МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР

Сигурност на пациента чрез интелигентни процедури в лечението
(Patient Safety through Intelligent Procedures in Medication – PSIP, проект в ИКТ 7РП)

23 юни 2011, Големия салон на БАН, ул. "15 ноември" 1, София
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Откриване
Режис Бьоскар и Еманюел Шазард (Университетска болница в Лил)
Представяне на проекта PSIP за откриване на нежелани лекарствени ефекти и
предпазване на пациента (програма ИКТ, 7РП)
Грегоар Фишьор (Университетска болница в Лил)
Оперативна съвместимост при медицински бази от данни: конструиране на
съответствия между лабораторни резултати чрез автоматично сравнение на
разпределения
Никола Лерой (Университетска болница в Лил)
Човешки фактори в проекта PSIP
Кафе пауза
Василис Куткиас, Василис Килинцис (Университет “Аристотел” в Солун), Л.
Дюран-Текст, К. С. Андерсен, Ж. Ниес, С. Йенсен, П. МакНаир и Н. Маглаверас
Семантично инженерство и създаване на клинични системи за подпомагане
вземането на решения, които предпазват пациента от нежелани лекарствени
ефекти
Сюзан Перейра (Видал, Франция), Катрин Летор, Софи Тесие, Солен Рейн,
Стефан Дармони и Елизабет Серо
Сравнение на два метода за извличане на френски имена на лекарства от текст
Дискусия
Обедна пауза
Галя Ангелова (Институт по информационни и комуникационни технологии
/ИИКТ/, БАН)
Автоматично извличане на данни за пациента от болнични записи
на български език
Светла Бойчева (ИИКТ, БАН)
Демонстрация: Автоматично извличане на МКБ-10 кодове за диагнози и ATC
кодове и дози за лекарства
Димитър Чаръкчиев (Университетска специализирана болница за активно
лечение по ендокринология /УСБАЛЕ/ “Акад. Ив. Пенчев”, Медицински
университет – София)
Създаване на експериментална база от данни за български пациенти и тестова
софтуерна среда за интеграция на PSIP-модули към болничната информационна
система на УСБАЛЕ
Христо Димитров (УСБАЛЕ, Медицински университет – София)
Демонстрация: Тестова среда за интеграция на PSIP-модули, подпомагащи
вземането на решения, и валидиране на PSIP в УСБАЛЕ
Кафе-пауза
Елске Аменверт и Мартин Юнг (Университет за здравни науки, медицинска
информатика и технологии, Тирол Австрия)
Очаквания и задръжки на лекарите относно системите за назначаване на
изследвания и лечение
Красимира Нешкова-Атанасова (УСБАЛЕ, Медицински университет – София)
Проучване нагласите към иновации при лекарите от УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”
Кръгла маса, дискусия
Закриване

Ще бъде осигурен синхронен превод.
Входът на семинара е свободен. Регистрация – от 8:45 във фоайето. За улеснение на организаторите
е желателно да се изпрати съобщение с предварително уведомление за участие на <desidi34@abv.bg>.

