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♦ již 29. ročník tradičního vzdělávacího semináře  

♦ umožňuje setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského 
inženýrství 

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

♦ prezentace řešených projektů 

  

 Pořadatelé 

Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku - Pobočka při 1. LF UK 

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku 
Agentura Action M  
v odborné spolupráci s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP  

 

Přípravný výbor 

PhDr. Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha  

Prof. RNDr. Jan Hendl, CSc., FSV UK, Praha 

Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc., FBMI ČVUT, Praha 

MUDr. Petr Kocna, CSc., VFN, Praha 

Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., 1. LF UK, Praha 

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 1. LF UK, Praha 

Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc., 1. LF UK, Praha 

Ing. Miroslav Zámečník, IPVZ, Praha 

Ing. Martin Zeman, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem 

Ing. Milena Zeithamlová, Agentura Action M, Praha  
 

SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA SEMINÁŘ MEDSOFT 2017 

 

Témata 

1. Big Data v medicíně 

2. Role e-Health v českém zdravotnictví, procesy standardizace  

3. Knihovny a vědecké informace ve zdravotnictví 

4. Využití internetu ve zdravotnictví 

5. Zdravotnické informační systémy 

6. Výuka a vzdělávání v oblasti zdravotnické informatiky 

7. Využití modelování a simulace v medicíně 

8. Biofyzika a lékařské přístroje řízené počítačem 

 

Vítány jsou příspěvky témat s praktickými zkušenostmi z grantových a rozvojových projektů i z řešení 
otázek zdravotnické informatiky.  

 



Informace pro autory  

Zájemce o přehledovou přednášku, odborné sdělení nebo poster prosíme o odeslání přihlášky 
příspěvku do 23. ledna 2017 společně se stručným abstraktem o rozsahu 300 slov on-line 

 www.action-m.com/medsoft2017/prihlaska.php 

Délka přehledového přednášky je plánována na 30 minut včetně možné diskuze, délka ostatních 
odborných sdělení na 20 minut včetně diskuze. Postery o rozměrech 150 cm x 120 cm jsou připraveny 
nejen pro zájemce z řad řádných studentů. 

Rozsah písemného příspěvku do sborníku byl předběžně stanoven na max. 20 stran A4 pro přehledové 
přednášky a max. 10 stran pro ostatní odborná sdělení.  

Příspěvky nebudou redakčně ani jazykově upravovány.  

Přípravný výbor si vyhrazuje právo zařazení přijatých příspěvků a do 2. února 2017 Vám zašle 
vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku spolu s detailními informacemi.  

Dodání finálních příspěvků pro sborník je očekáváno do 13. února 2017. 

Příspěvky nejsou honorovány a přednášející odborných sdělení platí registrační poplatek. 

Komerční přednášky budou umožněny podle časové možnosti programu. 

Sborník bude v tištěné podobě a zároveň bude přístupný on-line na adrese 
http://www.creativeconnections.cz/medsoft/. 
 
Kromě toho plný text příspěvku bude po 6 měsících zpřístupněn volně přes internet prostřednictvím 
Diginální knihovny Národní lékařské knihovny. 

 

 

Místo konání 

Hotel Academic 
Tyršovo náměstí 2222 
252 63  Roztoky u Prahy 
www.hotel-academic.cz 
 
 

Registrační poplatky  

Registrační poplatek (vč. sborníku příspěvků, 1 oběda s nápojem, příslušné DPH) je stanoven na: 

♦ 2 550 Kč při včasné registraci do 20. února 2017 

♦ 2 950 Kč po 20. únoru 2017 
 

Registrační poplatek pro členy ČSZIVI a studenty postgraduálního nebo magisterského studia je 
poplatek snížen o 20 % na: 

♦ 2 040 Kč při včasné registraci do 20. února 2017 

♦ 2 360 Kč po 20. únoru 2017 
 

Registrační poplatek pro studenty řádného studia nezahrnuje sborník příspěvků (lze dokoupit): 

♦    800 Kč při včasné registraci do 20. února 2017 

♦ 1 000 Kč po 20. únoru 2017 

 

Cena registračního poplatku se rozumí včetně příslušné 21 % DPH. 

 

 

 

 



Ubytování  

Ubytování účastníků je zajištěno v místě konání semináře na úterý 21. února 2017 v hotelu Academic, 
Roztoky u Prahy. 

Cena ubytování vč. DPH a snídaně je pro účastníky semináře MEDSOFT 2017: 

♦ jednolůžkový pokoj Kč 1 100,- 

♦ dvojlůžkový pokoj Kč 1 400,- 

Ubytování si rezervujte buď vyplněním ubytovací části závazné přihlášky nebo zasláním Vašeho 
požadavku přímo na e-mail info@academic.cz  nejpozději do 3. března 2017. Do hlavičky zprávy napište 
MEDSOFT 2017. Platbu za ubytování v hotovosti nebo kartou bude možné uhradit přímo na recepci 
hotelu Academic.  V případě dotazu ohledně ubytování se můžete obrátit na paní Petru Kazdovou 
(kazdova@academic.cz). 

Rezervace ubytování Vám bude potvrzena až po zaslání Vaší on-line rezervace/e-mailu. 

 

Důležité termíny 

Dnes    vyplnit a odeslat přihlášku příspěvku s abstraktem on-line  

http://www.action-m.com/medsoft2017/prihlaska.php 
 

23. 1. 2017    uzávěrka přihlášek abstraktů příspěvků 

2. 2. 2017         potvrzení přijatých příspěvků 

13. 2. 2017 dodání finálních příspěvků pro sborník 

20. 2. 2017 včasné zaslání závazných přihlášek  

http://www.action-m.com/medsoft2017/registrace_form.php 
 

3. 3. 2017   uzávěrka registrace vystavovatelů 

3. 3. 2017 uzávěrka rezervace ubytování 

17. 3. 2017 uzávěrka závazných přihlášek  

21. 3. 2017        zahájení semináře MEDSOFT 2017 

 

Kontaktní adresa 

 

Milena Zeithamlová, Agentura Action M 

Vršovická 68, 101 00 Praha 10 

tel.: 267 312 333, milena@action-m.com 

http://www.action-m.com 

 

 

 

http://www.action-m.com/medsoft2017 
 


