Slovensko društvo za medicinsko informatiko

najavlja
kongres medicinske informatike MI’2014

Boljše informacije za več zdravja
v Zrečah, 6. in 7. novembra 2014
Najava in vabilo avtorjem za oddajo prispevkov
Spoštovani!
Kot običajno, bo kongres bienalni pregled dogajanja
v slovenski zdravstveni informatiki. Dogodek je namenjen zdravstvenim delavcem, še posebej vodilnim, zaposlenim na področju zdravstvene informatike pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in v okviru IKT dejavnosti,
predstavnikom nacionalnih institucij, zaposlenim na
področju izobraževanja IKT, in drugim zainteresiranim
za to področje.
Vabimo vas, da na kongresu predstavite svoje ideje,
načrte, raziskave ali dosežke z naslednjih področij:
projekt eZdravje Ministrstva za zdravje RS,
informacijska podpora v splošni zdravstveni
dejavnosti,
ekonomični procesi v zdravstvu z uporabo
medicinske informatike,
Slovenija in EU – aktivnosti na področju
interoperabilnosti,
zdravje na daljavo,
informatika v zdravstveni negi,
kakovosten prikaz podatkov,
analize podatkov za boljše odločitve, razvoj
medicinske stroke in poslovanja izvajalcev
zdravstvene dejavnosti,
HL7 in standardizacija v medicinski informatiki,
uporabniška izkušnja medicinskega osebja,
bolnikov in starostnikov pri uporabi aplikacij,
usklajeno delovanje nacionalnih institucij pri
uvajanju sprememb,
informacijsko izobraževanje zdravstvenih delavcev
v času rednega študija in kasneje.

Navodila za pripravo povzetkov in prispevkov bodo
objavljena na spletni strani SDMI www.sdmi.si v drugi
polovici marca 2014. Dodatne informacije dobite avtorji
prispevkov na program@sdmi.si.

Programski odbor:
Anka Bolka, Marko Breskvar, Dejan Dinevski,
Jasmin Džaferović, Ivan Eržen, Brane Leskovšek,
Tomaž Marčun (predsednik), Matic Meglič, Marjana Pikec,
Uroš Rajkovič, Drago Rudel, Gaj Vidmar.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ključni datumi za avtorje:
30. 5. 2014 – rok za oddajo povzetkov,
30. 6. 2014 – obvestilo avtorjem o uvrstitvi
v program kongresa,
8. 9. 2014 – rok za oddajo prispevkov.
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Povzetki bodo objavljeni v zborniku kongresa, ki bo izšel
kot dodatek k društveni reviji Informatica Medica Slovenica. Zainteresirani avtorji boste svoj prispevek lahko
objavili tudi v eni od rednih številk te revije.
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 elektronski naslov
info@sdmi.si.
Dodatne informacije o izvedbi in vsebini kongresa bodo
objavljene v naslednjem obvestilu in na spletni strani
Slovenskega društva za medicinsko informatiko www.
sdmi.si. Za druge informacije pišite na info@sdmi.si.

Vsi, ki si želite novih znanj, izmenjave informacij
in izkušenj, rezervirajte si 6. in 7. november 2014
na vašem koledarju in se udeležite kongresa!
		
		

Ivan Eržen
Predsednik SDMI

