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Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμμετέχει και φέτος στη συνάντηση φορέων και ειδικών της ψηφιακής υγείας
eHealth forum 2016 που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στις 25-26 Οκτωβρίου 2016, με τίτλο: «eHealth: Καταλύτης
μεταρρύθμισης – Μοχλός ανάπτυξης». Παράλληλα συμμετέχει και στην 1η έκθεση καινοτόμων τεχνολογιών υγείας για τον πολίτη eHealth forum festival που θα
πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
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Το ΙΠ-ΙΤΕ θα παρουσιάσει καινοτόμες δραστηριότητες και τεχνολογίες αιχμής, καθώς και έργα στα οποία συμμετέχει, όπως το SEMEOTICONS, το PACES και το
E-No Falls. Παράλληλα οργανώνει μία ειδική συνεδρία όπου θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα και το όραμα του έργου iManageCancer, σχετικά με την ανάπτυξη
εξατομικευμένης πλατφόρμας παρακολούθησης υγείας για ασθενείς με καρκίνο. Τέλος προεδρεύει σε συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της δουλειάς του έργου e-SENS, σχετικά με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Στο eHealth forum festival θα επιδείξει δύο μοναδικές καινοτομίες: α΄) Οδηγώντας με τη σκέψη και β΄) Το πρόσωπο του στρες, συμμετέχοντας στον κήπο
καινοτομίας του φεστιβάλ, παράλληλα με την παρουσίαση άλλων εφαρμογών.
Το ΙΤΕ είναι κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας που τα τελευταία χρόνια έχει εδραιώσει σημαντικά τη θέση του στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και της
υπολογιστικής ιατρικής με την ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστικών μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στην ευρύτερη περιοχή της εξατομικευμένης,
προγνωστικής και προληπτικής ιατρικής. Το ΙΠ-ΙΤΕ διακρίνεται για την εφαρμοσμένη έρευνα και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να αναφερθεί ότι πλήθος εργαλείων και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί κατά το παρελθόν λειτουργούν σήμερα σε μεγάλο αριθμό μονάδων του
Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα.
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Σκοπός του eHealth forum είναι να ενισχύσει τον ρόλο της ηλεκτρονικής υγείας ως καταλύτη μεταρρύθμισης και μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας και να
συνεχίσει τη συζήτηση, διασυνδέοντας όσους ασκούν και σχεδιάζουν πολιτικές Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας,
προερχόμενων τόσο από την Ελλάδα, όσο και από ευρωπαϊκά κράτη και χώρες της ευρύτερης περιοχής.
Περισσότερες πληροφορίες για το eHealth Forum 2016 μπορείτε να βρείτε στο http://www.ehealthforum.org .
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