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O REVIJI
Informatica Medica Slovenica je interdisciplinarna
strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja
medicinske informatike, informatike v zdravstvu in
zdravstveni negi, ter bioinformatike. Revija objavlja
strokovne prispevke, znanstvene razprave, poročila o
aplikacijah ter uvajanju informatike na področjih
medicine in zdravstva, pregledne članke in poročila. Še
posebej so dobrodošli prispevki, ki obravnavajo nove in
aktualne teme iz naštetih področij.
Informatica Medica Slovenica je strokovna revija
Slovenskega društva za medicinsko informatiko. Izhaja
trikrat letno (en letnik, tri številke). Revija je dostopna
internetu na naslovu http://lsd.uni-mb.si/ims. Avtorji
člankov naj svoje prispevke v elektronski obliki pošiljajo
odgovornemu uredniku po elektronski pošti na naslov
kokol@uni-mb.si.
Revijo prejemajo vsi člani Slovenskega društva za
medicinsko informatiko. Informacije o članstvu v
društvu oziroma o naročanju na revijo so dostopne na
tajništvu društva (doc. dr. Drago Rudel,
drago.rudel@mf.uni-lj.si).

