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Το πρόγραμμα HelloAIRIS θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 2 1

Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου διαδικτυακά με την προθεσμία για
την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής να εκπνέει στις 28 Μαΐου

Τεχνητήνοημοσύνηκαι εφαρμογές
γιαθέματαυγείας
HelloAIRIS Πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης

Τ7 να πλήρες πρόγραμμα ψπ
L-j φιακής εκπαίδευσης για mv

Τεχνητή Νοπμοαύνη στηνΥγεία
το οποίο υποστηρίζεται και

χρηματοδοτείται

από το ΕΓΓ Health
και υλοποιείται από τους συνεργάτες

του GE Healthcare ΚΙΗ
LEHAT κία αποτελεί το HelloAIRIS

Το πρόγραμμα το οποίο
έχει χρονική διάρκεια δέκα εβδομάδων

από πς 21 Ιουνίου έως
τις 30 Αυγούστου απευθύνεται
σε πανεπιστημιακούς φοιτητές
νέους ερευνητές επαγγελματιες
υγείας καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται

να αναπτύξουν καινοτόμες

λύσεις για την κάλυψη
των σύγχρονων υγειονομικών
αναγκών των πολιτών της Ευρώπης

Οι νέες προκλήσεις
Σκοπός του προγράμματος HelloAIRIS

το οποίο θα πραγματοποιηθεί

διαδικτυακά είναι να εισαγάγει

τους ουμμετέχοντες στην
τεχνητή νοημοσύνη και να τους
προτρέψει να ανακαλύψουν και
να αντιμετωπίσουν τις νέες προ
κλησεις στον τομέα της Υγείας
με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Το προγραμμα θα απαντήσει
στα παρακάτω ερωτήματα

Ποιο είναι το παρόν και το μέλλον

των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

Ποιοι είναι οι τεχνικοί όροι της
τεχνητής νοημοσύνης που πρέπει

να γνωρίζει κανείς
Ποιος ο ρόλος του επιστήμονα

της ανάλυσης δεδομένων στον
τομέα της υγείας

Ποια τα βασικά παραδείγματα
εφορμογών τεχνητής νοημοσύνης

Ποιος είναι ο δρόμος του επι
χειρείν σε αυτόν τον τομέα

Πώς το οικοσύστημα μπορεί να
υποστηρίξει τους εμπειρογνώμονες

του κλάδου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να κάνουν την αίτηοτί τους μέχρι

τις 28 Μαίου στην ιστοσελί
δα https://helloaionline.com/ap
ply

Το προγραμμα θα προσφέρει
πλήρεις υποτροφίες σε όσους
υποψήφιους επιλεγούν Η αξιο
λόγηση θα γίνει με βάση την έρευνα

το βιογραφικό και τη συνοδευτική

επιστολη
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

ΕΚΤ ως πόλος του ΕΠ
Health στην Ελλάδα είναι υπεύ
θυνσ για τους ουμμετέχοντες από
την Ελλάδα Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθυνθούν στον
Γιώργο Μέγα megas@ekt.gr
σύμβουλο Καινοτομίας στο ΕΚΤ

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο
περσινό αντίστοιχο προγραμμα
HelloAIRIS η Ελλάδα μαζί με την
Πολωνία είχαν τις περισσότερες
ουμμετοχές από την Ευρώπη

Ο ρόλος του ΕΓΓ Health
Το ΕΓΓ Health είναι ένας μη κερδοσκοπικός

οργανισμός και μία
από τις μεγαλύτερες ευρωπάίκές
ουμπράξετς δημόσιου και ιδιωτικού

τομέα για την καινοτομία
στον τομέα της Υγείας Αποτελούμενο

από περίπου 150 εταίρους

το ΕΠ Health είναι ένα
μοναδικό

ευρωπαϊκό δίκτυο κορυ
φοίωνεταιρειών πανεπιστημίων
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης
ινστιτούτων και μονάδων ιτγειας
Ο ρόλος του ΕΠ Health είναι να
δομήσει ένα οικοσύστημα που
θα ευνοεί την ανάπτυξη της υγειονομικής

περίθαλψης για ένα
μέλλον με καλύτερη υγεία για
τους Ευρωπαίους πολίτες Το Εθνικό

Κέντρο Τεκμορίωσης και Ηλεκτρονικού

Περιεχομένου ΕΚΤ
είναι ο κόμβος του ΕΠ Health
στην Ελλάδα SID 1 43 1 1 794 1
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