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In English

eHealth -Tansania projektin tilaisuudet

Date: 
Maanantai, 25 maaliskuu, 2019 - 08:00 - Lauantai, 30 maaliskuu, 2019 - 21:00
Pitky on mukana Ulkoministeriön rahaoittamassa ja SKLS (Suomen kristillisen lääkäriseuran) hallinnoimassa eHealth Tansania -
projektissa, jonka tavoitteena on kehittää terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja niiden osaamista. 25.-30.3.2019 järjestetään erilaisia
seminaaraeja, tutustumisia ja workshoppeja, joihin pitkyläisilläkin on mahdollisuus osallistua. Maanantain ja tiistain tilaisuudet ovat
Helsingissä, keskiviikkona tutustutaan Viron tietojärjestelmiin Tallinnassa ja loppuviikko on Tampereella. Tilaisuuksien kieli on
englanti.

Tässä pari esimerkkitilaisuutta.

Keskiviikkona 27.3. Viron tietojärjestelmä ja eHealth. Päiväseminaari Tallinnassa. 
Isäntänä asiantuntija ja Suomessakin työskennellyt tohtori Madis Tiik  http://www.madistiik.com/en. Paikkana mielenkiintoinen
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teknologiakeskus TalTech Mectory.

Ohjelmaluonnos: 
- eEstonia infrastructure 
- Preconditions for successful implementation of nation-wide data exchange 
- Roadmap of digitalization, future of ehealth 
- Visit to Family doctors centre in Tallinn

Laivamme m/s Silja Europa lähtee ti 26.3.  Helsingistä klo 18.30.  Yövymme laivalla kahden hengen hyteissä ja illalla on tarjolla
Grande Buffet - aamulla aamiaisbuffet. Klo 9 maissa lähdemme kohti TalTech Mectoryä. 
Palaamme ke 27.3.  klo 17.00 lähtevällä m/s Viking Xprs, jossa tarjolla buffet. Helsinkiin saavumme klo 19.30. Sieltä suoraan
kuljetus bussilla Tampereelle.

Koko paketti kolmella buffet-aterialla kuljetuksineen maksaa vain 150 €/hlö

Lauantaina 30.3.  Klo 9.30-11.30 Esittelyssä Tiedon Lifecare terveydenhuollon tietojärjestelmä 
Sampolan Marjatta-sali kirjaston alakerrassa, Sammonkatu 2, Tampere

Jos haluat mukaan, laita pikimmiten sähköpostia toiminnanjohtaja@pitky.fi tai soita 0449793572
(p.s. PItky ei osallistu projektin eikä tapahtumien kustannuksiin, vaan yksittäiset jäsenet ovat mukana projektissa)

Registration starts: 
Sunnuntai, 17 maaliskuu, 2019 - 12:30
Tapahtumalaji: 
Koulutus ja seminaarit
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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TWEETS

Pitky_ry

Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.
Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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