
Pripojte sa na https://zoom.us/j/92059450853?pwd=OEc3a0h0YURWZ01CTjh0bDl2Smgwdz09 

Inovácie v zdravotníctve sú momentálne horúcou témou aj kvôli COVID-19. Potreba technologického vývoja v 
zdravotníctve pre pomoc doktorom, sestrám, ale najmä pacientom tu však bola už dávno predtým. Do riešenia 
problémov v zdravotníctve sa môže zapojiť aj študenti a mladí profesionáli, ktorí často prinášajú nový a svieži pohľad 
na problémy a inovatívne riešenia s využitím najnovších digitálnych technológií.  

Inovatívne projekty sa preto stáva populárnou alternatívou voči štandardnému kariérnemu postupu študentov, vedcov 
a šikovných mladých profesionálov na Slovensku ako aj v Čechách. 

Ako vznikajú inovácie v zdravotníctve a kde smerujú najnovšie trendy? Ako vyzerá cesta vývoja inovatívnych riešení a 
kde môžu študenti vôbec začať? Na čo si dať pozor a čo všetko sa dá počas vývoja inovatívnych riešení naučiť? Ako to 
funguje vo vnútri medicínskeho startupu na Slovensku? Ako sa dá pomocou inovácií začať s budovaním úspešnej 
kariéry? Aké majú inovatívne riešenia možnosti na rozvoj a kde môžu nájsť podporu v našom regióne? 

Oddýchnite si od učenia sa a zapojte sa do diskusie a opýtajte sa hostí vlastné otázky prostredníctvom nášho webinára, 
ktorý sa uskutoční v utorok, 3.11.2020 o 11:00. 

Hosťom bude Martin Pekarčík, spoluzakladateľ medicínskeho startupu S-Case a študent medicíny Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave. S-Case je medicínsko-diagnostické zariadenie na monitorovanie základných životných funkcií pacientov u 
lekára alebo vo vzdialených oblastiach, či už lokálne alebo prostredníctvom telemedicíny. 

O HealthCare Lab 

Webinár je organizovaný spoločnosťou Civitta Slovakia s podporou Roche Slovensko v rámci spoločného projektu 
HealthCare Lab. Cieľom projektu je podporiť rozvoj inovácií v oblasti zdravotníctva v našom regióne prostredníctvom 
budovania komunity inovátorov, výskumníkov, poskytovateľov a zástupcov regulátorov.  

Prvý kolo akceleračného programu HealthCare Lab vyvrcholí vo štvrtok, 5.11.2020 o 18:30 prostredníctvom Online 
Demo Day finále.  

Najperspektívnejších 6 zdravotníckych startupov odprezentuje svoje inovácie pred odbornou porotou, ktorá vyberie 
jedného víťaza hlavnej ceny - 10,000 EUR. Verejné publikum taktiež môže vybrať svojho favorita, ktorý vyhrá Cenu publika 
a podporné služby od spoločnosti Civitta.  

Na podujatie Demo Day sa môžete zaregistrovať tu: http://bit.ly/HCLDemoDay 

Viac info o programe na www.healthcarelab.sk 
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