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Vijest

MEDICINSKA INFORMATIKA 2017
13. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku
Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI) svoj je 13. simpozij Medicinska
informatika 2017 organiziralo u Čakovcu, središtu Međimurske županije i gradu Zrinskih.
Simpozij je održan 9. i 10. studenoga 2017. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva
zdravstva Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i
Međimurske županije.
Zahvaljujući pomoći Međimurske županije, rad simpozija Medicinska informatika 2017 u
cijelosti se odvijao u prekrasnom prostoru zgrade Scheier sagrađenoj krajem 19. stoljeća, a
danas jednoj od povijesnih zgrada grada Čakovca.

Zgrada Scheier, Čakovec
U radu simpozija Medicinska informatika 2017. sudjelovali su stručnjaci iz područja
informatike i zdravstvene zaštite, a također i studenti iz tih područja. U dva dana trajanja
simpozija su održana izlaganja 24 rada, a cjelokupni simpozij odvijao se u tri sekcije:
Sigurnost i zaštita podataka, telemedicina i IKT u zdravstvenom turizmu; Informacijski
sustavi u zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i upravljanju u zdravstvu; Primjena i
evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti i edukaciji u zdravstvu. Svi radovi
sakupljeni su i objavljeni u zborniku Medicinska informatika 2017 (urednice Vesna Ilakovac i
Kristina Kralik).
Otvaranju simpozija nazočili su predsjednica Upravnog vijeća ŽB Čakovec dr. sc. Sonja
Tošić – Grlač i zamjenik župana Međimurske županije gospodin Josip Grivec, koji je s
nekoliko prigodnih riječi pozdravio skup i uputio želje za uspješan rad.
Nakon otvorenja simpozija, predsjednik HDMI dr. sc. Marijan Erceg predstavio je Smjernice
za unaprjeđenje elektroničkog zdravstvenog zapisa, a koje je izradio i objavio Odbor za
e-zdravlje Kolegija javnog zdravstva Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.
Kao uvod u okrugli stol s temom "Sigurnost, zaštita i vlasništvo podataka u zdravstvu",
dr. sc. Miroslav Mađarić održao je poticajno pozivno predavanje "Informatička sigurnost u
zdravstvu: Stanje, zadaće i regulativa (norme i propisi)" u kojemu je dao pregled stanja
informatičke sigurnosti u zdravstvu te se posebno osvrnuo na stručne podloge, norme i
propise iz tog područja.
Rad okruglog stola moderirao je dr. sc. Marijan Erceg, a kao panelisti sudjelovali su gospodin
Igor Vulje (načelnik Službe za nadzor i središnji registar Agencije za zaštitu osobnih
podataka), dr. sc. Miroslav Mađarić (nezavisni inovacijski konzultant), doc. dr. sc. Marija
Boban (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu) i izv. prof. dr. sc. Zdenko Sonicki (Medicinski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Sudionici okruglog stola posebno su se osvrnuli na primjenu
Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih
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podataka (Uredba EU 2016/679 od travnja 2016.), a koju zemlje članice počinju primjenjivati
od 25. svibnja 2018. godine. Istaknuli su potrebu usklađivanja provedbenog zakonodavnog
okvira Republike Hrvatske s općom uredbom te praksom koju provodi javni sektor u području
bolničke skrbi, javnog zdravstva i znanstvenih istraživanja.
Drugi dan simpozija započeo je radionicom "Što trebaju napraviti informatičari u sustavu
zdravstva RH da budu usklađeni s GDPR, učinak i utjecaj EU Uredbe 2016/679 na primjeru
ERC-a Opće bolnice Varaždin" koju su pripremili Dražen Pomper (Voditelj odsjeka za
zdravstvenu informatiku Opće bolnice Varaždin) i Sara Pomper (studentica III godine
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu).
Potom je uslijedila sekcija "Sigurnost i zaštita podataka, telemedicina i IKT u zdravstvenom
turizmu" koja je obuhvatila 4 rada. Prijepodnevni rad simpozija završio je prvim dijelom
sekcije "Informacijski sustavi u zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i upravljanju u
zdravstvu", a koja se nastavila u poslijepodnevnom dijelu i u njezinom je sklopu održano
ukupno 11 izlaganja.
U posljednjoj sekciji simpozija "Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti
i edukaciji u zdravstvu" održano je 9 izlaganja čime je završio radni dio simpozija.
Nakon zatvaranja simpozija sudionici i gosti su se oprostili od simpozija i Čakovca s
obećanjem ponovnog susreta na sljedećem simpoziju.
Vesna Ilakovac
Kristina Kralik
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