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KONFERENCIA 
O DIGITÁLNEJ MEDICÍNE

5. OKTÓBER 2018

10:00 - 10:10 Otvorenie konferencie

10:10 - 10:25 Úvodný príhovor: 
  Zástupca Ministerstva zdravotníctva SR 

10:25 - 10:40 Mgr. Aleksandar Heina, 
  Veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR

10:40 - 10:55 Ing. Peter Blaškovitš, Generálny riaditeľ 
  Národného centra zdravotníckych
  informácií SR

10:55 - 11:40 Panelová diskusia: Stav digitalizácie 
  systému zdravotnej starostlivosti
  v Slovenskej republike

Diskusia o súčasnom stave a blízkej budúcnosti digitalizácie 
slovenského zdravotníctva. Zástupcovia NCZI SK a Ministerstva 
zdravotníctva SR budú diskutovať o súčasných projektoch v oblasti 
zdravotnej starostlivosti, e-receptov, elektronických objednávok 
a registrov pacientov. Tiež spomenú úspešné modely v iných 
krajinách. Účastníci budú mať taktiež možnosť prispievať do 
diskusie.

Účastníci: 
• Ing. Peter Blaškovitš, Generálny riaditeľ NCZI SK, 
• Jelena Curać, Head of Division for Decision Support 
 And Business Reporting (Croatian Health Insurance Fund), 
• PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory,
• Zuzana Hornikova, zástupkyňa zdravotnej poisťovne Dôvera

11:40 - 12:10 Prestávka na kávu & občerstvenie

12:10- 12:30  Bezpečnosť internetu a prenosu dát,  
  Lubomir Galatik, HPE Aruba Business Unit Manager 
  CZ&SK at Hewlet Packard Enterprise company

12:30 - 12:50 Zavedenie personalizácie liečby 
  pre onkologických pacientov, 
  Katarzyna Stadnicka MD, Region Europe 
  Medical Lead PHC, Roche 

12:50 - 13:10 Úvod do panelovej diskusie: 
  prof. Lorenzo G. Mantovani

13:10 - 13:50 Panelová diskusia: Zhromažďovanie údajov 
  o zdravotnej starostlivosti

Zdravotnícky priemysel sa rýchlo rozvíja, disponuje modernými 
technológiami, nástrojmi a vybavením, ktoré umožňujú lepšie 
prepojenie toku zdravotných údajov o pacientoch a zároveň 
poskytujú množstvo zdrojov údajových zdrojov, ktoré vedú k vyššej 
úrovni poznatkov, trendov a ďalších životne dôležitých otázok, 
ktoré možno použiť na vytvorenie efektívneho personalizovaného 
prístupu k liečbe a zároveň umožňuje zber dát pre efektívne 
plánovanie a riadenie zdravotníckych systémov a vytvorenie nových 
modelov úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prof.  
Lorenzo G. Mantovani z Universita degli Studi di Milano - Bicocca 
predstaví možnosti využitia zdravotníckych dát pre nastavenie 
efektívneho systému riadenia zdravotníctva i s možnosťou tvorby 
inovatívnych value-based úhradových modelov.

Účastníci:
� prof. Lorenzo G. Mantovani, 
• Ing. Peter Kažík, Odbor riadenia programov
 Ministerstva zdravotníctva SR,
• Mgr. Tatiana Valentová, bývalá Vrchná inšpektorka 
 Úradu na ochranu osobných údajov,
• Vladimír Mičieta, Reimbursement & Government Affairs 
 Manager CZ&SK, Medtronic

13:50 - 15:00 Obed

15:00 - 15:20 Stav DRG v slovenskej zdravotnej starostlivosti,
  Ing. Michal Štofko, PhD., Inštitút zdravotnej
  politiky Ministerstva zdravotníctva SR

15:20 - 15:40 ANALYTICAL CLOUD SYSTEM ERI - digitálne
  riešenia pre súkromné systémy zdravotnej 
  starostlivosti,
  Elena van Dijk, MSc., CEO,  PRIVATE CLINIC EvD
  Švajčiarska technológia ERI ponúka inovatívne
  riešenie digitálneho screeningu zdravotneho stavu
  pacienta online alebo na diaľku a zistenia
  kauzálnych príčin ochorenia s následnou korekciou.

15:40 – 18:00 Ukončenie konferencie, 
  spoločná recepcia & diskusia
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Odborný zdravotnícky personal získa potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní v rozsahu 5 hodín*

Cena Konferencie     189 Eur (do 31.7.)  207 Eur (do 3.10.)

Cena Konferencie pre zdravotnícky personál  99 Eur (do 31.7.)  117 Eur (do 3.10.)

Cena Combo Pass     369 Eu (do 31.7.)  396 Eur (do 3.10.)

(Konferencia + GDPR Workshop)

Cena Combo Pass pre zdravotnícky personál  270 Eur (do 31.7.)  315 Eur (do 3.10.)

(Konferencia + GDPR Workshop) 

Všetky ceny sú bez DPH, Cena zahŕňa vstup na konferenciu, materiály, obed, občerstvenie počas 
prestávky a záverečnú recepciu & diskusiu.

www.qubitacademy.com • nikol@qubitacademy.com • +421905662169

Konferencia bude prebiehať v 
anglickom i slovenskom jazyku. 
K dispozícií bude simultánny 
preklad.

Pre viac informácií ohľadom 
Konferencie kontaktujte, prosím, 
kolegyňu Nikol.

Nikoleta Baloghová
nikol@qubitacademy.com
+421 905 662 169

Cieľom konferencie je vytvoriť kvalitný priestor na stretnutie 
vedúcich predstaviteľov rozvojových procesov v oblasti 
elektornického zdravotníctva a digitálnej medicíny. Na tomto 
medzinárodnom podujatí môžte stretnuť odborníkov a lídrov 
z farmaceutických spoločností, poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, IT spoločností, ako aj zástupcov štátnej správy 
a samospráv, lekárov, poisťovateľov.

Konferencia sa bude zaoberať citlivou otázkou dostupnosti 
a používania osobných informácií a možnosťami prepojenia
a spolupráce medzi IT dodávateľmi a poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti so zameraním na projekty, 
ktoré prinášajú konkrétny prospech pre pacienta. 
Taktiež nahliadneme do úspešných projektov v zahraničí 
a vypočujeme si odborné panelové diskusie. 
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* V zmysle § 75 Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsob   
 ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 


