
Slovensko društvo za medicinsko informatiko 
vas vabi na jubilejni kongres MI'2018 z medna-
rodno udeležbo, ki bo od 14. do 16. novembra 
2018 v Termah Zrečah. S kongresom SDMI obe-
ležuje 30-letnico bogatega delovanja. 

Častni pokrovitelj kongresa bo predsednik Re-
publike Slovenije g. Borut Pahor. 

Rezervirajte si čas na vašem koledarju, saj bo 
program letošnjega kongresa še posebej za-
nimiv, z nizom plenarnih predavanj priznanih 
strokovnjakov iz tujine in številnimi aktualnimi 
temami zdravstvene informatike, med katerimi 
bodo:
•	 uporaba umetne inteligence v zdravstvu – 

kje, kako,
•	 nacionalni informacijski sistemi (elektronsko 

potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, 
nadgradnje rešitev eZdravja, …),

•	 nove prebojne aplikacije in novi načini ko-
municiranja,

•	 enotnost informacijskih sistemov v zdravs-
tvu,

•	 celovite rešitve za oskrbo kroničnih bolnikov,
•	 zdravje na daljavo – tudi v zobozdravstvu in 

dermatologiji,
•	 sodobne implantabilne naprave,
•	 elektronski zdravstveni karton,
•	 informacijsko podprte klinične poti in pro-

tokoli,
•	 prihodnji sistemi PACS,
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Spoštovani!
•	 napredno analiziranje podatkov in podpora 

odločanju,
•	 strojno učenje in prediktivno modeliranje,
•	 upravljanje procesov v zdravstvu.

Kongres se bo začel že v sredo, 14. novembra. 
Osrednji del programa bo na sporedu v četrtek, 
15. novembra. Niz strokovnih predavanj, vključ-
no s predavanji informatike v zdravstveni negi, 
bo potekal v petek, 16. novembra. 

Tako v sredo kot v četrtek zvečer bosta organi-
ziranji družabni srečanji. Srečanje v četrtek bo 
zaradi praznovanja 30-letnice društva še pose-
bej svečano.

Naslednje informacije pričakujte v začetku ok-
tobra, ko bomo objavili preliminarni program 
kongresa in vse informacije v zvezi s prijavo na 
kongres, rezervacijo prenočišč v Zrečah, kotiza-
cijo,... 

Kontakti: 
•	 za sponzorje, razstavljavce, organizacijska 

vprašanja: info@sdmi.si
•	 za program kongresa: program@sdmi.si 

Lepo pozdravljeni, se vidimo v Zrečah !

  Ivan Eržen 
  Predsednik SDMI

30 let izkušenj v podporo  
digitalizaciji zdravstva
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