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Συνέδριο για την Ψηφιακή Υγεία στην Τεχνόπολη
Το φετινό συνέδριο είναι αφιερωμένο στην προαγωγή της καινοτομίας, στην ισότιμη
πρόσβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της ψηφιακής υγείας.
Δημοσίευση: 20 Οκτωβρίου 2017
Μου αρέσει! Αρέσει σε ένα άτομο. Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας.

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου ξεκίνησε το Digital Health Conference το συνέδριο για την
ψηφιακή υγεία, που διοργανώνει το eHealth Forum. Το φετινό συνέδριο είναι
αφιερωμένο στην προαγωγή της καινοτομίας, στην ισότιμη πρόσβαση και τη βιώσιμη
ανάπτυξη στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Το Συνέδριο και η Έκθεση θα διαρκέσουν
από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Στην τελετή έναρξης του Dhealth Conference χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι
των φορέων υποστήριξης του eHealth Forum 2017: ο κ. Δημήτριος Κατεχάκης,
Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας - Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Γενικός Γραμματέας HL7 Hellas,
ο κ. Θεόδωρος Βοντετσιάνος, Πνευμονολόγος, Διευθυντής eHealth Unit, Νοσ.
«Σωτηρία», Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου EIP on AHA, ο κ. Γιώργος Κακουλίδης,
Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), Διευθύνων Σύμβουλος
Apollo A.E., και ο κ. Κωστής Καγγελίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).
Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου κήρυξε η κυρία Βιβή Τσαβαλιά, Περιφερειακή
σύμβουλος, Περιφέρεια Αττικής, και υπεύθυνη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες εκ
μέρους της Περιφερειάρχη κυρίας Ρένας Δούρου, εκφράζοντας την υποστήριξη της
περιφέρειας στην καινοτομία και την έρευνα, που συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή
υγεία. Οι εφαρμογές ehealth πραγματικά εξυπηρετούν τα ΑΜΕΑ, τα άτομα 3ης και 4ης
ηλικίας –μια αυξανόμενη ομάδα του πληθυσμού για την οποία χρειάζεται ιδιαίτερη
μέριμνα. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της τηλεϊατρικής ώστε οι
υπηρεσίες περίθαλψης να φτάσουν και τις απομακρυσμένες περιοχές, υπογράμμισε η
κ. Τσαβαλιά.
Τον Δήμο Αθηναίων, που έχει θέσει υπό την αιγίδα του για δεύτερη χρονιά το eHealth
Forum, εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας και Ισότητας,
του Δήμου, κα Μαρία Στρατηγάκη, και μετέφερε τον χαιρετισμό του Δημάρχου κυρίου
Καμίνη. Η κ. Στρατηγάκη αναφέρθηκε στις εφαρμογές ψηφιακής υγείας του Δήμου
Αθηναίων «Νοιάζομαι» και Ιατρικός Φάκελος, οι οποίες καλύπτουν τις μεγάλες ανάγκες
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που έχουν προκύψει λόγω της οικονομικής και
της μεταναστευτικής κρίσης. Οι εφαρμογές αυτές εξυπηρετούν τα πρώτα δύο δημοτικά
ιατρεία ολιστικής προσέγγισης που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Ο καθηγητής Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ και Πρόεδρος Ινστιτούτου
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στον χαιρετισμό του επιβεβαίωσε τη
συνέργεια μεταξύ eHealth Forum και ΕΒΕΑ και τόνισε την ανάγκη «συστράτευσης όλων
των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας» σε αυτή την περίοδο της κρίσης. «Στόχος
είναι –όπως είπε– η επιστροφή στην κανονικότητα, για την αύξηση του παραγόμενου
προϊόντος και την ανάσχεση των φαινομένων αποεπένδυσης και φυγής ανθρωπίνου
κεφαλαίου».
http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/43117/synedrio-gia-tin-psifiaki-ygeia-stin-texnopoli.html
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Η κα Χριστίνα Παπανικολάου –πρώην Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας– εκπροσώπησε
τον Τομέα Ηλ. Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης του Ινστιτούτου Επιστημονικών
Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την
ενημέρωση και την εξοικείωση των γιατρών για τις νέες τεχνολογίες. «Η ψηφιακή
μεταμόρφωση είναι δυνατή μόνο σε μια βαθιά μεταρρύθμιση υγείας», ανέφερε
χαρακτηριστικά η κ. Παπανικολάου, αλλά και να έχει στο επίκεντρο τον ασθενή.
Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του ΣΕΒ, που έχει θέσει υπό την αιγίδα του το
eHealth Forum, επισήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υγεία αποτελεί μέρος
του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλη την κοινωνία, και το ehealth αποτελεί μέρος
του. Ο κ. Φέσσας αναφέρθηκε στις προκλήσεις στον χώρο της υγειονομικής
περίθαλψης και παρέθεσε στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις δαπάνες υγείας ως ποσοστά του
ΑΕΠ, στην Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρώπη: οι τρέχουσες δαπάνες για την υγεία, στα
δημόσια συστήματα ανέρχονται στην Ελλάδα σε 28% ενώ στην ΕΕ-28 στο 37%. Ακόμα
πιο εντυπωσιακή είναι η διαφορά στις ιδιωτικές δαπάνες που στην Ελλάδα ανέρχονται
σε 35% ενώ στην ΕΕ-28 στο 15%. Με βάση αυτά τα δεδομένα ο κ. Φέσσας διατύπωσε τις
απόψεις του ΣΕΒ για τις κρίσιμες παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει το κράτος και θα
οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, ο οποίος «μπορεί να επιτρέψει
σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουμε μεγάλα βήματα τόσο στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, όσο και στην συγκράτηση του
σχετικού κόστους για το δημόσιο». Οι παρεμβάσεις συνίστανται στη σύσταση
Ενοποιημένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή, στην εξάπλωση και ουσιαστική
αξιοποίηση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), στην Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων και στο άνοιγμα των αποπροσωποποιημένων δεδομένων του
Συστήματος Υγείας.
Η εναρκτήρια συνεδρία έκλεισε με την Κεντρική Ομιλία του κ. Μπάμπη Τσιτλακίδη,
Policy O cer, European Commission, Unit for eHealth, Wellbeing & Ageing, DG
CONNECT, με τίτλο «Towards a data-driven, digital transformation of health and care:
Opportunities and Challenges».
Σήμερα 20 Οκτωβρίου, ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό η έκθεση του eHealth
Forum και ο κήπος του Startup Garden. Η πρώτη και η μόνη ανοιχτή στο κοινό έκθεση
καινοτόμων τεχνολογιών υγείας θα διαρκέσει έως τις 22 Οκτωβρίου, πλαισιώνοντας τις
εργασίες του συνεδρίου.
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Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Πρόσθετο σχολίων στο Facebook

Σήμερα στο iatronet.gr
Τα νέα Superfoods του 2018!
Περισσότερα »

Τα φύτρα και τα ζυμωμένα τρόφιμα έχουν ήδη κάνει την εμφάνιση τους στην
διατροφή μας και πρόκειται να μας απασχολήσουν πιο πολύ αυτή την χρονιά....

Στρες και διαβήτης: Πώς συνδέονται;
Μπορεί το στρες να επηρεάσει τον διαβήτη, κάνοντας τη διαχείρισή του πιο
δύσκολη;... Περισσότερα »

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία
Ο μηχανισμός θα καλύπτει νοσηλευόμενους ασθενείς. Αποβλέπει στην
παρακολούθηση της συμπεριφοράς των γιατρών και στην εφαρμογή των
θεραπευτικών πρωτοκόλλων.... Περισσότερα »

Αναιμία: Τι είναι και τι την προκαλεί;
Πώς μπορεί να προκληθεί η αναιμία και ποια είναι τα συμπτώματά της;...
Περισσότερα »
“Κρας - τεστ” της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής στους οικογενειακούς γιατρούς του
ΕΟΠΥΥ

“Μην αργήσεις” για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας
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