MODERNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Nové ezdravie je pre slovenských zdravotníkov prioritou

Aktuálne témy, trendy a možnosti
Najnovšie technológie
Vízie modernizácie
Zmeny a reformy

»

1 deň, 20 spíkrov, desiatky nápadov
a viac než 120 hostí - zástupcovia
slovenských zdravotníckych organizácií,
odborníci z praxe a IT experti

TOP témy slovenského zdravotníctva

79%

72% 60%

ezdravie - príprava a
spustenie

Najdôležitejšie zmeny
a nové funkcie
informačných systémov

DRG – hlavné zmeny
nového konceptu

34% 34%

53%

Kvalita zdravotnej
starostlivosti
– prax a riešenia

Bezpečnosť osobných
údajov a nové nariadenie
GDPR

21%

Komunikačný systém
pacient – lekár – sestra

21%

Prepojenie procesov dát

Rezervačné systémy

Priority zdravotníckych organizácií do roku 2020
Zvládnutie legislatívnych zmien a implementácia ezdravia
Digitalizácia
Efektivita - meranie produktivity, zvýšenie výkonov, zníženie nákladov
Personálna stabilizácia
Spokojnosť klientov, zlepšenie komunikácie a zavadzanie nových metód
Zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Bezpečnosť

Na ktoré oblasti sa plánujú zdravotníci zamerať
v blízkej budúcnosti?
Technologické vybavenie oddelení, ambulancií

59%

Zjednodušenie nemocničnej agendy,
prehľadné riadenie procesov

59%
50%

Bezpečnosť dát a monitorovanie prístupov k dátam

44%

Využitie dát pre manažérske rozhodovanie
Modernizácia technologickej infraštruktúry
(správa serverov, nákup novej techniky, wifi)

41%
35%

Využitie mobilných technológií v každodennej praxi
Rýchle spracovanie dát pacientov a ich zdieľanie
v rámci špecializovaných pracovísk

28%

MODERNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Z reakcií hostí

Hodnotenie účastníkov

89%

90% 94%

Dobre zvolené témy
a obsah

Konferencia splnila moje
očakávania

Na konferenciu prídem
aj o rok!

Skladba účastníkov
Fakultné nemocnice – Súkromné nemocnice – Polikliniky – Záchranné služby
– Sanatóriá – Ústavy
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PREŠOV
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HRONOVCE

Držím palce!

Spätná väzba hostí

Len tak ďalej!

Ďakujem,
výborné ako vždy
Robíte to super! Ďakujeme za organizáciu
Spokojnosť s organizáciou aj výberom tém
Děkuji organizátorům
Veľmi dobre pripravené
- dobrá a užitečná práce.
Neprestať v organizácii
podujatí takéhoto rozmeru,
spolu s Trend konferenciou to
bolo najlepšie podujatie tohto
druhu v tomto roku!

INOVÁCIE PRE ŽIVOT

