
Keynote 1 
Evropski zdravstveni podatkovni prostor:  izkoristimo potencial zdravstvenih podatkov 
Cristian-Silviu BUŞOI, Poslanec v Evropskem parlamentu, namestnik predsednika v Odboru za okolje, 
javno zdravje in potrošniško politiko 

 

Keynote 2 
Desetletje digitalnega zdravja: gonilo inovacij v Evropi 
Ray Pinto, Direktor, Politike digitalne preobrazbe - DIGITALEUROPE 

 

Opis predavatelja:  
 
Ray Pinto je trenutno direktor za politiko digitalne preobrazbe pri DIGITALEUROPE.  
 
Ray se je pridružil DIGITALEUROPE z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju vladnih zadev in 
komuniciranja v Bruslju in regiji EMEA. Ray je odgovoren za strategijo digitalne preobrazbe, ki 
vladnim deležnikom zagotavlja politična priporočila glede motenj, ki jih doživljajo evropske industrije, 
vključno s proizvodnjo, zdravstvom, prometom in finančnimi tehnologijami. 
 
Ray vodi skupino za politiko digitalne preobrazbe, ki našim članom pomaga pri napredovanju 
pomembnega dela na področjih, ki vplivajo na vertikalne panoge, kot so podatki, kibernetska varnost, 
varstvo podatkov, mednarodna trgovina, nove tehnologije (umetna inteligenca, veriženje blokov, 
internet stvari itd.) in razvoju spretnosti in kompetenc. 
 
Pred tem je bil pri Microsoftu odgovoren za socialno-ekonomska vprašanja in strategije za izboljšanje 
odnosov z vladami. 
 
Ray ima kanadsko in francosko državljanstvo, na univerzi McGill pa je diplomiral iz političnih ved. 
 
 
 
 
 



Keynote 3 
Inteligentno zdravstvo prihodnosti temelji na podatkih in je personalizirano 
Eva McLellan, Generalna direktorica, Roche Slovenija 

 

 
Opis predavateljice:  

Eva McLellan je globalna direktorica na področju zdravstvenega varstva, poslovna strateginja in 
transformacijska voditeljica. Za seboj ima skoraj dvajsetletno kariero na področju biotehnologije, 
raznolike delovne vloge v Kanadi, Evropi in Švici, kjer je postavila in vodila ekipe, pristojne za 
inoviranje in preoblikovanje na vrednosti temelječih zdravstvenih sistemov. 
Ima bogate izkušnje svetovanja in preoblikovanja posameznikov in organizacij ob spoprijemanju 
s kompleksnimi izzivi, s kakršnimi se danes srečujejo zdravstveni sistemi in bolniki. 

 
Kot generalna direktorica Roche Slovenija želi spodbuditi trajnosten in širok dostop do inovacij za 
bolnike in družbo ter ostati zvesta svojim vrednotam in osebnemu poslanstvu: pomagati pri 
vzpostavljanju močnih partnerstev ter izboljšati zdravstvene sisteme in zdravstveno oskrbo. 
Eva McLellan je magistrirala iz biotehnologije na Univerzi v Torontu in je diplomantka programa 
izvršnega menedžmenta poslovne šole INSEAD. 

 
Opis predavanja:  
 
Vsi stremimo k učinovitemu in vzdržnemu zdravstvenemu sistemu, ki zagotavlja boljše rezultate na 
ravni zdravja posameznika in prebivalstva. Kaj je torej potrebno, da pridemo tja? Kaj moramo storiti, 
da vzpostavimo povezan in učinkovit ekosistem, v katerem ljudje prejmejo prilagojeno zdravstveno 
oskrbo, ki spodbuja ohranitev zdravja? 
 
Odgovor je, da moramo vlagati v podatke: varni, interoperabilni in dostopni nabori podatkov so 
ključnega pomena za to, da natančna, na vrednosti in dokazih temelječa in prilagojena zdravstvena 
oskrba postane resničnost – naša realnost. S pametnejšo uporabo podatkov bomo lahko predvidevali 
in preprečevali bolezni ter učinkoviteje zdravili ljudi. Zbiranje, povezovanje in analiza podatkov bodo 
spodbudili zgodnje diagnosticiranje, pripeljali do izboljšanih sistemov spremljanja ter razvoja in večje 
uporabe bolj ciljno usmerjenih zdravil. 

Rezultat bodo bolj zdravi ljudje in bolj zdrave družbe. Z drugimi besedami, to bo naložba, ki se bo 
izplačala ad infinitum, saj bodo ljudje lahko živeli dlje in ohranili višjo kakovost zdravja. 

 

  



Keynote 4 
Vloga Zdravniške zbornice Slovenije v digitalni transformaciji zdravstva  
mag. Iztok Štotl, dr. med., Zdravniška zbornica Slovenije 

 
 

Opis predavatelja:  

Iztok Štotl je diabetolog, zaposlen na Kliniki za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC 
Ljubljana. Je tudi član Delovne skupine za digitalizacijo v zdravstvu pri Zdravniški zbornici Slovenije. 

Raziskovalno se ukvarja predvsem s sladkorno boleznijo, eZdravjem, debelostjo in  telesno 
dejavnostjo. Kot aktivni član omrežja EUBIROD je sodeloval pri različnih evropskih projektih na 
področju kliničnih registrov (EUBIROD, PARENT in BRIDGE Health). Je tudi aktiven uporabnik Linuxa in 
poskuša promovirati različne odprtokodne rešitve v raziskovalno in vsakodnevno klinično delo. 
 

Opis predavanja: 
 

Zdravniška zbornica Slovenije želi spodbuditi potencial sodobnih informacijskih tehnologij v 
zdravstvu.  Kljub temu, da v Sloveniji ne manjka znanja, strokovnjakov ali učinkovitih praks iz tega 
področja, pa se je razvoj do sedaj odvijal predvsem v smeri raznih nezdružljivih pilotskih rešitev in v 
izvajanje administracijske dejavnosti ob zdravljenju. Zdravstveni podatki so tako v Sloveniji trenutno 
shranjeni predvsem v heterogenih podatkovnih virih, ki so slabo povezani in pogosto tudi 
nestrukturirani. 

Trenutno stanje je predvsem posledica odsotnost učinkovitih mehanizmov upravljanja zdravstvenih 
podatkov. Zdravniška zbornica želi zato prevzeti aktivno in formalizirano vlogo pri nacionalnem 
upravljanju eZdravja v Sloveniji. Predvsem na področjih standardizacije kliničnih podatkovnih 
modelov, izboljšav mehanizmov upravljanja, standardizacije medicinskih aplikacij in vključevanja v 
mednarodne organizacije. 
 
 
 

 


