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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.

Hlavní témata konference:

    Kardiologie

    Diabetologie a psychologie

    Sport a rehabilitace

    Psychologie a adiktologie

    Rehabilitace a sport

    Výživa, pohyb a životní styl

    Ekonomika, právo a telemedicína

Pořádáno pod záštitami:

Česká lékařská
společnost Jana
Evangelisty Purkyně

www.lifmat.cz



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

Ohodnocení
Vzdělávací akce je pořádána
dle stavovského předpisu číslo 16
České lékařské komory.
Účastníci obdrží certifikát o účasti.
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Výzva pro:
přednášející, kteří představí svůj odborný 
pohled na téma, fungující nebo plánovaný 
projekt nebo inovativní ideu či záměr

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

    nositelé projektů zaměřených na        
    telemedicínu

    manažeři lékařských zařízení    
    a zdravotních pojišťoven

    odborná veřejnost – lékaři výše 
    uvedených oblastí

LIFMAT = LIFestyle MAnagement Technologies

Vertikálně půlená postava člověka v logu akce 
představuje hledání rovnováhy mezi přístupem 
lidským a digitálním a naznačuje boj mezi 
zdravím a nemocí. Zabýváme se tématy:

    Telemedicína, technologie, právo
    Psychologie a sociologie tématu
    Úspěšné projekty telemedicíny v ČR
    Vývoj v komponentách pro sledování 
    parametrů zdravotního stavu

> Dejme MAT civilizačním chorobám



hlavní
partner

VIP
partneři

partneři

sekretariát AMCA spol. s r. o.
+420 224 962 991
info@lifmat.cz, www.lifmat.cz

Soutěž
o nejlepší poster
Máte rozjetý projekt, startup nebo myšlenku
na téma shodné s konferencí?

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

Poster musí být ve formátu PDF, v rozměru A2.

Více informací a přihláška:
www.lifmat.cz/soutez2021

Hodnotí se:
a) kvalita obsahu
    inovativnost myšlenky, úsilí
b) kvalita formy
    prezentace, argumentace přínosu

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

Propagace vítězných
projektů v rámci mediální
prezentace konference.

Vybraní účastníci soutěže
přednesou svůj projekt 
v programu konference.

15 000 Kč
10 000 Kč

5 000 Kč

Vybraní účastníci dostanou
možnost otestovat ideu v
některém ze zdravotnických
zařízení VAMED MEDITERRA




