Друга радионица SocKETs LAB Србија:
„e-здравство у Србији - изазови у друштвеном ангажовању”

У оквиру SocKETs пројекта,
представља се више кључних технологија са циљем проширења њихових граница и могућности. Примена
дигиталних технологија у здравству се истиче, између осталих, по могућностима да промовише већу
ефикасност, продуктивност и нове услуге повезане са овом индустријом. Међутим, примена нових
дигиталних технологија у здравству такође подстиче постојеће друштвене недоумице у вези са надзором,
контролом и дискриминацијом које су имале одјек у прошлости у односу на друге технологије
оријентисане на процесе дигитализације.
Након прве радионице SocKETs LAB-а, у којој смо поставили основу за заједничко стварање између
различитих актера екосистема и бавили се неким од социо-културних и етичких импликација дигиталног
здравства и могућностима усвајања е-здравства у Србији, на другој радионици заједнички циљ је да се
дубље упустимо у развијање претходно осмишљених идеја. Поред тога, детаљније ћемо се упознати са
алатима за друштвено ангажовање и сазнати од различитих актера нове могућности које доноси
савремена технолошка револуција.

Агенда радионице
ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ

10:00 - 10:20

Поздрав добродошлице, упознавање учесника; SocKETs LAB тим: Увод - агенда,
сврха и структура радионице; кратак осврт на претходну радионицу

10:20 -11:00

ИЗАЗОВИ САРАДЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ТИМОВА И КЛИНИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА
др Милица Јанковић, ванредни професор
Универзитет у Београду - Електротехнички факултет
Катедра за сигнале и системе
Лабораторија за биомедицинско инжењерство и технологије;
др сц. мед. Никола Иванчевић, специјалиста дечје неурологије, научни
сарадник
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд

11:00 - 11:20

Активности заједничког стварања (први део): Имплементација
идентификованих идеја - панел дискусија

11:20 - 11:30

Пауза за кафу

11:30 - 12:10

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА - АЛГОРИТМИ ЗА ПРЕПОРУКЕ КАО ЈАВНО ДОБРО
И ВИРТУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ КАО ЉУДСКО ПРАВО
др Љубиша Бојић
Лабораторија за дигитално друштво, Институт за филозофију и друштвену
теорију, Универзитет у Београду

12:10 - 12:30

Активности заједничког стварања (други део): Имплементација
идентификованих идеја - панел дискусија

12:30 - 13:00

Размена идентификованих идеја

13:00 - 13:15

Наредни кораци и активности, позив на следећу радионицу

13:15 - 13:30

Завршне речи

