
MEFANET 2007
1. celostátní konference lékařských fakult ČR 
na téma e-learning a zdravotnická informatika 
ve výuce lékařských oborů

21. 11. – 22. 11. 2007
Hotel Voroněž I, Brno

Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů:
 telemedicína, 
 webové obrazové archivy,
 výukové portály, 
 multimediální učební pomůcky. 

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech 
na lékařských fakultách

Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek

Legislativní problematika, autorská práva

Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických 
pracovníků 

Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů: 
 hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů,
 podpora výuky zahraničních studentů.

Nová generace učebních pomůcek pro výuku lékařských oborů:
 zdravotnická informatika, 
 analýza dat v medicíně,
 epidemiologické a klinické registry. 
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Všeobecné informace

Místo konání:  
Hotel Voroněž I., Křížkovského 47, Brno

Doprava:  
Motoristé: mapka místa konání je zveřejněna na www.mefanet.cz. 
Cestující MHD: Tramvaj č. 1 od hlavního nádraží směr Pisárky, Bystrc – zastávka 
Mendlovo nám. – přestup na autobus č. 84 – zastávka Výstaviště

Registrační poplatek: 
aktivní účast (přednášející):   Kč 0,-
ostatní  (posluchači, autoři posterů)  Kč 500,- 
Poplatek zahrnuje vstupenku na konferenci, občerstvení v průběhu akce, CD sborník 
přednášek a vstup na společenský večer.

Vzdělávací semináře: 
Tvorba a tutorování on-line kurzů, Informační zdroje v medicíně, Organizační  
a statistické aspekty akademických klinických studií. 
Účast na seminářích je v ceně registračního poplatku. 

Oběd: 
Obědy budou zajištěny pro účastníky konference dne 21.11. a 22.11.2007 v hotelové 
restauraci. Cena je zahrnuta v registračním poplatku.

Společenský večer: 
Společenský večer se bude konat dne 21.11.2007 v kongresové hale hotelu Holiday 
Inn. Cena je zahrnuta v registračním poplatku.

Ubytování: 
Zajistí pro účastníky akce pořádající agentura. Nabídka hotelů různých cenových 
kategorií a online žádost o rezervaci ubytování je součástí registrace  
na www.mefanet.cz/konference/.

Informace pro přednášející
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina.
Konferenční technika: 
Přednášející bude mít k dispozici dataprojektor a PC. Techniku je možné si vyzkoušet 
před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Obsluha bude k dispozici  
po celou dobu konání konference.
Důležité termíny: 
přihlášení příspěvků a zaslání abstrakt: 31.10.2007
Přihlášení příspěvků: 
Autoři přihlášují své příspěvky zasláním abstrakta v maximálním rozsahu 1 A4  
při on-line registraci na www.mefanet.cz/registrace/, a to nejpozději do 31.10.2007.



ČAS Kongresový sál A Kongresový sál D Foyer

středa, 21. listopadu 2007

9:00 Slavnostní zahájení

9:15 BLOK 0. Plenární sekce.
předsednictvo: prof. Štípek, prof. Mihál, doc. Dušek

9:30

9:45

10:00 Přestávka
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10:15 BLOK I. Elektronická podpora výuky v bakalář-
ských a magisterských studijních programech  
na lékařských fakultách.  
předsednictvo: prof. Štípek, prof. Mihál

WORKSHOP I. CEBO: Klinické hodnocení léčivých 
přípravků v univerzitním prostředí a ve výuce 
lékařských fakult. 
(dr. A. Svobodník)

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

Oběd
12:15

12:30

12:45

13:00 Blok II. Multimediální atlasy  
pro podporu výuky lékařských oborů. 
předsednictvo: dr. Schwarz, dr. Hromádka

WORKSHOP II. Net-trainers: Metodika autorské 
práce při tvorbě online kurzu. 
(dr. Vejvodová)13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00
Přestávka

15:15

15:30 BLOK III. Spolupráce lékařských fakult v ČR  
při budování edukačních archivů na bázi  
PACS-DICOM.  
předsednictvo: prof. Válek, prof. Heřman

WORKSHOP III. E-uni: E-learning  
v celoživotním vzdělávání lékařů. 
(dr. Finsterle)15:45

16:00

16:15

16:30 Přestávka

16:45 BLOK IV. Klinické registry a analýza dat ve výuce 
lékařských oborů,. 
předsednictvo: prof. Zvárová, doc. Dušek17:00

17:15

17:30

17:45

18:00 Konec odborného programu prvního dne.

20:00
SPOLEČENSKÝ VEČER

24:00

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM



ČAS Kongresový sál A Kongresový sál D Foyer

čtvrtek, 22. listopadu 2007

9:00 BLOK V. E-learning ve výuce lékařských  
a zdravotnických oborů: obsah  
a technické aspekty. 
předsednictvo: dr. Bolek, dr. Feberová 

WORKSHOP IV. Využití informačních zdrojů  
pro medicínu založenou na důkazu. 
(Mgr. Potomková)
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EK
CE

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

10:45 Přestávka

11:00 Sdělení partnerů [2+2]

11:15

11:30 BLOK VI. Simulace, rozhodovací algoritmy a jiné 
elektronické učební pomůcky. 
předsednictvo: doc. Kofránek, doc. Hanuš11:45

12:00

12:15

12:30

12:45 Zakončení konference.

13:00

Oběd
13:15

13:30

13:45

14:00 Případné pokračování programu podle počtu 
přihlášených příspěvků

Veřejné zasedání Koordinační rady MEFANET
- publikační plán
- program činnosti
- grantová politika
- odborná náplň: koordinace výukových portálů 

lékařských fakult ČR

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

Kongresové sály B a C: doprovodná výstava firem a občerstvení.

Jedná se o předběžnou verzi programu konference MEFANET 2007. Časové rozmezí jednotlivých bloků, jakož  
i jejich názvy a členové předsednictva mohou doznat ještě dílčích změn. Definitivní verze programu bude  
k dispozici na www.mefanet.cz/konference.
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Za podpory grantu: Rozvoj vzdělávání a podpora 
profesního růstu v oblasti výzkumu léčiv - informační 
systém ACRO-CZ číslo CZ.04.3.07/4.2.01.1/0029.

Konferenci programově a organizačně podporují:

Druhé oznámení a výzva k přihlášení příspěvků

MEFANET 2007: celostátní konference zaměřená na rozvoj výuky lékařských disciplín 
pomocí moderních informačních technologií. Cílem aktivity je ustavit platformu 
pro vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti mezi pedagogy, studenty  
a tvůrci moderních učebních pomůcek na bázi informačních technologií. Hlavními 
oblastmi jsou e-learning, telemedicína a moderní informační technologie ve výuce 
lékařských oborů. Vítány jsou příspěvky přinášející zkušenosti učitelů – uživatelů 
těchto pomůcek, prezentace funkčních řešení a konkrétních pedagogických děl 
a rovněž i původní práce tvůrců, technologická a softwarová řešení. Program 
konference je cíleně mezioborový a očekávány jsou příspěvky nejen z klinické oblasti, 
ale i odborná sdělení informatiků a analytiků dat. Konference poskytne významný 
prostor také studentské sekci, kde mohou být prezentovány původní studentské 
práce z této oblasti, případně diskutovány zkušenosti s aplikacemi různých řešení  
v reálné výuce. Nejpřínosnější studentské příspěvky budou oceněny. Program 
konference je flexibilní a kromě standardních sekcí a prezentací je možno iniciovat  
i diskusní panely zaměřené na problematická témata. 

Mediální partner konference:

Za podpory projektu JPD3-2035. Projekt je financován 
Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR  
a rozpočtem Hlavního města Prahy.


