaciji navedenega. 
 
V prihodnosti želimo zgraditi sistem BS/OLAP, ki 
bo vključeval vse ključne podatke BS. Z njim 
želimo ugotavljati časovne in druge odvisnosti 
podatkov ter jih primerjati s podatki za sorodne 
bibliografske baze podatkov iz literature. V ta 
namen bomo za zastavljene hipoteze (i)zbrali 
relevantne podatke s sistemom BS/OLAP, jih po 
potrebi opremili še z drugimi podatki in jih nato 
statistično analizirali. Med drugim nas zanimajo 
časovni poteki citiranosti po letih citiranja in 
odvisnost števila avtorjev in sodelujočih inštitucij 
od citiranosti publikacij. Sistem BS/OLAP bo 
služil tudi za pripravo rednih poročil in kot 
pripomoček za izboljšanje kakovosti baze BS. 
 
Orodja OLAP so namenjena zlasti interaktivni 
uporabi, tu pa navajamo nekaj prikazov, ki so bili 
pridobljeni s prototipom. Podatki o organizacijah 
avtorjev so povzeti po podatkih Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport. Tuji avtorji in avtorji, za 
katere nimamo podatka o organizaciji, 
predstavljajo posebno organizacijo. Obravnavani 
so podatki za obdobje 1986 do 2000. 
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Del uporabniškega vmesnika za vnos in popravljanje zapisov v zbirki Biomedicina Slovenica (izdelan s programskim orodjem 
Oracle Forms), ki je povezan z modulom za avtomatski prenos zapisov v sistem COBISS. 
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Število znanstvenih člankov (temna črta) in število njihovih citatov (svetla) ter čistih citatov (črtkana). Število člankov je 
precej konstantno, število citatov in čistih citatov pa najprej narašča, nato pa se zaradi zamika pri citiranju člankov znižuje. 
S podrobnejšo analizo podatkov lahko odgovorimo na vprašanja, ali delež izbranih člankov upada v primerjavi z vsemi v BS, 
ali je število citatov podobno kot v primerljivih bazah podatkov ipd. 
 

 

Število znanstvenih člankov po številu avtorjev. Opazimo, da število člankov upada s številom avtorjev, število citatov pa 
doseže višek pri člankih s tremi avtorji, nato pa se število citatov kljub majhnemu številu člankov znova povzpne pri kategoriji 
osem in več avtorjev. Ena od nalog za prihodnost je primerjava teh podatkov z drugimi bazami podatkov in med panogami v 
medicini. 
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Število znanstvenih člankov po številu sodelujočih organizacij. Opazimo, da se število člankov, ki so rezultat dela enega 
avtorja, več avtorjev z iste inštitucije ali dveh inštitucij, razlikuje precej manj kot podatek o njihovi citiranosti, ki doseže 
največjo vrednost pri dveh inštitucijah. 
 

 

Število čistih citatov po letih glede na leto objave. Ob grafu se zastavljajo vprašanja, ali se zamiki pri citiranosti spreminjajo 
glede na leta objave, ali so poteki citiranosti podobni potekom, znanim iz literature, ali se citiranost glede na število 
publikacij v BS povečuje ipd. 
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Vrednotenje raziskovalnega dela 
 

Primer izpisa analize citiranosti (zbirni podatki o citiranem avtorju in dva izseka iz podrobnega izpisa o citiranih člankih). 
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Odkrivanje zakonitosti iz biomedicinskih podatkovnih zbirk 
 
Na IBMI razvijamo interaktivni sistem za podporo odkrivanju medicinskega znanja, ki temelji na iskanju novih povezav med 
pojmi. Sistem zajema podatke iz bibliografske zbirke Medline in zbirke poenotene medicinske terminologije UMLS. Iskanje 
še neobjavljenih, a potencialno smiselnih povezav, poteka na podlagi asociacijskih pravil. Zmožnost sistema, da predvidi 
prihodnja odkritja, smo preskusili tako, da smo zbirko Medline razdelili v starejši in novejši segment glede na datum objave 
publikacije, nato pa smo izračunali, koliko povezav pojmov, ki jih je sistem poiskal na podlagi starejšega segmenta, je najti 
med znanimi povezavami v novejšem segmentu. Dobljeni delež je statistično značilno večji od naključnega predvidevanja, 
kar priča o obetavnosti našega pristopa. Potrebne so še mnoge izboljšave, predvsem glede omejevanja števila potencialnih 
odkritij. Sistem, ki ima tronivojsko arhitekturo, je preizkusno dostopen na spletni strani http://www.mf.uni-lj.si/bitola/. 
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Raziskave na področju biostatistike 
 

 

Slika prikazuje krivulje preživetja bolnikov, ki so 
preživeli miokardni infarkt, in sicer po kvartilih starosti. 
Posebnost takšnih podatkov so okrnjena opazovanja, kar 
pomeni, da do končnega dogodka v času analize podatkov 
še ni prišlo. V študiji miokarnega infarkta je bilo takšnih 
več kot 50%. Časi opazovanja so zelo različni, številke 
pod krivuljami povedo, koliko bolnikov je bilo v 
določenem času še opazovanih. 
 
Zaradi krnitev ne moremo uporabiti standardnih 
statističnih metod (niti povprečja ni mogoče izračunati!), 
marveč so potrebne specifične metode, ki jih skupno 
imenujemo analiza preživetja (survival analysis) ali tudi 
analiza zgodovine dogodkov (event history analysis). V 
zvezi z metodami analize preživetja se pri nas ukvarjamo 
z naslednjimi teoretičnimi vprašanji: 
• Kakšna je napovedna vrednost regresijskih modelov 

v analizi preživetja, torej definicija in ocena indeksa 
napovedne moči? 

• Kako lahko ocenimo regresijske koeficiente (in s tem 
relativna tveganja), ki se spreminjajo v času? 

• Kako lahko ocenimo prileganje modelov, ki 
vključujejo krhkosti (frailties)? 

• Kakšne so prednosti uporabe modelov relativnega 
preživetja? 

• Ali so linearni modeli v analizi preživetja ustrezna 
alternativa Coxovemu modelu? 

 
Za podrobnosti tu ni prostora, zato navajamo le 
najpomembnejše objave: 
1. Schemper M, Stare J. Explained variation in survival 

analysis. Statistics in Medicine 1996; 15:1999-2012. 
2. Stare J, Harrell FEJr, Heinzl H. BJ: an S-Plus 

program to fit linear regression models to censored 
data using the Buckley-James method. Comp Meth 
Prog Biomed 2001; 64: 45-52. 

3. Henderson R, Jones M, Stare J. Accuracy of point 
predictions in survival analysis. Statistics in Medicine 
2001; 20: 3083-96. 

4. O’Quigley J, Stare J. Proportional Hazards Models 
with Frailties and Random Effects. Statistics in 
Medicine 2002 (v tisku). 
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Statistično svetovanje 
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Študija ultrazvočnega 
spremljanja debeline 
melanoma horoide po 
brahiterapiji z rutenijem 
106. Z bivariatnimi (t-test, 
neparametrični testi) in 
multivariatnimi metodami 
(logistična regresija) so bile 
analizirane razlike med 
skupino, pri kateri je bilo 
zdravljenje uspešno, in 
skupino, pri kateri je bolezen 
po zdravljenju napredovala. 
Diagrami tipa "zaboj z 
ročaji" (box & whiskers 
plot) prikazujejo razlike v 
porazdelitvi debeline 
melanoma med skupinama 
pacientov pred operacijo ter 
ob zaporednih kontrolnih 
pregledih. 

 
 
 
 
 
 
 
Stolpični diagram z vrisanim intervalom zaupanja 
(ocenjenim po normalni aproksimaciji) služi za 
primerjavo deležev. Prikazana je ocena dejavnika 
tveganja (kategorija vrednosti krvnega tlaka) za 
preučevano populacijo (rudarji v rudniku živega srebra 
Idrija) v primerjavi z referenčno (celotna slovenska 
populacija odraslih moških – podatki zbrani v okviru 
mednarodnega programa CINDI). 
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V študiji povezanosti plazemskega proteina A, 
povezanega z nosečnostjo (PAPP A), z encimi 
srčnomišičnega razpada pri bolnikih, operiranih na 
srcu, je naročnik preučeval 5 skupin pacientov z 
različnimi vrstami operacije: premostitveno operacijo 
z zunajtelesnim krvnim obtokom, premostitveno 
operacijo brez ZTO, operacijo na zaklopkah v srčnem 
arestu z ZTO, operacijo na zaklopkah na delujočem 
srcu z ZTO in hkratno operacijo na koronarnih žilah 
in na zaklopkah. Meritve so bile opravljene pred 
operacijo, takoj po operaciji, 1., 5. in 28. dan po 
operaciji. Slika prikazuje odvisnost izračunane 
občutljivosti in specifičnosti od vrednosti PAPP A po 
operaciji kot diagnostičnega kriterija za 
napovedovanje vrednosti izoencima kreatinin kinaze 
MB nad 5. 
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Uporaba postopka Blanda in Altmana 
za preizkušanje ekvivalentnosti metod v 
študiji ocenjevanja obrabe 
polietilenske kolčne proteze. Diagram 
prikazuje odvisnost razlike med novo in 
standardno metodo od povprečja 
vrednosti, ki ju dajeta ti metodi, za 
vsakega preizkušanca. Nova metoda 
temelji na matematičnem izboljšanju 
obstoječega radiografskega postopka, 
standard pa predstavlja invazivno 
merjenje volumna tekočine. Primerjava 
z istovrstnim diagramom za obstoječo 
radiografsko metodo in ustrezno 
statistično testiranje dokazujeta večjo 
točnost novega matematičnega modela. 
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IZ ARHIVA 
 

 
 

Pročelje stavbe pred dobrimi tremi desetletji. 
 

Spodaj: navedba iz dopisa prof. dr. Š. Adamiča tedanjemu direktorju Kliničnega centa iz leta 1975. 
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Šempetrska kasarna iz časov, ko nas še ni bilo; označen je del, kjer danes domuje IBMI. 
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DRUŽABNI UTRINKI V SLIKAH 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Budimpešta – 1990 
 

(z leve: Dimitar Hristovski, Lijana Zaletel-Kragelj, Majda 
Sušec-Michieli, Emil Hudomalj, Nada Deželak, Eva 

Klemenčič, Anamarija Rožić in Rosa Kosmač) 

 

 

 
 
 

"Inštitutska poroka" – 1994 
 

(z leve: Jure Dimec, Tilka Malus, Lijana 
Zaletel-Kragelj, Emil Hudomalj, Nada 

Deželak, Anamarija Rožić-Hristovski, Tilka 
Novak in Dimitar Hristovski) 
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Javorca – izlet 1997 
 

(z leve: Dimitar Hristovski, Emil 
Hudomalj, Jure Dimec, Anamarija 
Rožić-Hristovski, Lijana Zaletel-

Kragelj, Ema Dornik, Ljupčo 
Todorovski in Lidija Novak) 

 
 
 
 

Gospa sveta – izlet 1998 
 

(z leve: Dimitar Hristovski, Jure 
Dimec, Emil Mergole, Eva Klemenčič, 
Nada Deželak, John O'Quigley, Ema 
Dornik, Lijana Zaletel-Kragelj, Lidija 

Novak in Emil Hudomalj) 
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Mali vrh – 1999 
 

(z leve: Ema Dornik, Ljupčo Todorovski, 
Dimitar Hristovski, Rosa Kosmač, Emil 
Hudomalj, Lidija Novak, Janez Stare, 

Nada Deželak, Jure Dimec, Lijana 
Zaletel-Kragelj, Irena Janjić in Emil 

Mergole) 

  

 
 
 
 

Mlin na Muri, Ižakovci – izlet 2000 
 

(z leve: Maja Kunstelj, Lidija Novak, Barbara 
Kotnik in Irena Janjić) 

 

 
 
 
 

National Library of Medicine – 2000 
 

(z leve: Emil Hudomalj, Ema Dornik, Jure Dimec)

 



 
 
 
 
 
 
 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 
 
378.661(497.4 Ljubljana).096:659.2:004 
 
MEDICINSKA fakulteta (Ljubljana). Inštitut za biomedicinsko informatiko 
   [Petindvajset] 
   25 let delovanja Inštituta za biomedicinsko informatiko / 
[uredila Ema Dornik, Janez Stare ; vsebino o IBMI prispevali Štefan Adamič ... [et al.]; 
fotografije Iztok Humar, Jure Dimec, Irena Janjić]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za 
biomedicinsko informatiko, 2002 
 
ISBN 961-6264-34-6 
 
1. Dornik, Ema. -  I. IBMI (Ljubljana) glej Medicinska fakulteta (Ljubljana). Inštitut za biomedicinsko 
informatiko 
 
118017536 
 
 
 

 



 

 

 
Čas od ustanovitve Inštituta za biomedicinsko 
informatiko (IBMI) do danes, ko proslavljamo 
25-letnico njegovega delovanja, zaznamuje 
predvsem delo in osebnost prof. dr. Štefana 
Adamiča, ki je predstojništvo novo-
ustanovljenega Inštituta prevzel leta 1975. 
Takrat je bil tudi izvoljen za rednega profesorja 
za biomedicinsko informatiko. Profesor Adamič 
je IBMI postavil na noge in ga razvil v ugledno 
pedagoško in raziskovalno enoto Medicinske 
fakultete ter obenem v sodoben center za 
znanstveno informiranje in komuniciranje, ki je 
pomemben za celotno slovensko biomedicino. 
Vzporedno s tem je postavil pri nas trdne 
temelje vedi, ki je bila takrat tudi v svetu še zelo 
mlada. Predmet Biomedicinska informatika je 
Medicinska fakulteta kmalu sprejela v svoj 
dodiplomski in podiplomski učni program. V 
predmet je vključeno pomembno področje 
biostatistike, za katerega je profesor Adamič 
napisal prvi učbenik. 
 
Veliko časa in energije je profesor Adamič 
posvetil razvojnim projektom, katerih namen je 

bil predvsem izboljšati informacijske storitve na 
področju biomedicine. Tu naj omenimo le 
bibliografsko zbirko Biomedicina Slovenica, v 
kateri so zbrani podatki o več kot 83000 delih 
slovenskih avtorjev s področja biomedicine. 
Zbirka nima primere v slovenskem in širšem 
prostoru, njena pomembnost pa ob siceršnji 
uporabnosti za iskanje informacij in izdelavo 
posameznih bibliografij raste z novimi pristopi k 
ocenjevanju znanstveno raziskovalnega dela 
slovenskih raziskovalcev. 
 
Profesor Adamič je opravljal več funkcij na 
fakulteti in zunaj nje. Za biomedicinsko 
informatiko je pomembno, da je bil eden od 
ustanoviteljev Slovenskega društva za 
medicinsko informatiko, njegov prvi 
predsednik, zdaj pa je njegov častni član. 
 
V znak priznanja in zahvale za njegovo 
pedagoško, raziskovalno, strokovno in 
mentorsko delo in še zlasti za njegov temeljni 
prispevek k nastanku in razvoju slovenske 
biomedicinske informatike je Univerza v 
Ljubljani leta 1996 podelila prof. dr. Štefanu 
Adamiču naziv zaslužni profesor Medicinske 
fakultete. 
 
Z osebnostne plati ga najbolje označuje dejstvo, 
da so ga spoštovali vsi, tudi nasprotniki. 
Avtoriteto je dosegel z osebnim zgledom in 
močjo argumentov, drugih poti ni poznal. 
Delavci Inštituta upamo, da smo se nekaj tega 
od njega nalezli. Vsaj malo na to kaže dejstvo, 
da je še vedno rad med nami. Upamo, da bo 
tako še dolgo. 
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