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       HOTEL ANGELO Plzeň 
 
 

http://www.action-m.com/medsoft2009 
 

 
MEDSOFT 2009 

♦ vzdělávací seminář, umožňující setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a 
biomedicínského inženýrství 

♦ seminář tvůrců a uživatelů  softwaru pro zdravotnictví, distanční vzdělávání a telemedicínské 
aplikace 

 
Pořadatelé 
Český svaz vědeckotechnických společností 
Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku  
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku 
Pobočka vědeckotechnické společnosti při 1. LF UK 
Agentura Action M  
 
v odborné spolupráci  
s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP  
 
 
Přípravný výbor 
RNDr. Josef Cirýn, 1. LF UK Praha 
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc,  2. LF UK Praha 
MUDr. Petr Kocna, CSc.  VFN Praha 
MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 1. LF UK Praha 
Blanka Puková, Agentura Action M 
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 1. LF UK Praha 
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. 1. LF UK Praha 
ing. Miroslav Zámečník, IPVZ Praha 
ing. Milena Zeithamlová, Agentura Action M  
 
 
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA  SEMINÁŘ  MEDSOFT 2009  

MEDSOFT 2009 



 
Přehledové přednášky  
 
a) Zdravotnické portály na internetu u nás a ve světě  

b) Lékařské časopisy na internetu 

c) Nemocniční informační systémy 

d) E-Learning, zkušenosti 1. LF UK a sítě MeFaNet  

e) Zdravotnické klasifikace - současný stav a perspektivy 

f) Jazyky a nástroje pro tzv. akauzální modelování   

 
Odborná témata: 
1. Projekty e-Health 
2. Zkušenosti s informačními systémy ve zdravotnictví 
3. Vědecké informace a informační zdroje ve zdravotnictví 
4. Prezentace grantových projektů v oboru lékařské informatiky a biomedicínského inženýrství 
5. Datová komunikace mezi informačními systémy 
6. Telemedicínské aplikace  
7. Nabídka softwaru pro zdravotnictví 
8. Simulace a modelování v medicíně a zdravotnictví 
9. Zdravotnické registry 
10. Biofyzika a lékařské přístroje řízené počítačem 
11. Výuka a vzdělávání, výukový software, distanční vzdělávání 

 
Informace pro autory (zájemce o přednášku)   

Zájemce o přehledovou přednášku a odborné sdělení prosíme o odeslání přihlášky příspěvku              
do 12. ledna 2009 společně se stručným abstraktem o rozsahu 300 slov, kterou naleznete on-line 
na. http://www.action-m.com/medsoft2009 

Délka přehledového příspěvku je předběžně stanovena na 30 minut včetně možné diskuze, délka 
ostatních odborných sdělení 20 minut včetně diskuze. 

Rozsah písemného příspěvku do sborníku byl předběžně stanoven na max. 10 stran A4 pro přehledové 
přednášky a max. 6 stran pro ostatní odborná sdělení.  
Příspěvky nebudou redakčně ani jazykově upravovány.  
Příspěvky nejsou honorovány a přednášející odborných sdělení platí registrační poplatek. 
Přípravný výbor si vyhrazuje právo zařazení přijatých příspěvků mezi přehledové přednášky nebo 
odborná sdělení.  
Po akceptaci příspěvku Vám budou sděleny detailní informace.  

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 

Místo konání: 
Hotel Angelo 
U Prazdroje 6 
301 00¨Plzeň 
www.angelo-pilsen.cz 

   



 

Registrační poplatek (vč. sborníku příspěvků) je předběžně stanoven na Kč 2500,-  včetně         
1 oběda bez nápoje. Pro členy ČSZIVI a studenty bude poplatek snížen o 20% na Kč 2000,-. Cena 
registračního poplatku se rozumí včetně 19% DPH. 

 
Ubytování účastníků je zajištěno v místě konání semináře (v hotelu Angelo v Plzni) na úterý 17. 
března 2009.  
Cena ubytování vč. DPH a snídaně je pro účastníky semináře Medsoft 2009: 
    * jednolůžkový pokoj Kč 1150,- 
    * dvojlůžkový pokoj Kč 1450,- 
Ubytování si můžete rezervovat prostřednictvím: 
Závazná přihláška - ubytování http://www.action-m.com/medsoft2009/registrace_form.php.  
Váš požadavek bude přímo přesměrován na hotel Angelo - paní Tereza Čečáková, event coordinator, 
e-mail banquet.assistant@angelo-pilsen.cz, která Vám Vaši rezervaci také potvrdí,  
tel. 420 378016120 
 
Odborný program bude vystaven v průběhu února 2009 na  
http://www.action-m.com/medsoft2009 
Zároveň bude odeslán elektronickou poštou všem účastníkům, kteří projeví zájem či zašlou přihlášku 
k aktivní účasti. 

 

 

Harmonogram přípravy 

dnes   vyplnit a odeslat přihlášku příspěvku s abstraktem on-line 

12. 1. 2009    uzávěrka abstraktů příspěvků 

21. 1. 2009  potvrzení přijatých příspěvků 

 4. 2. 2009  uzávěrka finálních příspěvků pro sborník 

10. 3. 2009  uzávěrka přihlášek 

17. 3. 2009  zahájení semináře MEDSOFT 2009 

 
KONTAKTNÍ ADRESA 

Blanka Puková, Agentura Action M 

Vršovická 68 

101 00 Praha 10 

tel.: 267 312 334, fax: 267 310 503 

e-mail: blanka@action-m.com 

http://www.action-m.com 

 

 


