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Ezúton tisztelettel meghívjuk az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy Az egészségügyi vezetők szaklapja kiadója - a Larix Kiadó Kft. 2018. május 17-án tartandó
XVI. Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferenciára.
Az IME tudományos folyóirat 2017-ben ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. Lapunk
alapításakor kiemelt szerepet kapott - és kap mind a mai napig - az informatika. Fejlődésének
történetét végig kísérte több, mint száz publikációval az Infokommunikációs rovat, valamint
2003-tól – az azóta is minden évben – megrendezésre kerülő IME Infokommunikációs
Konferencia, mely indulásától az egészségügyi infokommunikációs társadalom éves
seregszemléjévé vált. 2017 májusában így nemcsak az IME alapításának 15 éves
megalakulását, hanem az Infokommunikációs Konferenciánk 15. jubileumát is ünnepelhettük.
De ismét eltelt egy év, és 2018 májusában áttekintés kívánunk adni arról, mi is történt az
elmúlt tizenkét hónapban az egészségügyi infokommunikációban.
2017. februárban elindult az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) éles
próbaüzeme, az ellátó intézményeket, orvosokat, gyógyszerészeket a betegadatokkal
összekapcsoló ágazati informatikai rendszer.
Újdonság volt, hogy egy külön teremben - a konferencia teljes időtartama alatt - kiépült
egy virtuális kórházi és rendelőintézeti környezet, melyben élő, internetes bemutató
keretében volt látható az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér gyakorlati
működése.
Ebben azévben ismét helyt kívánunk adni a fejlesztő cégeknek, - ugyanazon körülmények
között - bemutatva, hogy az elmúlt egy évben meddig jutottak és hol tart ma az EESZT a
2017 novemberi éles indulás óta.

Ez évi konferenciánk áttekintést ad a legújabb e-Health K+F+I innovációs fejlesztési
irányokról. Tájékoztatást adunk az új mobiltechnológiai és internetes lehetőségek
kiaknázásáról az otthoni monitorozásban, az AAL és az EU-s projektekben elért eredmények
hasznosításáról.
Kiemelt szerepet szánunk a GDPR aktuális kérdéseinek.
Célkitűzésünk több oldalról is bemutatni az egészségügyi ágazatban és az informatikai
szakma előtt álló 2018. évi infokommunikációs kihívásokat (e-Health és TeleHealth),
a perspektivikus fejlesztések jövőképét, illeszkedését az EESZT követelményeihez. Az
internetes technológiák nyújtotta lehetőségek az egészségügy minden szereplője számára
újabb és újabb kihívást jelentenek.
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Tervezett témakörök:
• A Kutatás + Fejlesztés legújabb eredményei
• Telemedicina
• Infokommunikációs és internetes technológiai fejlődés hatása az egészségügyben
• Az ágazati informatika továbbfejlesztési projektjei, operatív programok
• Az e-Recept bevezetésének gyakorlati lépései
• Betegút elemzés
• Mobiltechnológia, „okos telefonok” elterjedése az egészségügyi ellátásban,
• Adatvédelem és adatbiztonság
• Életviteli alkalmazások a gyakorlatban (AAL projektek), egészségmegőrzés
monitorozása, távfelügyelet és otthoni ápolás (TeleHealth)
Előadóink:

a hazai egészségügy szaktekintélyei és az adott témakör neves képviselői

Budapest, 2018. március 24.
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