eHEALTH8 híreink

2012.09.28.
- Az eHEALTH8 K+F projekt kapcsán létrejött konzorcium tagjai a projekt
eredménytermékei közül néhányat bemutatva vettek részt a
Kutatók Éjszakáján 2012.
szept. 28-án, amely rendezvény célja a tudomány és a kutatói pálya népszerűsítése. A
konzorciumi tagok két helyszínen is fogadták az érdeklődőket, a
Semmelweis Egyetemen
és a
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
-nél. Utóbbi az Európai Bizottság támogatásával idén hetedik alkalommal megrendezett
esemény egyik társszervezője is volt. Az érdeklődők megismerhették és kipróbálhatták a stroke
rehabilitációt segítő, vizuálisan visszacsatolt, otthon végezhető tornagyakorlatokat egy olyan
eszközrendszer segítségével, amely igazodik a csökkent képességű betegek igényeihez, és
lehetőséget biztosít számukra az otthoni, de mégis ellenőrzött és irányított rehabilitáción történő
részvételre. A látogatók kipróbálhatták továbbá a betegek kognitív képességeinek
rehabilitációját támogató memóriajátékot is, a Bay Zoltán AKKN Kft-nél a Telemedicina
teremben ezen felül még a csodaszéket és az általa irányított kisautót is.A szintén konzorciumi
tag
Thormed Kft.
által fejlesztett eszközökkel a Semmelweis Egyetemen a látogatók légzésfunkciós vizsgálatokat
végezhettek, majd a vizsgálati eredményeket papíron kinyomtatva magukkal vihették.

2012.05.25.
- Pollák-Virág díjat kaptak az eHEALTH8 projekt során született, "Healthcare Service
Based on ICT: the eHealth Telemedicine System"
c. cikk szerzői (Dr. Daragó László, Engi Csaba, Pesti István, Ferenczi György, Vass Dezső), a
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Díjbizottságának javaslatára, a 2012.május
24-i díjátadó ünnepségen. Gratulálunk!

2011.11.24.
- A projekt III. munkaszakaszának beszámolója, valamint a záró beszámoló elfogadásra
került a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) által.
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2011.09.30.
- A projekt III., egyben utolsó munkaszakaszának szakmai és pénzügyi, valamint a projekt
záró beszámolója határidőre (2011.09.30-án) benyújtásra került a Közreműködő Szervezet
(MAG Zrt.) részére.

2011.08.30.
- Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány telemedicináról szóló TV interjúja a
Miskolc TV-ben

2011.08.15.
- Real time – online működési mód integrációs tesztjei sikeresen lezajlottak (asztma
kezelés gondozás protokoll)

2011.05.30.
- Az eHEALTH8 projekt keretében kifejlesztett Thormed eszközök. (Bővebben)

2011.05.11-12.
- A projekt eddig elért eredményeit bemutattuk a budapesti eHEALTH Week 2011
nemzetközi kiállításán (The World of Health IT)

2011.04.21.
- Az egészségügy területén érdekelt technológiai partner számára bemutatásra került a
telemedicina rendszer az Asztma diagnózis protokoll példáján keresztül
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2011.04.16-19.
- A Spirotube Mobile és az Otthon telespirometriai eszközök legutóbb Kínában, a CMEF
kiállításon kerültek bemutatásra.
2011.04.
- Új dizájnnal és technológiával megerősítve kezdődött meg az OKE (otthonápolási
Központi Egység) tesztelése. Dátum: 2011.04.

2011.03.03.
- Bemutatásra került az asztma diagnózisát segítő telemedicina folyamat és a hozzá tartozó
eszközök első változata a kidolgozásban közreműködő klinikus számára.
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