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Verkostoidu terveysalan tiedonhallinnan yhteisössä
Terveydenhuollon tiedonhallinnan maailmankongressi
MedInfo 2019 (Congress of Medical and Health Informatics) järjestettiin jo 17. kertaa elokuun lopussa, tällä
kertaa Ranskan Lyonissa. Terveydenhuollon tietotekniikan kansainvälinen kattojärjestö International Medical
Informatics Association (IMIA) järjestää tätä tieteellistä
tapahtumaa joka toinen vuosi.

Alan keskustelufoorumeita on myös Suomessa. Esimerkiksi Sosiaali-ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyyhdistys (STTY) järjestää kansallisella tasolla sosiaali- ja
terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan
(SoTeTiTe) -tutkimuspäiviä. Näitä on järjestetty vuosittain jo vuodesta 1998. STTY on Suomen edustaja kansainvälisissä kattojärjestöissä IMIA:ssa ja EFMI:ssä.

Tänä vuonna tiedepäivien keskiössä olivat sähköiset
terveys- ja hyvinvointiverkostot. Järjestäjille lähetettiin
yli 1100 käsikirjoitusta, josta 285 tieteellistä artikkelia
and 296 posteria hyväksyttiin. Näiden lisäksi päivien
aikana esitettiin yhteensä 129 muuta esitystä kuten
paneelia, työpajaa ja demonstraatiota. Aiheet olivat
jaettu terveystietojen tulkintaan, palveluiden tuottamisen tukemiseen, täsmähoidon ja kansanterveyden edistämiseen, sekä tiedonhallinnan inhimilliseen näkökulmaan. Kaikki konferenssiin hyväksytyt artikkelit ovat
vapaasti saatavilla. Seuraava MedInfo kongressi on
Australiassa elokuussa 2021.

Kansainvälisissä ja kansallisissa verkostoissa on erilaisia
työryhmiä, joiden toimintaan voi lähteä mukaan. Lisätietoja työryhmistä saa kattojärjestöjen kotisivuilta.
Esimerkiksi uraansa aloittelevalle on juuri perustettu
IMIA:ssa Student and Emerging Professionals (SEP)
työryhmä, jonka on tarkoitus toimia opiskelijoille ja
nuorille tutkijoille siltana kansainväliseen yhteisöön.
Toimintaan pääsee mukaan olemalla yhteydessä ryhmän puheenjohtajistoon.

Hoitotyön tiedonhallinnan maailmankongressia järjestää IMIA:n Nursing Informatics Special Interest Group
(IMIA-NI). Tätä kongressia järjestetään myös joka toinen vuosi. Seuraavana järjestyksessä on 15. tapahtuma,
jonka keskiössä ovat sairaanhoitajat ja kätilöt digitaalisuuden aikakaudella. NI2020 järjestetään Brisbanessa
heinäkuun lopussa ensi vuonna. Käsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä on marraskuun 29. päivänä.
Euroopan tasolla vuosittain järjestettävä Medical Informatics Europe (MIE) konferenssi järjestetään European Federation for Medical Informatics (EFMI) järjestön toimesta. 30. MIE-tiedepäivät järjestetään
seuraavaksi Genevessä huhti-toukokuussa 2020. Teemana on digitaalinen henkilökohtainen terveys ja hoito.
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