Distanční medicína, současnost a perspektiva,
novinky ve zdravotnických aplikacích
22. dubna 2021

Hlavní partner

Partneři

Dovolujeme si Vás pozvat na online konferenci
Distanční medicína, současnost a perspektiva, novinky ve zdravotnických aplikacích
22. dubna 2021
Přípravný výbor:
RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc., předsedkyně akademické rady, Academy of Health Care
Management
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, předseda správní rady, Academy of Health Care Management

Program:
1. blok - Obecný přehled
9:30 - 11:30

Zahájení
RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc., předsedkyně akademické rady, Academy of Health Care Management
Přehled situace ve světě a u nás
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, předseda Akademické rady, Academy of Health Care Management

Podpora distanční medicíny z pohledu ministerstva
Ing. Martin Zeman, digitální zmocněnec ministerstva, ředitel odboru ITEZ, MZČR

Zákon o elektronizaci zdravotnictví
JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, statutární zástupce ředitele, ÚZIS

Právní otázky související s telemedicínou, posun od minulé konference
MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva,
ředitelka Akademie medicínského práva

Panelová diskuze

2. blok - Praktické aplikace a telemedicína
11:30 – 12:45

Ambulantní specialisté a jejich vztah k telemedicíně
MUDr. Zorjan Jojko, předseda sdružení ambulantních specialistů

První (a přitom český) účinný telemedicínský program v psychiatrii na světě ITAREPS. Aneb:
jak lze ztroskotat i za zcela jasného počasí
MUDr. Filip Španiel Ph.D., výzkumný a vývojový pracovník, lékař, pedagog 3. LF UK, vedoucí
výzkumného programu, Národní ústav duševního zdraví

Telemedicína a diabetologie – klinický pohled
MUDr.Peter Girman Ph.D., přednosta Kliniky diabetologie, zástupce přednosty Centra diabetologie,
IKEM

Telemedicína a diabetologie – pacientský pohled
Mgr. Vlastimil Milata, předseda pacientské rady ministra zdravotnictví

Přestávka na oběd
12:45 – 13:15

Pokračování 2. bloku
13:15 - 15:30

MEDEVIO - zkušenosti s praktickým zaváděním telemedicínské platformy do ambulantní péče
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., CEO Medevio

Online komunikace v systému Program HPlus, zhodnocení využití v době epidemie
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D. – Program Health Plus

Virtuální sestra Emmy – děvče pro všechno aneb více než jen telemedicína
MUDr. Ondřej Sobotka, spoluzakladatel a vedoucí lékař projektu sestra Emmy, praktický lékař

Vize udržitelného zdraví pomocí nejlepšího využití digitální technologie v medicíně
MUDr. Tomáš Šebek, chirurg, spoluzakladatel uLékaře.cz

Šifrované sjednocené komunikačně terapeutické rozhraní pro distanční terapii
Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS., náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum
Rehabilitační ústav Kladruby

Ekosystém digitálních zdravotních služeb - příklady ze zahraničí jako inspirace pro ČR
Ing. Jiří Batěk, Business Unit Leader, IBM Services

Telemedicína jako nástroj řízení péče
Augustin Bernát, MBA, ředitel ResMed CZ

Nové technologie ve zdravotnictví – lepší služby všude
Yakov Ozer, Industry Executive , Microsoft

3. blok - Financování a pohled pacienta na telemedicínu
15:30 – 16:45
Telemedicína v zahraničí z pohledu pacienta

Jana Pelouchová, předsedkyně spolku Diagnoza leukemie

Financování nových metod v telemedicíně
- Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
- Ing. Ladislav Fridrich, CSc., prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Panelová diskuze

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č.16.
Vzdělávací akce je hodnocena 6 kredity.

Registrace:
Vaše registrační údaje prosím zašlete e-mailem na ostadalova@ahcm.cz
Účastnický poplatek: 1.500 Kč (včetně 21 % DPH)
Způsob úhrady: Bankovním převodem po vystavení faktury ze strany Academy of Health Care
Management s.r.o.
Při registraci prosím uveďte registrační údaje:
Titul, jméno, příjmení
Pozice
Společnost
Fakturační údaje (IČO)

Kontakt:
Academy of Health Care Management s.r.o.
Kartouzská 3274/10, Praha 5 - Smíchov
IČO: 28979541, DIČ: CZ28979541
http://www.ahcm.cz

Pořadatel:
Program Health Plus je moderní soukromé zdravotnické zařízení poskytující komplexní ambulantní péči v
ojedinělém prostředí se zázemím nejlepších lůžkových pracovišť.

Organizátor:
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.

Odborný garant konference:
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

