DMEA Connecting Digital Health 2022, 26. - 28.04.2022
Διεθνής Έκθεση Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγειονομική Περίθαλψη
Κυρίες και κύριοι,
η Διεθνής Έκθεση Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγειονομική Περίθαλψη, DMEA Connecting Digital
Health, θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Απριλίου του 2022 από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του
Βερολίνου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
Η DMEA 2022 αντιπροσωπεύει έναν συνδυασμό εμπορικών εκθέσεων, συνεδρίων και δικτύωσης και
αποτελεί το ιδανικό μέρος για κατασκευαστές, χρήστες, εκπροσώπους της πολιτικής, της επιστήμης και
της διοίκησης, για να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην υγειονομική περίθαλψη και να ανταλλάξουν
ιδέες. Επιπλέον διαλέξεις και πάνελ συζήτησης με πρακτικό προσανατολισμό, επισκέψεις σε νοσοκομεία
και ψηφιακές ξεναγήσεις θα πλαισιώσουν την DMEA 2022.
Σημειώνεται ότι η DMEA προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών δημόσιας υγείας και αποτελεί το σημείο
συνάντησης για ΙΤ (Information Technology) λύσεις στον κλάδο.
Οι τομείς, που παρουσιάζονται στη DMEA είναι οι εξής:
▪
hardware, software και τεχνολογία δικτύων ιατρικών υπηρεσιών
▪
συστήματα πληροφοριών
▪
αρχειοθέτηση
▪
λύσεις επικοινωνίας
▪
τηλεϊατρική και ιατρική τεχνολογία/ ΙΤ
▪
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες/ παροχή συμβουλών
▪
βιβλιογραφία
▪
σύλλογοι και ινστιτούτα
▪
εκπαίδευση κι έρευνα.
Η τελευταία διοργάνωση της έκθεσης, έλαβε χώρα σε ψηφιακή μορφή, η οποία ολοκληρώθηκε σε τρεις
ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από 4.000 συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το πώς μπορεί να
επιτευχθεί, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, η μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών, η καλύτερη ιατρική
περίθαλψη και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο σύστημα υγείας. Η τριήμερη DMEA περιλάμβανε
μια ευρεία γκάμα διαδικτυακών διαλέξεων και σεμιναρίων ενώ περισσότερες από 150 εταιρίες
παρουσίασαν τις ψηφιακές καινοτομίες τους στον κλάδο της ιατρικής. Στο πλαίσιο της DMEA,
συμπεριλήφθηκαν virtual tours με έμφαση στην τηλεϊατρική καθώς και σε προγράμματα ΙΤ πάνω στο
νοσηλευτικό σύστημα.
Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.dmea.de. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 037 και στην ιστοσελίδα:
www.german-fairs.gr
Με φιλικούς χαιρετισμούς
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