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Vsebina

• EkoSmart projekt in telefarmakologija?

• Kaj je ELIXIR?

• Povezanost med telefarmakologijo in ELIXIR-jem?

• Kaj smo že naredili?



EkoSmart and telefarmakologija

• Trajanje: 1.8.2016 – 31.7.2019

• Cilj: Zgraditi ekosistem pametnega mesta na področju zdravstva, 
mobilnosti in aktivnega življenja
• Sledi ciljem Pametne specializacije(S4)

• 6 raziskovalnih in razvojnih projektov

• Telefarmakologija je del e-zdravja in projekta mobilnega zdravja, ki 
vključuje telemedicino in telefarmakologijo



Kaj je telefarmakologija?

• Aktivnost in sistem, ki omogoča oddaljen posvet med zdravnikom 
specialistom (zdravstveni tim) in kliničnim farmacevtom 
(farmakološki tim)

• Deležniki: zdravniki specialisti v bolnišnicah, zdravniki splošne 
medicine, majhni zdravstveni centri

• Farmakološki tim: klinični farmacevti, farmakologi, IKT strokovnjaki 
(upravljanje s podatki in bioinformatika)

• Farmakološki tim zagotavlja strokovne nasvete 24/7 na daljavo z 
uporabo sodobne IKT tehnologije



Telefarmakološko središče



ELIXIR – Porazdeljena infrastruktura za informacije s področja ved o življenju

ELIXIR združuje vodilne evropske organizacije za področju znanosti o življenju. ELIXIR 
koordinira, integrira in vzdržuje bioinformatske vire in storitve v državah članicah in omogoča 
uporabnikom v raziskovalni sferi in industriji dostop do teh storitev.



Prispevek ELIXIR-SI k telefarmakologiji

• Komunikacijska infrastruktura: podatkovni in video tokovi

• Arhiv za trajno shranjevanje podatkov

• FAIR interoperabilnost
• Zagotavljanje upravljanja s podatki iz različnih virov in formatov

• Spletna orodja in storitve za izobraževanje in operacionalno delo:
• izobraževanje (storitev e-učenja)
• videokonferenčna orodja
• uporaba enake platforme za operacionalno delo

• Vsa komunikacijska tehnologija je zasnovana na spletnih storitvah

• Učinkovito upravljanje s podatki– FAIR



Prednosti za zdravstveno oskrbo

• Optimalno prilagojene zdravstvene storitve za paciente
• Vključno s praktičnimi kliničnimi potrebami!

• Bolj efektivna in učinkovita uporaba farmakoterapije

• Bolj učinkovito upravljanje s podatki, vključno s FAIR principi
• Zbiranje in trajno shranjevanje semantično bogatih podatkov

• Potencialna raba podatkov za raziskovalne in izobraževalne namene



Vprašanja?

E: elixir@mf.uni-lj.si
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