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Objednávka nezkráceného videozáznamu konference:
Z konference jsme pořídili nezkrácený videozáznam. Účastnický poplatek za sledování
konference ze záznamu a za přístup k prezentacím řečníků je 827 Kč (plus 21% DPH).
V případě zájmu o zaslání internetového odkazu na videozáznam zašlete prosím zprávu
na ostadalova@ahcm.cz s těmito údaji: Jméno, příjmení, IČO nebo fakturační adresa.
Poté Vám zašleme fakturu pro úhradu účastnického poplatku. Po její úhradě vám zašleme
internetový odkaz na videozáznam konference.
Naše identifikační údaje jsou: Academy of Health Care Management s.r.o., Kartouzská
3274/10, Praha 5 – Smíchov, IČO: 28979541, DIČ: CZ28979541)

Slovo úvodem:
Asi s námi budete souhlasit, že české zdravotnictví prožívá opravdu krizovou zkoušku, a je
proto nutno říci, že podobně jako v jiných situacích, je i nyní schopno díky odbornosti a
entuziazmu zdravotníků absorbovat velkou míru náročnosti, nepředvídatelnosti a
nejistoty.
Již minulý rok jsme začali připravovat program řady konferencí a seminářů, které se týkají
ICT ve zdravotnictví. Naučili jsme se již před lety používat termín eHealth, ale opakovaným
používáním tohoto termínu téměř pro cokoliv, kde se objeví počítač, nám často
znepřehledňuje hlavní smysl – maximální digitalizaci a propojení. V mnoha jednotlivých
projektech jsme dosáhli světové úrovně, ale stále je nepředstavitelné, aby lékař ve spádové
nemocnici mohl získat nejen online pacientovu anamnézu, ale například i výsledky
posledních laboratorních vyšetření objednaných ambulantním specialistou.
Nárazové omezení sociálních kontaktů a nevyvážené vytížení zdravotního systému
vytvořilo velký tlak na eHealth řešení. Přijímáme již eRecepty, eNechopenky... Nicméně

nutnost jejich doplnění ručně vypisovanými formuláři (příkladem jsou některé testy na
covid) se jeví jako nenormální. Sekundární plátci pochopili nutnost vzít distanční formy
komunikace na milost, protože jinak by pro jejich klienty nebyla zdravotní péče
dostupná. Současná přetíženost zdravotnictví přímo vybízí k využití umělé inteligence v
některých úsecích rozhodovacích mechanismů.
První seminář na toto téma - Zdravotnictví na prahu technologické revoluce s podtitulem
Budoucnost telemedicíny po pandemii - výše zmíněné otázky otevřel a některé
problémy již pojmenoval. Naše připravovaná konference, již plně v on-line režimu, usiluje
o nadhled, a to jak v oblasti technologické, tak právní a ekonomické. Tato obecnější témata
jsou doplněna řadou případových studií, které ukazují mnoho zajímavých řešení.
Listopadová konference se zabývala nejen vývojem zákonného rámce, ale poskytuje i
srovnání českého a světového pohledu na danou problematiku. Účastníci mají příležitost si
vyslechnout i pohled finského odborníka na realitu z říše budoucnosti. Pevně věříme, že
Vás konference zaujme.
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koordinátor ICT Národního telemedicínského centra
Jiří Pecina, zakladatel a CEO MEDDI hub
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA, odborný asistent, Klinika radiologie a nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS., prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky,
náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum, Rehabilitační ústav Kladruby
Martin Koníř, náměstek informačních technologií, Nemocnice Na Bulovce
MUDr. Jana Vyskočilová, hlavní lékař, EUC Plzeň, předsedkyně České společnosti pro výzkum
spánku

Augustin Bernát, ředitel ResMed CZ
JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D., Partner, TaylorWessing
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského
práva, ředitelka Akademie medicínského práva
Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., vedoucí Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky, Ústav
státu a práva Akademie věd ČR
JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Mgr. Jakub Uher, právník, Sdružení praktických lékařů
Mgr. Vlastimil Milata, předseda pacientské rady ministra zdravotnictví
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment,
Institute for Health Economics and Technology Assessment (IHETA)
MUDr. Renata Knorová, MBA, zdravotní ředitelka, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku, Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra ČR
Ing. Miroslav Jankůj, vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení, Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven

Program:
BLOK I.

e-Health v České republice a ve světě
Moderátor: MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

Přivítání
RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc., Academy of Health Care Management
(Stopáž: 0:10:00)

Úvodní slovo
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, Academy of Health Care Management
(Stopáž: 0:12:27)

Zákon o elektronizaci zdravotnictví
JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, ÚZIS
(Stopáž: 0:18:23)

Současná situace v ČR v možnostech zavádění eHealth v České republice a výhledy do
budoucnosti
Vladimír Přikryl, CompuGroup Medical
(Stopáž: 0:38:25)

Realizace národního uceleného zdravotního digitálního systému
Vesa Jormanainen, MD, MSc, National Institute for Health and Welfare, Finsko
(Stopáž: 0:52:32)

Panelová diskuze
(Stopáž: 1:13:07)

BLOK II.

Telemedicína a umělá inteligence v praxi
zdravotnických zařízení
Moderátor: RNDr. Dagmar Glückaufová

Telemedicína a umělá inteligence - Definice a současná situace
Ing. Antonín Hlavinka, Národní telemedicínské centrum, Olomouc
(Stopáž: 1:23:47)

Meddi - české řešení telemedicíny s globální vizí
Jiří Pecina, MEDDI hub
(Stopáž: 1:44:20)

eHealth ve zdravotnickém zařízení z pohledu pacienta /případová studie/
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, Program Health Plus
(Stopáž: 2:01:19)

Data a jejich současný management, která shrnuje praktické zkušenosti z oblasti
radiologie
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA, Klinika radiologie a nukleární medicíny Fakultní
nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
(Stopáž: 2:14:36)

Zkušenosti s praktickým uplatněním prvků umělé inteligence v medicíně:

Kompatibilita kladrubské disdtanční terapie a telerehabilitace s rozvinutými
zahraničními telerehabilitačními systémy
Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS., Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky,
Rehabilitační ústav Kladruby
(Stopáž: 2:25:38)

Aplikace umělé inteligence v diagnostice rakoviny prsu
Martin Koníř, Nemocnice Na Bulovce
(Stopáž: 2:42:42)

Telemedicína v ekonomice spánkové laboratoře
MUDr. Jana Vyskočilová, EUC Plzeň, Česká společnost pro výzkum spánku
(Stopáž: 2:58:48)

ResMed Air Solutions: nástroj řízení péče
Augustin Bernát, ResMed CZ
(Stopáž: 3:19:35)

Přestávka

BLOK III. Právní pohled na eHealth, telemedicínu a umělou
inteligenci
Moderátor: MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

Úvod
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva,
Akademie medicínského práva
(Stopáž: 4:20:52)

Digitální zdravotnictví - právní rámec
JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D., TaylorWessing
(Stopáž: 4:23:49)

Právní aspekty distanční péče v ČR
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
(Stopáž 4:45:11)

DISKUZNÍ PANEL Právní problematika eHealth a rizika jeho rozšíření
(Stopáž: 4:55:15)
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., MHA, Ph.D.
Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky, Ústav
státu a práva Akademie věd ČR
JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Mgr. Jakub Uher, Sdružení praktických lékařů

BLOK IV. Možnosti financování nových technologií
ve zdravotnictví
Moderátor: MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
Úvod
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
(Stopáž: 5:30:09)

Zkušenosti s aktivním zapojováním pacientů do péče o své zdraví a kontroly léčby na
dálku
Mgr. Vlastimil Milata, Pacientská rada ministra zdravotnictví
(Stopáž: 5:32:02)

Znamená zavádění nových technologií do léčebných či diagnostických procesů úsporu či
další náklady?
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment
(Stopáž: 5:45:23)

DISKUZNÍ PANEL Jak nastavit optimální úhradu nových technologií z v.z.p. – přínos vs.
náklady:
MUDr. Renata Knorová, MBA, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (6:09:56)
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
(6:19:55)
Ing. Miroslav Jankůj, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (6:37:40)
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., Svaz zdravotních pojišťoven (6:40:04)

Pořadatel:
Academy of Health Care Management vznikla jako výsledek mnohaleté spolupráce manažerů ve
zdravotnictví, kteří měli zájem předávat své znalosti a zkušenosti. Klade si za cíl poskytovat kvalitní
vzdělávání zdravotnickým manažerům na všech úrovních řízení. Akademie je půdou pro setkávání našich
i zahraničních významných odborníků a řídících pracovníků ve zdravotnictví a pravidelně pořádá semináře
a kurzy zaměřené na aktuální problematiku managementu zdravotnických zařízení. Ve spolupráci s
americkými akademickými partnery poskytuje studijní program MBA ve zdravotnictví a LL.M. v
medicínském právu, bioetice, ochraně osobních údajů a moderních technologiích ve zdravotnictví.
http://www.ahcm.cz

