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TÉMATA KONFERENCE
Krajské zdravotnictví
„Jaká jsou pro regionální poskytovatele zdravotní péče hlavní témata  
roku 2016 a co očekávat od roku 2017?“
Garant bloku: Ing. Michal Břeň

Pokroky českého elektronického zdravotnictví
„Už máme jasný směr i motor budování českého eHealth!? Postupujeme,  
a kterým směrem?“
Garant bloku: Ing. Jan Horák

Právní aspekty poskytování zdravotní a sociální péče
„Legislativní podmínky poskytování zdravotní a sociální péče“
Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče
„Jaké jsou očekávání v oblasti smluvní a úhradové politiky pro rok 2017 z pohledu 
jednotlivých hráčů zdravotního pojištění?“
Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová

Vzdělávací akce bude akreditována pro zdravotní sestry (3 kredity)  
a rovněž pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. (9 kreditů).
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MÍSTO A ČAS KONÁNÍ
Konference INMED 2016 se koná v Domě Hudby, jenž se nachází na Sukově třídě 1260 
v Pardubicích. Probíhat bude od středy 9. listopadu do čtvrtka 10. listopadu 2016.

PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA?
Konference je určena pracovníkům z oblasti řízení zdravotnictví, regionální 
správy, centrálních útvarů, ministerstev, managementu nemocnic, pracovníkům 
odpovídajícím za diagnostické a terapeutické procesy (přednostové, primáři, vrchní 
sestry), pracovníkům z oblasti výpočetní techniky ve zdravotnictví, pracovníkům 
vysokých a středních škol se zaměřením na zdravotnictví, pro soukromé vlastníky 
zdravotnických zařízení a pro firmy pracující v oblasti zdravotnické informatiky.

ZÁŠTITA KONFERENCE
l Ministerstvo zdravotnictví ČR, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
l Záštitu nad letošním ročníkem konference INMED převzalo i Ministersvo práce  

a sociálních věcí, Mgr. Michaela Marksová
l Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
l Primátor statutárního města Pardubic Ing. Martin Charvát

ORgANIZACE KONFERENCE
l STAPRO s. r. o.
l STAPRO Slovensko s. r. o.
l Univerzita Pardubice

Všechny informace k programu i přihláškám k dispozici na www.inmed.eu
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2016
REgISTRACE A POPLATKY

Registrace a úhrada 
poplatků

přednášející
účastník (1 osoba) 

zdravotnické zařízení
účastník (1 osoba) 

komerční organizace

1. 2. – 13. 3. 2016 ZDARMA 1500 Kč 1500 Kč

14. 3. – 6. 5. 2016 ZDARMA 2500 Kč 4000 Kč

7. 5. – 31. 10. 2016 ZDARMA 3500 Kč 7000 Kč

od 1. 11. 2016 ZDARMA 4500 Kč 7000 Kč

VSTUP na oba dva dny konference, bohaté občerstvení a možnost se 
účastnit skvělého doprovodného programu.

1. DEN pro Vás máme zajištěné občerstvení na dopolední coffee 
break, výborný oběd formou rautových stolů a odpolední coffee 
break. Večer Vás čeká společenská událost, která se koná v krásném 
prostředí Zámku Pardubice. 16. ročník konference INMED bude 
doprovázen komorní hudbou. Můžete se také těšit na famózní raut, 
čokoládovou fontánu, konzumaci vína, piva a nealkoholických nápojů.  
Večerní program je prozatím tajný.

2. DEN je zajištěno občerstvení na dopolední coffee break.

registrací 
získáte

www.inmed.eu



EfEKTIVITA POSKyTOVÁNí ZDRAVOTNí PéČE
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