
 

 

  
Gliwice, 13 – 14 maja  2015 r.  

 Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” 
 
„IT w zdrowiu”  
polskie zdrowie w przeddzień elektronicznej dokumentacji medycznej. 
 

Organizatorzy: 

Śląska Sieć Metropolitalna, Miasto Gliwice  

Partnerzy: 

Kamsoft SA 

Partnerzy Merytoryczni: 

Instytut Onkologii im M. Curie Skłodowskiej w Gliwicach, Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział 

Inżynierii Biomedycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i 

Rozwoju.  

Patroni medialni: 

TVP Katowice, Biotechnologia.pl, Świat Medycyny i Farmacji, RehabilitacjawPolsce.pl, 

KlinikiwPolsce.pl, IT Polska News, Centrumdruku3d.pl 

 

Przedmiotem konferencji będą najnowsze trendy technologii w medycynie, w tym sprzęt i rozwiązania 

wdrożeniowe oraz rozwiązania IT dla służby zdrowia, takie jak systemy informatyczne wspierające 

zarządzanie służbą zdrowia oraz rozwiązania mobilne dla lekarzy. Jednym z punktów odniesienia będą 

wdrażane i zaplanowane do wdrożenia rozwiązania wynikające ze strategii zmian w systemie ochrony 

zdrowia w najbliższych latach; między innymi elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepta, e-

rejestracja oraz techniczno-prawne aspekty ich funkcjonowania. Ważnym zagadnieniem będzie 

również mobilność – jako rozwiązanie indywidualne wkraczające do praktyki lekarskiej – jako narzędzie 

wspierające zarówno diagnostykę jak  i zarządzanie własną działalnością. 

 

Zakres tematyczny konferencji: 

 

 elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego, 

 integracja systemów informatycznych pomiędzy szpitalami - zintegrowana platforma danych 
medycznych i zintegrowany system informatyczny, 

 zintegrowane systemy zarządzania szpitalami i przychodniami szpitalnymi,  

 

 

 



 

 oprogramowanie dla farmacji (zintegrowana obsługa sieci aptek, integracja pakietów 
lojalnościowych), 

 systemy wspierające pracę laboratoriów analitycznych, 

 systemy elektronicznej rejestracji pacjentów i zintegrowane systemy zarządzania kolejkami, 

 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia i e-dokumentacja medyczna, 

 finansowanie służby zdrowia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020, 

 wirtualna rzeczywistość w medycznej praktyce, 

 modelowanie, prototypowanie i druk 3D jako wsparcie dla nowoczesnej medycyny, 

 wirtualna rzeczywistość w dydaktyce i symulacji medycznej, 

 wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji (zastosowanie wynalazków techniki np. Oculus Rift). 

 

Odbiorcy i uczestnicy: 

 

 lekarze i personel medyczny, farmaceuci, managerowie i kadra zarządzająca placówkami 

medycznymi, fizjoterapeuci, coachowie i trenerzy zdrowia, studenci medycyny i kierunków 

pokrewnych, publiczne i prywatne podmioty zajmujące się promocją zdrowia,  

 

 naukowcy (przedstawiciele medycyny i nauk pokrewnych, bioinżynierii, biotechnologii, 

informatyki) inwestorzy poszukujący nowych projektów i pomysłów medycznych, producenci 

sprzętu medycznego i oprogramowania dla służby zdrowia. 

 

Konferencji towarzyszyć będą Targi podmiotów działających w sektorze zdrowia, takich jak: 

producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego, twórcy oprogramowania dla placówek ochrony 

zdrowia, a także rozwiązań mobilnych dla lekarzy, firmy farmaceutyczne oraz NZOZ, ZOZ, szpitale, 

przychodnie specjalistyczne i wielospecjalistyczne, apteki, placówki rehabilitacyjne i opiekuńcze, 

zrzeszenia podmiotów działających w branży IT i/lub medycyny (klastry), firmy informatyczne, firmy 

konsultingowe, firmy farmaceutyczne. 

 

Kontakt z Organizatorem: 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.  

ul. Bojkowska 37/3 

44-100 Gliwice 

tel. (32) 441 90 23 

 


