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Po raz pierwszy podczas Forum zostanie wręczona nagroda w kategorii „Najlepsza praca z dziedziny
informatyzacji ochrony zdrowia” w ramach konkursu
. „Młodych Mistrzów”, którą ustanowiło Centrum eZdrowia (CeZ). Podczas Forum odbędzie się także sesja panelowa pt. „Analityka danych z
wykorzystaniem sztucznej inteligencji” z udziałem Andrzeja Sarnowskiego, zastępcy dyrektora
Centrum e-Zdrowia do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń.
Forum Teleinformatyki, które startuje już 24 września br., to obecnie największa konferencja branży IT
dla sektora publicznego. Adresowana jest do uczestników reprezentujących środowiska najbardziej
zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa. Forum skupia przede wszystkim specjalistów
z administracji publicznej, ﬁrm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i
społecznych. Dlatego też nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Centrum e-Zdrowia.
E-zdrowie i szeroko pojęta informatyzacja odgrywają kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, w
którym ważne jest innowacyjne podejście do diagnostyki i leczenia. Wprowadzenie takich e-usług, jak:
e-recepta, e-skierowanie, e-wizyta czy Internetowe Konto Pacjenta było wielkim wyzwaniem
informatycznym, które dzięki konsekwentnemu działaniu z sukcesem zrealizowaliśmy. Obecnie
pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami cyfrowymi: wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej i
raportowanie zdarzeń medycznych oraz centralna e-rejestracja. Rozwój nowoczesnych technologii
może być kluczowym sposobem na rozwiązywanie wielu globalnych problemów, w tym kwestii
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dotyczących zdrowia i o tym będziemy mówić podczas sesji panelowej „Analityka danych z
wykorzystaniem sztucznej inteligencji”, która odbędzie się 24 września o godz. 16:00. Z ramienia
Centrum e-Zdrowia głos w tej sprawie zabierze Andrzej Sarnowski, zastępca dyrektora Centrum eZdrowia do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń.
W tym roku Centrum e-Zdrowia ustanowiło nagrodę w kategorii „Najlepsza praca z dziedziny
informatyzacji ochrony zdrowia”, która zostanie przyznana w ramach konkursu „Młodych Mistrzów”.
Konkurs jest przeznaczony dla studentów studiów I, II i III stopnia prezentujących własne koncepcje
informatyczne, programy lub praktyczne zastosowania w przemyśle informatycznym. W ramach
nagrody Centrum ufunduje dla zwycięzcy nagrody książkowe oraz miesięczny staż. Tegoroczne Forum
odbędzie się w formule online. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji na stronie www.forumti.pl.
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