Slovensko društvo za medicinsko informatiko

najavlja
kongres medicinske informatike MI’2016

Moč sodelovanja za zdravje
v Termah Zreče, 9.–11. november 2016
in vabi avtorje k oddaji prispevkov
Spoštovani!
Sodelovanje in medsebojno zaupanje sta temelja napredka
družbe. Za razvoj zdravstva je potrebnega čim več sodelovanja med pacienti in zdravstvenimi delavci, v strokovnih zdravstvenih krogih, med zdravstvenimi organizacijami, poslovnimi
partnerji v zdravstvu, tudi regijami in državami.
Sodobna informatika z izmenjavo podatkov, informacij in
znanja prinaša povsem nove možnosti sodelovanja. Stopimo
skupaj in izkoristimo te priložnosti za še boljše zdravstvo in
zdravje prebivalcev Slovenije.
Vabimo vas, da s svojim znanjem in izkušnjami pomagate pri
raziskovanju novih poti in uresničevanju novih ciljev sodelovanja.

Vabimo vas k oddaji prispevkov in aktivnem sodelovanju na kongresu na naslednjih področjih:
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zdravje na daljavo,
integrirano zdravstvo,
mobilne rešitve v zdravstvu,
uvedba in uporaba rešitev projekta eZdravje,
informatika v zdravstveni negi,
elektronski zdravstveni karton,
sodelovanje pacienta in zdravstvenega osebja z uporabo
informacijskih orodij,
finančni vidiki informatizacije zdravstva in uvajanja novih
storitev,
strategije za digitalno zdravstvo,
zdravstveni registri,
uporaba velikih zbirk podatkov, napredno analiziranje
podatkov,
pravni in etični vidiki informatizacije v zdravstvu,
upravljanje z znanjem v medicini in na drugih področjih
v zdravstvu,
upravljanje procesov v zdravstvu,
učinkovitost kliničnih in poslovnih procesov,
evalvacija uvajanja informacijskih tehnologij v zdravstvu,
spreminjanje vlog zdravstvenih delavcev,
kakovost zdravstvenih storitev,

Programski odbor:
Dejan Dinevski, Ivan Eržen, Katarina Kralj, Brane Leskošek,
Tomaž Marčun (predsednik), Marjana Pikec, Vesna Prijatelj,
Uroš Rajkovič, Drago Rudel, Dalibor Stanimirović.
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internet stvari v zdravstvu,
podpora odločanju v medicini,
upravljanje zdravstvenih podatkov,
obvladovanje tveganj, preprečevanje napak in zlorab,
zdravstveno informacijski standardi,
izobraževanje zdravstvenih delavcev za uporabo informacijskih orodij,
programski vmesniki za integrirane informacijske rešitve,
varnost in zaščita osebnih podatkov,
zanesljive informacijske infrastrukture,
…
Navodila za pripravo povzetkov in prispevkov bodo objavljena na spletni strani SDMI www.sdmi.si v po 25. marcu 2016.
Dodatne informacije dobite avtorji prispevkov na program@
sdmi.si.
Ključni datumi za avtorje:
23. 5. 2016 – rok za oddajo povzetkov,
6. 6. 2016 – obvestilo avtorjem o uvrstitvi
v program kongresa,
12. 9. 2016 – rok za oddajo prispevkov,
5. 10. 2016 – rok za oddajo končnih prispevkov z upoštevanjem pripomb programskega odbora.
Prispevki bodo objavljeni v zborniku kongresa.
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Dobavitelji informacijskih in telekomunikacijskih
tehnologij: kongres je lahko priložnost za predstavitev vaših izdelkov in rešitev. Za pripravo razstave in/ali sponzoriranje dogodka se obrnite na info@sdmi.si.

Če imate vprašanje glede programa kongresa, nam pišite
na program@sdmi.si. Organizacijska vprašanja pošljite na
info@sdmi.si.

Označite si čas med 9. in 11. novembrom 2016 na
vašem koledarju in se udeležite kongresa!
		
		

Ivan Eržen
Predsednik SDMI

Organizacijski odbor:
Nina Košir, Mojca Paulin (predsednica), Danila Perhavec,
Robert Sotler, Marija Zevnik.

