7. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma
e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů
Brno, 26.–27. listopadu 2013, Hotel International
HLAVNÍ TÉMATA
▶ 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
▶ 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.
▶ Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek
▶ Legislativní problematika, autorská práva
▶ Sekce zvaných přednášek zahraničních odborníků
▶ Vedle obecných aspektů e-learningu se bude konference zabývat i dopadem tohoto
fenoménu na konkrétní obor medicíny. Pro šestý ročník bylo zvoleno téma:
E-learning v biofyzice a lékařské informatice
ON-LINE REGISTRACE
On-line registrace aktivních i pasivních účastníků konference MEFANET 2013 byla spuštěna
1. srpna 2013, a to na adrese hp://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--login.
hp://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--login
SBĚR ABSTRAKT
Strukturovaná abstrakta k Vaším ústním i plakátovým sdělením posílejte v rámci on-line
registrace na konferenci nejpozději do 30. 9. 2013.
2013. Autoři budou následně vyrozuměni
o přijetí příspěvku do programu konference do 31. 10. 2013.
2013. Abstrakta jsou přijímána výhradně
v anglickém jazyce, a to prostřednictvím on-line registrace, a to ve strukturované formě
(Introduction-Methods-Results-Conclusions). Programový výbor konference MEFANET 2013
doporučuje autorům odeslat kromě abstrakta na konferenci také rukopis článku in extenso
k posouzení do časopisu MEFANET Journal (ISSN 1805-9163 – print, ISSN 1805-9171 – online).

¶e MEFANET Journal (Mefanet J: h·p://mj.mefanet.cz) is intended to present within a single
forum all of the developments in the field of medical informatics, medical education,
e-learning and thereby promote the synergism among these disciplines. ¶e journal is the
premier vehicle for disseminating information about MEdical FAculties NETwork, which
covers all Czech and Slovak medical faculties. ¶e journal enables medical teachers and
scientists to share and disseminate evidence demonstrating the actual practice in on-line
education in medicine and healthcare sciences by focusing on:
▶ research in medical educational informatics and learning analytics,
▶ applications of medical informatics into education,
▶ design, usage and results of novel e-learning tools and innovative pedagogical methods
▶ in medical teaching and learning,
▶ other interdisciplinary topics related to information and communication technology
▶ in medical education.
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