Spoštovani,
vsi si želimo še bolj kakovostnega in dostopnega zdravstva, da bomo čim manjkrat
zboleli, hitreje okrevali po bolezni ali poškodbi, še bolje obvladovali kronična stanja
in še bolj uspešno premagovali najtežje bolezni.
Ali nam pri tem lahko pomagajo digitalne
rešitve? Vsekakor, saj so informacijska orodja
vse bolj nepogrešljiva na vseh ravneh – od
načrtovanja in upravljanja sistema zdravstvenega varstva, bolnišnic in ambulant do
operativnih kliničnih postopkov in sodelovanja pacienta v njih.
Na letošnjem strokovnem srečanju vam
bomo predstavili najnovejše informacijsko
podprte klinične postopke, nacionalne in
pilotne projekte digitalizacije v zdravstvu,
primere odličnih praks, najsodobnejše informacijske tehnologije, rezultate dela slovenskih raziskovalcev, prodorne in inovativne
rešitve.
Zato pridite v Zreče po nova znanja, informacije in ideje. Kot vedno, bo srečanje tudi
priložnost za prijetno druženje in navezovanje novih stikov.
Prav lepo vabljeni!
		Ivan Eržen,
		predsednik SDMI

Slovensko društvo
za medicinsko informatiko
Zaloška 4 , 1000 Ljubljana
http://www.sdmi.si

Programski odbor:
• Marko Breskvar,
• Gregor Cuzak,
• Dejan Dinevski,
• Ema Dornik,
• Ivan Eržen,
• Brane L. Leskošek,

Kotizacija
Kotizacija za srečanje znaša:
• 260 € – za oba dneva,
• 160 € – za en dan,
• brez kotizacije – za študente
na dodiplomski stopnji.
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 MI2019.
SDMI ni zavezanec za DDV.

Slovensko društvo
za medicinsko informatiko

Strokovno srečanje

Prijave
Na srečanje se lahko prijavite z elektronsko
prijavnico, ki vam je na voljo na spletni strani
SDMI: http://www.sdmi.si/prijavnice.html

Prosimo, da nam svoje cenjene
prijave sporočite najkasneje
do 4. novembra 2019
Rezervacija prenočišča
Organizacijski odbor se je s Termami Zreče
dogovoril za ugodnosti pri nastanitvi in drugih
hotelskih storitvah za udeležence strokovnega
srečanja, zato rezervacijo opravite na
https://www.terme-zrece.eu/si/sdmi-2019
Druge informacije
Sveže informacije o srečanju so vam na voljo na
http://www.sdmi.si
Za dodatna pojasnila smo na voljo na e-naslovu:
info@sdmi.si
• Tomaž Marčun
(predsednik),
• Marjana Pikec,
• Vesna Prijatelj,
• Uroš Rajkovič,
• Drago Rudel,
• Dalibor Stanimirović,
• Helena Ulčar Šumčić.

Organizacijski odbor:
• Gregor Cuzak,
• Nina Košir,
• Mojca Paulin
(predsednica),
• Danila Perhavec,
• Marija Zevnik.

Digitalizacija
v zdravstvu
Program srečanja

Pri organizaciji strokovnega srečanja nam pomagajo:

Interexport, d. o. o., www.interexport.si
Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda

SRC Infonet, d. o. o., www.infonet.si
Cesta talcev 39, 4000 Kranj

IBM Slovenija, d. o. o, www.ibm.com/si/
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

Better d. o. o., www.better.care
Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana

SAP, d. o. o., sap.com/slovenia
Dunajska 165, 1000 Ljubljana

Healthday, www.healthday.si

Terme Zreče,
7. in 8. novembra 2019

Četrtek, 7. novembra 2019

Petek, 8. novembra 2019

8:30 – 9:30		

Registracija udeležencev

8:00 – 9:00

9:30 – 11:20
		

Odprtje srečanja, uvodni nagovori,
plenarna predavanja

9:00 – 10:00
		
		

¶¶Nagovor predsednika društva Ivana Eržena
¶¶Marjan Sušelj: 130 let zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
¶¶Jean-Christophe Mestres: Analytical approach in evolution of modern healthcare
¶¶Marko Oberstar, Jurij Šorli: Digitalna preobrazba v Bolnišnici Topolšica
in razvojne priložnosti
¶¶Marko Čenčič: Pomen integriranih tehnologij za poslovno in klinično odličnost v zdravstvu
¶¶Miha Stražišar: Prepoznava govora – pot k digitalizaciji zdravstva

Registracija udeležencev
Umetna inteligenca, natančna
medicina in teleradiologija
Vodi: Marjana Pikec

¶¶Vladislav Rajkovič: Zdravstvo in umetna
inteligenca: Metodološki presek
¶¶Sarah Dobnik, Dejan Dinevski:
Radiomika
¶¶Robert Kregar:
Teleradiologija – včeraj, danes, jutri

11:20 – 11:50 – Odmor

11:50 – 13:20
		

Znanje, izkušnje in dosežki
Vodi: Drago Rudel

¶¶Brane L. Leskošek: Nacionalna infrastruktura ELIXIR-SI za informacije
za področje ved o življenju
¶¶Matjaž Fležar: Kodiranje in financiranje hospitalnih storitev – kdo je glavni?
¶¶Maja Navodnik Preložnik, Dejan Dinevski: Telemedicina in digitalizacija v diabetologiji
¶¶Zorancho Trpkovski, Simona Šilec, Damjan Justinek, Maja Navodnik Preložnik,
Nataša Planinc, Marjana Pikec: Projekt integracije diabetičnega e-kartona
med primarnim in sekundarnim nivojem
¶¶Ana Marija Jelovšek, Peter Požun, Ajda Biček, Barbka Repič Lampret,
Andrej Vučkovič, Mitja Bajželj, Trajče Ilijev, Suzana Cundrič, Tomaž Grbec,
Tadej Battelino: Informatizacija procesa »Slovenski nacionalni program presejanja
novorojencev za izbrane prirojene bolezni«

13:20 – 14:50 – Odmor za kosilo

14:50 – 15:50
		
		

Digitalne inovacije v zdravstvu,
pod okriljem DIH HealthDay.si
Vodi: Gregor Cuzak

10:00 – 10:30 – Odmor
10:30 – 11:30
Raziskave in razvoj
		
Vodi: Brane L. Leskošek

¶¶Anže Droljc: Dobre prakse digitalne transformacije po svetu
¶¶Urša Presekar: Digitalna preobrazba Centra za zdravljenje bolezni otrok
¶¶Jožica Leskovšek, Dejan Zilli, Sašo Novaković, Marko Bajec:
Telemedicinska obravnava v referenčnih ambulantah
¶¶Polonca Ferk, Jure Dimec, Brane L. Leskošek, Marjana Pikec, Peter Benedik,
Nataša Planinc: TeleFarma – optimizacija uporabe tima kliničnega farmacevta
v sistemu zdravstvenega varstva
¶¶Andraž Kondža, Simon Hawlina, Jure Bizjak: Robotska kirurgija v urologiji

17:55 – 18:40 – Skupščina SDMI
19:00 – ... – Družabni večer

Informatika v zdravstveni negi
Vodi: Boštjan Žvanut

11:30 – 12:00 – Odmor
12:00 – 13:50
		

¶¶Gregor Cuzak, HealthDay.si: Kaj pomeni, da želi DIH.HealthDay.si doseči cilj
5 digitalnih inovacij v zdravstveni sistem do konca 2020?
¶¶Blaž Hren, Blckb: Merjenje in analiza nevrodegenerativnih stanj s pomočjo EEG
¶¶Rebeka Žerovnik, Feelif: S Feelif slepi in slabovidni lahko digitalno spregledajo
¶¶Marino Samardžija, Saving: Ekg v primarnem zdravstvu
¶¶Tomaž Furlan, Lucis: 45 % manj odpovedi ledvic, s podporo informacijske rešitve
¶¶Žan Menart, Smart Optometry: Z računalniškimi igrami za zdrav vid otrok

Brezpapirno, na daljavo, z roboti
Vodi: Dejan Dinevski

¶¶Neja Samar Brenčič: Priložnosti v
projektih Evropske unije za razvoj
sodobnih storitev v zdravstveni negi
¶¶Janja Perme, Sandra Vrhovac: Izkušnje
ob uvajanju brezpapirne dokumentacije
zdravstvene nege na Kliniki za infekcijske
bolezni in vročinska stanja v enoti
intenzivne terapije
¶¶Urša Presekar: Spremljanje kronične rane
in dializnega katetra v modulu ZN v BIRPIS21

¶¶Andrej Kastrin, Dimitar Hristovski:
¶¶Žiga Tomšič, Aljaž Bajc: Model za oceno
Umetna inteligentnost in rudarjenje
zdravstvene ogroženosti pacienta
besedilnih podatkov
¶¶Ivana Knez, Ana Prosen: Model za
¶¶Dimitar Hristovski, Andrej Kastrin:
pomoč pri odkrivanju tveganja za razvoj
Obstoječa zdravila iščejo nove bolezni:
poporodne posttravmatske stresne motnje
včeraj, danes, jutri
¶¶Nino Fijačko, Lucija Gosak, Leona Cilar,
¶¶Jure Dimec, Marko Vidak, Polonca Ferk,
Gregor Štiglic, Matej Strnad, Pavel
Brane L. Leskošek: Metode učenja na daljavo Skok: Učenje otrok temeljnih postopkov
pri bioinformatskih tečajih: Trainground
oživljanja s pomočjo mobilnih aplikacij:
Preliminarni pregled zadetkov iz Google
Play trgovine

15:50 – 16:20 – Odmor

16:20 – 17:50
		

Informatika v zdravstveni negi
Vodi: Ema Dornik

Osrednje informacijske rešitve
Vodi: Tomaž Marčun

¶¶Hajdi Kosednar: Predstavitev delovanja
Centra za pomoč uporabnikom eZdravja
¶¶Vedrana Matetić: Potencialne analitske
koristi podatkov iz baze eRecepta
¶¶Živa Rant, Dalibor Stanimirović: Analiza
rešitev eZdravja v Sloveniji z vidika njihove
uporabe
¶¶Matjaž Trontelj: Digitalizacija obdelave
vseh zavarovalnih primerov
¶¶Dalibor Gavrič: Elektronska prijava
poškodbe pri delu
¶¶Tomaž Marčun, Maja Polutnik,
Biljana Ljubić: Elektronski bolniški list

13:50 – 15:00 – Odmor za kosilo
			
		
		
		

13:55 – 14:25
Sestanek izvršilnega
odbora HL7 Slovenija
Vodi: Brane L. Leskošek

12:00 – 14:15
Informatika v zdravstveni negi
Vodi: Uroš Rajkovič

¶¶Marija Milavec Kapun, Tina Gogova,
Andreja Kvas: Digitalno zdravstvo in
izobraževanje medicinskih sester
¶¶Boris Miha Kaučič, Bojana Filej:
Uspešnost pridobivanja medkulturnih
kompetenc za izvajalce zdravstvene
nege preko sistema za upravljanje
e-izobraževanja
¶¶Urša Presekar: Sodelovanje programske
hiše in izobraževalnih ustanov
¶¶Rok Drnovšek: Učne delavnice uporabe
sodobnih aplikacij za dokumentiranje v
zdravstvu pred nastopom zaposlitve: implementacija med študenti zdravstvene nege
¶¶Boštjan Žvanut: Predlog delovnega okvira
za upravljanje procesov v zdravstvu
¶¶Boštjan Žvanut: Predstavitev razvoja
e-vsebin na projektu PreconNet
»Preconception health of youth«
Sestanek članov SIZN, poročilo MEDINFO
2019 in oblikovanje zaključkov srečanja

14:15 – 15:00 – Odmor za kosilo
15:00 – 15:30
		

Oblikovanje zaključkov strokovnega srečanja
Moderira: Tomaž Marčun

