15. Opis tematu zamawianego pt: Spostrzeżenie bądź opinia dotycząca osobistych
doświadczeń z zastosowania aplikacji na smartfony użytecznych dla wspomagania
ratownictwa medycznego, e-terapii, e-zdrowia, e-learningu lub połączonej (zdalnej i
realnej) opieki medycznej.
W opisie tematu zamawianego nr 13 pisaliśmy o szybko rozwijających się dziedzinach
e-terapii, ogólniej e-health, czyli pewnych usługach, świadczeniach, które można uzyskać
poprzez zdalne połączenie pomiędzy komputerem osobistym, a wyspecjalizowaną platformą.
Smartfon jest w istocie potężnym komputerem. Jednocześnie jest on w rękach niemal
wszystkich osób. Wydaje się więc nam, że wykorzystywanie smartfonów, dla uzyskiwania
pomocy będzie się szybko zwiększało. Przewidujemy także, że smartfony będą odgrywać
coraz większą rolę w realizowaniu różnych form zdalnego dokształcania się.
Nawet już obecnie stosowane formy e-learningu poprzez telefon, jak na przykład częste
sprawdzanie wiarygodności informacji, między innymi w encyklopediach i bazach danych nie
jest wystarczająco sprawnie opisane i promowane.
Duże znaczenie uświadamiania sobie przez osoby kształcące się w zakresie zawodów
medycznych lub wykonujących zawody medyczne możliwości wynikających z faktu iż
każdy obywatel ma w rękach potężne narzędzie teleinformatyczne uprzytamniają choćby
przytoczone niżej przykładowe publikacje naukowe. Ich treść może zostać zreferowana
przez autorów doniesień zgłaszanych na niniejsze Międzynarodowe Sympozjum naukowe.
Oczekujemy więc opracowań krótkich doniesień, relacjonujący doświadczenia własne z
zastosowania tego typu aplikacji bądź nawet jedynie przedstawienia i dyskutowania
cytowanych publikacji.
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