V rámci konference jsou organizovány ãtyﬁi paralelnû probíhající semináﬁe
pro zástupce ãtyﬁ hlavních zájmov˘ch skupin ve zdravotnictví: pacientÛ, poskytovatelÛ zdravotních sluÏeb, zdravotních poji‰Èoven a dodavatelÛ. KaÏd˘ semináﬁ zaãíná prezentací a pokraãuje diskusí k tématÛm ãi otázkám, které jsou prezentací uvozeny. Úãastníci semináﬁe mají v diskusi ke kaÏdému problému nalézt
nûkolik relevantních odpovûdí ãi ﬁe‰ení. Na závûr semináﬁe úãastníci hlasováním urãí dÛleÏitost identifikovan˘ch ﬁe‰ení. Moderátoﬁi pak referují o v˘sledcích
semináﬁÛ úãastníkÛm konference v rámci programu následující den.

Pﬁedpokládaná struktura
semináﬁe:

Presentace – pﬁípadová studie: 20 – 25 minut
Otázky, poznámky, reakce úãastníkÛ: 10 minut
Krátká pﬁestávka: 5 minut
¤ízená diskuse k jednotliv˘m tématÛm: 30 minut (10 minut na kaÏdé téma)
Závûreãné vyhodnocení názorÛ skupiny: 20 – 15 minut

Semináﬁ
pro zástupce pacientÛ

Moderátor: Jolana Tû‰ínová, âLS JEP, âeská republika
Presentace: Heparin mÛÏe zabíjet: vzkaz od nemocniãního vraha
Témata diskuse:
1) Co v‰echno mÛÏe ohroÏovat pacienty v nemocnici?
2) Co mÛÏe pacient sám dûlat pro svoji bezpeãnost?
3) Jaká opatﬁení na stranû nemocnice má pacient vyÏadovat
pro svou bezpeãnost?

Semináﬁ
pro zástupce
zdravotních poji‰Èoven

Moderátor: Bert Pijls, Citibank, Holandsko
Prezentace: Jak uspût na trhu kreditních karet:
pouãení pro zdravotní poji‰Èovny
Témata diskuse:
1) Proã by si mûli lidé vybrat právû ná‰ zdravotní plán?
2) Co udrÏí klienty v na‰em zdravotním plánu?
3) Co pﬁimûje klienty opustit ná‰ zdravotní plán?

Semináﬁ
pro zástupce dodavatelÛ:

Moderátor: Pavel KubÛ, Intel Czech Trading, âeská republika
Presentace: Nové komunikaãní technologie:
digitální transformace zdravotnictví
Témata diskuse:
1) Proã zdravotnictví potﬁebuje digitální transformaci?
2) Proã zdravotnictví potﬁebuje speciálnû navrÏené komunikaãní platformy?
3) Jaké potﬁeby pacientÛ mohou technologie jako MCA, PBT a PHS naplÀovat?

Semináﬁ
pro zástupce poskytovatelÛ:

Moderátor: Allan Juhl, IBM, Dánsko
Presentace: Dánsk˘ národní zdravotní portál:
informaãní kanál pro komunikaci s pacientem
Témata diskuse:
1) Jaké jsou hlavní pﬁedpoklady pro úspû‰né vyuÏití tohoto ﬁe‰ení?
2) Jaké jsou hlavní pﬁekáÏky v jeho vyuÏívání?
3) Jak motivovat lékaﬁe a zdravotníky k jeho kaÏdodennímu pouÏívání?

SEMINÁ¤E
PRO ZÁJMOVÉ SKUPINY
VE ZDRAVOTNICTVÍ

