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Informatica medicală
în România și HL7
de Florica Moldoveanu

n primul rând, în calitate de președinte al asociației HL7 România și prodecan al Facultății de
Automatică și Calculatoare, salut inițiativa Agora de deschidere a unei coloane de informatică
medicală lunară. Sperăm ca această coloană să răspundă unei tendințe curente crescătoare
în societatea românească, de implicare tot mai puternică a tehnicii de calcul și informaticii în
domeniul medical. Inițiativa este urmarea unei colaborari non-profit între Agora și asociația HL7
România (http://www.hl7romania.ro/). Vă dorim un bun venit la această rubrică.
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