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Středoevropská zdravotnická konference
InterSystems 2015 ukázala pokroky v propojené zdravotní
péči
PRAHA, 8. června 2015 – Dne 8. června 2015 proběhla v prostorách prestižního pražského
kongresového centra CITY CONGRESS Středoevropská zdravotnická konference 2015
s podtitulem „Lepší zdravotní péče. Propojená péče“, jejímž hlavním sponzorem
a organizátorem byla společnost InterSystems. Tato mezinárodní konference se zabývala
různými pohledy na řízení zdravotnických zařízení, poskytování zdravotní péče
a konsolidované kontinuum zdravotní péče v regionu střední Evropy.
Společnost InterSystems patří mezi světové lídry v softwaru pro propojenou zdravotní péči. Její produkty využívají tisíce nemocnic a laboratoří po celém světě, včetně všech sedmnácti nejlepších amerických nemocnic podle hodnocení U. S. News and World Report. Strategická platforma pro
zdravotnickou informatiku InterSystems HealthShare® umožňuje organizacím zaznamenávat a sdílet
všechna data o pacientech a poskytuje aktivní analýzu v reálném čase, na základě níž je možné činit
odpovědné kroky v nemocniční síti, na místní, regionální či celostátní úrovni. HealthShare zjednodušuje strategickou interoperabilitu, koordinaci péče, správu veřejného zdraví a zapojení subjektů na
místní úrovni.
Konferenci zahájil viceprezident InterSystems pro strategické plánování Paul Grabscheid. Ve svém
příspěvku poukázal na faktory, které mají vliv na kvalitu poskytované péče, a zdůraznil, že špičkové
kvality nelze dosáhnout s nepropojenými systémy. Moderní zdravotnictví vyžaduje komplexní řešení,
která umožní získávat zdravotnické informace od všech zúčastněných, od pacientů až po plátce,
a sdílet je se všemi, kteří se na procesu poskytování zdravotní péče podílejí. Je třeba také mít
k dispozici nástroj, který dokáže analyzovat strukturovaná i nestrukturovaná data, aby bylo možné
těmto datům porozumět a jednat na jejich základě a zvyšovat tak kvalitu a efektivitu zdravotní péče.
Na konferenci dále zazněly příspěvky zabývající se modely integrované zdravotní péče a regionálního
sdílení klinických dat, zpracováváním a využíváním velkých objemů dat (tzv. big data), řízením
zdravotnictví, kontinuitou zdravotní péče či problematikou inovací obecně; stranou zájmu nezůstala
ani bezpečnost a ochrana osobních údajů. Byly představeny některé významné iniciativy na poli propojené zdravotní péče a inovací, jako je například Innovative Medicine Initiative či European Connected Health Alliance. Posluchači se dozvěděli o výzkumných projektech (sekundární využití klinických
dat k výzkumu či projekty z oblasti telemedicíny) a jejich financování v praxi (rámcový program pro vý zkum a inovace Horizon 2020). Přednášející poukázali též na důležitost spolupráce veřejného a soukromého sektoru a na přínos spolupráce inovativních společností s akademickými institucemi.
Více než 150 účastníků se tak během celodenního programu seznámilo s názory předních odborníků
na zdravotnictví. Na konferenci vystoupil například Harold F. Wolf III, člen představenstva HIMSS

a bývalý viceprezident Kaiser Permanente, největšího světového konsorcia pro řízenou péči, dále
John P. Hoyt, výkonný viceprezident společnosti HIMSS Analytics, či lékař britské NHS a klinický
poradce společnosti InterSystems Yossi Cohen. České organizace reprezentovali např. ředitel
Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus, ředitel InovaCentra ČVUT Vladimír Zadina, proděkan pro
rozvoj VUT Brno Vojtěch Bartoš, ředitel UZIS a Institutu biostatistiky a analýzy Masarykovy university
v Brně Ladislav Dušek či Eva Sebroňová z Technologického centra Akademie věd ČR.
„Doba, kdy jsme si ve zdravotnictví vystačili s izolovanými systémy, je nenávratně pryč,“ řekl Paul
Grabscheid, viceprezident pro strategické plánování, InterSystems. „S trochou nadsázky lze říct, že
nepropojená řešení potkává stejný osud jako papírové kartotéky, bez kterých jsme si ještě před několika desetiletími neuměli zdravotní péči vůbec představit. Naštěstí však již máme k dispozici kvalitní
technologie a je jen na nás, jak je dokážeme využít k vybudování propojeného zdravotnictví.“
Jednotlivé přednášky a fotografie z konference naleznete na adrese http://intersystemsevents.cz/cz/aktuality-ve-zdravotnictvi/zdravotnicka-konference-2015.
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O společnosti InterSystems
Společnost InterSystems vyvíjí pokročilé softwarové technologie umožňující vytvářet průlomová řešení. Tradičně
poskytuje špičkové produkty a soustřeďuje se na úspěch svých klientů. Platformy InterSystems pro správu dat,
strategickou interoperabilitu a analytiku jsou používány ve zdravotnictví, finančnictví, státní správě a v řadě
dalších odvětví. Ve vybraných zemích InterSystems nabízí též unifikované aplikace pro zdravotnictví, které
fungují na klíčových technologiích této firmy a které přispívají k realizaci propojeného zdravotnictví. Společnost
InterSystems je soukromá společnost založená v roce 1978. Sídlí v Cambridge v americkém státě Massachusetts
a má pobočky po celém světě. Její produkty denně používají miliony lidí ve více než 100 zemích. Více informací
najdete na InterSystems.com.

