Spoštovani,
v prizadevanjih za še boljše zdravstveno varstvo v Sloveniji sodeluje tudi informatika, ki z elektronskimi
dostopi in prenosi podatkov omogoča boljše strokovne odločitve, učinkovitejše postopke in krepi vlogo
pacienta.
Ministrstvo za zdravje uvaja rešitve obsežnega projekta eZdravje, s katerimi posodablja postopke predpisovanja in izdaje zdravil, napotovanja in naročanja
na zdravstvene storitve, omogoča združevanje strokovnih virov pri obravnavi pacienta in prinaša druge
pridobitve. Na srečanju bo celovita predstavitev rezultatov projekta in priložnost za pridobitev odgovorov na odprta vprašanja.
Nacionalni inštitut za javno zdravje zaključuje naloge
evropskega projekta PARENT, ki je pripravil metodološka navodila in priporočila za učinkovito in racionalno upravljanje z registri pacientov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uvaja sodobne rešitve
za sodelovanje z zavarovanimi osebami in izvajalci
zdravstvenih storitev. Slovenski proizvajalci programske opreme so pripravili napredne aplikativne rešitve,
ki prinašajo nove možnosti povezovanja zdravstvenih
delavcev in pacientov. Nove informacijske tehnologije omogočajo zanesljivo in varno upravljanje podatkov. Zdravstveni informacijski standardi so temelj
za kakovostne in med seboj povezljive informacijske
rešitve. Projekti zdravja na daljavo kažejo pot v še naprednejše zdravstvo.
O vsem tem bo tekla beseda na letošnjem strokovnem
srečanju SDMI.
Prisrčno vabljeni v Zreče, da pridobite nova znanja
in sodelujete pri oblikovanju načrtov za prihodnost.

Dobrodošli v Zrečah!
			Ivan Eržen,
			predsednik SDMI

Kotizacija
Kotizacija za srečanje znaša:
• 200 € (brez DDV)– za cel kongres,
• 150 € (brez DDV) – za 1. dan,
• 100 € (brez DDV) – za 2. dan,
• brez kotizacije – za študente na dodiplomski stopnji.
V kotizacijo je vključeno:
• udeležba pri strokovnem programu,
• materiali strokovnega dogodka,
• sprejem in kulturni dogodek.
Kotizacijo lahko plačate z bančnim nakazilom na transakcijski
račun SDMI: SI56 0203 1025 5493 251 pri NLB d.d. z oznako za
MI2015.
Prijave
Na kongres se lahko prijavite z elektronsko prijavnico, ki bo
od 5. oktobra na voljo na spletni strani SDMI: http://www.sdmi.si
Rezervacija prenočišča
Organizacijski odbor se je s Termami Zreče dogovoril za ugodnosti
pri nastanitvi in drugih hotelskih storitvah za udeležence strokovnega srečanja MI’2015. Rezervacijo lahko opravite na
http://www.terme-zrece.eu/si/sdmi
Druge informacije
Sveže informacije o kongresu so vam na voljo na http://www.sdmi.si
Za dodatna pojasnila smo na voljo na e-naslovu: info@sdmi.si

Prosimo, da nam svoje cenjene
prijave sporočite najkasneje
do 3. novembra 2015

Slovensko društvo
za medicinsko informatiko

Vas vabi na
strokovno srečanje MI’2015

Boljše zdravstvo
– tudi s sodobno
zdravstveno
informatiko

Slovensko društvo
za medicinsko informatiko
Katedra za javno zdravje
Zaloška 4 , 1000 Ljubljana
http://www.sdmi.si
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Četrtek, 5. novembra 2015
8:30 – 9:30		

Registracija udeležencev

9:30 – 9:45
		

Odprtje kongresa
Uvodni nagovori, krajši uvodni program

9:45 – 10:30

Uvodno predavanje
−−Nina Pirnat, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje

10:30 – 11:30

Projekt eZdravje,
končno poročilo projekta in predstavitev rezultatov
−−Katarina Kralj, Ministrstvo za zdravje
Odmor za kosilo
12:40–13:00
Predstavitev portala zVEM in CRPP

11:30 – 13:00
13:00 – 14:30

14:30 – 15:00

Zdravje na daljavo – od pilotnih projektov do vpeljave rešitev
Vodi: Drago Rudel
−−Rezultati enoletne telemedicinske podpore bolnikom s sladkorno
boleznijo oziroma srčnim popuščanjem na Koroškem,
Stanislav Pušnik s sodelavci, Center CEZAR, Slovenj Gradec
−−Portal Zrno zdravja, Edo Sternad s sodelavci, IB-PROCADD, Ljubljana
−−Programi za aktivno življenje 24aLife,
Alenka Ribič s sodelavci, RC IKTS, Žalec
−−Senzorji, naprave in programske rešitve za eZdravje,
Jure Lampe, SenLab d. o. o.
−−Skupnost Healthday.si: Regionalno povezovanje podjetji in organizacij
s področja health-techa za lažji vstop na tuje trge,
Tina Vavpotič s sodelavci, Xlab, Ljubljana
−−Pobuda e&m Zdravje v okviru Strategije pametne specializacije,
Matjaž Gams s sodelavci, Inštitut Jožef Stefan
Odmor
14:40–15:00
Predstavitev aplikacij eNaročanje in eRecept

15:00 – 15:30

Portali ZZZS
Vodi: Tomaž Marčun
−−Enostavno do mojih podatkov in storitev, Martin Velušček, ZZZS
−−Učinkovito sodelovanje s partnerji, Tomaž Marčun, ZZZS

15:30 – 16:00

Odmor
15:40–16:00

16:00 – 18:00

Inovativne rešitve so tu
Vodi: Marjana Pikec
−−Kako do bolnišnice brez papirja, Anže Droljc, Marand
−−Koncept prenove medicinskega informacijskega sistema,
Damjan Borovnik, Nova Vizija
−−Sodobno opremljen Urgentni center v SB Murska Sobota, Daniel Grabar in
Simon Gaspar, SB Murska Sobota, Denis Pavliha in Aleš Mali, SRC Infonet
−−Informatizacija kliničnih poti ter uvedba Elektronskega ambulantnega
kartona (EAK) na UKC Ljubljana, Aleš Blinc, Interna klinika – klinika za žilne
bolezni, Bojana Pinter, Ginekološka klinika, Vesna Rugelj , Ginekološka
klinika, Trajche Iliev, Sandra Kavčič in Stanko Pečjak, List d. o. o.
−−Varnost in razpoložljivost pacientovih podatkov,
Rudi Hržič in Tine Kejžar, Evertec Technology d. o. o.

19:00		

Večerni dogodek

Petek, 6. novembra 2015
9:00 – 10:30

Projekt PARENT (Cross Border PAtient REgistries INiTiative)
Vodi: Marija Magajne, NIJZ
−−Predstavitev vsebine in izdelkov projekta.
Sodelujejo predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje
in Hrvatskega zavoda za javno zdravstvo

10:30 – 11:00

Vabljeno predavanje
−−Data Driven Healthcare Transformation – use cases and examples from other countries,
Bart De Witte, IBM

11.00 – 11:30

Odmor

11.30 – 13.00

Zdravstveno informacijski
standardi: Dobre prakse
Vodi Brane Leskošek,
HL7 Slovenija

13.00 – 14:00

Odmor za kosilo

11.30 – 13.00

Delavnica projekta PARENT
Vodi Metka Zaletel, NIJZ
−−Predstavitev registra registrov
in pilotnega primera – Register
endoprotetike Slovenije

14:00 – 14:30 Oblikovanje zaključkov kongresa
		
Vodita Tomaž Marčun in Brane Leskošek

Predstavitev aplikacij eTriaža in Telekap

Pokrovitelji strokovnega srečanja so:

Marand inženiring, d. o. o.,
www.marand.si

Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana

IBM Slovenija, d. o. o,
www.ibm.com/si/

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

SRC Infonet, d. o. o.,
www.infonet.si

Cesta talcev 39, 4000 Kranj

