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MEDTRENDS	  2018 

EUROPEJSKIE	  FORUM	  NOWOCZESNEJ	  OCHRONY	  ZDROWIA	  

PROGRAM	  RAMOWY	  –	  DZIEŃ	  I,	  23.05.2018	  
 

Miejsce:	   Śląskie	  Centrum	  Chorób	  Serca,	  Zabrze,	  M.	  Curie-‐Skłodowskiej	  9.	  	  
Aula	  im.	  Prof.	  Z.	  Religi	  (Budynek	  B,	  II	  p.) 
 

I	  DZIEŃ,	  23.05.2018 PROGRAM	  

9.00-‐10.00 REJESTRACJA	  

10.00-‐11.40 SESJA	  I	   Uroczyste	  otwarcie	  IV	  Europejskiego	  Forum	   
Nowoczesnej	  Ochrony	  Zdrowia	  MedTrends	  2018 
	  
FAKTY,	  WYZWANIA,	  PRAKTYKA:	  	  
Europejskie	  i	  polskie	  doświadczenia	  w	  nowoczesnym	  
zarządzaniu	  zdrowiem	  

	  
Kluczowe	  tematy:	  
• zdrowie	  cyfrowe	  w	  Polse	  i	  Europie	  –	  gdzie	  jesteśmy	  w	  

2018	  roku,	  dokąd	  zmierzamy?	  Strategia	  rozwoju	  zdrowia	  
cyfrowego	  w	  obliczu	  aktualnych	  wyzwań	  medycznych,	  
społecznych,	  ekonomicznych,	  prawnych	  –	  perspektywa	  
krajowa	  i	  Komisji	  Europejskiej	  

• cyfrowa	  transformacja	  zdrowia	  i	  usług	  zdrowotnych	  –	  
transgraniczna	  wymiana	  danych	  (e-‐recepta,	  historia	  
choroby)	  

• finanansowanie	  innowacji	  w	  ochronie	  zdrowia	  
• cyber	  bezpieczeństwo	  w	  erze	  cyber	  zdrowia	  
• innowacje	  i	  trendy	  w	  ubezpieczeniach	  zdrowotnych	  	  
• elektroniczne	  zwolnienia	  lekarskie	  z-‐ZLA	  -‐	  perspektywa	  

ZUS 
11.40-‐12.00 	  	   DYSKUSJA	  PANELOWA	  	  

Interdyscyplinarna	  debata	  nad	  kierunkiem	  rozwoju	  zdrowia	  
cyfrowego	  w	  Europie	  i	  Polsce	  

12.00-‐12.40 SESJA	  II	  	   REGIONALNE	  PLATFORMY	  CYFROWE	  A	  DOBRE	  PRAKTYKI	  NA	  
PRZYKŁADZIE	  ŚLĄSKIEJ	  PLATFORMY	  E-‐CareMED	  –	  DZIELIMY	  
SIĘ	  DOŚWIADCZENIEM 

12.40-‐13.00	   SESJA	  
FIRMOWA	  

INNOWACYJNE	  ROZWIĄZANIA	  DLA	  POPRAWY	  STANU	  
ZDROWIA	  I	  JAKOŚCI	  ŻYCIA	  –	  SESJA	  GRUPY	  ADAMED	  &	  
SILVERMEDIA 
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13.00-‐14.35 SESJA	  III	   ARTIFICIAL	  INTELLIGENCE,	  MACHINE	  LEARNING,	  VIRTUAL	  
REALITY	  –	  MATRIX	  CZY	  MEDYCYNA	  XXI	  WIEKU?	  	  

Kluczowe	  tematy:	  

• praktyczne	  zastosowanie	  AI	  w	  diagnostyce	  i	  leczeniu	  
chorób	  cywilizacyjnych	  

• chatbot	  –	  osobisty	  asystent	  zdrowia:	  wsparcie	  dla	  pacjenta	  
i	  lekarza	  

• analityczne	  systemy	  telemedyczne	  w	  kardiologii	  i	  onkologii	  

14.35-‐15.10 SESJA	  IV TELEMEDYCYNA	  OPARTA	  NA	  FAKTACH	  –	  WNIOSKI	  I	  
REKOMENDACJE	  MEDYCZNE	  DLA	  ROZWIĄZAŃ	  
TELEMEDYCZNYCH	  

15.10-‐15.50 Lunch	  –	  networking	  

15.10-‐16.10 SESJA	  
FIRMOWA 

POCKET	  ECG	  W	  DTEKCJI	  ARYTMII	  I	  REHABILITACJI	  
KARDIOLOGICZNEJ	  -‐	  ROZWIĄZANIA	  MEDICALGORITHMICS	  

16.10-‐17.25 SESJA	  V SMART	  HEALTH	  -‐	  PRZEGLĄD	  DOBRYCH	  PRAKTYK	  W	  ZDROWIU	  
MOBILNYM.	  CASE	  STUDY	  	  

Kluczowe	  tematy:	  

• digital	  therapuetics	  &	  digiceuticals	  –	  mix	  rozwiązań	  
technologicznych,	  farmakologicznych	  i	  terapii	  

• aplikacje	  mobilne	  w	  kardiologii	  	  

• diagnostika	  infekcji	  bakteryjnych	  z	  wykorzystaniem	  
mZdrowia	  

• aplikacje	  mobilne	  w	  onkologii	  –	  rozwiązania	  NFZ	  

 

17.25-‐18.10 SESJA	  VI BIG	  DATA	  	  W	  OBLICZU	  NOWYCH	  WYZWAŃ	  w	  OCHRONIE	  
ZDROWIA	  

Kluczowe	  tematy:	  

• systemy	  do	  zarządzania	  danymi	  medycznymi	  	  	  	  	  	  	       	  	  	  	  
w	  kardiologii	  

• big	  data	  i	  personalizacja	  leczenia	  w	  onkologii	  

	  

18.15-‐19.30 SESJA	  
KONKURSOWA	  

KONKURS	  TOP	  TRENDS	  2018:	  	  
SESJA	  TOPOWYCH	  STARTUPÓW	  
W	  OCHRONIE	  ZDROWIA	  	  	  
 


