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Μετά από εννιά συνεχείς επιτυχημένες διοργανώσεις, η Διεθνής Έκθεση Εφαρμογών Πληροφορικής στην
Υγειονομική Περίθαλψη, conhIT θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της από τις 25 μέχρι τις 27 Απριλίου 2017 στο
Βερολίνο. Η συγκεκριμένη διοργάνωση, είναι βιομηχανική έκθεση, κλαδικό και ακαδημαϊκό συνέδριο, αλλά και
προσφοράnetworking, Όλα αυτά φροντίζει να παρουσιάζονται χωρισμένα θεματικά και χρονικά (πρωίαπόγευμα)
προς όφελος του επισκέπτη. Η conhIT προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών δημόσιας υγείας και αποτελεί το
σημείο συνάντησης για ΙΤ (information technology) λύσεις στον κλάδο.

Οι τομείς που παρουσιάζονται στην conhIT 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

Εκτός από τους παραπάνω τομείς, η έκθεση έχει να παρουσιάσει κι άλλα περίπτερα, όπως το κλαδικό περίπτερο
τύπου, το περίπτερο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων κ.α. Το συνεδριακό και ακαδημαϊκό
πρόγραμμα conhITπεριλαμβάνει επεξεργασία πληροφοριών στο σύστημα δημόσιας υγείας, μάνατζμεντ υπηρεσιών
υγείας, διοίκηση επιχειρήσεων με IT, ενσωμάτωση IT συστημάτων και ιατρικής τεχνολογίας, IT στην καθημερινή
φροντίδα των ασθενών, ένταξη τηλεϊατρικής κ.α. Απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με την τεχνολογία
πληροφοριών, το μάνατζμεντ, τις μονάδες ελέγχου, τη θεραπεία και την αποκατάσταση, σε γιατρούς, νοσοκόμους,
τραυματιοφορείς, εκπαιδευόμενους και σπουδαστές, αλλά και σε συμβούλους και φορείς παροχής υπηρεσιών.
Με 9.000 εμπορικούς επισκέπτες , οι οποίοι 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. και 451 εκθέτες από 16 χώρες, ολοκληρώθηκε η περσινή διοργάνωση σε
18.000 τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας. Όπως κάθε χρόνο, πλήθος διαπιστευμένων δημοσιογράφων μετέδωσε το
εκθεσιακό γεγονός ανά τον κόσμο. Μεγάλο είναι κάθε χρόνο και το ενδιαφέρον για τα συνέδρια που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Στο πλαίσιο της conhIT 2016 υπήρξε για δεύτερη φορά ένας ειδικός χώρος συνάντησης για προγραμματιστές,
παραγωγούς, χρήστες και εν δυνάμει επενδυτές. Στο χώρο αυτό με την ονομασία mobile health ΖΟΝΕ
παρουσιάστηκαν, αλλά και συζητήθηκαν νέες προτάσεις και λύσεις της προώθησης παραμέτρων υγείας μέσω
διαδικτύου. Το συνοδευτικό συνέδριο υπό το σύνθημα «Ασθενής στο επίκεντρο  Καινοτομίες Υγείας» επεκτάθηκε
και έφτασε θέματα όπως η BigData, mHealth, wearables και ενδυνάμωση του ασθενούς.

Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.conhit.de Για κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης και για πληροφορίες
εκθετών απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, Αθήνα, τηλ. 210 64 19 037 και
Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 32 77 33.

