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Věc: Pozvánka k účasti na konferenci eHealth Day 2014
Vážení kolegové,
Národní telemedicínské centrum Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní
nemocnice Olomouci ve spolupráci s Nakladatelstvím Sdělovací technika si Vás dovoluje
pozvat k účasti na pokračování tradiční konference eHealth Day, která se bude konat
18. února 2014 v kongresovém sále IKEM v Praze.
Konference tentokrát nabídne tři zajímavé a různorodé programové bloky. V první
části vystoupí zástupci komerčního sektoru a veřejných organizací a přinesou aktuální
informace o stavu implementace nástrojů eHealth v českém systému zdravotní péče.
Zároveň zde bude představena nová platforma pro spolupráci při vytváření Národního plánu
rozvoje elektronického zdravotnictví. Ve druhém programovém bloku budou prezentovány
aktivity Národního telemedicínského centra a jeho tuzemských i evropských partnerů a jejich
výsledky a zkušenosti při zavádění eHealth a telemedicínských postupů do klinické praxe. Ve
třetím odpoledním bloku konference se pak uskuteční první akademická sekce pro všechny
tuzemské subjekty, které na akademické půdě rozvíjejí své aktivity na poli eHealth,
telemedicíny a asistivních technologií. Formátem tohoto bloku budou krátká sdělení
účastníků z akademické sféry, která představí jejich pracoviště a výzkumné aktivity.
Následovat bude moderovaná společná diskusí nad tématem možné spolupráce v oblasti
vědy, výzkumu, vývoje, výuky a diseminace se zaměřením na projekty v oblasti telemedicíny,
eHealth a asistivních technologií. Konference tak nabídne ideální příležitost pro setkání, a
výměnu zkušeností nejen všech zainteresovaných akademických pracovišť, ale díky účasti
zástupců veřejných a komerčních organizací i možnost k diskusi a ke spolupráci všech
subjektů zainteresovaných na rozvoji eHealth, telemedicíny a asistivních technologií v ČR.
Rádi bychom proto pozvali zástupce Vaší instituce na celý den konference a zejména
na diskusi v odpolední akademické sekci. Všichni zástupci akademické obce (zaměstnanci
univerzit a Ph.D. studenti) mají vstup na konferenci ZDARMA. Počet míst v kongresovém
centru IKEM je limitovaný, proto neváhejte se včasným přihlášením. Přihlašovací formulář na
konferenci naleznete po kliknutí zde. Podrobný program se všemi finálními přednášejícími
naleznete po kliknutí zde a v příloze této zprávy.
Budeme se těšit na setkání se zástupci Vaší instituce
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