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Ngày 04/11/2021, Viện Công nghệ Thông tin tổ chức
Hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin
trong Y tế (2021 Smart Health Workshop) lần thứ hai
với chủ đề: “Y TẾ THÔNG MINH: Mang nghiên cứu từ
phòng thí nghiệm vào ứng dụng thực tế”, với các diễn
giả đến từ các quốc gia có nền y tế phát triển và các viện
nghiên cứu cùng với các công ty hàng đầu trong nước
như VinBrain, tập đoàn CMC. Tham dự Hội thảo có
PGS.TS. Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc
gia Hà Nội, cùng lãnh đạo các Ban Khoa học Công nghệ,
Đào tạo và lãnh đạo các trường, viện nghiên cứu trong
và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo cũng đã thu
hút hơn 300 các giáo sư, bác sĩ, các nhà khoa học từ các
đơn vị như: Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Hàn
Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trưởng đại
học và bệnh viện.

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG Y TẾ LẦN THỨ HAI
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“Y TẾ THÔNG MINH: Mang nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào ứng dụng thực tế”

Các kết quả nghiên cứu được các nhà khoa học được
trình bày trong hội thảo: Hệ thống chẩn đoán nha khoa
ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống phần mềm tích hợp
thiết bị Y sinh trong hỗ trợ giám sát sức khỏe, Ứng dụng
quản lý bệnh tiểu đường ZINMED nhằm phân loại và
chẩn đoán bệnh tiểu đường, Hệ thống DrAid™, Công
nghệ xác thực hồ sơ bệnh nhân hay quản lý chuỗi cung
ứng thuốc ứng dụng công nghệ Blockchain. Hội thảo đã
mang lại một diễn đàn tri thức đặc biệt nơi gặp gỡ nhà
nghiên cứu, chuyên gia, và nhà phát triển ứng dụng để
chung tay nâng tầm các thành tựu nghiên cứu và ứng
dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông minh. Bên
cạnh đó, không khi sôi nổi của hội thảo cũng cho thấy
tính lan tỏa của các chủ đề của hội thảo tới người tham
dự trực tiếp nói riêng và cộng đồng nói chung.


