Kotizacija
Kotizacija za srečanje znaša:
• 280 € – za oba dneva,
• 170 € – za en dan,
• 170 € – za spremljanje strokovnega srečanja na daljavo,
• brez kotizacije – za študente na dodiplomski stopnji.
V kotizacijo je vključeno:
• udeležba pri strokovnem programu,
• zbornik povzetkov in materiali srečanja,
• za udeležence v Zrečah razširjen program.
Kotizacijo lahko plačate z bančnim nakazilom na transakcijski račun SDMI: SI56 0203 1025 5493 251
pri NLB d. d. z oznako za MI2021.
SDMI ni zavezanec za DDV.
Prijave
Na srečanje se lahko prijavite z elektronsko prijavnico, ki bo v kratkem 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. Rezervacijo lahko najkasneje do 20. oktobra opravite
na https://www.terme-zrece.eu/si/sdmi-2021
Pri rezervaciji hotela pripišite, da ste udeleženec srečanja SDMI.
Druge informacije
Za udeležence srečanja v Zrečah velja za vstop v hotel in za spremljanje srečanja pogoj PCT.
Sveže informacije o srečanju so vam na voljo na http://www.sdmi.si
Za dodatna pojasnila smo na voljo na e-naslovu: info@sdmi.si

Pri organizaciji kongresa nam pomagajo:

IBM Slovenija, d. o. o,
www.ibm.com/si/
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

SRC Infonet, d. o. o.,
www.infonet.si
Cesta talcev 39, 4000 Kranj

Better d. o. o.,
www.better.care
Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana

Healthday,
www.healthday.si

Interexport, d. o. o.,
www.interexport.si
Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda

List d.o.o., Računalniški inženiring
www.list.si
Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana

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, Boštjan Žvanut.
 Kontakt za vprašnja o programu
kongresa: 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.

Slovensko društvo za medicinsko informatiko

strokovno srečanje MI’21

Spodbujeni s pandemijo v
digitalno preobrazbo zdravstva
4. in 5. novembra 2021 v Termah Zreče
PROGRAM SREČANJA
Spoštovani,
v Slovenskem društvu za medicinsko informatiko vas tudi letos prav lepo vabimo na
osrednji izobraževalni dogodek o digitalizaciji v zdravstvu.
V pandemiji smo spoznali in uporabili nove možnosti e-komunikacije in zdravja na daljavo, ki je v številnih primerih omogočila, 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 uspešno delo.
Pozitivne izkušnje uporabe novih komunikacijskih orodij in spoznanja o nujnosti zagotavljanja celovite informacijske podpore so osnova za bolj odločne in hitrejše korake
digitalizacije v zdravstvu.
Na strokovnem srečanju bomo ugotovili, kje so potrebe po digitalnih rešitvah, prikazali priložnosti, ki jih ponujajo najnovejše digitalne tehnologije, in predstavili, kakšne
pridobitve žanjejo tisti, ki jih že uporabljajo.
Zato pridite v Zreče ali se dogodku pridružite na daljavo, da pridobite nova znanja,
informacije in ideje. Kot vedno, bo srečanje tudi priložnost za prijetno druženje in navezovanje novih stikov.
S spoštovanjem,						Tomaž Marčun
							Predsednik SDMI

Program strokovnega srečanja
Četrtek, 4. novembra 2021
8:30 – 9:30
9:30 – 11:30

Registracija udeležencev

8:00 – 9:00

Registracija udeležencev

Odprtje srečanja in plenarna predavanja,

9:00 – 10:30

Nacionalne rešitve,
vodi Dalibor Stanimirović

vodi Neja Samar Brenčič

¶¶Uvodni nagovori
¶¶Katarina Kralj: Digitalna preobrazba zdravstva v okviru
načrta za okrevanje in odpornost
¶¶Marie Wallace: Putting the patient at the center
of health data exchange
¶¶Vasja Rebec: 30 let soustvarjanja digitalnega
zdravstvenega ekosistema
¶¶Anže Droljc: Pomen podatkov za izgradnjo
ekosistemov v zdravstvu
¶¶Brane L. Leskošek, Polonca Ferk, Marko Vidak,
Nadja Žlender: Nacionalna infrastruktura ELIXIR-SI
za informacije ved o življenju – začetek delovanja

11:30 – 12:10 – Odmor
12:10 – 13:30 Elektronski zdravstveni zapis, digitalizacija
procesov, vodi Marjana Pikec

¶¶Lovro Strniša, Mojca Cvirn, Lado Modic, Andraž
Istenič: Nova generacija produktov in njen prispevek
k reševanju izzivov epidemije
¶¶Andrej Sovič, Blaž Koželj: Do večjega zadovoljstva
pacientov s celovito digitalno obravnavo
¶¶Lina Savšek, Katja Razinger: Inteligenta uporaba
in klinične prednosti e-kartona pri obravnavi pacientov
z multiplo sklerozo
¶¶Jožica Leskovšek, Dejan Zilli, Borut Bergant, Jernej
Plohl: Mobilna IKT rešitev za podporo terenskemu
delu patronažnih sester

13:30 – 15:00 – Odmor za kosilo
14:30 – 15:00 Sestanek članov HL7 Slovenija
						
				

15:00 – 16:00 Okrogla miza: Kako spodbuditi uporabo
informacijskih rešitev v zdravstvu?
Okrogla miza ne bo dostopna udeležencem na daljavo
16:00 – 16:40 – Odmor
16:40 – 17:40 Digitalne inovacije v zdravstvu,
vodi Gregor Cuzak, Healthday.si

¶¶Žan Stakne; Dezziv, inovativna zavora za invalidski voziček,
demonstracija delovanja
¶¶Lucija Zorko: Quiba, softver za zmanjševanje uporabe
antibiotikov
¶¶Darko Đurić, Grega Nahtigal: Froom Care, rehabilitacija na
daljavo
Predstavitvam bo sledil pogovor z gostom presenečenja

19:00 – ...

Petek, 5. novembra 2021

Kulturni program

¶¶Pia Vračko, Zdravko Marič: Potrebe
primarne ravni zdravstvenega varstva
po IT podpori za celovito upravljanje
dejavnosti in za razvoj kakovosti
¶¶Nives Meserko: Pridobitve novih
kartic zdravstvenega zavarovanja in
profesionalnih kartic za zavarovane osebe
in zdravstvene delavce
¶¶Živa Rant, Dalibor Stanimirović, Jure
Janet: Novosti pri portalu za paciente
zVEM in Centralnem registru podatkov
o pacientu
¶¶Martina Zorko Kodelja: Vzpostavitev
celovitega upravljanja sistema SPP
¶¶Matjaž Drev: Razvoj gradnikov varovanja
podatkov v zdravstvenih informacijskih
sistemih

Informatika v zdravstveni negi, vodi Boštjan Žvanut

¶¶Vladislav Rajkovič: Zakaj je digitalizacija zdravstva težja kot mislimo
¶¶Nino Fijačko, Gregor Štiglic, Lucija Gosak, Matej Strnad, Pavel Skok: Uporabnost
mobilnih resnih iger kot hevtagoški pristop pri učenju kardiopulmonalnega oživljanja
odrasle osebe: Sistematični pregled literature
¶¶Lucija Gosak, Nino Fijačko, Gregor Štiglic: Preprečevanje diabetičnega stopala z
uporabo mobilnih aplikacij: Preliminarni pregled zadetkov v spletni trgovini Google
Play
¶¶Nino Fijačko, Petra Klanjšek, Gregor Štiglic, Mateja Lorber, Lucija Gosak,
Barbara Kegl: Pregled mobilnih iger v spletni trgovini Google Play Games za učenje
higienskega umivanja rok pri otrocih
¶¶Anže Mihelič, Boštjan Žvanut: Uporaba pametnih naprav med starejšimi občani
¶¶Samanta Mikuletič, Boštjan Žvanut: Informacijska varnostna kultura med
zaposlenimi
v zdravstveni negi in informatiki iz kliničnega okolja v Sloveniji: pilotna kvalitativna
raziskava
¶¶Lucija B. Petavs, Blaž Triglav: Vloga digitalnih kliničnih orodij v diagnostiki in
zdravljenju
¶¶Urša Presekar, Uroš Rajkovič, Marija Milavec Kapun: Maksimalni nabor podatkov
za enotno sprejemno anamnezo zdravstvene nege v Sloveniji

10:30 – 11:10 – Odmor
11:10 – 11:50 Plenarno predavanje Ann Kristin Rotegård, predsednica IMIA NI
11:50 – 12:00 – Odmor
12:00 – 13:40 Zdravje na daljavo,
umetna inteligenca,
vodi Dejan Dinevski

¶¶Petra Došenović Bonča: Izzivi presoje
ekonomske upravičenosti obravnave
bolnikov na daljavo
¶¶Dominika Oroszy: Nacionalni program
telemedicinskih obravnav
¶¶Neja Samar Brenčič, Drago Rudel:
Standardizacija v storitvah zdravja
na daljavo (Telehealth)
¶¶Alina Verdnik, Tina Virtič, Dejan
Dinevski: Telemedicinske storitve
v družinski medicini
¶¶Teja Senekovič, Dejan Dinevski:
Telemedicinsko spremljanje otrok
s cianotično srčno napako
¶¶Tamara Petrun, Tanja Žnidarič, Dejan
Dinevski: Vloga naprednega planirnega
sistema v radioterapiji

Informatika v zdravstveni negi, vodi Uroš Rajkovič

¶¶Valentina Syla, Jelena Ficzko: Zasnova in implementacija podatkovne baze
informacijskega sistema za ambulatno dejavnost kliničnega oddelka za žilne bolezni
¶¶Uroš Višič; Boštjan Žvanut: Klinična pot otročnice in novorojenca v zgodnjem
poporodnem in neonatalnem obdobju – zasnova prototipa informacijskega sistema
¶¶Liza Privošnik, Valentina Syla: Odločitveni model ocene opeklinske rane
¶¶Kemal Ejub in Alen Mahmutović: Model za oceno primernosti respiratorja
ob okužbi s COVID-19
¶¶Tomaž Ujčič, Nuša Zagoričnik: Ocena verjetnosti nasilnega inci-denta
¶¶Adriana Kozina, Valentina Rok: Primernost pacienta za zdravstveno obravnavo
na daljavo
¶¶Dajana Glavan, Dijana Došen, Jasna Špehar: Ocena ogroženosti za nastanek
razjede zaradi pritiska
¶¶Grega Sajevic Malgaj, Uroš Rajkovič, Vladislav Rajkovič: Analiza vpliva dejavnikov
na indeks telesne mase s programom Orange
¶¶Neja Samar Brenčič, Miha Godnič, Katja Kmetec, Oana Cramariuc: ERMAT
– Program usposabljanja za zviševanje kakovosti življenja starejših z omejeno
mobilnostjo, z uporabo podpornih tehnologij

Sestanek članov SIZN, vodita Boštjan Žvanut in Ema Dornik
13:40 – 15:00 – Odmor za kosilo
15:00 – 15:30 Oblikovanje zaključkov kongresa, vodi Tomaž Marčun

