HealthTech pirmsakseleratora
1. vebinārs
HealthTech programmas mērķis ir radīt pirmsakseleratoru augstskolu studentiem, kurā multidisciplināras
komandas, apvienojot zināšanas un prasmes, kopradītu praktiskus risinājumus pastāvošajiem izaicinājumiem
medicīnā un sabiedrības veselībā.
2021. gada 14. decembris, tiešsaiste
Vebināra uzdevums: informēt par HealthTech preakselerācijas programmu, kas ir HealthTech produkti un
pakalpojumi, Start-up pieredzes stāsti HealthTech jomā.
Pieslēgšanās saite - https://us02web.zoom.us/j/84970947721

Laiks

Tēma

16:00 – 16:30

Atklāšana, ievads par HealthTech
pirmsakselerācijas programmu

Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvia
valdes priekšsēdētājs
Dita Erna Sīle, Novartis korporatīvo attiecību un
komunikācijas vadītāja Baltijas valstīs

16:30 – 17:00

Tehnoloģiju un inovāciju nozīme
medicīnā

Reinis Jansons, ārsts, rezidents otolaringoloģijā,
Anatomy Next galvenais ārsts

5 min

Runātāji

Pārtraukums

17:05 – 17:35

Healthcare – Going Big on Data
and Digital! (ENG)

Bartek Madej, Novartis Oncology Central, South
Europe and Russia Cluster Digital Lead

17:35 – 18:05

HealthTech Start-up pieredzes
stāsts

Kristaps Krafte, Vigo Health* dibinātājs un
vadītājs

18:05

Jautājumi

* Vigo Health izstrādā mājas rehabilitācijas risinājumu insultu pārcietušajiem. Kristaps ir mācījies vadošajās biznesa un
veselības ekonomikas skolās Eiropā, divus gadus pētījis insulta aprūpes organizāciju divās universitāšu slimnīcās Dānijā un
Latvijā un ir strādājis ar lielākajiem medicīnas tehnoloģiju un farmācijas uzņēmumiem pasaulē. Viņš īpaši iestājas par uz
pacientu orientētu aprūpi, datu izmantošanu un uz vērtību balstītu veselības aprūpi.

HealthTech pirmsakseleratora
2. vebinārs
Vebināra uzdevums HealthTech nozares perspektīvas un izaicinājumi, ar kuriem studentu komandām būs jāstrādā
programmas laikā. Diskusija ar partneriem par to, kāpēc studentu iesaistīšanās jomā ir svarīga.
2021. gada 16. decembris, tiešsaiste
Pieslēgšanās saite - https://us02web.zoom.us/j/84422903925

Tēma

Laiks
16:00

Atklāšana

Runātāji
Junior Achievement Latvia

16:00 – 16:25

Par domāšanas stilu veselības
aprūpes nozarē, mērogojamību

16:25 – 16:45

Latvijas biomateriālu zinātnes
sasniegumi - multifunkcionāli
materiāli un metodes kaulaudu
apjoma un mehānisko īpašību
pastiprināšanai. (Saskaņošanā)

Emil Syundyukov, viens no Longenesis un
Koatum dibinātājiem, DF LAB students veselības
tehnoloģiju laboratorijā, pasniedzējs Latvijas
Universitātē, kā arī daudzu rūpniecisku un
akadēmisku projektu līdzautors iedzīvotāju
veselības pētniecības jomā
Jānis Ločs, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors,
Baltijas Biomateriālu ekselences centra projekta
vadītājs

Medicīnas nozares izaicinājumi
16:50 – 17:10
17:10 – 17:30
17:30 – 17:50

17:50 – 18:20

17:50

Novartis
Palīdzēsim nākotnes pacientiem
šodien
DataMed
Medicīnas datu izmantošana
digitālajā laikmetā

Klāvs Freidenfelds, Novartis veselības aprūpes
risinājumu vadītājs

Latvijas Mobilais telefons (LMT)
5G tehnoloģiju integrācija

Vīgants Radziņš, Latvijas Mobilais Telefons
Biznesa vadības dienesta direktors

Diskusija ar studentiem par
medicīnas nozares
izaicinājumiem

Diskusijas vadītājs Kristaps Zaļais,
Rīgas Stradiņa universitātes Studiju programmas
vadītājs, Starta uzņēmējdarbības vadība.
Docētājs, Starptautiskā biznesa un ekonomikas
katedra. Biznesa Inkubatora B-space mentors.
Laurencu sākumskolas direktors.

Jautājumi

Kaspars Grosu, DataMed Klientu attiecību un
biznesa attīstības vadītājs

