
Spoštovani,

Slovensko društvo za medicinsko informatiko

Vas vabi na strokovno srečanje

ki bo 4. in 5. novembra 2021v Termah Zreče

Programski odbor:
Gregor Cuzak, Dejan Dinevski, Ivan Eržen, Katarina Kralj,  
Brane L. Leskošek, Tomaž Marčun (predsednik), Marjana Pikec,  
Uroš Rajkovič, Živa Rant, Drago Rudel, Dalibor Stanimirović,  
Gregor Štiglic in Boštjan Žvanut
 Kontakt za sodelovanje v programu strokovnega 

srečanja: program@sdmi.si.

Organizacijski odbor:
Gregor Cuzak, Nina Košir, Mojca Paulin (predsednica),  
Danila Perhavec, Marija Zevnik.
 Kontakt za organizacijska vprašanja, sponzorje,  

razstavljavce: info@sdmi.si.

Spodbujeni s pandemijo  
v digitalno preobrazbo zdravstva

Okvirni program srečanja:

Četrtek, 4. 11. 2021
9:30 – 11:00 Odprtje kongresa in plenarna predavanja o digitalni 

preobrazbi zdravstva v Sloveniji, trendih in dobrih praksah 
v tujini 

11:30 – 13:00 Nacionalni načrti in rešitve

14:30 – 15:30 Digitalne inovacije v zdravstvu

16:00 – 17:30 Elektronski zdravstveni zapis, digitalno podprte komuni-
kacije in procesi

19:3 Družabni večer

Petek, 5. 11. 2021
8:30 – 9:30 Mednarodni in domači 

raziskovalni projekti,  
velepodatki v zdravstvu

Informatika  
v zdravstveni negi

10:00 – 11:30 Zdravje na daljavo Informatika  
v zdravstveni negi

11:50 – 12:30 Plenarno predavanje na temo informatike v zdravstveni 
negi

12:30 – 14:00 Z digitalnimi rešitvami do 
boljšega upravljanja in višje 
kakovosti

Informatika  
v zdravstveni negi

Rezervirajte si svoj čas za pridobitev novih znanj, strokovne razprave in prijetno druženje v Zrečah!

       Ekipa SDMI

v Slovenskem društvu za medicinsko informatiko vas 
tudi letos vljudno vabimo na osrednji izobraževalni do-
godek o digitalizaciji v zdravstvu. 

V pandemiji smo spoznali in uporabili nove možnosti 
e-komunikacije in zdravja na daljavo, ki so v številnih 
primerih omogočile, da so pacienti prejeli potrebno 
zdravstveno oskrbo tudi v času največjih omejitev. Ob 
velikih obremenitvah in spremenjenih razmerah za 
delo v zdravstvu se je pokazalo, kako zelo pomembna 
je dobra informacijska podpora za kakovostno in uspe-
šno delo. 

Pozitivne izkušnje uporabe novih komunikacijskih oro-
dij in spoznanja o nujnosti zagotavljanja celovite infor-
macijske podpore so osnova za bolj odločne in hitrejše 
korake digitalizacije v zdravstvu. 

Na strokovnem srečanju bomo ugotovili, kje vse so po-
trebe po digitalnih rešitvah, prikazali priložnosti, ki jih 
ponujajo najnovejše digitalne tehnologije in predstavili, 
kakšne pridobitve žanjejo tisti, ki jih že uporabljajo. 

Naj bo strokovno srečanje sprožilec čim več novih poti 
do odličnih dosežkov za več zdravja


