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In Conjunction with the Brazilian Congress of Radiology

Em conjunto com o XXXIX Congresso Brasileiro de Radiologia

The first officially scheduled DICOM
event ever to be held in South America
will be conducted from 9 – 11
October 2010. Given DICOM’s focus
on developing a standard to assure
interoperability of equipment used in
medical imaging, this event should prove
especially valuable to:
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• Physicians concerned with medical
imaging,
• Software developers,
• Healthcare IT administrators,
• Corporate engineering staff, and
• Faculty members and students
in medical imaging informatics
programs.

Then, during the Contributed Papers
Session, members of various DICOM
working groups and others, who
regularly utilize the Standard, will
review their current activities. These
speakers will provide a close-up view
of “What’s New & Exciting in DICOM”
as well as a broad, strategic view of the
recent (or soon to be issued) additions
to the DICOM Standard and their
application.

During the Seminar portion of the
Conference, attendees will hear the
world’s foremost experts on all things
DICOM present a seminar explaining
DICOM’s basic concepts and reviewing
its current capabilities to address:
• Digital Image Storage and Distribution
• Acquisition Workflow and Patient
Info Reconciliation
• Consistent Presentation of Images
• DICOM Structured Reporting and

Finally, participants can hear and meet
leaders and visionaries in the medical
community who will present their
view of DICOM’s role in the future
of medical imaging. Members of
the audience can help influence the
direction of DICOM’s development by
sharing their ideas on “What’s Next for
DICOM.”

Please forward this announcement to any individuals or groups that you
think might be interested

O primeiro evento sobre Imagem
Digital e Comunicação em Medicina
(DICOM) agendado oficialmente na
América do Sul acontecerá de 09 a
11 de outubro de 2010. O foco desta
edição será a criação de uma norma
para assegurar a interoperabilidade
dos equipamentos utilizados na
imaginologia médica, por isso o
público-alvo será:

• apresentação consistente de imagens
• DICOM Structured Reporting and
Coded Data
• Pós-processamento e comunicação
de Workflow
• Segurança básica
• Uso do DICOM em vários domínios
práticos & EHRs
• Implantação, conformidade e
implementação

• médicos preocupados com a
imagem radiológica;
• desenvolvedores de software;
• administradores de TI em Saúde;
• equipe de empresas de engenharia;
• professores e estudantes de
programas de informática em
imagem médica.

Então, durante a sessão de trabalhos
livres, os membros de vários grupos de
trabalho DICOM e outros, que utilizam
regularmente o Standard, irão rever os
seus conceitos e atividades atuais. Estes
palestrantes irão fornecer uma visão
muito próxima sobre “What’s New &
Exciting em DICOM”, bem como uma
visão ampla e estratégica da recente (ou
que em breve será editada) inclusões ao
padrão DICOM e sua aplicação.

Durante a Conferência, os
participantes tomarão contato com os
maiores especialistas do mundo sobre
DICOM que apresentarão seminários
explicando os conceitos básicos
de DICOM e uma revisão das suas
capacidades atuais como:
• Armazenamento e Distribuição de
Imagem Digital
• Aquisição de lista de trabalho e
reconhecimento de informação do
paciente

Finalmente, os participantes poderão
ouvir e se reunir com líderes e
visionários na comunidade médica
que apresentarão sua visão do papel
DICOM no futuro das imagens médicas.
Membros do público poderão ajudar a
influenciar o rumo do desenvolvimento
DICOM através da partilha de ideias
durante o seminário “What’s Next para
DICOM.”

Por favor, mostre este anúncio a quaisquer indivíduos ou grupos que você
acha que poderia se interessar pelo assunto.

For additional information, contact:
Para obter informações adicionais, entre em contato pelos e-mails:

plarbig@medicalimaging.org
hclark@medicalimaging.org

Mark Your Calendar & Visit:
Marque em sua agenda esta data e visite o nosso site:
http://medical.nema.org/dicom/DCS-2010
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