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Bilten SDMI 

Vabilo na kongres MI 
2008 z mednarodno 
udeležbo: Od e-
zdravja k zdravju 

Slovensko društvo za medicinsko informatiko 
(SDMI) prireja ob 20. obletnici svojega delovanja 
kongres MI 2008 z mednarodno udeležbo: Od e-
zdravja k zdravju. Kongres bo v Termah Zreče od 
5. do 7. oktobra 2008. 

SDMI organizira vsako leto strokovno srečanje in 
vsaki dve leti kongres. Tokratni kongres MI 2008 
je povezan z jubilejno 20. obletnico uspešnega 
delovanja društva. Poleg pregleda uspešne poti bo 
kongres s sodelovanjem tujih priznanih 
strokovnjakov obravnaval aktualne razvojne teme 
in omogočil izmenjavo informacij, pogledov in 
izkušenj s področja zdravstvene informatike v 
Sloveniji in v tujini.  

Vabimo vas, da na kongresu aktivno sodelujete in 
v obliki referata ali posterja predstavite svoje delo, 
poglede in dognanja.  

Predvidena vsebina kongresa 

• e-Zdravje kot ključno orodje za uresničevanje 
razvojnih ciljev v zdravstvu, 

• ureditveni okvirji zdravstvenega 
informacijskega sistema Slovenije (eZIS): 

o pravna ureditev,  

o tehnična ureditev (standardi, arhitektura, 
modeli, infrastruktura, web, …),  

• razvojna dejavnost na področju informatike v 
zdravstvu (vsebina, rešitve, viri),  

• dobra praksa pri uporabi informacijskih in 
telekomunikacijskih orodij v zdravstvu,  

• IT in upravljanje procesov (znanje, kakovost, 
varnost, spremembe, organizacija),  

• novi modeli, tehnologije in storitve v 
zdravstvu. 

V okviru kongresa bo organiziranih več delavnic in 
okrogla miza o informatiziranju zdravstva gledano 
iz različnih perspektiv: upravljavcev / 
menedžmenta, zavarovancev, zdravstvenih 
strokovnjakov, administrativnih delavcev...  

Navodilo avtorjem 

• Povzetki naj vsebujejo seznam avtorjev z 
navedbo organizacije oz. podjetja in 
elektronskim naslovom, naslov prispevka in 
povzetek vsebine v obsegu 200 besed. 

• Povzetke pošljite v elektronski obliki po 
elektronski pošti na naslov kongres@sdmi.si. 

• Programski odbor bo avtorja prispevka obvestil 
o uvrstitvi v program kongresa in hkrati podal 
podrobnejša navodila za izdelavo in 
oblikovanje prispevkov – referatov oziroma 
posterjev. 

Pomembni datumi 

• 30. junij 2008 – rok za oddajo povzetkov 
prispevkov, 
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• 10. julij 2008 – obvestilo avtorjem o uvrstitvi v 
program kongresa, 

• 1. september 2008 – rok za oddajo končnih 
prispevkov.  

Dodatne informacije o izvedbi in vsebini kongresa 
bodo objavljene v naslednjem obvestilu in na 
spletni strani Slovenskega društva za medicinsko 
informatiko http:// www.sdmi.si, info@sdmi.si.  

Uradna jezika kongresa bosta slovenščina in 
angleščina. 

Predsednik SDMI 

• Ivan Eržen 

Programski odbor 

• Leo Ciglenečki, 

• Jože Gašperšič, predsednik, 

• Rade Ilijaž, 

• Janko Kersnik 

• Brane Leskošek, 

• Tomaž Marčun, 

• Dorjan Marušič, 

• Vesna Prijatelj, 

• Drago Rudel, 

• Igor Rus, 

• Smiljana Slavec, 

• Marjan Sušelj, 

• Gordana Živčec Kalan. 

Organizacijski odbor 

• Nina Dolenc, 

• Ivan Eržen, 

• Andrej Orel, 

• Mojca Paulin, predsednica, 

• Danila Perhavec, 

• Marija Zevnik. 

Slovensko društvo za medicinsko informatiko 
Katedra za javno zdravje 
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