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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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Konferenci programově a organizačně podporují:

První oznámení a výzva k příhlášení 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. 
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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, prezentátoři posterů) Kč 500,- 
Kongresový 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. Zájemci však předem registrují 
svou účast na vybraných seminářích při on-line registraci na www.mefanet.cz

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.

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: 
2. cirkulář: 1.9.2007
přihlášení příspěvků a zaslání abstrakt: 15.10.2007
Přihlášení příspěvků: 
Autoři přihlášují své příspěvky zasláním abstrakta v maximálním rozsahu 1 A4  
při on-line registraci na www.mefanet.cz, a to nejpozději do 15.10.2007.


