
 
 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

 

Český ekosystém integrované zdravotně-sociální péče  

člen European Connected Health Alliance  

VÁS ZVE NA SETKÁNÍ K ZAHÁJENÍ SVÉ ČINNOSTI 4. 5. 2016 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

v několika předchozích měsících připravovala pracovní skupina Českého ekosystému 

integrované zdravotně-sociální péče návrh ekosystému, který se stal součástí rostoucí 

mezinárodní platformy European Connected Health Alliance (ECHAlliance).  

V tuto chvíli je mi potěšením vás pozvat na setkání k zahájení činnosti Českého ekosystému 

integrované zdravotně-sociální péče, které se uskuteční 4. 5. 2016 v prostorách Národní 

technické knihovny, Technická 6/2710, Praha 6.  

PROGRAM i REGISTRACI naleznete zde.  

Český ekosystém integrované zdravotně-sociální péče (ČEIP) je vznikající autonomní 

platforma, která si klade za cíl posílit spolupráci institucí i jednotlivců a podpořit implementaci 

procesních i technologických inovací v oblasti zdravotní a sociálně-zdravotní péče na národní 

úrovni. Vytváří prostředí pro setkávání, propojování a komunikaci poskytovatelů zdravotních 

a sociálních služeb, firem, univerzit a výzkumných center, zástupců vlád, pojišťoven, krajů, 

měst a obcí, pacientů, investorů, zájmových sdružení, existujících platforem a dalších.  

Mezi hlavní nástroje ekosystému patří pořádání pravidelných seminářů, workshopů či kulatých 

stolů nad tématy, které si ekosystém sám určí, a vyhledávání finančních příležitostí pro 

realizaci konkrétních projektů inovací v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče. Skrze 

ECHAllianci má ČEIP možnost zapojit se do mezinárodní sítě ekosystémů integrované péče, 

inspirovat se dobrou praxí ze zahraničí a zprostředkovat nejaktuálnější informace o vývoji a 

příležitostech v této oblasti. 

Koordinátorem ČEIP je České vysoké učení technické v Praze. Poradním orgánem je pracovní 

skupina ČEIP složená ze zástupců ministerstev a akademické obce.  

Cílem setkání je seznámit vás, účastníky, s hlavními myšlenkami a cíli ekosystému, ukázat, jak 

podobné projekty fungují ve světě, a především přizvat vás k debatě o tom, jak může tento 

nový ekosystém sloužit vám, co od něj očekáváte a jaká témata a oblasti má řešit, aby vám byl 

prospěšný. 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/cesky-ekosystem-integrovane-zdravotne-socialni-pece-registration-24393330107
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Budeme velice rádi, pokud se k nám 4. 5. připojíte a podělíte se o vaše názory na další 

směrování ČEIP. Pozvánku neváhejte šířit mezi své kolegy a partnery.  

V případě jakýchkoliv dotazů či návrhů se, prosím, obracejte na koordinátora ČEIP, konkrétně 

Janu Peroutkovou, České vysoké učení technické v Praze, tel: 224 353 616, email: 

jana.peroutkova@cvut.cz. 

Těšíme se na setkání a spolupráci. 

 

S pozdravem, 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.  

rektor 

České vysoké učení technické v Praze 

koordinátor ČEIP 

 

 

 

 

 

 

European Connected Health Alliance 

European Connected Health Alliance (ECHAlliance) je mezinárodní síť ekosystémů zdravotně-

sociální péče, jejíž hlavní misí je propojovat zainteresované strany, vytvářet a posilovat 

partnerství za účelem zvyšování kvality a efektivity v oblasti poskytování zdravotní a sociální 

péče. V současné době má ECHAlliance přes 400 členů. Sdružuje přes 15 000 odborníků skrze 

organizovaná setkání (přes 100 setkání ročně), mezinárodní akce (jako např. Mobile World 

Congress), online sociální síť a platformu pro spolupráci s názvem Connector. Propojuje 25 

národních ekosystémů z Evropy, Severní Ameriky a Číny. Svým dosahem a zaměřením jde o 

unikátní a největší mezinárodní síť ekosystémů v oblasti zdravotně-sociální péče na světě. Jako 

hlavní nástroj pro dosahování své mise poskytuje ECHAlliance podporu při vzniku, fungování 

a propojování národních ekosystémů integrované péče, jakým se právě stává Český ekosystém 

integrované zdravotně-sociální péče. 


