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Hlavní cíl konference:
Propojení odborníků a společností, které 
mají zájem na změně životního stylu. 
Seznámení s vlastní praxí v konfrontací 
se zahraničními zkušenostmi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás pozvat na konferenci LIFMAT 2022.
Po loňském velice úspěšném ročníku bychom rádi navázali tentokrát již 
dvoudenní konferencí. Bude zde místo pro představení nových moderních 
technologií nejen mezi odborníky, ale nově i široké veřejnosti. Veřejnost bude 
moci poznat špičkové projekty, produkty a služby a díky výstavě také některé 
vyzkoušet.
Moderní technologie s prvky umělé inteligence nám začínají pomáhat v medicíně i v běž-
ném životě. Pandemie COVID-19 přinesla mnoho zdravotních komplikací a ve spojitosti s ne-
dostatkem zdravotníků představuje problém udržení adekvátní péče. Právě na to by mohla 
digitalizace některých činností nabídnout úspěšnou odpověď.
V letošním roce budou nově přítomni i zahraniční řečníci. Budeme tak mít možnost nahléd-
nout, jak jsou moderní technologie a telemedicína využívány i mimo ČR.
Jedním z cílů konference je pomoci mladým, nadějným jednotlivcům či týmům s představe-
ním jejich projektů. Chceme jim umožnit najít partnery pro další vývoj projektů a napomoci 
jejich uvedení do praxe. I proto bude součástí akce úspěšný formát speed datingu „Na mi-
nutku s vědci“.
Věříme, že si každý odnese z akce své benefi ty.
Na Vaší účast se těší
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc. Ph.D.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.



Hlavní témata konference:
  Diabetologie, obezitologie
  Kardiologie
  Psychologie
  Rehabilitace, sport

  Výživa, pohyb - životní styl
  Ekonomika, právo a telemedicína
  Primární péče

Výzva pro:
PŘEDNÁŠEJÍCÍ, kteří představí svůj 
odborný pohled na téma, fungující nebo 
plánovaný projekt, inovativní ideu či záměr

PARTNERY, kteří taková řešení mají 
připravená do praxe a představí již 
fungující řešení v zahraničí nebo podpoří 
toto inovativní setkání:

  zástupci projektů zaměřených na
   telemedicínu
  manažeři lékařských zařízení 

   a zdravotních pojišťoven,
  odborná veřejnost – lékaři výše

   uvedených oblastí Telemetrie
měření na straně pacienta

distribuce informací
monitoring

Podpora léčby
přístup k životnímu stylu

strava a pohyb
psychika, terapie

Edukace
propojovat, vzdělávat,

motivovat lékaře i pacienty
ambulantně i distančně

Konference se koná pod záštitou: 

www.lifmat.cz
Registrační formulář k pasivní a aktivní účasti naleznete na



Oběhni si své zdraví 
za jeden den na jednom místě
První den akce je určen pro odborníky a studenty lékařských 
a technických fakult.

Druhý den bude zaměřený na veřejnost, koncové uživatele a pacienty.

Výstava má za cíl představit: 
 telemedicínu a zdravotní aplikace  wearables – nositelná elektronika 
 vzdálená péče  nové zdravotní služby  zdravotní projekty a portály 
 pacientské organizace  zvyšování fyzického a mentálního výkonu
 výhody zdravotních pojištění  gamifi kace zdraví

Návštěvník obdrží při příchodu papírový „LIFMAT Pass“, dokument 
podobný cestovnímu pasu. Z každého navštíveného stanoviště dostane 
razítko, případně záznam naměřené hodnoty.

S pasem bude automaticky založen elektronický účet „LIFMAT Pass“. Přes 
www.lifmat.cz zde účastník získá digitální záznam všech absolvovaných 
měření s výsledky a další informace o vystavujících. Cílem je, aby mohl 
návštěvník na provedená měření navázat konzultací či terapií.

www.lifmat.cz

První den akce je určen pro odborníky a studenty lékařských 

Na minutku s vědci: Telemedicína Speed dating 
pátek 9. 9. 2022

Speed dating, nebo také „Vědecké rande“, organizuje Středočeské 
inovační centrum (SIC).

Jedná se o kulaté stoly s velmi krátkou a produktivní formou prezentace 
a komunikace mezi dvěma či více zájemci.

Každý účastník má na představení svého projektu či nabídky pouhé 
2 minuty pozornosti. Když zaujme, účastníci si vymění vizitky a pokračují 
v diskusi později, jinde. Za krátké 2 hodiny se tak dá oslovit i kolem 60 
zájemců.

Cílem akce je propojovat. Proto se akcí účastní:

  výzkumných organizace
  inovační fi rmy
  nemocnice

  univerzity a další instituce
  investoři
  studenti hledající uplatnění svého

   potenciálu

Společným zájmem jsou telemedicína a moderní technologie ve zdravotnictví.



Máte rozjetý projekt, startup nebo myšlenku
na téma shodné s konferencí? Přihlaste svou myšlenku či projekt do soutěže.

1. Telemedicína
2. Prevence a ochrana zdraví
3. Boj proti civilizačním chorobám
4. Boj proti COVID-19

Termín pro přihlášku do soutěže 8. 8. 2022 Vítězné postery budou 
možnost prezentovat 
na konferenci ve formě 
ústního sdělení.

Více informací a přihláška:
www.lifmat.cz

Hodnotí se:
a) kvalita obsahu
    inovativnost myšlenky, přínos praxi
b) grafi cké zpracování

Co lze získat:
1. cena
2. cena
3. cena

15 000 Kč
10 000 Kč

5 000 Kč

Soutěž
o nejlepší poster

„Jsme si vědomi, že prosazení nápadu vede přes tisíc překážek. 
Pomůžeme Vám s jejich překonáním.“
Ing. Karel Kantor
Člen představenstva Vamed Mediterra, a.s.

10 nejlepších účastníků dostane osobní pozvánku 
na uzavřený páteční Workshop sponzora soutěže
"Workshop na téma vzájemné spolupráce 
se skupinou VAMED MEDITERRA"

hlavní
partneři

VIP
partneři

AMCA spol. s r. o., +420 737 357 159
info@lifmat.cz, www.lifmat.cz
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mediální a organizační
partneři

generální
partner


