Óriási az érdeklıdés az egészségügy kulcsszereplıi részérıl

Európai szintő eHealth Week 2011 Budapesten, május 10-12. – megkezdıdött a
regisztráció, erıs támogatottság a vezetı kórházak és egyesületek részérıl
Brüsszel/ Budapest, 2011. január 13. – Már lehet regisztrálni az idén Budapesten, május 10.
és

12.

között

megrendezésre
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Week

2011

rendezvényre

(www.ehealthweek.org). Az Európai Unió Tanácsának soros magyar elnöksége, az Európai
Bizottság és a HIMSS Europe egész Európából és a világ minden tájáról várja az
egészségügy kulcsszereplıit a rangos eseményre, amely a szakemberek legfontosabb
európai szintő e-egészségügyi találkozójává vált.
A rendezvény kormányzati döntéshozókat, az egészségügyi szektor vezetıit és Európa
legbefolyásosabb kórházi és egészségügyi intézményeinek informatikai vezetıit vonzza
minden évben. „Az egészségügy egyre globálisabbá válik. Egy olyan nemzetközi kórházi
ellátó szervezetnek, mint a miénk, az eHealth konferencia nagyszerő lehetıséget kínál arra,
hogy lépést tartsunk a legújabb fejlesztésekkel” – mondta Uwe Poettgen, a német Asklepios
Hospital Group informatikai vezetıje, egyben az innovatív ’Asklepios Future Hospital Program’
(a jövı kórháza program) meghatározó személyisége. Poettgen felszólalásában aláhúzza
majd a jövı egészségügyi rendszerébe történı befektetés jelentıségét.
Szintén vitaindítót tart a konferencián Eric Lepage, az AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris) EPR igazgatója és a Párizsi Egyetem adatfeldolgozó, biostatisztikai és informatikai
professzora. Az EPR (electronic patient record – elektronikus beteg kód) és az egészségügyi
informatikai kutatások terén is jártas szakember elmondta: „Az EPR rendszer egységesített
egészségügyi informatikai környezetben mőködik a leghatékonyabban. Emiatt rendkívül fontos
a nemzetközi tapasztalatcsere és együttmőködés. Ugyanez igaz az egészségügyi informatikai
kutatásokra is, amelyeket egyre gyakrabban végeznek határokon átnyúló kutatási hálózatok.”

Az eHealth Week 2011 konferencia vezérgondolata: „e-egészségügy a megszorítások évében:
az elınyök maximális kiaknázása”. Az egészségügy lényeges kihívásokkal néz szembe, a
demográfiai változásoktól kezdve a lecsökkent forrásokig. „Az emberek ma hosszabb ideig
élnek és fontos, hogy az idıs kort minél aktívabban és függetlenebbül élhessék meg” –
magyarázza Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke és digitális ütemtervének biztosa. İ
és John Dalli, az EU Egészségügy és Fogyasztási Politikájának fıbiztosa állnak az aktív és
egészséges idıskorral kapcsolatos kísérleti európai innovációs partnerség (EIP) elnevezéső
kezdeményezés élén. A program céljának a megvalósításához elengedhetetlenek az
intelligens eHealth szolgáltatások. „Olyan innovatív megoldásokra van szükség, mint például
az esésérzékelı és –megakadályozó eszközök, könnyen használható társasági interakciós
szolgáltatások a magányosság ellen és intelligens otthoni IKT–alkalmazások (Információs és
Kommunikációs Technológiák). Szükségünk van az érintettektıl származó visszajelzésekre
annak érdekében, hogy az innovációs partnerség keretében ezek az ötletek ténylegesen
megvalósuljanak az idıs európai polgárok számára.”

Az eHealth Week 2011 az Európai Bizottság miniszteri szintő konferencia (High Level
Ministerial Conference) valamint a Világ egészségügyi IT konferencia és kiállítás (World of
Health IT Conference and Exhibition, WoHIT,) közös rendezvénye. Az esemény házigazdája
az Európai Bizottság jelenlegi soros elnöke, a magyar kormány. Dr. Szócska Miklós
Egészségügyért Felelıs Államtitkár elmondta: „Az eHealth szerepe alapvetı az egészségügyi
rendszerek

modernizációjában,

hozzájárulhat

az

ellátórendszer

fenntarthatóságához,

eredményességének és hatékonyságának javításához. Az információtechnológia támogathatja
a tényeken alapuló egészségpolitikai döntéshozatalt, elısegítheti az egészségügyi rendszerek
elıtt álló kihívások, mint például az egészségügyi munkaerıhiány kezelését, vagy az idısekrıl
való gondoskodás egyre növekvı feladatainak megoldását”.
Jeremy Bonfini a HIMSS Europe globális szolgáltatói ágának rangidıs alelnöke hozzátette: „a
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egészségügyi szakembereinek és kulcsszereplıinek, hogyan terjeszthetık ki az egészségügyi
szolgáltatások a kórházaktól otthonra is egy olyan hatékony és minıségi egészségügy
érdekében, amelyet az egyre öregedı népesség által támasztott igények megkövetelnek.”

Az idei eHealth Week konferencia számos új partnert is üdvözölhet, mint például az IMI-t
(Innovative Medicines Initiative, Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezés),
amely a második ülését tartja minden konferencia résztvevı számára. További partnerek
lesznek a többi között a Netc@rds és a European MHealth Alliance (EuMTA).

A konferenciával kapcsolatos további információért látogassa meg a www.ehealthweek.org
oldalt. A legfrissebb híreket nyomon követheti a twitteren: http://twitter.com/EU_ehealthweek

A 2011-es magas szintő e-egészségügyi konferenciáról
Az Európai Unió Tanácsának soros magyar elnökségével és az Európai Bizottsággal
együttesen szervezett 2011-es Magas Szintő e-egészségügyi Konferencia olyan miniszteri
esemény, amely 2003 óta fontos, éves mérföldkı az ICT (információs és kommunikációs
technológia) alkalmazásában az egészségügy területén.
A 9. konferencia témája – „e-egészségügy: befektetés a jövı egészségügyi rendszereibe” –
hangsúlyozza, miként lehet modernizálni a nemzeti egészségügyi rendszereket a fejlett
informatikai rendszerekkel támogatott, tényeken alapuló politika-alkotáson keresztül. Ennek
megvalósítását egy olyan korban tőzte ki célul, amikor Európának szembe kell néznie az
öregedı társadalomból eredı kihívásokkal, amelyek együtt járnak a betegek és az
szakemberek mobilitásával. A konferencia bemutatja, hogy az e-egészségügy miért és hogyan
képes hozzájárulni az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságához és miként segíti az
Európa 2020 stratégia meghatározott céljainak megvalósítását a vezetés szintjén. További
információért látogasson el a www.ehealthweek.org oldalra.
Világ egészségügyi IT Konferencia és Kiállítás
A Világ egészségügyi IT Konferencia és Kiállítás (WoHIT) az egészségügyi információs és
technológiai fejlesztések vezetı fóruma Európában. Felismerve az európai e-egészségügy
kulcsszereplıinek igényeit, a Világ egészségügyi IT Konferencia és Kiállítás fejlesztési
szakmai üléseket szervez, értékesítéssel egybekötött kiállításokat, a legjobb gyakorlatok
bemutatását, hálózati tanácskozásokat, vitákat és megbeszéléséket a jövı e-egészségügyét
formáló témákban. A WoHIT Szervezı Bizottságának tagjai: EC (Európai Bizottság), HIMSS
(Egészségügyi Információs- és Menedzsment- rendszerek Társasága), EUROREC
(Egészségügyi Felmérések Európai Intézete), COCIR (radiológiai, elektro-gyógyászati- és
egészségügyi IT ipar), EHTEL (Európai Egészségügyi Telematikai Szövetség) és az EFMI
(Orvos informatika Európai Szövetsége). 2006-os bevezetése óta a WoHIT mintegy 60
országból több mint 8000 látogatót és 270 kiállítót fogadott Európából és a világ minden
tájáról. További információért kérjük, látogasson el a www.worldofhealthit.org oldalra.
A HIMSS Europe-ról:
www.emea.himss.org
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