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Η ψηφιακή τεχνολογία παίζει όλο και περισσότερο οριζόντιο και καταλυτικό ρόλο σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα - ουσιαστικά δεν
υπάρχει τομέας στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά και στο σπίτι, που να μην εξαρτάται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών, που να μην παίρνει χάρη σ' αυτές νέα δυναμική και να μην αποκτά νέες, συχνά ασύλληπτες ως τώρα δυνατότητες. 

, για να δώσει λύσεις σε μύρια όσα προβλήματα, τα οποία ταλάνιζαν επί αιώνες την ανθρωπότητα, και να κάνει τη
ζωή μας καλύτερη, απλούστερη, ευκολότερη.

Το μέλλον μας προδιαγράφεται πολύ διαφορετικό από το παρόν, στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς -παρά τη, μικρή σχετικά, ιστορία του 
 Μια γεύση από το μέλλον, που είναι πια

εδώ, μπορούν να πάρουν οι Αθηναίοι στο eHealth Forum + festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
, ταυτόχρονα σε δυο χώρους-τοπόσημα της πρωτεύουσας, το πρώτο  και το

δεύτερο , ο οποίος έχει θέσει υπό την αιγίδα του την εκδήλωση.

Το eHealth Forum, με τον απολύτως δηλωτικό του περιεχομένου του τίτλο « », θα
γίνει αυτές τις δυο ημέρες το σημείο συνάντησης φορέων, επαγγελματιών υγείας, ερευνητών και φοιτητών με τη γνώση και την
εξειδίκευση στην ηλεκτρονική υγεία.  (οι μισοί από αυτούς έρχονται από το εξωτερικό, ειδικά για το
Forum της Αθήνας) 

, με πιο γνωστά το  και το . Μέγα το δέλεαρ για τους τοπικούς άρχοντες απ' όλη την Ελλάδα,
που ετοιμάζουν δομές ψηφιακής υγείας στις περιφέρειές τους: 

. Μαζί τους και πλήθος στελέχη ιδιωτικών εταιριών, που κινούνται στον ίδιο χώρο, ενώσεις και
σύλλογοι ασθενών, στελέχη νοσοκομείων και οργανισμών παροχής υγείας.

Κι αν το eHealth Forum εστιάζει κυρίως στην πληροφόρηση, το νομοθετικό πλαίσιο και την επιχειρηματικότητα, το eHealth Forum
festival (που διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά, δίνοντας έμπρακτη απάντηση στο υπαρκτό έλλειμμα έγκυρης πληροφόρησης)
έχει ως στόχο να επιδείξει στον απλό πολίτη άμεσα και κατανοητά 

Το eHealth Forum festival ανοίγει τις πόρτες της καινοτομίας στην ψηφιακή υγεία και 
: μέσα στο πρωτότυπο , το ευρύ κοινό μπορεί να δει

«από πρώτο χέρι» και να δοκιμάσει στη πράξη προϊόντα και εφαρμογές, να ακούσει, να ρωτήσει και να μάθει, στο πλαίσιο μιας
διαδραστικής και άκρως διασκεδαστικής έκθεσης. 

, είναι μερικά χαρακτηριστικά δείγματα του πλούτου των ελληνικών λύσεων
και προτάσεων, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην Τεχνόπολη, τις δυο αυτές ημέρες από τις 13:00 ως τις 19:00.
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