Slovensko društvo za medicinsko informatiko – Sekcija HL7
organizira izobraževanje – spoznavno delavnico z naslovom

Standardi v zdravstvu

Delavnica bo 12. in 13. junija 2018 v računalniški učilnici Medicinske fakultete v Ljubljani, Vrazov trg 2.
Lokacija bo ustrezno označena.
Na delavnici bomo predstavili izbrane HL7 standarde s poudarkom na uporabi v slovenskem sistemu
zdravstvenega varstva. Prvi dan (predvsem prvi del) je namenjen vodstvenim delavcem in odgovornim
osebam za področje načrtovanja in uvajanja zdravstveno informacijskih rešitev v zdravstvenih
organizacijah. Ostali deli so namenjeni predvsem načrtovalcem zdravstveno informacijskih rešitev.
Preliminarni program
1. dan – od 10:00 do 17:00

2. dan – od 10:00 do 17:00

10:00 – 12:00 Pregled standardov HL7
Uporaba, namen standardov,
njihov razvoj ter osnovni gradniki.
Primerno tako za vodstvene
delavce kot za razvojnike

10:00 – 12:00 HL7 ver.2
Komunikacijski protokol, pregled
primerov sporočil ORM, ORU, itd.

12:00 – 12:15

Odmor

12:15 – 13:30 HL7 ver.2
Podatkovna struktura terminološki
slovar in model
13:30 – 14:30

Odmor

14:30 – 16:30 HL7 ver.3
Arhitektura
in glavne lastnosti V3 RIM modela
16:30 – 17:00 Clinical Document Architecture
(CDA®)
Namen uporabe in strukturne
smernice ter umestitev v družini
standardov HL7

12:00 – 12:15

Odmor

12:15 – 13:30 HL7 ver.3
Pregled statičnih in dinamičnih modelov,
pravila izmenjave sporočil V3 in uporaba
scenarijev komunikacije
13:30 – 14:30

Odmor

14:30 – 15:30 CDA®
Tehnična specifikacija, orodja za kreiranje,
upravljanje in distribucijo CDA
15:30 – 17:00 Fast Healthcare Interoperability
Resources Specification (FHIR®)
Zagotavljanje interoperabilnosti,
arhitektura ogrodja, souporaba
z drugimi standardi, strategija
uporabe in vpeljave ogrodja

Morebitne posodobitve programa bodo objavljene na spletišču SDMI.
Kotizacija
Kotizacija za srečanje znaša:
prvi dan
oba dneva

član HL7
100 €
200 €

nečlan HL7
250 €
500 €

V kotizacijo je vključeno:
• udeležba pri strokovnem
programu,
• materiali srečanja,
• sprejem in družabno srečanje.

Kotizacijo lahko plačate z bančnim
nakazilom na transakcijski račun SDMI:
SI56 0203 1025 5493 251 pri NLB d. d.
z oznako za HL7-2018.
SDMI ni zavezanec za DDV.

Pomembne informacije
• V HL7 se včlanite tako, da izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na spletni strani http://www.sdmi.si/tl_files/
Strokovna_srecanja/HL7%20prijavnica%202018%20b.pdf, pošljete na naslov društva SDMI po navadni
pošti ali poskenirano po elektronski pošti na hl7@sdmi.si.
V HL7 se boste lahko včlanili tudi na sami delavnici HL7.
• Na delavnico se lahko prijavite na spletni strani http://www.sdmi.si/sl/hl7.html.
V primeru vprašanj in dodatnih informacij nam pišite na hl7@sdmi.si.
Brane Leskošek,
Marjana Pikec,
HL7 Slovenija

