DELAVNICA ZA ELEKTRONSKO IN MOBILNO
ZDRAVJE
Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, Slovenia

* Opis Delavnice
V okviru S4 je bil na področju pametnih mest in skupnosti sprejet program EkoSMART, ki
združuje različna pomembna področja povezana s pametnimi mesti in storitvami namenjenimi
prebivalstvu. Znotraj programa se šest projektov osredotoča na tri ključna področja: zdravje,
mobilnost ter aktivno življenje in dobro počutje.
Pametna mesta in skupnosti pridobivajo v zadnjih letih vedno bolj na veljavi. Nova generacija
resnično pametnih mest naj bi vsebovala tehnologije, storitve in produkte, ki bodo resnično
inteligentni in omogočali prebivalcem lažje delo in življenje v mestih. Z naprednim upravljanjem
prometa je mogoča zmanjšati zastoje in onesnaženost v mestu. Storitve namenjene aktivnemu
življenju izboljšajo kvaliteto družinskega življenja in s tem zadovoljstvo prebivalcev. Z vpeljavo
informacijske in mobilno podprte celostne zdravstvene obravnave je mogoče izboljšati nivo
zdravstvene oskrbe pacientov in državljanov ter s tem zmanjšati stroške in povečati dostopnost
do oskrbe.
Na delavnici bomo predstavili glavne koncepte, usmeritve in rešitve, ki se razvijajo v okviru
projekta Elektronsko in Mobilno Zdravstvo (EMZ), znotraj programa EkoSMART, ter identificirali
možnosti za sodelovanje s širšo javnostjo in ostalimi deležniki. Na konferenco so vabljeni tako
partnerji na projektu kot ostali, ki delujejo na področju EMZ. Povabljeni ste, da sodelujete s
prispevkom in/ali se udeležite vsaj predstavitvenega dela delavnice. S tem bomo naredili
naslednji korak v okviru izvedbe programa pametne specializacije v Sloveniji.

Področja, ki so povezana s programom:
 Zdravje
 Celostna zdravstvena oskrba
 IoT zdravstvene platforme
 Naprave za merjenje življenjskih
parametrov





Aktivno življenje
Storitve za pacienta in bolnike
Naprave za spremljanje starejših ali
kroničnih bolnikov

Konferenca bo razdeljena na pet delovnih paketov, ki so definirani znotraj EMZ:
Naslov delavnice
Celostna oskrba v
bolnišnici
Podpora na domu
Mobilno spremljanje
vitalnih parametrov
Računalniška podpora in
kreiranje znanj
Podatki, platforma

Vodja
Zvezdan Pirtošek, Jurij Bon
Matjaž Gams
Roman Trobec
Peter Kokol
Marko Bajec

* Oddaja prispevkov
Prispevki so lahko ali strokovni ali bolj aplikativni/tržni in naj vsebujejo opise tehnologij za
zgoraj omenjena področja. V prispevek lahko dodate tudi že obstoječe predstavitve podjetja
oziroma inštitucije.
Prispevki so lahko v angleščini ali slovenščini, dolgi od 1 do 4 strani. Primer prispevka lahko
najdete na spletni strani: http://is.ijs.si/paper_submission.php.
Prispevke za EMZ oddajate na naslovu: ales.tavcar@ijs.si

*Registracija
Vsaj eden izmed avtorjev prispevka se mora registrirati na delavnico ter plačati kotizacijo.
Prijava naj bo opravljena do 28. 09. 2018 na spletni strani: https://is.ijs.si/registration.php.
Kotizacija do takrat znaša: 100 EUR in zajema objavo v zborniku na spletu, darilo in pogostitve.
Z eno kotizacijo dobi vstop več sodelavcev in seveda soavtorji. S plačano kotizacijo je možen
vstop na vseh 15 konferenc in delavnic Informacijske družbe (is.ijs.si).

* Pomembni datumi
21 september 2018: Rok za oddajo prispevkov
25 september 2018: Obvestilo o sprejetju prispevka
27 september 2018: Oddaja končne verzije prispevka

* Programski odbor
Matjaž Gams, IJS
Marko Bajec, FRI
Roland Petek, Marand
Roman Trobec, IJS

Zvezdan Pirtošek,UKCLJ
Jure Bon, UKCLJ
Peter Kokol, FERI
Andrej Kos, FE

Marko Hren, SVRK
Aleš Tavčar, IJS
Stanislav Erzar, ISKRA
Janez Uplaznik, IKTS

* Dodatne informacije
S splošnimi vprašanji se prosimo obrnite na: is@ijs.si ali ales.tavcar@ijs.si.

