
 

 

  

KONTAKTŲ UŽMEZGIMO RENGINYS - PRIĖMIMAS „e-SVEIKATA“ 

„e-SVEIKATOS SAVAITĖS“ Rygoje proga Prancūzijos ambasada Latvijoje 

maloniai kviečia Jus į kontaktų užmezgimo renginį - priėmimą  

2015 m. gegužės 12 d., 18 val., Prancūzijos ambasadoje Rygoje  

Šio renginio proga susipažinsite su Prancūzijos įmonėmis Maidis, Medasys, MedClinik, 

Sorin, e-Sveikatos srities lyderėmis Paryžiaus regione, bei medicinos įmonių klasteriu 

„Medicen“. 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su 

 

Programa 

18.00  Prancūzijos ambasados chargé d’affaires, pono Luan Nguyen, priėmimas 

„Medicen“ klasterio bei „ICT for Health in Paris Region“ programos pristatymas, ponia Béatrice 

Falise-Mirat 
 

18.15  Prancūzijos įmonių bei jų technologijų pristatymas  
 

19.15  Bufetas. Kontaktų užmezgimas.  

Adresas : Prancūzijos ambasada Latvijoje, 9 Raina Bulvaris, Ryga 

Maloniai prašome patvirtinti savo dalyvavimą : 
ramune.zvirblyte@businessfrance.fr, 8 5 260 90 43.  
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Renginio dalyviai iš Prancūzijos: 

Maidis : programinės įrangos medicinos informacinių sistemų srityje kūrimas, daugiau nei 20 metų patirtis. Inovatyvi ir patikima 

technologija visapusiškai apima jūsų veiklos valdymą, atsižvelgdama į naujus teisės aktus.    

 
Medasys : įkurta daugiau nei 30 metų, Medasys grupė šiuo metu yra viena iš programinės įrangos sveikatos srityje lyderių, 

užimanti didžiausią rinkos dalį Prancūzijoje. Medasys padeda sveikatos apsaugos įstaigoms optimizuoti savo veiklą ir pagerinti 

teikiamų paslaugų kokybę. Eksportuoja savo produktus į Belgiją, Italiją, Šiaurės Afriką, Aziją, Libaną. Programinė įranga yra 

prieinama prancūzų ir anglų kalbomis. Puikiai sprendžia iššūkius, kylančius iš skirtingų teisinių sistemų. 

MedClinik : kliniškai pagrįsti technologiniai sprendimai. Svarbiausias akcentas – ligos diagnozei, gydymo paskyrimui ir chroniškų 

ligų gydymui. TAVIERX yra pirmoji kliniškai patvirtinta „VirtualiosiosSlaugytojosTM“ programa, interaktyviai sekanti konkretaus 

paciento gydymo kursą. Skirta asmenims, besigydantiems medikamentiniu būdu. TAVIERX programa buvo patvirtinta, gydant 

tokias patologijas kaip ŽIV, pooperacinis skausmas, inkstų persodinimas, o netrukus ir hepatito C, krūties vėžio ir II tipo d iabeto 

srityse. 

Sorin (Renzo Dal Molin) : įranga širdies ir kraujotakos ligoms bei inkstų ligoms gydyti.   

Medicen : inovacijų vystymas pramoniniame lygmenyje, pristatymas rinkai bei pacientui. 

Commission TIC&Santé Paris Région: jungia klasterius „Cap Digital“, „Medicen“ ir „Systematic“. Skatina viešų ir privačių įstaigų 

bendradarbiavimą inovacijų kūrimo ir gamybos srityje. Sprendžia klausimus, susijusius su konkurencingumu, įstaigų ir įmonių 

struktūra, saugumu, technologijų pritaikomumu bei naujų verslo modelių kūrimu. Nuo 2010 m., suorganizavo 10 projektų kūrimo ir 

vystymo seminarų. Kiekviename iš jų dalyvavo vidutiniškai po 200 įmonių. 39 inovaciniai projektai buvo įgyvendinti, finansuojant 

valstybei. Investicijos siekė 250 M€ į R&D ir 100 M€ į projektų vystymą.  

 


