APROKS - Informatika v zdravotníctve

Realizované projekty a aktivity
1. oblasť EI (Elektronický Identifikátor) - týkajúci sa oblasti zdravotníctva a verejnej
správy
a) Pilotný projekt Čipová karta v zdravotníctve a zdravotnom poistení - „Projekt
MÁCHA“
1996-1999 spolupracujúci partner pre MZdr, spolufinancované v rámci programu EU
Od 1999 pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzky pilotného projektu.
Skúsenosť z koordinačných prác projektov EU.
b) Zmluvný partner Ministerstva zdravotníctva ČR pre oblasť aplikácie čipových
kariet v zdravotníckej informatike a pre eHealth
1994 - doteraz
c) Spolu riešiteľ komplexnej analytickej štúdie Elektronický identifikátor VZP
(2003)
2. oblasť projektov financovaných EU:
a) NETLINK-CEE : 1999-2000, projekt EU,
APROKS bol koordinátorom projektu pre ČR
b) projekt Transition Facility - Integrovaný register zdravotníckych profesionálov
spolupracujúci partner pre Ministerstvo zdravotníctva ČR
(2004 - 2006)
c) Projekt JPD3 - Sieť podpory ďalšieho vzdelávania v zdravotníckej telematike a eZdraví
(2005-2007) účasť na riešení v rámci konzorcia projektu.

d) projekt NETC@RDS: 2003 - 2011
Spolupracujúci partner pre prime kontraktora ČR (MEDTEL, o. p. s.)

3. oblasť iniciatív EU v odbore informatiky a medzinárodnej spolupráce
a) aktívna účasť v EU aktivite eEurope Smart Card Charter
v pracovných skupinách: TB7 : Users interface

TB 10 : eGovernment
TB 11 : eHealth
TB 12 : Advanced Electronic Signature

b) členstvo a aktívna práce v asociácii EHTEL

_____________________________________
• zakladajúci člen Asociácie s kontaktmi na významné európske pracoviská
odboru zdravotníckej informatiky, telematiky a riešiteľské pracovisko
aplikácií čipových kariet v zdravotníctve
• člen pracovnej skupiny WG T1: Health Information Society Europe
4. Spoluorganizátor medzinárodných konferencií Telematika v zdravotníctve
1. konferencia v 12/2000, Praha - VoN
2. konferencia: 17-18.10.2002, Praha
Konferenciu spoluorganizujú: MZ ČR, VZP, ÚOOÚ
3. konferencia MEDTEL 2004: 9.-10.12.2004
Konferenciu spoluorganizujú: MZ ČR, MI ČR, eESCC
4. konferencia MEDTEL 2006: 7.-8.12.2006, Praha
5. konferencia MEDTEL 2008: 27.-28.11.2008, Praha - IKEM
6. konferencia MEDTEL 2010: 2.-3.12.2010, Ústí n.L

Pripravované projekty a prebiehajúce aktivity
1. ENED Framework Agreement
Spolupráca na prevádzke medzinárodnej siete vybudovanej v rámci
projektu NETC@RDS
Od 2011 trvá
2. NewS4EESSI - Study on real-time service extensions for EESSI
Spolupráca s MEDTEL,o. p. s. v medzinárodnom konzorciu.
2011 - 2013
3. ProTruNet - Trustworthy eHealth Promotion Network
Spolupráca s MEDTEL,o. p. s. v medzinárodnom konzorciu.
2012- 2013

