Digitalizace zdravotnictví po koronavirové pandemii
– zvedneme hozenou rukavici?
WEBINÁŘ
Současnost i budoucnost telemedicíny a elektronizace
ve zdravotnictví

WEBINÁŘ

NIKOLIV TEORIE, ALE SKUTEČNĚ A PRAKTICKY
KE ZLEPŠENÍ VAŠICH SLUŽEB
Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás jménem advokátní kanceláře KMVS pozvali na dopolední webinář, který jsme pro Vás
připravili po vzoru našich „tradičních“ pracovních snídaní. Tentokrát jsem jsme pro Vás ovšem připravili
zcela ojedinělý obsah podaný ve formě skutečně interaktivního webináře tak, jak Vám to, i dle Vašich
dosavadních reakcí, za které velice děkujeme, nejvíc vyhovuje.
Ve spolupráci s kolegy specialisty na oblast farmakoekonomiky a IT ze společností VALUE
OUTCOMES a COGVIO Vám přinášíme unikátní pohled na současný vývoj v oblastech, pro které
se vžilo zjednodušené označení eHealth a mHealth, a to nejen z hlediska regulace a práva, ale
i technologií, medicíny a byznysu. Naši pozornost navíc nebudeme omezovat jen na Českou
republiku, ale podíváme se i na současné trendy ve světě.
Toto téma jsme nemohli nechat stranou, protože, jak se zdá, koronavirovová pandemie zcela obnažila
obrovskou příležitost, ale i některá rizika pro Českou republiku v oblasti digitalizace zdravotnictví.
V rámci tohoto webináře se tak budeme věnovat otázce, jak efektivně, ale přesto bezpečně a v souladu
s právními předpisy, využít potenciálu digitalizace nejen samotného poskytování zdravotní péče, ale i ve
vztahu k řadě souvisejících činností a aktivit jako je vývoj softwarových aplikací, využití Big Data a Open
Data ve zdravotnictví, kybernetické bezpečnosti a transparentního zpracování osobních údajů.
Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně, ale samozřejmě s možností pokládání dotazů
absolvovat z pohodlí Vašeho domova i kanceláře. Samozřejmostí je, že ještě před samotným webinářem
od nás obdržíte elektronicky prezentaci a také unikátní přihlašovací údaje. Pro připojení k webináři
nebude třeba instalovat žádný speciální program, pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů
přihlásíte na webovou stránku, kde poběží v níže uvedený čas „live stream“ interaktivní prezentace
s možností pokládat bezprostředně a anonymně dotazy.

Program a zaměření webináře
Právní rámec telemedicíny a digitalizace ve zdravotnictví - KMVS
„Telemedicína“, digitalizace a její současné právní limity
Softwarové aplikace a jejich regulace z pohledu právní úpravy zdravotnických
prostředků
Sdílení informací o zdravotním stavu a jeho právní podmínky a limity
Zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu a projevy GDPR ve vztahu
k elektronickému zdravotnictví
(Kyber)bezpečnost ve zdravotnictví

Medicínské aspekty digitalizace zdravotnictví a přidaná hodnota pro zúčastnění
subjekty - Value Outcomes
Klinický vývoj softwarových aplikací a produktů pro mHealth a eHealth
Big data a open data ve zdravotnictví a jejich medicínský potenciál v oblasti
digitalizace zdravotnictví
Výhody digitalizace pro pacienty, poskytovatele a zdravotní pojišťovny
Výhled do budoucna – co přinese legislativní vývoj v roce 2020?

Praktické zkušenosti a aktuální trendy v oblasti digitalizace zdravotnictví COGVIO
Zkušenosti s vývojem systému Chytré karantény a eRoušky – Petriho miska
digitalizace?
Co mohou nabídnout technologické firmy českému zdravotnictví
Jaká řešení fungují ve světě a čím se můžeme inspirovat?
Kde jsou největší bariéry cesty k rychlé digitalizaci a jak je odstranit?

Informace
Datum konání:

19. května 2020,
10.00 – 12.30 hod

Cena:

3.200 Kč + 21 % DPH (fakturace bude provedena dle přihlášek)

Kontaktní osoba
a přihlášky:
Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz
Těšíme se na Vaši účast a především na Vaše dotazy!
Libor Štajer, Tomáš Doležal, Petr Bartoš

