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V Praze dne 17. 9.20L2
Vážená kolegyně, váŽený kolego,

dovolujeme

si obrátit se na Vás s

návrhem

k

účastizástupce Vašíodborné

společnosti na semináři ,,Sdílení nástrojů elektronického zdravotnictví očima

uživatelů",hd kterém budou představeny ověřené nástroje a sluŽby elektronického
zdravotnictví včetně možnostíjejich účelnéhosdílení'Pod záštitou Ministerstva
zdravotnicwí Čnseminář, volně navazující na červnovédiskusní fórum Ministerstva
zdravotnictví ČR ,,Vytvořme hospodárný a funkčníeHealth", pořádají dne 3. října

2oI2 v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 3L, 12o 26 Praha 2
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, Kancelář WHo v ČR a MEDTEL o.p's.

Akce

je

určena uživatelům nástrojů elektronického zdravotnictvr, především

poslqrtovatelům nejrůznějšíchdruhů zdravotní péčea měla by pos$rtnout prostor ke

sjednocování představ o budoucím uspořádání elektronického zdravotnictví v České
republice, které by vedlo ke zvyšování kvaliý a bezpečízdravotnicých sluŽeb a vyšší

nákladové efektivitě, opíralo se

o

zkušenosti evropských paftnerů, maximálně

využívalostávajícíinformačnísystémy, ponechalo elektronické formy dokumentace

primárního zdroje, zajistilo návaznost na ostatní elektronické nástroje

a

u

služby

veřejné správy.
Přednášejícíby měli ve svém vystoupení stručně charakterizovat oblast svého zájmu
v elektronickém zdravotnictví, včetně identifikace jejího rnývojového stádia (přípravná

fáze, prototyp, řádný provoz),

V té souvislosti

zhodnotit

jak možnosti sdílení

stávajících zdravotnických informačních systémůa aplikacív ČR tak i stupeň zralosti.

Seminář bude celodennr, rozdělený do dvou bloků. Bude uveden aKuální představou
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zdravotnické registry, elektronickou preskripci, telemedicínu teleradiologii,
zdravotnické informačnísystémy a eHealth pro veřejné zdravotnictví a podporu
zdraví. Součástíprogramu budou

i vystoupení k tématu vzdělávání a ýzkum

pro

elektronické zdravotnictvl, kulaý stůl a budou shrnuý závěry a doporučenísemináře.

vážený paní kolegyně, vážený pane kolego, účastzainteresovaného zástupce Vaší
společnosti by jistě napomohla jak správnému vyznění chystaného semináře, jehoŽ

program přikládám, tak

i

dalšímuzavádění nástrojů a sluŽeb elektronického

zdravotnicwí v Českérepublice.

S pozdravem

rr.-Á1
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda Českélékařské společnosti J.E. Purkyně

Příloha: program semináře
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