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Mojca Paulin, Tomaž Marčun

Evropska federacija za medicinsko informatiko 
(EFMI) vsako leto skupaj z enim od nacionalnih 
društev organizira tematsko konferenco z 
angleškim nazivom Special Topic Conference. Za 
leto 2011 je federacija soorganizacijo konference 
podelila Slovenskemu društvu za medicinsko 
informatiko (SDMI), kar je bilo za naše društvo 
velika čast in obenem velika odgovornost, saj so 
tovrstne konference zahteven mednaroden, 
strokovno izobraževalni  dogodek. 

Priprave so se pričele pred letom dni, ko sta bila 
oblikovana mednarodni programski in lokalni 
organizacijski odbor v spodnji sestavi. 

 

Slika 1 Predsednica in podpredsednika Programskega 
odbora. 

Programski odbor 

 Lacramioara Stoicu Tivadar, predsednik 

 Bernd Blobel, podpredsednik 

 Tomaž Marčun, podpredsednik 

 György Surjan 

 Vesna Urošević 

 Mira Hercigonja Szekeres 

 

Slika 2 Predsednica in podpredsednik 
Organizacijskega odbora. 

Organizacijski odbor 

 Mojca Paulin, predsednica 

 Andrej Orel, podpredsednik 

 Nina Dolenc 

 Marija Zevnik 

 Mojca Zima 

 Danila Perhavec 



Paulin M et al.: Poročilo o izvedbi evropske konference EFMI STC2011 48 

V aprilu 2010 so se oba odbora in vodstvo EFMI 
srečali na Ptuju in dorekli potek pripravljalnih 
aktivnosti in programsko zasnovo konference. 

V nadaljnjih mesecih je programski odbor pozval 
avtorje k oddaji prispevkov in poskrbel za zbiranje 
in recenzijo. V decembru 2010 je programski 
odbor izmed 41 prispelih predlogov, ki so jih 
poslali strokovnjaki iz 20 držav izbral 21 
prispevkov, 9 posterjev in 3 delavnice ter 
dogovoril sodelovanje 3 vabljenih predavateljev. V 
januarju in februarju je nato potekalo zbiranje 
končnih prispevkov in priprava zbornika. V 
zadnjih mesecih je sledilo končno oblikovanje 
programa, vključno s svečanimi deli konference. 

Pred konferenco so potekale tudi obsežne 
organizacijske priprave. Dogovorjene so bile 
podrobnosti z gostiteljem konference – hotelom 
Thermana v Laškem. Zagotovljeno je bilo sprotno 
obveščanje zainteresirane javnosti in promocijske 
aktivnosti preko spletne strani in ciljanih 
mednarodnih in domačih obvestil. Organizirani so 
bili registracijski postopki in prevozi za tuje 
udeležence. Dogovorjeni in organizirani so bili 
družabni deli konference. Zasnovane in 
oblikovanje so bile tudi brošure in ostala gradiva za 
udeležence. 

 

Slika 3 Članice Organizacijskega odbora, ki so skrbele 
za registracijo udeležencev. 

Z zavzetimi pripravami konference smo k udeležbi 
privabili preko 140 udeležencev iz večine 
evropskih držav in tudi širše – celo iz Japonske in 
ZDA. Organizacijski odbor je po tihem pričakoval 
še nekoliko večje število udeležencev, a so v 
številnih okoljih zaradi gospodarske krize varčevali 

pri udeležbah na mednarodnih konferencah. V 
primerjavi s pričakovanji je bila udeležba bistveno 
manjša iz držav bivše Jugoslavije. 

Tema konference EFMI STC2011 je bila “E-salus 
trans confinia sine finibus – e-Zdravje preko 
meja brez preprek”, kar se v današnjem času vse 
večje mobilnosti oseb in vse tesnejšega 
povezovanja mest, regij in držav kaže kot vse bolj 
pomembna usmeritev. Osrednja naloga te 
usmeritve je zagotoviti in upravljati čezmejno 
interoperabilnost sistemov za vodenje elektronskih 
zdravstvenih zapisov ob sprotnih spremembah 
številnih elementov ki so podlaga ali vplivajo na 
delovanje tovrstnih sistemov. 

Konferenco sta svečano odprla predsednik SDMI 
g. Ivan Eržen in predsednik EFMI g. John Mantas. 
Udeležence je v imenu ministra za zdravje 
nagovorila ga. Mateja de Leonni Stanonik, ki je 
predstavila slovenske nacionalne načrte na 
področju eZdravja. 

 

Slika 4 Otvoritev konference. 

Strokovni vrhunci konference so bila predavanja 
vabljenih predavateljev. G. Rifat Latifi je 
predstavil dolgoletne izkušnje širjenja znanja in 
uvajanja telemedicine za zagotavljanje visoko 
kakovostnih medicinskih storitev v manj razvitih 
področjih. G. Bernd Blobel je podal zelo zanimivo 
predavanje o različnih vidikih interoperabilnosti 
informacijskih sistemov v zdravstvu. Ob koncu 
konference je g. Ferenc Bari kritično izpostavil 
problematiko šibke zastopanosti informacijskih 
vsebin v programih izobraževanja zdravstvenih 
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delavcev in izpostavil kako nujne so te vsebine v 
rednem in funkcionalnem izobraževanju. 

Ostali predavatelji in pripravljavci posterjev, med 
drugim tudi mladi raziskovalci, so izpostavili 
številne aktualne teme zdravstvene informatike, 
kot so razvoj regionalnih informacijskih sistemov 
in aplikacij, čezmejni projekti eZdravja, vloga 
pacienta v čezmejnih sistemih eZdravja, večjezični 
in večkulturni vidiki eZdravja, mednarodna 
standardizacija, zagotavljanje skladnosti sistemov 
eZdravja s standardi in priporočili, varnost in 
zaščita povezanih sistemov, elektronske 
komunikacije in čezmejno izobraževanje. 

Program konference so popestrili slovenski 
predavatelji, ki so prikazali domače projekte in 

vzpostavljene rešitve. Med temi prispevki je bila 
posebej odmevna predstavitev rešitve za 
elektronsko svetovanje za najstnike, za katero že 
10 let uspešno skrbi Zavod za zdravstveno varstvo 
Celje. 

Ob zaključku konference so predsednik EFMI g. 
John Mantas in številni udeleženci izpostavili, da 
je bila konferenca zelo kakovostno pripravljena in 
odlično izpeljana, česar smo bili v programskem in 
organizacijskem odboru, kakor tudi v SDMI zelo 
veseli. 

 Infor Med Slov: 2011; 16(1): 47-49 

 


