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Θέμα: « eHealth Forum 2015: μονόδρομος για καλύτερη υγεία»,
Το eHealth Forum 2015, με τίτλο «eHealth: μονόδρομος για καλύτερη
υγεία», η ελληνική διοργάνωση για την προαγωγή της ηλεκτρονικής υγείας, θα
διεξαχθεί στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Η
εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το HL7 Hellas και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας ‒ υπό την αιγίδα του Υπουργείου‒ και φιλοδοξεί να
διευρύνει και να βαθύνει το αποτύπωμα του eΗealth Forum 2014.
Το eHealth Forum 2015 με δεδομένη την ανάγκη αξιοποίησης των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε κάθε τομέα, και ειδικότερα στην Υγεία:
- καλύπτει ευρύ φάσμα θεματικών σχετικά με τα καινοτομικά εργαλεία, τις
εφαρμογές και τις καλές πρακτικές που αναπτύσσονται σήμερα στην Ελλάδα και
διεθνώς,
- δίνει βήμα σε διακεκριμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες από το χώρο της
υγείας και της ψηφιακής τεχνολογίας, και σε επιφανείς εκπροσώπους της Πολιτείας,
της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων,
- ανοίγει τον διάλογο για τον ρόλο της ηλ. υγείας ως εργαλείου μεταρρύθμισης του
υγειονομικού τομέα στη χώρα μας.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί η στρατηγική για την ηλεκτρονική υγεία από τον
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κύριο Γιάννη Μπασκόζο, ενώ οι αρμόδιοι φορείς
θα αναφερθούν σε επιμέρους θέματα του θεσμικού πλαισίου για την ηλ. υγεία.
Εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει η κεντρική ομιλία, του Dr Clemens
Auer, Γενικού Διευθυντή του Ομοσπονδιακού Υπ. Υγείας της Αυστρίας και ειδικού για
το θεσμικό πλαίσιο της ηλ. υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα μιλήσει για
την εξέλιξή του. Σε ειδική συνεδρία θα γίνει αναφορά στο Οικοσύστημα
Ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας και στην Ευρώπη, καθώς και σε διάφορες
συνισταμένες του.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναφερθούν στις
ηλεκτρονικές εφαρμογές, τη διαλειτουργικότητα, και την πιστοποίηση, όπως στα
πρότυπα ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (HL7), του ατομικού ηλ. φακέλου υγείας
(ΗΔΙΚΑ), αλλά και πρότυπα και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερη αναφορά θα γίνει στην ιστορία και τις προοπτικές για
το μέλλον εφαρμογών όπως η τηλεϊατρική.
Οι εφαρμογές eHealth αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τους κλινικούς ιατρούς και
τους ασθενείς τους· σε δύο συνεδρίες παρουσιάζονται θέματα του ενδιαφέροντός
τους, όπως η ολοκληρωμένη, συνεχιζόμενη & συντονισμένη φροντίδα (Integrated
care) στην καθ' ημέρα κλινική πράξη, αλλά και μέθοδοι φροντίδας χρονίων ασθενών
(πασχόντων από καρκίνο, νευροψυχιατρικές παθήσεις, κλπ.).
Νέοι επιχειρηματίες και ερευνητές στον τομέα της ηλ. υγείας, μπορούν να
ενημερωθούν για το φλέγον ζήτημα της χρηματοδότησης των καινοτόμων
εφαρμογών, ερευνητικών προγραμμάτων. Το θέμα θα καλύψουν ομιλητές από
φορείς διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδότησης, όπως η Γενική Γραμματεία
Έρευνας & Τεχνολογίας, το Γραφείο για τα προγράμματα HORIZON στην Ελλάδα,
αλλά και από οργανισμούς με σκοπό την πολύπλευρη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.
Ειδική συνεδρία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Συνεδρίου, από το Υπουργείο Υγείας
και την ΗΔΙΚΑ με σκοπό τη διαβούλευση εκπροσώπων ιατρών και φαρμακοποιών για
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία λειτουργεί ήδη τρία χρόνια στη χώρα.
Επίσης, μια σειρά από παράλληλες συνεδρίες θα πλαισιώσουν το κυρίως πρόγραμμα
της διοργάνωσης, όπως το IHE Bootcamp, παρουσιάσεις έργων του Εθνικού Δικτύου
Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), Workshop του Ελληνικού Δικτύου “European
Innovation Partnership in Active and healthy Ageing”, κ.ά.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό Πρόγραμμα του eHealth Forum
στον δυναμικό ιστότοπο του συνεδρίου: http://www.ehealthforum.org/
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να ενημερωθούν για την παρούσα εκδήλωση όλοι
οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, καθώς και να αποσταλεί σε όλους τους
εποπτευόμενους φορείς, με την υποχρέωση να ενημερώσουν αντίστοιχα το
προσωπικό τους.
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