
9.00–9.10 Uvodni pozdrav 
 Ministrstvo za zdravje

9.10–9.20 Uvodni nagovor
 Marjan Sušelj, Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije

9.20–9.40  Od koga naj se učimo? Trendi, 
strategije in uporaba podatkovnih 
znanosti ter tehnologij v zdravstvu *

	 Prof.	dr.	Stjepan	Orešković,	Medicinska	
fakulteta v Zagrebu, Center za raziskovanje 
najboljših zdravstvenih praks, Kolaborativni 
center	Svetovne		zdravstvene	organizacije	
za HIV, Hrvaška

9.40–10.00 Rezultat zdravljenja: realnost ali utopija
	 Prim.	mag.	Dorjan	Marušič,	dr.	med.,	dipl.	

ing.,	samostojni	svetovalec	

10.00–10.20 Uporaba napovednih algoritmov in 
računalniške tehnologije za zmanjšanje 
padcev v bolnišnicah **

 Dr. Stuart Hendry, RiniGARD d.o.o., Velika 
Britanija

10.20–10.35 Razprava

10.35–11.00	 Odmor	za	kavo	in	druženje	

11.00–11.20 Podatki v zdravstveni negi – kateri so 
pravi?

	 Monika	Ažman,	Zbornica	zdravstvene	in	
babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih 
društev	medicinskih	sester,	babic	in	
zdravstvenih tehnikov Slovenije

11.20–11.40 Ali lahko sistem zagotavljanja kakovosti 
znotraj Zdravniške zbornice Slovenije 
vpliva na izobraževanje zdravnikov in 
zobozdravnikov?  
Kje smo in kam gremo…?

	 Boštjan	Kersnič,	dr.	med.,	Splošna	
bolnišnica	Novo	mesto

11.40–11.55 Razprava

11.55–13.00 Odmor s prigrizkom

13.00–13.20 Upravljanje s podatki pri kroničnih 
boleznih *

	 Mario	Ravić,	Ericsson	NikolaTesla	d.d.,	
Hrvaška

13.20–13.40 Zbiranje, analiza in uporaba podatkov 
pri vodenju splošne bolnišnice

	 Janez	Lavre,	dr.	med.,	Splošna	bolnišnica	
Slovenj	Gradec	

13.40–14.00 Podatkovna baza o starejših SHARE – 
pomemben vir bodočega upravljanja 
zdravstvenega sistema na podlagi 
podatkov

  Dr. Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska 
raziskovanja,	Ekonomska	fakulteta	
Univerze v Ljubljani

14.00–14.20 Aktivna vloga bolnikov in združenj 
bolnikov pri personaliziranem 
zdravljenju

	 Dr.	Tanja	Španić,	dr.	vet.	med.,	Europa	
Donna Slovenija

14.20–14.35 Razprava

14.35–15.10	 Odmor	za	kavo	in	druženje

15.10–15.30 Vzpostavitev nacionalnih kliničnih 
registrov - pot do kazalnikov kakovosti 
obravnave bolnikov? (primer 
Kliničnega registra kožnega melanoma 
raka)

	 Sonja	Tomšič,	dr.	med.,	Onkološki	inštitut	
Ljubljana

15.30–15.50 Vpliv registra artroplastike na izide 
zdravljenja – primer dobre prakse iz 
Ortopedske bolnišnice Valdoltra

	 Dr.	Vesna	Levašič,	dr.	med.,	Bolnišnica	
Valdoltra

15.50–16.10 »Fake news« – teorija zarote ali kdo je 
izumil Ricolo

	 Dr.	Dragan	Kovačič,	dr.	med.,	Splošna	
bolnišnica	Celje

16.10–16.25 Razprava

16.25–17.30 OKROGLA MIZA:
 Kje smo na poti do rezultatov oskrbe?

 Moderator: 
	 prim.	mag.	Dorjan	Marušič,	dr.	med.,	dipl.	

ing.,	samostojni	svetovalec	

 Vabljeni:
 Janez Poklukar, dr. med., Univerzitetni 

klinični	center	Ljubljana
	 Monika	Ažman,	Zbornica	zdravstvene	in	

babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih 
društev	medicinskih	sester,	babic	in	
zdravstvenih tehnikov Slovenije

	 dr.	Tanja	Španić,	dr.	vet.	med.,	Europa	
Donna Slovenija 

 dr. Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska 
raziskovanja,	Ekonomska	fakulteta	
Univerze v Ljubljani

17.30  Zaključek posveta
 *Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku. 
 ** Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
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