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V Praze dne 22. října 2014

Vážená paní, vážený pane,
Již třetím rokem se snažíme připravit zajímavým způsobem úvod k výroční konferenci Efektivní nemocnice.
Dovolil bych si Vás tímto, jménem společnosti InterSystems, pozvat na pracovní oběd, při kterém se budete mít
možnost v přítomnosti zajímavých osobností seznámit s novinkami, které v současné době probíhají zdravotnictvím
v regionu střední Evropy.
Velkým tématem v současném zdravotnictví je jakým způsobem sdílet pacientská data - pojďme se společně podívat
jakým způsobem na tuto problematiku pohlíží Ministerstvo zdravotnictví ČR, a co v této oblasti chystá. Dále se
podíváme na fungování základních registrů státní správy a jak tedy funguje identifikace občana-pacienta. Budeme
sdílet informace o tom, jak data konsoliduje jedna z největších nemocnic v ČR a nakonec se dozvíme jakým
zajímavým způsobem ke sdílení dat ve zdravotnictví přistupují na Slovensku.
V průběhu tohoto setkání budete mít také příležitost prodiskutovat své pohledy na různá témata s vašimi kolegy v
příjemné atmosféře kongresového centra hotelu Clarion.

Termín konání: 25. listopadu 2014 od 10:30 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany
Program setkání:
Tvorba Národní strategie eHealth České republiky
republiky – Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Uplatnění referenčních národních zdravotnických registrů – Jiří Borej, Expertní tým Výboru pro zdravotnictví
Parlamentu ČR
Koncepce integračních projektů a konsolidace pacientského záznamu ve FN Brno – Miloslav Procházka, FN Brno a
Ladislav Pálka, C SYSTEM CZ
Projekt „Bezpečné lieky“ a reálné regionální eHealth na Slovensku – Ján Tomášik, MEDIWORX SOFTWARE SOLUTIONS
„Integrating Healthcare Enterprise“ a IHE profily - co je co v praxi? – Martin Zubek, InterSystems
Počet účastníků je omezen, proto prosíme o laskavé uvážení a potvrzení Vaší účasti nejpozději do 17. listopadu
2014. V případě doplňujících dotazů a pro potvrzení registrace prosím kontaktujte Ivetu Přidalovou:
iveta.pridalova@intersystems.com.
Přibližný termín ukončení je 13:00 hod., tak abyste mohli posléze pokračovat na konferenci Efektivní nemocnice.
Toto setkání oficiálně podporuje Healthcare Institut, pořadatel každoroční soutěže Efektivní nemocnice České
republiky.
Budeme potěšeni, pokud Vám pracovní program umožní naše pozvání přijmout.
S úctou

Martin Zubek
Senior Business development manager CEE

