
 

 

 

 

             

            Vážený pane / Vážená paní, 

srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 4. ročník eHealth Summit 
Austria, který se bude konat ve dnech 24. a 25. května v konferenčním centru paláce Schönbrunn 
ve Vídni. Healthcare Institute je oficiálním partnerem eHealth Summit Austria za Českou republiku.  
 
Na tuto významnou mezinárodní akci si dovolujeme Vám, Vašim členům a kolegům nabídnout 
exkluzivní 10% slevu na registrační poplatek, kterou jsme pro Vás u kolegů vyjednali. Pokud Vás tato 
akce zaujala a registrujete se do 15.4.2016, nabízí kolegové z HIMSS Europe další 10% slevu na 
účastnický poplatek. 
 
4. ročník eHealth Summit Austria organizuje prestižní společnost HIMSS Europe ve spolupráci 
s rakouskými partnery, kterými jsou rakouský Institut pro technologie (Austrian Institute of 
Technology - AIT), Soukromá univerzita pro zdravotní vědu, lékařské počítačové vědy                          
a technologie (Private Universität für Gesundheitswissenschaften Medizinishe Informatik und 
Technik - UMIT), Rakouská počítačová společnost (Österreichische Computer Gesellschaft - OCG)            
a rakouská Společnost pro biomedicínské inženýrství (Österreichische Gesellschaft für 
Biomedizinische Technik - ÖGBMT).  
 
V případě Vašeho zájmu o účast prosím navštivte adresu www.ehealthsummit.at a během 
registrace vložte registrační kód: EHSAT16-HCI. Po splnění těchto podmínek Vám bude udělena 
sleva 10%.  Pokud Vás tato akce zaujala a registrujete se do 15.4.2016, nabízí kolegové z HIMSS 
Europe další 10% slevu na účastnický poplatek. 
 
Prestižní vědecká konference eHealth2016 se koná v rámci eHealth Summit Austria a současně slaví 
své desáté výročí. Hlavním jazykem bude při této příležitosti angličtina, aby bylo možné řešit 
zvyšující se mezinárodní pozornost na eHealth  a zdůraznit důležitost zdravotnických informačních  
a komunikačních technologií v zahraničí. Speciálním tématem eHealth Summit Austria                             
a podružného eHealth2016 bude „Prediktivní modelování zdravotnictví – od predikce k prevenci“. 
Budoucí systémy informačních a komunikačních technologií by měly zahrnovat metody strojového 
učení a prediktivní analýzy, aby byly poskytnuty hodnotné informace profesionálům v oblasti 
zdravotnictví a podpořeny koncepty prevence ve zdravotní péči. 
 
Programový výbor zahrnuje renomované zástupce klíčových sektorů, jako jsou politici, vědci, 
uživatelé a zástupci průmyslu, čímž se zajistí, že budou v programu zastoupena a řešena všechna 

důležitá a relevantní témata týkající se rakouské zdravotní péče.   
  
 
 
 
 
 

http://www.ehealthsummit.at/


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Důvody k účasti: 

 Účast Dr. Sabine Oberhauser - rakouská ministryně zdravotnictví, která oficiálně zahajuje 
summit  

 Hlavními řečníky jsou Prof. Stefan Thurner - vedoucí sekce komplexních systémů Lékařské 
univerzity ve Vídni (Rakousko) a PD Dr. rer. med. habil. Neeltje van den Berg - oddělení 
epidemiologie a zdraví společnosti, Univerzitní klinika Greifswald (Německo) 

 2 dny summitu mají vysoce kvalitní obsah 

 2 dny máte možnost spojení s kolegy a erudovanými experty v oblasti eHealth  
 

Využijte možnost sdílet a vyměnit si znalosti s podobně smýšlejícími profesionály. Vyměňte  
si profesionální zkušenosti a poučte se o současných výzvách i řešeních v sousedních zemích.  
 
 
Těšíme se na Vás ve Vídni!  
 
 
 
S pozdravem,  
HIMSS Europe a HealthCare Institute 

 
 

 

 

 

 

 

 


