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Επιβράβευση επιχειρηματικής αριστείας 
και κοινωνικής προσφοράς

Σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, από την οποία δεν έλειψαν 
και οι συγκινητικές στιγμές και με την παρουσία 300 και πλέ-
ον καλεσμένων, διακεκριμένων εκπροπώπων του κλάδου 
Υγείας, ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των Healthcare 
Business Awards 2016, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 
Σεπτεμβρίου 2016 στο Divani Apollon Palace & Thalasso  στο 
Καβούρι. 
Την τελετή απονομής, την οποία παρουσίασε η δημοσιογρά-
φος Μαρία Αναστασοπούλου, άνοιξε  ο πρόεδρος της κρι-
τικής επιτροπής των βραβείων, Νικόλαος Βέττας, Καθηγητής 

Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός 
Διευθυντής ΙΟΒΕ ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-
νους, αναφερόμενος στην αξία των βραβείων για τον κλάδο 
συγχαίροντας τους οργανισμούς που ξεχώρισαν. 
Ο ίδιος τόνισε ότι χρειαζόμαστε εξωστρεφή και καινοτόμα 
επιχειρηματικότητα, ιδιαιτέρως στην παρούσα κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, μετά από οκτώ συνεχή έτη 
ύφεσης. Επίσης, επεσήμανε ότι πρέπει να επιβραβεύεται στη 
χώρα μας η επιχειρηματική αριστεία, ώστε αυτή να αποτελέ-
σει κατευθυντήριο στόχο για όλους μας.
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ΗΗ Boussias Communications και το Health Daily διοργάνω-
σαν φέτος για πρώτη φορά τα Healthcare Business Awards 
με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις επιχει-
ρήσεις, τους φορείς και τους οργανισμούς του κλάδου της 
υγείας για τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις, τις 
αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις συνέργιες 
και τις πρωτοβουλίες τους που συμβάλουν στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης βραβεύτηκαν Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, 
Επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Νοσοκομεία, 
Ιδιωτικές Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Σύλλoγοι Ασθενών, 
Ιατρικοί Σύλλογοι, Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες, Πανεπι-
στήμια-Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, MKO, 
εταιρείες e-Health, Start-ups στην Υγεία, καθώς και Εθνικές 
Πρωτοβουλίες για την Υγεία.

Σημαντικές προσωπικότητες  
στην κριτική επιτροπή
Η κριτική επιτροπή, η οποία αξιολόγησε τις υποψηφιότητες 
των βραβείων, συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες 
που εκπροσωπούν στο υψηλότερο επίπεδο όλους τους 
φορείς της Υγείας, καθώς και διακεκριμένους Έλληνες και 
ξένους ακαδημαϊκούς. Πιο συγκεκριμένα, Πρόεδρος της 
Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Οικονομικών του ΟΠΑ, Γενι-
κός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νικόλαος Βέττας και συμμετέχουν 
ως μέλη, κατά αλφαβητική σειρά, οι: 
Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια Ένωσης Ασφα-
λιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Παύλος Αρναούτης, 
Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτε-
χνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), Πασχάλης Αποστολίδης, 
Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
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Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Haseeb Ahmad, Πρόεδρος AMCHAM-
Pharmaceutical Committee, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, Κο-
σμήτορας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Μιχά-
λης Βλασταράκος, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλ-
λόγου (ΠΙΣ) , Γιώργος Βουγιούκας, Πρόεδρος Πανελληνίου 
Συνδέσμου Διαγνωστικών Ιατρικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), 
Χρήστος Δαραμήλας, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπον-
δία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), Όθων Ηλιόπουλος, Associate Professor of 
Medicine, Harvard Medical School, Ελευθέριος Θηραίος, 
Γεν. Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Πάνος Κα-
ναβός, Associate Professor in International Health Policy, 
London School of Economics, Μανιώ Κορλέτη, Αντιπρόε-
δρος ΑγκαλιαΖΩ-Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου, 
Θεόδωρος Λιακόπουλος, Πρόεδρος, AMCHAM-MD&D 

Committee, Βασίλης Μπαρδής, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), Αθανάσιος Παπαμίχος, Πρό-
εδρος, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγεί-
ας (ΕΛΕΔΥΠΥ), Jim Sage, Πρόεδρος PhRMA Innovation 
Forum, Γρηγόρης Σαραφιανός, Πρόεδρος Πανελλήνιας 
Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), Κυριάκος Σουλιώτης, 
Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος Πανελ-
λήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανιών (ΠΕΦ), Ιωάννης 
Υφαντόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Οικονομικών της Υγείας, ΕΚΠΑ, Νίκος 
Φαλδαμής, Πρόεδρος Hellenic Professional Informatics 
Societies (HePIS) member of CEPIS, τ.Πρόεδρος & Διοικη-
τής Ογκολογικού Νοσοκομείου ‘Άγιος Σάββας’, Διονύσης 
Φιλιώτης, Πρόεδρος EPHforT-ΕΒΕΑ.

5



6

Healthcare 
Business 
AWARDs  

2016

Βασικές Ενότητες Βράβευσης

1.  Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

2.  Επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού

3.  Νοσοκομεία-Ιδιωτικές Κλινικές-Διαγνωστικά 

Κέντρα

4. Συλλόγους Ασθενών

5.  Ιατρικοί Σύλλoγοι-Ιατρικές Επιστημονικές 
Εταιρείες

6.  Πανεπιστήμια-Ερευνητικά Κέντρα-
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

7.  MKO στον χώρο της Υγείας

8. Βραβεία E-Health 

9. Βραβείο για Start-ups στο χώρο της υγείας

10.  Βραβείο Εθνικής Πρωτοβουλίας  
για την υγεία

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η Επιτροπή εξέτασε τα αναλυτικά στοιχεία και την 
τεκμηρίωση που κατέθεσαν οι συμμετέχουσες 
εταιρείες και αποφάσισε με γνώμονα παραμέτρους 
όπως: Το στόχο, τη Στρατηγική, την Οργάνωση 
και Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Τους 
πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους που 
επενδύθηκαν). Την Καινοτομία και Πρωτοπορία. 
Τα μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη που 
προέκυψαν για την επιχείρηση/ φορέα/ 
Οργανισμό. Τον αντίκτυπο και οφέλη για την 
κοινωνία, την οικονομία, την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ασθενών ή την πρόσβαση 
τους σε θεραπείες  

Πρόεδρος 
Νικόλαος Βέττας

Όθων 
Ηλιόπουλος

Ελευθέριος 
Θηραίος

Αλκιβιάδης 
Βατόπουλος 

Μιχάλης 
Βλασταράκος 

Γιώργος 
Βουγιούκας 

Χρήστος Δαραμήλας 

Κριτική Επιτροπή

Μαργαρίτα 
Αντωνάκη

Παύλος 
Αρναούτης 

Πασχάλης 
Αποστολίδης 

Haseeb Ahmad



ΤΤα βραβεία απένειμαν στους νικητές οι: Θεοδώρα Τζάκρη, Υφυ-
πουργός Βιομηχανίας, Νίκος Βέττας, Καθηγητής Οικονομικών, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ, 
Πασχάλης Αποστολίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Σταμάτης Βαρδαρός, Αναπλη-
ρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας, Haseeb Ahmad, 
Πρόεδρος AMCHAM Pharmaceutical Committee, Μιχάλης 
Βλασταράκος, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), 
Χρήστος Κέλλας, Επικεφαλής Τομέα Υγείας Νέας Δημοκρατίας, 
Γρηγόρης Σαραφιανός, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση ιδιωτικών 
Κλινικών (ΠΕΙΚ), Γιώργος Βουγιούκας, Πρόεδρος, Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), Ιωάν-
νης Υφαντόπουλος, Καθηγητής, Δ/ντης Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Οικονομικών της Υγείας ΕΚΠΑ, Κώστας Βαρσάμος, 
GET2WORK, Νίκος Φαλδαμής, Πρόεδρος Hellenic Professional 
Informatics Societies (Hepis), Ελευθέριος Θηραίος, Γεν. Γραμ-
ματέας, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΑΕ), και Παύλος Αρναούτης, 
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογι-
κών Προιόντων (ΣΕΙΒ). Ιδιαιτέρως σημαντική για τον θεσμό των 
βραβείων ήταν η παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας & 
Λαυρεωτικής Νικολάου, ο οποίος απένειμε βραβείο σε ΜΚΟ με 
σημαντικό έργο στην υγεία.

Χορηγός των HB Awards 2016 ήταν η εταιρεία GET2WORK η 
οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της υγείας πα-
ρέχοντας στοχευμένη επιμόρφωση σε επαγγελματίες υγείας και 
στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
ψηφιακού marketing και επικοινωνίας, από το Στρατηγικό Σχεδι-
ασμό έως την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών.

Τα βραβεία είχαν την υποστήριξη των:

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 
Η οποία με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του 
φαρμάκου έχει να επιδείξει ιδιαίτερα επιτεύγματα μέσα από το 
ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της όπως είναι η παραγωγή, η 
εμπορία, η εξαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

Janssen 
Η Janssen ανήκει στον όμιλο εταιριών της Johnson & Johnson. 
Είναι προσανατολισμένη στην παροχή καινοτόμων προϊόντων 
που στοχεύουν στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, σε πέντε 
θεραπευτικούς τομείς: Καρδιαγγειακό σύστημα και μεταβολικά 
νοσήματα, Νευροεπιστήμη, Λοιμώδη νοσήματα, Ογκολογία,  
Ανοσολογία. 

White Space
Έίναι η εταιρεία Marketing που εισάγει τη φιλοσοφία της καινο-
τομικής αξίας ως βασική επιχειρηματική φιλοσοφία στους οργα-
νισμούς και τους ανθρώπους της νέας εποχής.

Χορηγοί - Υποστηρικτές

Απονεμητές

Νίκος 
Φαλδαμής 

Διονύσης 
Φιλιώτης 

Γρηγόρης 
Σαραφιανός 

Κυριάκος 
Σουλιώτης 

Θεόδωρος 
Λιακόπουλος 

Βασίλης 
Μπαρδής

Θεόδωρος 
Τρύφων

Ιωάννης 
Υφαντόπουλος 

Αθανάσιος 
Παπαμίχος

Jim Sage 

Πάνος 
Καναβός

Μανιώ 
Κορλέτη

Κριτική Επιτροπή
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Κατηγορία Εταιρεία Έργο Βραβείο
1. Σύλλογοι Ασθενών

Δράσεις ενημέρωσης 
/ ευαισθητοποίησης / 
πρόληψης

Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων 
- Ιατρών ‘’Κ.Ε.Φ.Ι.’’ Αθηνών Εκστρατεία Ενημέρωσης ‘’Τροφός’’ GOLD

Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης Καμπάνια ‘’Each breath a step closer to our dreams’’ GOLD
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού ‘’Άλμα Ζωής’’ ‘Χάρισε Δύναμη’’ SILVER

Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα Ανάπτυξης δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών 
‘’Η Άνοια στην Κοινότητα’’ SILVER

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
‘’Προμηθέας’’ ‘Η έκφραση της Υγείας μέσα από την Τέχνη’’ BRONZE

Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας

Δημιουργία Διασυνοριακής Ομπρέλας Προστασίας  για 
τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας ‘’Εξεταζόμαστε, Μαθαίνουμε, 
Προλαμβάνουμε’’

BRONZE

«ΑγκαλιαΖΩ»  Όμιλος Εθελοντών Κατά του 
Καρκινου

Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Τραχήλου Της 
Μήτρας  ‘’Ενημερώσου, Προφυλάξου, Εμβολιάσου’’ BRONZE

Δράσεις υποστήριξης / 
εκπαίδευσης μελών

Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με 
Νεοπλασματική Ασθένεια

Πρόγραμμα ‘’Δίπλα στο παιδί με καρκίνο και την 
Οικογένεια του’’ GOLD

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αυτοδιαχείρισης των 
Ρευματικών Νοσημάτων SILVER

Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων 
Καρδιάς - Πνευμόνων  ‘’Η Σκυτάλη’’ 

Ασφαλιστικό Πρόγραμμα για τα μέλη σε Περίπτωση 
Επαναμεταμόσχευσης  BRONZE

2. Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

2.1. Ανάπτυξη
Εξαιρετική επιχειρηματική 
επίδοση

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ - Εταιρεία του ομίλου 
Γιαννακόπουλου GOLD

Εξωστρέφεια ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ - Εταιρεία του ομίλου 
Γιαννακόπουλου GOLD

Συμβολή στην 
απασχόληση

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ - Εταιρεία του ομίλου 
Γιαννακόπουλου GOLD

Επιτυχημένο λανσάρισμα 
προϊόντος Aenorasis Intuition in Healthcare ‘Inflectra ™ το 1ο βιο-ομοειδές’’ GOLD

2.2. Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής

Πρόγραμμα υποστήριξης 
ασθενών Janssen Φαρμακευτικη Α.Ε.Β.Ε. Πανελλήνια Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Φροντιστών Ληπτών 

Ψυχιατρικών Υπηρεσιών  «LEAP» GOLD

Εκστρατεία ενημέρωσης 
/ ευαισθητοποίησης / 
πρόληψης

Novartis Hellas Εκστρατεία ‘’Skin to Live In’’ SILVER

Novo Nordisk Ελλάς ‘Πάμε Αιγαίο! ...για να αλλάξουμε το διαβήτη’’ BRONZE
2.3. Κοινωνική Ευαισθησία

Κοινωνία

Novartis Hellas ‘Μετρήσεις Ζωής’’ GOLD
Novartis Hellas Εκστρατεία ‘’Αναπνέω’’ SILVER

Takeda Ελλάς Α.Ε. 1oς Φιλανθρωπικός Αγώνας Δρόμου ‘’Συν-τρέχουμε για 
τη ζωή’’ BRONZE

2.4. Επικοινωνία
Επικοινωνία Novartis Hellas Καμπάνια ‘’Είσαι Γυναίκα. Είσαι Δύναμη!’’ GOLD

3. ΜΚΟ

Προσφορά στην υγεία 
από ΜΚΟ

Praksis Δράσεις για τη Δημόσια Υγεία HIV/HEP GOLD
Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής & 
Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis

Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής 
‘’Διατροφή’’ SILVER

Το Χαμόγελο του Παιδιού Δράσεις στον Τομέα της Υγείας SILVER
Κέντρο Ζωής Υποστήριξη των Ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS BRONZE

4. Εθνική Πρωτοβουλία για την Υγεία

Εθνική Πρωτοβουλία  
για την υγεία

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης-
Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα για την ηλεκτρονική 
Υποστήριξη Φροντίδας Υγείας Ασθενή

GOLD

Υπουργείο Υγείας - Ένωση Εταιρειών 
PriceWaterhouse Coopers  -  iKnowHow

Σύστημα Διαχείρισης & Επιχειρηματικής Ευφυΐας Εθνικού 
Συστήματος Υγείας SILVER

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών P4SEEN – Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την 
Εξατομικευμένη Ιατρική στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη BRONZE

5. Νοσοκομεία – Ιδιωτικές Κλινικές & Διαγνωστικά Κέντρα
5.1. Ανάπτυξη

Ανάπτυξη / Επενδυτική 
δραστηριότητα Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ Επενδύει σταθερά & δυναμικά στην πρωτοπορία και στην 

ανάπτυξη GOLD
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Ανάπτυξη / Συμβολή στην 
απασχόληση Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ Επέκταση ανθρώπινου δυναμικού GOLD

Ανάπτυξη / Υπηρεσίες 
ιατρικού τουρισμού

Advanced Hair Clinics SILVER
Γενική Κλινική Δωδεκανήσου - Euromedica 
Δωδεκανήσου BRONZE

Κατηγορία Εταιρεία Έργο Βραβείο
5.2. Ποιότητα Υπηρεσιών

Ποιότητα Υπηρεσιών

Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ Ποιοτική παροχή υπηρεσιών με διεθνείς διαπιστεύσεις GOLD

Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικών Διαγνωστικών 
Εργαστηριακών Εξετάσεων ‘’Ιστοδιερευνητική’’

Διασφάλιση Ποιότητας στο Παθολογοανατομικό 
Εργαστήριο - Διαπίστευση κατά ISO 15189:2012 SILVER

5.3. Κοινωνική Ευαισθησία

Δράση για πρόληψη / 
έγκαιρη διάγνωση

Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ Ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για όλους GOLD
Ananeosi Πρόγραμμα ‘’Πρόληψη γένους θηλυκού’’ BRONZE

Κοινωνία Γενική Κλινική Δωδεκανήσου-Euromedica 
Δωδεκανήσου SILVER

5.4. Νοσοκομείο Φιλικό προς το Περιβάλλον

Νοσοκομείο Φιλικό προς 
το περιβάλλον

Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ GOLD
Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών GOLD

5.5. Καινοτομία

Καινοτόμος εξοπλισμός ή 
ιατρική υπηρεσία

Science Labs Ιατρική ΑΕ Ιατρική Υπηρεσία του μη Επεμβατικού Προγεννητικού 
Ελέγχου GOLD

Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης 
‘’Παντελής Ι. Κυριάκης’’ ‘To Xέρι της Ελπίδας’’ SILVER

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων 
‘Άγιος Γεώργιος’’ - Transformable Intelligent 
Environments Laboratory - Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχεδιασμός Πολυαισθητητριακών Θεραπευτικών 
Περιβάλλοντων: Παρέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο 
Χανίων Κρήτης

BRONZE

Καινοτόμο τμήμα 
νοσοκομείου

Γραφείο Πρόληψης & Αγωγής Υγείας Γ.Ν.Α.  
‘’Γεώργιος Γεννηματάς’’ SILVER

5.6. Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου
Αποτελεσματική 
Διοίκηση Κλινικής 
Δημοσίου Νοσοκομείου

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών ‘’ Γεώργιος Γεννηματάς’’ GOLD

6. e-Health

Ψηφιακές εφαρμογές 
για την ολοκληρωμένη 
φροντίδα ασθενών

Vidavo AE
Vidame:  Εξατομικευμένη υπηρεσία ολοκληρωμένης 
διαχείρισης υγείας – διατροφής και φυσικής 
δραστηριότητας.

GOLD

SingularLogic Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας SILVER
Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού 
& Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής 
ΣχολήςΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων ‘’Η Αγία 
Σοφία’’

Εθνικό Μητρώο Πρόληψης & Αντιμετώπισης της 
Υπερβαρότητας & Παχυσαρκίας κατά την Παιδική & 
Εφηβική Ηλικία

BRONZE

Ψηφιακές εφαρμογές 
υποστήριξης του 
επαγγελματία υγείας

Takeda Ελλάς Α.Ε. ‘A Fantastic Voyage into the treatment of Multiple 
Myeloma’’ GOLD

Grafimedia Σχεδίαση, ανάπτυξη & λειτουργία συστήματος 2ης εξ’ 
αποστάσεως διάγνωσης εικόνων ψηφιακής μαστογραφίας SILVER

Pfizer Hellas Εφαρμογή ‘’Αλφάβητος Υγείας’’ BRONZE
Sigmasoft S.A. Medical management Software ‘’MedExpress’’ BRONZE

Ψηφιακές εφαρμογές 
για τη διαχείριση / 
υποστήριξη μονάδων 
υγείας

SenseLAB Research Team, Πολυτεχνείο Κρήτης 
Σύζευξη Κινητού Τηλεφώνου με Πρωτότυπο μη 
Επανδρωμένο Ιπτάμενο Όχημα σε Υπηρεσίας Υγείας – 
‘’SmartDrone’’

GOLD

Innovasoft - Ιστοδιερευνητική ΑΕ ‘BiopsySoft Anatomic Pathology Laboratory Information 
and Tracking System’’ BRONZE

7. Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες
Δράση εκπαίδευσης 
μελών

ΕΟΠΕ - Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων 
Ελλάδας Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας SILVER

8. Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια 

Ερευνητικό Έργο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας - Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ

‘Οι Πολυκυστίνες ως Νέοι Προγνωστικοί Δείκτες στον 
Καρκίνο Του Παχέος Εντέρου’’ GOLD

9. Επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Κοινωνική Ευαισθησία Rontis Hellas GOLD
Πρόγραμμα έρευνας & 
ανάπτυξης Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε. Ανάπτυξη Συστήματος Ανόδου / Καθόδου 

Κλιμακοστασίων για Άτομα με Κινητικές Δυσκολίες SILVER

Καινοτομία στην υγεία Cana Laboratories Καινοτόμο σύστημα κατάλυσης καρκινικών όγκων 
Nanoknife BRONZE

10. Start-Up στην υγεία

Start-Up στην υγεία Industry Disruptors - Game Changers SILVER
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Δημήτρης Πύρρος
Πρόκειται για μία προσωπικότητα που έχει προσφέρει 
σημαντικό έργο όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο, έχοντας ταυτίσει το όνομά του με την επείγουσα 
ιατρική, τη διάσωση και την αρωγή των συνανθρώπων 
μας κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. 
Είναι Συντονιστής Διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ  και επικεφαλής του 
Ειδικού Τμήματος Ιατρικής των Καταστροφών. Είναι Πρό-
εδρος της Ένωσης για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Επείγουσας 
Κλήσης 112, καθώς και μέλος του Εκτελεστικού Συμβου-
λίου της Παγκόσμιας Ένωσης Ιατρικής των Καταστροφών 
και Επείγουσας Ιατρικής. 

Γιάννης Θεοδωράκης 
Ο Γιάννης Θεοδωράκης διακρίθηκε τόσο στον επαγ-
γελματικό τομέα όσο και στον χώρο της διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων των ασθενών. Είναι Διπλωματούχος 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Την περίοδο 
2004-2009 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ενώ από 2007-
2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Υπήρξε η κινητήριος δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και διετέλεσε 
Πρόεδρος της από το 2009-2014.  Σήμερα είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης διετέλεσε Πρόε-
δρος του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 
από το 2007-2012 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου έως το 2014. 

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
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Αποτελεί μια Διεθνή Προσωπικότητα με πολλές ανα-
γνωρίσεις στον τομέα της Χειρουργικής Γυναικολογίας 
- Ογκολογίας και τιμά τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές Ακαδημαϊκό Στερέωμα. Είναι η πρώτη Ελληνίδα 
γιατρός που εκπαιδεύτηκε στην Χειρουργική Γυναικολο-
γική Ογκολογία και της απονέμεται επίσημα το 2004 ο 
τίτλος του Ειδικού Χειρουργού Γυναικολογικής Ογκολο-
γίας από την Ειδική Επιτροπή Εξειδίκευσης του Βασιλικού 
Κολεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων της Μεγάλης Βρε-
τανίας. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 της απονέμεται ο τίτλος 
του εταίρου (Fellow) μετά από απόφαση του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων 
Γυναικολόγων της Μεγ. Βρετανίας. Στην Ελλάδα είναι Επι-
στημονικός Συνεργάτης του ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ.

Θάλεια Τσαχαλίνα

Ιδρυτής και Πρόεδρος της DEMO ΑΒΕΕ, με πολυετή συμ-
βολή στον Τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και διακρί-
σεις, τόσο για την επιχειρηματικότητά του όσο και για την 
Ηθική του.  Γεννημένος στην Τρίπολη, σπούδασε στη Βι-
ομηχανική Σχολή και αργότερα μπήκε έβδομος στη Φαρ-
μακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1964 
ίδρυσε ιδιωτικό φαρμακείο. Ένα χρόνο αργότερα ανοίγει 
τα φτερά του και ιδρύει τη φαρμακοβιομηχανία DEMO. 
Από το 1985 έβαλε προσωπικό στόχο την είσοδο στην 
παγκόσμια αγορά και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
και το πέτυχε αφού η εταιρεία εξάγει σε πέντε ηπείρους. 

Σταύρος Δέμος
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Η Κυστική Ίνωση είναι μια σοβαρή, κληρονομική και απειλητική για την ζωή νόσο 
ενώ δεν υπάρχει μέχρι σήμερα οριστική θεραπεία. Είναι πολύσυστηματική, επηρεά-
ζει δηλαδή πολλά όργανα. Επηρεάζει κυρίως τον πνεύμονα, και η πλειοψηφία των 
ασθενών καταλήγει από αναπνευστική ανεπάρκεια. Ύστερα από την παρακολούθη-
ση σεμιναρίων σχετικά με ενδυνάμωση των εκπροσώπων των ασθενων, διαχείρισης 
media,fundraising Κλπ αλλά και από την ανάλογη τεχνογνωσία στην γραφιστική & 
επικοινωνία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης ξεκινήσε μια καμπάνια ενη-
μέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης με πολλαπλές δράσεις. Δημιουργή-
θηκε ένα ελπιδοφόρο σύνθημα για το ευρύ κοινό, αλλά που ταυτόχρονα εξέφραζε 
απόλυτα τους ασθενείς, γιατί μιλά για τον καθημερινό τους αγώνα να προλάβουν τα 
όνειρά τους στον λίγο χρόνο που έχουν, μεταφορικά, γιατί το πρώτο που εξασθενεί 
και τους κρατάει μακριά από αυτά είναι η αναπνευστική τους λειτουργία, η ανάσα. 
Οι ίδιοι οι ασθενείς το υιοθέτησαν  αμέσως, αντλώντας αυτοπεποίθηση και αποδοχή 
της νόσου. Η κοινωνία το αγκάλιασε ενώ ταυτόχρονα λειτούργησε καταλυτικά στις 
διεκδικήσεις από τους φορείς υγείας. Μια σπάνια νόσος μέσα σε 4 χρόνια είχε γίνει 
γνωστή, ενώ οι ίδιοι οι ασθενείς πρωταγωνιστούσαν οι ίδιοι στις καμπάνιες. 

Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης
Δράσεις ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης / πρόληψης
 ‘’Each breath a step closer to our dreams’’ Καμπάνια 
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης για την 
Κυστική Ίνωση 2012 έως σήμερα

Με σύνθημα τη γνωστή ρήση του Ιπποκράτη ‘’η τροφή σου να είναι το φάρμα-
κό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου’’ ο Σύλλογος Καρκινοπαθών 
Εθελοντών Φίλων Ιατρών ΚΕΦΙ Αθηνών υλοποίησε την  εκστρατεία ‘’τροφός’’ για 
την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη κι αντιμετώ-
πιση του καρκίνου (η εκστρατεία είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγεί-
ας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Η εκστρατεία ‘’Τροφός’’ περιλαμβάνει μια σειρά 
από επικοινωνιακές δράσεις, οι οποίες προσεγγίζουν το κοινό στους χώρους των 
ογκολογικών κλινικών, σε φαρμακεία, μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων κι εκ-
δηλώσεων, αλλά και μέσω του διαδικτύου και των ΜΜΕ. Ειδικότερα, λειτουργεί ο 
διαδικτυακός τόπος http://www.trophos.gr/, ο οποίος παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις αντικαρκινικές ιδιότητες τρο-
φών, άρθρα, τροφο-λεξικό, καθώς επίσης και forum όπου οι χρήστες μπορούν να 
ρωτήσουν έμπειρους διαιτολόγους-διατροφολόγους για θέματα που αφορούν  την 
αντικαρκινική διατροφή. Η εκστρατεία υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των 
εταιρειών Agrino, Genesis Pharma, Βερόπουλος, ΕΨΑ, Nestlé, Novartis Oncology, 
Μέλισσα Κίκιζας και υποστηρίχθηκε από το δίκτυο διατροφολόγων - διαιτολόγων 
Mednutritionκαι την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων 
- Ιατρών ‘’Κ.Ε.Φ.Ι.’’ Αθηνών
Δράσεις ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης / πρόληψης
Εκστρατεία Ενημέρωσης ‘’Τροφός’’

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ‘’Άλμα Ζωής’’ είναι Μη 
Κερδοσκοπικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει προ-
σωπικά τον καρκίνο του μαστού. Η μοναδικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι όλα 
τα μέλη του, οι εθελόντριες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες 
με εμπειρία καρκίνου του μαστού. Ο Σύλλογος έχει πάνω από 1.500 εγγεγραμμένα 
μέλη και 150 εκπαιδευμένες εθελόντριες. Το πρόγραμμα ‘’ Χάρισε Δύναμη’’ πραγ-
ματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ‘’ Άλμα 
Ζωής’’ σε συνεργασία με την Procter & Gamble για το Pantene Greece και τα super 
markets ΑΒ Βασιλόπουλος από 12/11/2015  έως 30/6/2016. Το ‘’Χάρισε Δύναμη’’ 
περιλαμβάνει 3 ταυτόχρονες ενέργειες με στόχο την παροχή περούκας σε ασθενείς 
που πάσχουν από καρκίνο. Δωρεά μαλλιών από το γενικό πληθυσμό, χρηματική 
δωρεά μέσω αγοράς προϊόντων Pantene και χρηματική δωρεά στο Σύλλογο Γυ-
ναικών με Καρκίνο Μαστού ‘’Άλμα Ζωής’’ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το 
πρόγραμμα αφορά γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο και βρίσκονται υπό χημειο-
θεραπεία ή πρόκειται να αρχίσουν τη θεραπεία τους. 

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών  
με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
Δράσεις με στόχο την ενημέρωση /  
ευαισθητοποίηση / πρόληψη
‘’Χάρισε Δύναμη’’

Η ‘’Φλόγα’’ ιδρύθηκε το 1982 από ελάχιστους γονείς παιδιών με καρκίνο και σή-
μερα αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με γραφεία και εκπροσώ-
πους στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Τα λειτουργικά προγράμματα της Φλόγας 
ως σκοπό έχουν την υποστήριξη των Παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους, 
καθώς και της ενημέρωσης/ ενδυνάμωσης τους. Σε όλη την Ελλάδα η Φλόγα λει-
τουργεί κέντρα καθοδήγησης των γονιών της Περιφέρειας και ευαισθητοποίησης 
της κοινής γνώμης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Το έτος 2016 προβλέπεται 
η ίδρυση δύο επιπλέον τμημάτων στην Περιφέρεια. 
Τα παραρτήματα εκπροσωπούνται από  εκλεγμένα μέλη (εθελοντές γονείς που τα 
παιδιά τους έχουν νοσήσει. Στόχος είναι η διάδοση του έργου της και η καλύτερη 
εξυπηρέτηση των γονιών που κατοικούν στην Περιφέρεια. Η Φλόγα παρέχει στέγη 
στους γονείς και τα παιδιά από την Περιφέρεια από το 2002. Στο ‘’Σπίτι των Παιδιών 
της Φλόγας’’ φιλοξενούνται οικογένειες από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη 
και τη Ρόδο για όσο διάστημα τα παιδιά υποβάλλονται σε θεραπεία στα Ογκολογι-
κά Τμήματα των Παιδιατρικών Νοσοκομείων της Αθήνας. 

Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών  
με Νεοπλασματική Ασθένεια
Δράσεις υποστήριξης / εκπαίδευσης μελών 
Δίπλα στο παιδί με καρκίνο και την Οικογένεια του
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Τα ρευματικά νοσήματα είναι χρόνια νοσήματα και επηρεάζουν σημαντικά την ποι-
ότητα ζωής του πάσχοντα. Επηρεάζουν την επαγγελματική, οικογενειακή αλλά και 
κοινωνική ζωή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την εκπαίδευση των 
Ρευματοπαθών σε θέματα που αφορούν τη πάθηση τους έτσι ώστε να μπορούν 
να διαχειρίζονται καλύτερα τη χρόνια αυτή κατάσταση. Απώτερος στόχος του Προ-
γράμματος είναι τα άτομα με Ρευματικές Παθήσεις να καταστούν ενεργά, δημιουρ-
γικά, και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης κι Αυτοδι-
αχείρισης των Ρευματικών Νοσημάτων πραγματοποιείται σε κύκλους 4 συνεδριών. 
Κάθε κύκλος εστιάζει σε διαφορετικό ρευματικό νόσημα (ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
ΣΕΛ, αγκυλοποιητική/ψωριασική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα κλπ) και κάθε συνε-
δρία πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση διαφορετικού επαγγελματία υγείας 
(ρευματολόγου, ψυχολόγου, φυσικοθεραπευτή, νοσηλευτή ειδικά εκπαιδευμένου 
στα ρευματικά νοσήματα, εργοθεραπευτή κλπ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μι-
κρές ομάδες ασθενών, το πολύ 10-12 άτομα. Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης κι Αυ-
τοδιαχείρισης των Ρευματικών Νοσημάτων του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, 
είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, που πραγματοποιήθηκε 
πρώτη φορά το 2012 στο Ηράκλειο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης
Δράσεις υποστήριξης / εκπαίδευσης μελών
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης κι Αυτοδιαχείρισης των Ρευματικών 
Νοσημάτων

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών (Ε.Ν.Α.Σ.Δ.Α.) 
ιδρύθηκε το 2002 από άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ, μέλη των οικογενειών τους και 
επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη νόσο. Σήμερα  αριθμεί περίπου 4.450 
μέλη. Από τον Οκτώβρη του 2014 μέχρι τον Απρίλιο του 2016, σε συνεργασία με 
την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και την CMT 
Προοπτική, υλοποίησε το έργο ‘’Η Άνοια στην Κοινότητα - Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την προώθηση δράσεων πρόληψης και πα-
ρέμβασης για την άνοια σε αστικές και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές’’ με 
τη χορηγία 225.000 € του προγράμματος ‘’We Are All Citizens’’ του ιδρύματος 
Μποδοσάκη και των EEA Grants. Στο έργο απασχολήθηκαν συνολικά 20 άτομα. 
Το έργο αφορούσε στην ίδρυση και λειτουργία 13 Συμβουλευτικών Σταθμών για 
την άνοια στην Αττική και στις Κυκλάδες, σε περιοχές που υποφέρουν από έλλειψη 
αντίστοιχων υπηρεσιών. Στον Νομό Αττικής οι εν λόγω υπηρεσίες υλοποιήθηκαν σε 
δομές των ΟΤΑ (Λέσχες Φιλίας, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες), 
ενώ στις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές χρησιμοποιήθηκε το δίκτυο κινητών 
μονάδων ψυχικής υγείας της ΕΠΑΨΥ σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους. 

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών
Δράσεις με στόχο την ενημέρωση /  
ευαισθητοποίηση / πρόληψη
Η Άνοια στην Κοινότητα - Πρόγραμμα Ανάπτυξης δικτύου 
Συμβουλευτικών Σταθμών για την προώθηση δράσεων 
πρόληψης και παρέμβασης για την άνοια σε αστικές και 
απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές
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Η Ε.Ε.Σ.Κ.Π. είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και γραφεία σε όλη την Ελλάδα, που αριθμεί πάνω από 7.000 μέλη. 
Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 25  χρόνια με στόχο την υποστήριξη των 
ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) και τη βελτίωση της καθημερινότητάς 
τους. Στο έργο της ΕΕΣΚΠ εντάσσονται και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης της κοινωνίας γύρω από τη ΣΚΠ ενώ στόχος παραμένει η έγκυρη ενημέρω-
ση όλων των ενδιαφερομένων (ασθενών, θεραπευτών, συγγενών). Η δημιουργία 
Διασυνοριακής Ομπρέλας Προστασίας Γενικού και Πάσχοντος Πληθυσμού για τη 
Σκλήρυνση κατά Πλάκας είχε σκοπό να βοηθήσει τους Πάσχοντες από ΣΚΠ και τους 
συγγενείς αυτών, να επωφεληθούν από τη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύ-
ου, το οποίο θα προωθήσει στρατηγικές και θα υλοποιήσει δράσεις για την έγκυρη 
ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα θέματα της ΣΚΠ, τόσο σε επίπεδο δια-
γνωστικό, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικό και ψυχολογικής υποστήριξης στους 
ήδη πάσχοντες από ΣΚΠ και στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη φροντίδα τους. 

Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση  
κατά Πλάκας
Δράσεις με στόχο την ενημέρωση /  
ευαισθητοποίηση / πρόληψη
Δημιουργία Διασυνοριακής Ομπρέλας Προστασίας Γενικού 
και Πάσχοντος Πληθυσμού για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
Εξεταζόμαστε, Μαθαίνουμε, Προλαμβάνουμε

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος ‘’Προμηθέας’’ ιδρύθηκε και δραστηριοποι-
είται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών με νοσήματα του ήπατος. 
Μέσα από την εμπειρία μας ως ασθενείς παρέχουμε υποστήριξη στους ανθρώπους 
που ζουν με ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C ή άλλα νοσήματα του ήπατος, καθώς και 
τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε θέματα ηπατιτίδων. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι 
το σύνολο των ανθρώπων που ζουν με χρόνια ηπατίτιδα C στην Ελλάδα, φτάνει τις 
167.000. Παγκοσμίως υπολογίζουμε πώς υπάρχουν 130.000.000 άνθρωποι που 
ζουν με τον ιό. Στην Ελλάδα, το 80% δυστυχώς δεν το γνωρίζει. Με αφορμή τα 
παραπάνω πολύ σημαντικά στοιχεία, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος ‘’Προ-
μηθέας’’  ξεκινά την υλοποίηση μίας νέας φιλόδοξης και εναλλακτικής εκστρατείας 
ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα C, με την προβολή μιας διαφορετικής διάστασης της 
ασθένειας, μέσω της τέχνης του street art. Κεντρικό εικαστικό της εκστρατείας, απο-
τελεί η δημιουργία του  ΙΝΟ – www.ino.net , ενός από τους διασημότερους καλ-
λιτέχνες και εκφραστές αυτής της μορφής τέχνης στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. 

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
“Προμηθέας’’
Δράσεις με στόχο την ενημέρωση /  
ευαισθητοποίηση / πρόληψη
Η έκφραση της Υγείας μέσα από την Τέχνη
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O Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιας - Πνευμόνων ‘’Η ΣΚΥΤΑΛΗ’’ 
ιδρύθηκε το 1991 ως τέως ‘’Σύλλογος Βαρέως Καρδιο-πνευμονοπαθών Aσθενών’’ 
από 32 ανθρώπους που είτε είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς ή πνεύμο-
να είτε έπασχαν από κάποιο είδους βαρείας καρδιο-πνευμονοπάθειας κι η μεταμό-
σχευση ήταν η μόνη επιλογή θεραπείας. Ήταν οι πρώτοι Έλληνες μεταμοσχευμένοι 
ασθενείς που είχαν επιστρέψει από το εξωτερικό και μεταμοσχεύθηκαν κυρίως από 
τον διεθνούς φήμης καρδιοχειρουργό Sir Magdi Yacub στο νοσοκομείο Harefield 
στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και άλλα κέντρα. Όσον αφορά την Ελλάδα οι ΜΤΧ 
καρδιάς είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο του 1990 στο Υγεία (Αθήνα) και κατόπιν στον 
Ευαγγελισμό (Αθήνα) και στο Γ. Παπανικολάου (Θεσσαλονίκη). Από το 1993 οι 
ασθενείς του εξωτερικού αποτέλεσαν το πρώτο δυναμικό ασθενών με το οποίο 
ξεκίνησε τη λειτουργία της η Μονάδα ΜΤΧ Καρδιάς-Πνεύμονα του Ωνάσειο Καρ-
διοχειρουργικό Κέντρο - Ω.Κ.Κ. σαν κέντρο παρακολούθησης μεταμοσχευμένων 
ασθενών πριν ξεκινήσει  επίσημα τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς το 1995.

Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων 
Καρδιάς - Πνευμόνων  “Η Σκυτάλη’’
Δράσεις υποστήριξης / εκπαίδευσης μελών 
Ασφαλιστικό Πρόγραμμα για τα μέλη  
σε Περίπτωση Επαναμεταμόσχευσης  

Ο Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ στο πλαίσια της 10ης Ευ-
ρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας διορ-
γάνωσε καμπάνια ενημέρωσης με σύνθημα: ‘’Ενημερώσου, Προφυλάξου, Εμβο-
λιάσου’’. Η Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Kαρκίνο του Tραχήλου της Mήτρας, 
πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 10ης Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας από 24 – 30 Ιανου-
αρίου 2016, με προβολή ενημερωτικού σποτ σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, προβολή σχετικού banner στο πίσω μέρος αστικών λεωφορείων της 
Αθήνας και προβολή στο web site και Facebook page του Ομίλου καθώς και σε 
news sites μεγάλης επισκεψιμότητας. Επίσης δημιουργήθηκε νέο ενημερωτικό έντυ-
πο, το οποίο διανεμήθηκε από εθελοντές και εθελόντριες του Ομίλου από Περίπτε-
ρο στην Πλατεία Συντάγματος, στα καταστήματα Hondos Center ανά την Ελλάδα, 
σε Νοσοκομεία, σε συνεργαζόμενες με το ΑγκαλιάΖΩ εθελοντικές Οργανώσεις της 
χώρας, καθώς και ως ένθετο σε κυριακάτικη έκδοση εφημερίδας.

Όμιλος Εθελοντών Κατά  
του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ 
Δράσεις με στόχο την ενημέρωση /  
ευαισθητοποίηση / πρόληψη
Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Τραχήλου Της 
Μήτρας  ‘’Ενημερώσου, Προφυλάξου, Εμβολιάσου’’
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Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε έχει αναδειχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν ‘’πρωταθλήτρια’’ στην 
εξωστρέφεια. Bραβεύθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης ‘’Active Greece Awards 
2015’’ ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές δυνάμεις της χώρας, οι οποίες 
τιμούν την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Η εξαγωγική δραστηριότητα της ΒΙΑΝΕΞ μετρά 30 χρόνια, ενώ η επέκτασή της πα-
γκοσμίως, αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια και οι εξαγωγές αποτελούν 
το 16% του συνολικού της τζίρου. Το 2014 στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομη-
χανίας LILLY στη Σαγκάη, παρέλαβαν την πρώτη παρτίδα του ενέσιμου αντιβιοτικού 
φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος βανκομυκίνη, που παράγεται στο εργοστάσιο Γ΄ 
της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Ο στρατηγικός διαχωρισμός της Εξαγωγικής δραστηριότητας του 
Ομίλου χωρίζεται σε δυο βασικούς τομείς: Στις Συμφωνίες παραγωγής προϊόντων 
για λογαριασμό Τρίτων (Contract  Manufacturing) με πολυεθνικές εταιρείες και 
εξαγωγή των προϊόντων τους ανά τον κόσμο. Στις εξαγωγές των γενοσήμων προ-
ϊόντων, μέσω τοπικών διανομέων (εταιρειών) σε χώρες της Μ. Ανατολής, Ασίας, 
Αφρικής, αλλά και μέσω του WHO (εγκεκριμένος προμηθευτής). Συνολικά η ΒΙΑ-
ΝΕΞ εξάγει τα προϊόντα της σε 35 χώρες και 3 ηπείρους. 

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ - Εταιρεία του ομίλου 
Γιαννακόπουλου
Ανάπτυξη
Εξωστρέφεια

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. είναι η κορυφαία Ελληνική βιομηχανία φαρμάκων και μεταξύ των 
πέντε μεγαλυτέρων φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον Ελ-
ληνικό χώρο. Στην πολυετή επιτυχημένη πορεία της, έχει δραστηριοποιηθεί στην 
παράγωγη και ανάπτυξη, εισαγωγή και εξαγωγή μεγάλου αριθμού φαρμακευτικών 
σκευασμάτων που καλύπτουν την πλειονότητα των θεραπευτικών κατηγοριών.  Ο 
αριθμός των προϊόντων που διαθέτει σήμερα, ξεπερνά τα 200, σε ένα μείγμα πρω-
τότυπων, γενοσήμων, ΜΗΣΥΦΑ, διαγνωστικών, συμπληρωμάτων διατροφής, βρε-
φικής ανάπτυξης και φροντίδας. Αφετηρία ήταν το φαρμακείο της οδού Πειραιώς το 
1924. Το 1960 ιδρύεται η ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ, η οποία το 1971 μετατρέπεται σε Ανώνυμη 
Εταιρεία και μετονομάζεται σε ΒΙΑΝΕΞ. Ενώ από το 1971 και μετά έχει αναλάβει την 
αντιπροσώπευση και παραγωγή προϊόντων διεθνών οίκων, όπως η Merck & Co, 
Takeda, Sigma Tau, Lilly στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εξωστρέφειας του ομί-
λου. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με την εταιρία MSD 
επισφραγίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία διάρκειας 33 ετών. Η οικονομική 
της ευρωστία της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. συνδυάζεται με την αντίληψη της αξιοπιστίας και με 
εντυπωσιακά, κάθε χρόνο, οικονομικά αποτελέσματα, κατατάσσοντάς την μεταξύ 
των πλέον δημιουργικών εταιρειών στην Ελλάδα. Απασχολεί συνολικά πάνω από 
1.100 άτομα και εφαρμόζει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα με νέες στρατηγικές 
επιχειρηματικές κινήσεις διεθνούς προσανατολισμού.

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ - Εταιρεία του ομίλου 
Γιαννακόπουλου
Ανάπτυξη
Εξαιρετική επιχειρηματική επίδοση

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Aenorasis Intuition in Healthcare
Ανάπτυξη
Επιτυχημένο λανσάρισμα προϊόντος- ‘’Inflectra ™  
το 1ο βιο-ομοειδές’’

H Ρευματοειδής Αρθρίτιδα προσβάλλει χιλιάδες Έλληνες κάθε χρόνο. Το ετήσιο 
κατά κεφαλή κόστος της ρευματοειδούς αρθρίτιδας φτάνει κατά μέσο όρο στο  
49% του κόστους του καρκίνου καθώς και στο 68% του κόστους του εγκεφαλι-
κού επεισοδίου. Οι βιολογικοί παράγοντες έφεραν ‘’επανάσταση’’ στον τρόπο με 
το οποίο πολλές χρόνιες ασθένειες αντιμετωπίζονται, και συνταγογραφούνται σε 
περισσότερους από 600.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το Inflectra™ είναι 
ένα υψηλής ποιότητας βιο-ομοειδές του  βιολογικού παράγοντα της Johnson & 
Johnson Remicade® (infliximab). Είναι το 1ο βιο-ομοειδές μονοκλωνικό αντίσωμα 
ινφλιξιμάμπης που λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά στις 16 Φεβρουαρίου 2015 
και εντάχθηκε στη θετική λίστα 26 Ιουνίου 2015. Το λανσάρισμα έγινε με στόχο 
την ανάδειξη της αξίας του προϊόντος και τη διαφοροποίηση του από τα γενόσημα. 
Υπήρχε διαφορετική στρατηγική επικοινωνίας στους εμπλεκόμενους φορείς: Διοι-
κητές Νοσοκομείων, Φαρμακοποιούς, Συλλόγους Ασθενών, Επαγγελματίες Υγείας, 
Επιστημονικές Εταιρείες, που στόχο είχε την ευαισθητοποίηση γύρω από τη χρή-
ση των βιο-ομοειδών. To βασικό μήνυμα επικοινωνίας ήταν ότι η χορήγηση  του 
Inflectra™ (infliximab), επιτρέπει μια οικονομικά αποδοτική θεραπεία να μειώσει τη 
συνολική δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας πρόσβαση των ασθε-
νών στους βιολογικούς παράγοντες, χωρίς συμβιβασμούς στην αποτελεσματικότη-
τα και την ασφάλεια. Έτσι δημιουργήθηκε έντυπη καμπάνια ενημέρωσης γύρω από 
τα βιο-ομοειδή, την παραγωγική τους διαδικασία, το εγκριτικό περιβάλλον που τα 
διέπει, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, η οποία ήταν διαφορετική για 
τους Επαγγελματίες Υγείας και διαφορετική για τους ασθενείς.

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. απασχολεί συνολικά πάνω από 1.100 άτομα και εφαρμόζει ένα 
ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα με νέες στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις διεθνούς 
προσανατολισμού. Κατά τη διάρκεια των χρόνων της οικονομικής κρίσης, το δι-
άστημα 2013 – 2015, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό, με τον 
αριθμό των προσλήψεων να φτάνει τα 100 άτομα και το σύνολο των εργαζομένων 
του στα 1.100 άτομα. Σε όλα αυτά τα χρόνια, η ΒΙΑΝΕΞ διατήρησε σταθερές τόσο 
τις μισθολογικές αποδοχές των εργαζομένων όσο και τον αριθμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών (π.χ. ιατρικές & ασφαλιστικές καλύψεις), ενώ παράλληλα δίνοντας έμ-
φαση στην ασφάλεια των εργαζομένων άλλαξε όλο τον στόλο αυτοκινήτων της σε 
συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes. 
Παράλληλα, όλο το προσωπικό των ΒΙΑΝΕΞ / ΒΙΑΝ οφείλει να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένο, τόσο σε γενικά όσο και ειδικά θέματα του τομέα αρμοδιότητάς του.

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ - Εταιρεία  
του ομίλου Γιαννακόπουλου
Ανάπτυξη
Συμμετοχή στην απασχόληση
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Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας που ο αριθμός των 
ανασφάλιστων και όσων στερούνται πρόσβασης στην πρωτοβάθμια Υγεία ξεπερνά 
κάθε προηγούμενο. Στο πλαίσιο αυτό, η Novartis Hellas ζήτησε από την εταιρεία 
επικοινωνίας να εκπονήσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Πρόκειται για τη διεξαγωγή 
τεσσάρων δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων (Αρτηριακή Πίεση, Οφθαλμολογικός 
Έλεγχος, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη & Σπιρομέτρηση) που καλύπτονται με την 
υποστήριξη του τμήματος Primary Care της Novartis, το οποίο και αποτελείται από 
τις παραπάνω διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες. 
Καμία φαρμακευτική εταιρεία μέχρι σήμερα δεν προσέφερε συγχρόνως τέσσερις 
διαφορετικές εξετάσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας, συνεισφέροντας αποτελεσμα-
τικά στην ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Υγείας.  Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε την περίοδο των capital controls, γεγονός 
που επιβεβαιώνει και τη δέσμευση της εταιρίας στην ελληνική κοινωνία και στους 
πολίτες. Στόχος του προγράμματος ήταν να δώσει πρόσβαση σε βασικές ιατρικές 
εξετάσεις προς συμπολίτες μας που δεν έχουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Με τη 
βοήθεια μιας εξειδικευμένης ομάδας νοσηλευτών και γιατρών πραγματοποιήθηκαν 
8.700  δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε 7 πόλεις.

Novartis Hellas
Κοινωνική Ευαισθησία
Μετρήσεις Ζωής

Η Janssen, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης υποστηρίζει εδώ και χρόνια σημαντικές ενέργειες και δράσεις σε συνεργα-
σία με συλλόγους ασθενών και μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα, με 
επίκεντρο τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. Το Πρόγραμμα κατάρτισης 
φροντιστών Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών: ‘’Δεν είμαι άρρωστος, δεν χρει-
άζομαι βοήθεια’’ αποτέλεσε μία ψυχοκοινωνική παρέμβαση και αφορά τόσο 
στην οικοδόμηση και διατήρηση συνεργατικών σχέσεων, όσο και στην επίλυση 
των συγκρούσεων μεταξύ ασθενή και φροντιστή. Η εκπαίδευση απευθύνθηκε 
σε οικογένειες-συγγενείς ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, οι οποίοι είναι 
επιφορτισμένοι με τη φροντίδα τους. Στόχος της εκπαίδευσης αυτής ήταν η δια-
χείριση και υποστήριξη Θεραπεία των Ψυχωσικών διαταραχών εστιάζοντας  στα 
μείζονα θέματα, όπως η φτωχή εναισθησία των ασθενών, η ανεπαρκής τήρη-
ση της θεραπείας και η ενίσχυση της θεραπευτικής συμμαχίας μεταξύ ασθενών, 
φροντιστών και Ψυχιάτρων/Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας μέσω συγκεκριμέ-
νων τεχνικών –εργαλείων ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης. 
Περισσότεροι από 200 φροντιστές υγείας εκπαιδεύτηκαν μέσω του Προγράμ-
ματος, το οποίο έχει διαμορφωθεί από τον Dr. Xavier Amador (LEAP Institute 
New York), βασίζεται σε προϋπάρχουσες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και 
έχει στόχο την  καλύτερη ποιότητα ζωής ασθενών και φροντιστών.

Janssen Φαρμακευτικη Α.Ε.Β.Ε.
Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής
Πρόγραμμα κατάρτισης φροντιστών/ Πανελλήνια 
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών 
– LEAP: ‘’Δεν είμαι άρρωστος, δεν χρειάζομαι βοήθεια!’’ 
Βοηθώντας τους ασθενείς με ψυχική νόσο να δεχθούν 
υποστήριξη και υπηρεσίες.  Τρόπος αντιμετώπισης - 
μέθοδος LEAP
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Novartis Hellas
Επικοινωνία
‘’Είσαι Γυναίκα. Είσαι Δύναμη!’’

Στην Ελλάδα αναφέρονται 4.500 περίπου νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού 
κάθε χρόνο.  Τα τελευταία χρόνια μια σειρά από επιστημονικές μελέτες έχουν απο-
δείξει, ότι για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι απα-
ραίτητη, όχι μόνο η θεραπευτική αντιμετώπιση με αντικαρκινικά φάρμακα, αλλά και 
η ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση της ασθενούς με στόχο τη διατήρηση ψυχικής 
και σωματικής ισορροπίας. Το 2015, η Novartis Oncology Ελλάδος αποφάσισε να 
δημιουργήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα, με σκοπό να προσεγγίσει τη γυναίκα ασθε-
νή ολιστικά, απαντώντας στις υπάρχουσες ανάγκες της και θέτοντάς της - για πρώτη 
φορά στα ελληνικά χρονικά- στο επίκεντρο των δράσεων. Η μεγαλύτερη πρόκληση 
όλων ήταν πως η επικοινωνία του προγράμματος θα έπρεπε να αγγίζει και να ενημε-
ρώνει ταυτόχρονα τις γυναίκες ασθενείς και το ευρύ κοινό. Δημιουργήθηκε, έτσι, ένα 
μήνυμα που εκφράζει, εμψυχώνει και ενεργοποιεί όλες τις γυναίκες που έχουν έρθει ή 
μπορεί να έρθουν αντιμέτωπες με αυτήν την πρόκληση στη ζωή τους: ‘’Είσαι γυναίκα. 
Είσαι δύναμη!’’
Ως πρόσωπο της καμπάνιας επιλέξαμε τη διεθνούς φήμης performing artist, Λίντα 
Καπετανέα, ως φυσική έκφραση της θηλυκής δύναμης. Η Χάρις Αλεξίου, γυναίκα 
survivor από τον καρκίνο, χάρισε τη φωνή της στο τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας και 
στήριξε το πρόγραμμα αφιλοκερδώς. Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με τους συλλόγους ασθενών με καρκίνο: Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού ‘’Άλμα  Ζωής’’, Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθη-
νών Κ.Ε.Φ.Ι και Όμιλο Εθελοντών Κατά του Καρκίνου ‘’Αγκαλιάζω’’ και ήταν υπό την 
αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) . Όλο το πρόγραμμα 
έλαβε την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο αντίκτυπος των σοβαρών δερματικών νοσημάτων δεν περιορίζεται στα σωματικά 
συμπτώματα, αλλά μπορεί να έχει και μεγάλες επιπτώσεις στα συναισθήματα και 
στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι ασθενείς με σοβαρά δερματικά νοσήματα 
συχνά ‘’κρύβουν’’ το πρόβλημά τους. H Novartis Hellas, στηριζόμενη σε αυτήν την 
πεποίθηση και στην ανάγκη της εταιρείας να προσφέρει στους ασθενείς μια καλύτε-
ρη ζωή, δημιούργησε την εκστρατεία ‘’Αποκαλύψτε το Δέρμα σας’’. Η εκστρατεία 
φέρει την αιγίδα της ‘’Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας’’ 
και της ‘’Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας’’, αλλά 
και τη στήριξη του Σωματείου Υποστήριξης Ασθενών με Ψωρίαση ‘’Καλυψώ’’.  Η 
στρατηγική της εκστρατείας βασίστηκε στον συνδυασμό της τέχνης της φωτογραφί-
ας με ένα ολιστικό πλάνο επικοινωνίας. Υγιείς εθελοντές και πάσχοντες από κνίδω-
ση ή ψωρίαση φωτογραφήθηκαν αγγίζοντας ο ένας τον άλλο από την κάμερα της 
καταξιωμένης φωτογράφου Ρούλας Ρέβη. Αναλυτικότερα, δημιουργήθηκε η Έκ-
θεση Φωτογραφίας ‘’Αποκαλύψτε το Δέρμα σας – Skin to live in’’ που παρουσιάζει 
21 γνωστές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού, αθλητικού και δημοσιογραφικού 
κόσμου να αγγίζουν ασθενείς με ψωρίαση και κνίδωση. Η έκθεση ενισχύθηκε από 
τη δημιουργία επιστημονικού ενημερωτικού υλικού για τα χρόνια δερματικά νο-
σήματα, που μοιράστηκε στο κοινό μέσα από έντυπα και ψηφιακά μέσα (δρώμενα 
δρόμου, ιστοσελίδα, διάθεση σε ιατρεία, νοσοκομεία και φαρμακεία).

Novartis Hellas
Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής
Εκστρατεία Skin to Live In
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Το πρόγραμμα ‘’Αλλάζουμε το διαβήτη’’ είναι η απάντηση της Novo Nordisk στην 
πρόκληση της αντιμετώπισης του διαβήτη.Το 2014, με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας, η εταιρεία προσέγγισεέναν ισχυρό παίκτη των θαλάσσιων με-
ταφορών, την Hellenic Sea Ways (HSW), οι δύο εταιρείες αποφάσισαν να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους, σε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που ονομάστηκε: ‘’Πάμε Αιγαίο!... 
για να αλλάξουμε το διαβήτη’’ θέλοντας παράλληλα να σηματοδοτήσουν ότι ο 
διαβήτης δε γνωρίζει γεωγραφικά όρια και στις μέρες μας ‘ταξιδεύει’ με ρυθμούς 
γοργούς. Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014, το πλοίο ‘’Νήσος Μύκονος’’ της 
Hellenic Sea Ways σε συνεργασία με την Novo Nordisk και με την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, ταξίδεψε στο Αιγαίο με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα του Διαβήτη, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού και 
στόχο την πρόληψη κατά του σακχαρώδους διαβήτη.
Σε όλη τη διάρκεια του δρομολογίου οι επιβάτες του πλοίου είχαν τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν μέσω banners, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, ανακοινώσεων 
αλλά και ενημερωτικών video που προβάλλονταν από τις οθόνες του πλοίου, σχε-
τικά με τη πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, όσον αφορά τη σωστή διατροφή, 
την τακτική άσκηση αλλά και τα συμπτώματα των Διαβήτη Τύπου 1 και Διαβήτη 
Τύπου 2. Επιπρόσθετα, οι επιβάτες είχαν τη δυνατότητα να εξετασθούν επιτόπου, 
συμμετέχοντας σε μετρήσεις σακχάρου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία νόσος των πνευμόνων 
που στις προηγμένες χώρες οφείλεται κατά 80-90% στο κάπνισμα. Αποτελεί σο-
βαρή αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας και στην Ελλάδα, καθώς η επίπτωσή της 
φτάνει στο 8.4% στο γενικό πληθυσμό (11.6% στους άντρες και 4.8% στις γυναί-
κες). Χαρακτηριστικό είναι πως η ΧΑΠ αποτελεί μια ιδιαίτερα δαπανηρή ασθένεια, 
καθώς στην Ευρώπη μόνο το συνολικό ετήσιο κόστος αγγίζει τα 38,7 δισεκατομ-
μύρια ευρώ. Ένα βασικό εμπόδιο για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
αποτελεί συχνά το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης: οι ασθενείς δεν αναγνωρίζουν τα 
συμπτώματα ή καθυστερούν την επίσκεψη στον γιατρό. Με όραμα τη δημιουργία 
ενός βιώσιμου συστήματος υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας του Έλλη-
να ασθενή, η Novartis Hellas προσφέρει για περισσότερα από 20 χρόνια ένα πλού-
σιο έργο στηρίζοντας πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας. Στην κατεύθυνση 
αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης, με το 
call to action ‘’Αναπνέω’’, από τον Απρίλιο 2014 έως τα τέλη Νοεμβρίου 2015. Η 
καμπάνια ξεδιπλώθηκε στα παραδοσιακά και online Μέσα, επιτυγχάνοντας γρήγο-
ρα μεγάλη γνωστοποίηση, απήχηση στα κοινά-στόχους και ενίσχυσε σημαντικά το 
κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας. Σκοπός του προγράμματος ήταν να ενημερωθεί 
ο κόσμος μέσω ειδικού εντύπου και να εξεταστεί δωρεάν για τη νόσο. Η εκστρατεία 
προσέφερε δωρεάν σπιρομετρήσεις στο κοινό από ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό 
και πνευμονολόγους μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο που διέθετε σε 
κάθε προορισμό της.

Novo Nordisk Ελλάς
Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής
‘’Πάμε Αιγαίο! ...για να αλλάξουμε το διαβήτη’’

Novartis Hellas
Κοινωνική Ευαισθησία
Εκστρατεία “Αναπνέω”
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Η ομπρέλα προγραμμάτων με τίτλο ‘’Δράσεις για τη Δημόσια Υγεία HIV/HEP, Ενη-
μέρωση-Πρόληψη-Εξέταση-Υποστήριξη-Advocacy’’ αποτελεί πρωτοβουλία της 
Praksis για την ολιστική προσέγγιση και παρέμβαση σε θέματα δημόσιας υγείας 
και συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση HIV και HEP C & HEP B Στα προγράμματα 
που υλοποιούνται από το 2010 περιλαμβάνονται οι Κινητές Μονάδες Ενημέρωσης 
και Εξέτασης, οι καμπάνιες ενημέρωσης με τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης και 
ενημέρωσης ‘’Πρώτα Ρώτα’’, εκδηλώσεις εξέτασης και ενημέρωσης ‘’HIV Testing 
Week’’ , επιστημονικές έρευνες, διεκδίκηση δικαιωμάτων σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο. Βασικός στόχος της ομπρέλας προγραμμάτων είναι η ενημέρωση, εξέταση και 
συμβουλευτική σχετικά με τον ιό HIV, την ηπατίτιδα Β και C τόσο στα Πολυϊατρεία 
της Praksis σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (http://goo.gl/e7AAO5) όσο και μέσω των 
τριών Κινητών Μονάδων Ενημέρωσης και Εξέτασης στα σημεία και στους χώρους 
με αυξημένη συχνότητα συμπεριφορών υψηλού κινδύνου μέσα από την εφαρμογή 
επιτόπιων και τακτών εξορμήσεων σε εβδομαδιαία βάση, ενημερωτικών καμπα-
νιών και εκδηλώσεων, συνεδρίων, ερευνών και ενεργής διεκδίκησης δικαιωμάτων. 
Οι κινητές μονάδες κινούνται σε σημεία και χώρους με αυξημένη συχνότητα συ-
μπεριφορών υψηλού κινδύνου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Ενέργειες έχουν 
πραγματοποιηθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στα νησιά του Αιγαίου. 

Praksis
Προσφορά στην υγεία από ΜΚΟ
Δράσεις για τη Δημόσια Υγεία HIV/HEP, Ενημέρωση-Πρόληψη-
Εξέταση-Υποστήριξη-Advocacy

Takeda Ελλάς Α.Ε.
Κοινωνική Ευαισθησία
Φιλανθρωπικός Αγώνας Δρόμου ‘’Συν-τρέχουμε για τη ζωή’’

Η Takeda, πιστή στην ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία ‘’Υπηρετούμε τον άνθρω-
πο’’ και απόλυτα εναρμονισμένη με το μότο της ‘’Εξελίσσουμε την Υγεία Μαζί’’, 
λαμβάνει πρωτοβουλίες και στηρίζει δράσεις μέσα από συμπράξεις και συνεργασί-
ες με φορείς, που σκοπό έχουν να συμβάλουν στη κοινωνική πρόοδο γενικότερα, 
αλλά και στη βελτίωση της ζωής κάθε ανθρώπου, ειδικότερα. Η φιλοσοφία του 
‘’Μαζί’’ που χαρακτηρίζει την εταιρεία, διατρέχει κάθε δράση και πρωτοβουλία της. 
Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, με βασικό πυλώνα τον εθελοντισμό, βρήκε εφαρ-
μογή εμπλέκοντας τον κόσμο, τις τοπικές κοινότητες και τους φορείς υγείας. Σε  αυτή 
τη χρονική συγκυρία που υπήρξαν αυξημένες ανάγκες στην ελληνική κοινωνία και 
ιδιαιτέρως στις παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας, η Takeda, μαζί την ΚΕΔΕ 
προχώρησαν στη σύμπραξη σε  αυτή τη δράση, που σκοπό είχε να συνεισφέρει 
οικονομικά (με 2.500€), και με την μελλοντική παροχή φαρμακευτικού υλικού, 
στην κάλυψη αναγκών των κατοίκων των περιοχών αυτών, οι οποίοι ειδικά αυτή την 
περίοδο δοκιμάζονται από το προσφυγικό ζήτημα και χρειάζονται βοήθεια.
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‘’Το Χαμόγελο του Παιδιού’’ έχει στόχο τη στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας 
και των οικογενειών τους, καθώς και την παροχή ποιοτικής ζωής. Απευθυνόμαστε 
σε παιδιά με κάθε είδους πάθηση και τις οικογένειες τους. Οι κυριότερες υπηρεσίες, 
που παρέχονται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους μας συνο-
ψίζονται στην κάλυψη ιατρικών ειδών, εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων, 
ειδικών θεραπευτικών συνεδριών με την ευγενική χορηγία εταιρειών ή/και καταστη-
μάτων, στην κάλυψη νοσηλίων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στη στήριξη 
παιδιών που χρειάζεται να νοσηλευτούν σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού 
κατόπιν παραπομπής των  Ελλήνων θεραπόντων ιατρών, γενικότερα στη διευκό-
λυνση γονέων σε κάθε θέμα πιθανά αντιμετωπίσουν. Από την έναρξη της δράσης 
(1997) έχει υποστηρίξει συνολικά 5.259 παιδιά. Το 2015 υποστήριξε 1.097 παιδιά 
(κάλυψη 4.559 αιτημάτων) με σοβαρά προβλήματα υγείας και οι οικογένειές τους 
βρήκαν λύσεις. ‘’Το Χαμόγελο του Παιδιού’’ διαθέτει συνολικά 7 Κινητές Ιατρικές 
Μονάδες πλήρως εξοπλισμένες, με δυνατότητα μεταφοράς θερμοκοιτίδας, εξειδι-
κευμένες για τη διακομιδή παιδιών και νεογνών. Οι μονάδες λειτουργούν υπό τον 
συντονισμό του Ε.Κ.Α.Β., διαθέσιμες σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο. Οι γο-
νείς μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνούν με το Ε.Κ.Α.Β.(166) ή το 1056 
για την άμεση επέμβαση της μονάδας στο σημείο που βρίσκεται το παιδί. Από την 
έναρξη της δράσης (2003) έχουν γίνει συνολικά 11.383 διακομιδές παιδιών. Το 
2015 οι Μονάδες για νεογνά και παιδιά διακόμισαν 1.409 παιδιά σε όλη την Ελλά-
δα, ανταποκρινόμενες σε 3.208 σήματα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού
Προσφορά στην υγεία από ΜΚΟ
Το Χαμόγελο του Παιδιού - Δράσεις στον Τομέα της Υγείας

Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis εί-
ναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον 
χώρο της δημόσιας υγείας από το 1990. Από το 2012 υλοποιεί το Πρόγραμμα Σίτι-
σης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, Διατροφή (www.diatrofi.prolepsis.gr) σε 
δημόσια σχολεία κοινωνικοοικονομικά ευάλωτων περιοχών με στόχο την καταπο-
λέμηση της επισιτισιτικής ανασφάλειας και της πείνας και την προαγωγή της υγείας 
των μαθητών. Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων. Το Πρόγραμμα στηρίζει τις οικογένειες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση, προσφέροντας, δωρεάν, σε όλους τους μαθητές των 
σχολείων που συμμετέχουν καθημερινά ένα γεύμα που περιλαμβάνει αρτοσκεύα-
σμα ή σάντουιτς, ένα ή δύο φρέσκα φρούτα εποχής και 4 φορές την εβδομάδα λευ-
κό γάλα ή γιαούρτι με μέλι. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περισσότερα 
από 12 εκατομμύρια γεύματα, σε 530 σχολεία και περίπου 90.000 μαθητές σε όλη 
την Ελλάδα. Τη φετινή σχολική χρονιά, το Πρόγραμμα καλύπτει 247 σχολεία με 
20.528 μαθητές. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από διευθυντές 
σχολείων για το έτος 2015-16 ξεπέρασαν τις 2.090. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί 
σε περισσότερους από 260.000 μαθητές. Οι πόροι εξασφαλίζονται από την υπο-
στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Μεγάλου Δωρητή του Προγράμματος, 
ενώ στην εφαρμογή και τη συνέχιση του Προγράμματος συμπράττουν ιδρύματα, 
εταιρείες, οργανισμοί και πολίτες

Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής 
και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis
Προσφορά στην υγεία από ΜΚΟ
Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, 
“Διατροφή”
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Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Εθνική Πρωτοβουλία για την υγεία
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης-Ολοκληρωμένη 
Πλατφόρμα για την ηλεκτρονική Υποστήριξη Φροντίδας 
Υγείας Ασθενή

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί το θεμέλιο και το επίκεντρο του 
συστήματος υγείας της χώρας. Προτεραιότητα της πολιτείας αποτελεί η ανάπτυξη 
ενός νέου δημόσιου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο θα 
δομείται με κριτήριο τις ανάγκες για φροντίδα υγείας του πληθυσμού και στόχο την 
επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση σε αυτές. Η υλοποίηση της καινοτομίας αυ-
τής θα δώσει τη δυνατότητα άμεσης παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας υψηλής ποιότητας σε όλο τον πληθυσμό, ενώ παράλληλα θα αποσυμφο-
ρήσει τις νοσοκομειακές υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμισή τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δημιούργησε εντός του 2015 μέσω του συστήμα-
τος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
υγείας που παρέχει εργαλεία  και υπηρεσίες για χρήση σε εθνικό επίπεδο. Στόχος 
αυτής της δράσης είναι η ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών λειτουργιών σε μία ενιαία 
πλατφόρμα με αποτέλεσμα την ταχύτερη υιοθέτησή τους από τους χρήστες και κα-
τ΄επέκταση την υψηλού επιπέδου παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Κέντρο Ζωής
Προσφορά στην υγεία από ΜΚΟ
25 Χρόνια Κέντρο Ζωής για την Υποστήριξη  
των Ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS

Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι η πρώτη αναγνωρισμένη, μη κυβερ-
νητική, μη κερδοσκοπική Οργάνωση στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει υπηρεσίες 
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS, των 
οικογενειών και των συντρόφων τους, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού.
Με εφόδιο την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει το Κέντρο Ζωής, χάρη στα 25 χρό-
νια λειτουργίας του και στους εξειδικευμένους επαγγελματίες και εκπαιδευμένους 
εθελοντές προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής, στήριξης και εκπροσώ-
πησης, χωρίς καμία διάκριση ως προς το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό 
ή την εθνικότητα του κάθε επισκέπτη. Μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο εχεμύθειας, 
κατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού, υπευθυνότητας και τήρησης του απορρήτου, 
το Κέντρο Ζωής στοχεύει στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των ανθρώπων που 
ζουν με HIV/AIDS, καθώς και στην ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση του γενικού πλη-
θυσμού. Συγκεκριμένα, μόλις για την περίοδο 2014-2015: 2469 οροθετικοί έχουν 
επισκεφτεί και συμμετάσχει στο χώρο συνάντησης ‘’Κέντρο Ημέρας’’
Για την ίδια περίοδο, έχουν υλοποιηθεί 1128 συνεδρίες κοινωνικής υποστήριξης, 
826 συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης, 289 συνεδρίες νομικής αρωγής, 100 ενη-
μερωτικές εκδηλώσεις, μια βιωματική εκδήλωση ‘’Βγαίνοντας στην επιφάνεια- Η 
ιστορία του Greg Louganis’’ , καθώς και μια καμπάνια ευαισθητοποίησης σχετικά 
με το στίγμα στο HIV/AIDS στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, με την συμ-
μετοχή οικείων στο ευρύ κοινό προσώπων.
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
Εθνική Πρωτοβουλία για την υγεία
P4SEEN – Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την 
Εξατομικευμένη Ιατρική στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη

Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Εξατομικευμένη Ιατρική στην Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη που αναπτύσσεται στην Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ στοχεύει στην υποστήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη εξατομικευμένων προσεγγίσεων νέας 
γενιάς για την πρόληψη και την θεραπεία ασθενειών. Συγκεκριμένα, ο Κόμβος στο-
χεύει στον επανασχεδιασμό τρεχόντων και επικείμενων κλινικών δοκιμών, συνδέο-
ντάς τις με μοριακά προφίλ που θα προκύψουν από ‘’ομικές’’ τεχνολογίες υψηλής 
απόδοσης (συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών γενετικής, γονιδιωματικής, επιγενε-
τικής, πρωτεομικής, μεταβολομικής) προς μια αποδοτικότερη και οικονομικότερη 
διαχείριση της υγείας των πολιτών. Ο Κόμβος προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για 
την επίτευξη πραγματικής προστιθέμενης αξίας για την Ευρωπαϊκή και περιφερειακή 
οικονομία και δίνει μεγάλες δυνατότητες για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύ-
σεων, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ εθνικών και κοινοτικών μηχανισμών 
χρηματοδότησης με αποτέλεσμα την κινητοποίηση, μόχλευση και ομαδοποίηση 
διαφορετικών τύπων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Ο Κόμβος εντάσσεται στον 
γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη στο ΕΚΠΑ Κέντρου Έρευνας και 
Καινοτομίας της Σχολής Επιστημών Υγείας στον τομέα της Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ ή BI είναι ένας ορισμός 
ομπρέλα που αναφέρεται σε μία πλειάδα λογισμικών και διαδικασιών οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για να αναλύσουν τα πρωτογενή δεδομένα των οργανισμών σε 
όλες τις βαθμίδες φροντίδας του Υπουργείου Υγείας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
έργα που υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
προγραμματικής περιόδου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο:
α)  να ομογενοποιήσει και να οργανώσει με ενιαίο τρόπο τα δεδομένα που αφορούν 
το σύνολο των 131 Ελληνικών Νοσοκομείων, των πλέον των 600 Μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας Υγείας και των λοιπών εποπτευόμενων Οργανισμών του Υπουργεί-
ου Υγείας, β) να συλλέγει με συστηματικό και αυτόματο τρόπο τα δεδομένα από το 
σύνολο των Φορέων, γ) να αναλύει και να παρουσιάζει πρωτογενή ή επεξεργασμέ-
να δεδομένα, μέσω κατάλληλων δεικτών (KPI’s), στατιστικών πινάκων και τάσεων 
(trends), με σκοπό την ενημέρωση, την βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαχεί-
ριση λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, την ανάδειξη των κινδύνων και των προο-
πτικών με σκοπό την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας στη λήψη αποφάσεων και 
τη διαμόρφωση στρατηγικής. 

Υπουργείο Υγείας - Ένωση Εταιρειών 
PriceWaterhouse Coopers - iKnowHow
Εθνική Πρωτοβουλία για την υγεία
Σύστημα Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας Εθνικού 
Συστήματος Υγείας
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Η συμβολή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στον τομέα της απασχόλησης είναι άκρως 
σημαντική, με δεδομένο ότι σήμερα απασχολούνται στον Όμιλο συνολικά 2.720 
εργαζόμενοι. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.14 μέχρι σήμερα 
απασχολούνται κατά μέσο όρο, αριθμητικά, οι παρακάτω εργαζόμενοι: το 2014, 
συνολικά 2685 εργαζόμενοι (1024 άνδρες και 1661 γυναίκες). Το 2015, συνολικά 
2658 εργαζόμενοι (1020 άνδρες και 1638 γυναίκες). Το 2016, συνολικά 2720 ερ-
γαζόμενοι (1035 άνδρες και 1658 γυναίκες). Επιπλέον, στον Όμιλο απασχολούνται 
20 άτομα σε εταιρείες που λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεών του, 19 άτομα 
θυγατρικής εταιρίας, 261 άτομα με συνεργασίες outsourcing (π.χ. καθαρισμός, εστί-
αση κλπ) και 151 άτομα αμειβόμενοι με πάγια αντιμισθία (Τ.Π.Υ.)
Σύμφωνα, μάλιστα, με πρόσφατο δημοσίευμα, ο Όμιλος βρίσκεται στην τέταρτη 
θέση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, με κριτήριο τον αριθ-
μό των θέσεων εργασίας που προσφέρουν. 
Επιπλέον παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών, ο Όμιλος 
Ιατρικού Αθηνών εξακολουθεί να είναι συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις του προς 
τους εργαζομένους.

Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ
Ανάπτυξη/Συμβολή στην απασχόληση
Επέκταση ανθρώπινου δυναμικού

Στο πλαίσιο των επενδύσεων, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, επενδύει σταθερά και 
δυναμικά σε ιατρική τεχνολογία αιχμής καθώς και σε υπερσύγχρονες υποδομές 
που καθιστούν δυνατή την επιστημονική πρωτοπορία, με σκοπό να προσφέρει τις 
κορυφαίες υπηρεσίες του στους ασθενείς. Τα τελευταία 2 χρόνια, οι επενδύσεις σε 
εξοπλισμό και υποδομές έχουν ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι επενδύ-
σεις της τελευταίας εξαετίας ξεπερνούν τα 31 εκατομμύρια ευρώ. 
Το 2016, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και 
την εσωστρέφεια που πλήττει το ελληνικό επιχειρείν, επέκτεινε τη δραστηριότητα 
του στη Ρουμανία, με την ίδρυση του 4ου Κέντρου ‘’Medsana’’ στο Βουκουρέστι.  
Πρόκειται για κλινική μίας ημέρας (one day clinic), διαγνωστικό κέντρο και κέντρο 
γονιμότητας.  
Επιπλέον, με επίκεντρο το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ο Όμιλος Ιατρικού 
Αθηνών επένδυσε τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία του πλέον πλήρους και ποι-
οτικού Τμήματος Διεθνών Ασθενών (International Patients Department), πιστοποι-
ημένου με κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις, όπως το Temos Excellence in Medical 
Tourism, και στελεχωμένου με πολύγλωσσο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ
Ανάπτυξη/Επενδυτική δραστηριότητα
Επενδύει σταθερά και δυναμικά στην πρωτοπορία  
και στην ανάπτυξη
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Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ
Δράση για πρόληψη / έγκαιρη διάγνωση

Ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για όλους
Μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης, ο Όμιλος 
Ιατρικού Αθηνών ανέδειξε στο ευρύ κοινό αλλά και τους συμμετόχους του την αξία 
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Συγκεκριμένα, τη χρονική περίοδο 2014 - 2015, ο όμιλος σε συνεργασία με τη 
Vodafone πραγματοποίησε  το Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone, που έδωσε τη 
δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους 100 απομακρυσμένων πε-
ριοχών να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. 
Στην ίδια χρονική περίοδο, το Ιατρικό Περιστερίου, το Ιατρικό Π. Φαλήρου και το 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν πλήθος δράσεων για τη 
σημασία της πρόληψης και παρείχαν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομά-
δες του πληθυσμού. 
Επιπλέον, το 2015, ο Όμιλος υποστήριξε συνολικά 17 Συλλόγους και ΜΚΟ, προ-
σφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα εξετάσεων προληπτικού ελέγχου. Τέλος, Ο Όμι-
λος Ιατρικού Αθηνών έχει εντάξει στην πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ένα 
οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την προσφορά εξετάσεων προλη-
πτικού ελέγχου τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας με εκπτώσεις έως και 100%. 

Με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα, με 
τη διάθεση στην ελληνική κοινωνία ενός Κέντρου εφαρμογών της πλέον σύγχρονης 
τεχνολογίας στον τομέα της Ιατρικής, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στήριξε το Σύστη-
μα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) στην ανάπτυξη του Διεθνούς Συστήματος ISO 
9001:2008. Πέρα από αυτό, το ΣΔΠ του Ομίλου, ενσωματώνει στην ανάπτυξη του:
Διεθνή Ιατρικά Πρωτόκολλα, Διεθνή Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα, Ασφάλεια στην 
Διαχείριση των Πληροφοριών, Ανάπτυξη Καλών Πρακτικών, Συστήματα Διαχείρι-
σης Ασφάλειας Τροφίμων, Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, Μέτρηση 
Ποιοτικών και Νοσοκομειακών Δεικτών, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αριστεία στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας των διεθνών ασθενών/τουριστών και Εργαλεία μέτρη-
σης της κλινικής αποτελεσματικότητας με αυτοματοποιημένους δείκτες επιτήρησης 
των διεθνών κανόνων ασφαλείας. Για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ποιότητας 
των τροφίμων ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εγκατέστησε το πιστοποιημένο κατά ISO 
22000:2005 Σύστημα Διαχείρισης Επισιτιστικών Υπηρεσιών.
Επιπλέον, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 
14001:2004, το οποίο εγκαταστάθηκε πιλοτικά στην Κλινική Αμαρουσίου. 

Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ
Ποιότητα Υπηρεσιών

Ποιοτική παροχή υπηρεσιών με διεθνείς διαπιστεύσεις
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Το Νοσοκομείο Γρεβενών, ένα περιφερειακό Νοσοκομείο, μακριά από τα κέντρα 
αποφάσεων και παρά τους πολύ περιορισμένους πόρους πέτυχε με χρήση ιδίων 
μέσων και μεγάλη προσπάθεια να μειώσει θεαματικά το ‘’άμεσο’’ αποτύπωμα 
στο περιβάλλον, ειδικά σε θέματα καταναλώσεων, χωρίς να μειώσει την ποιότητα 
υπηρεσιών που προσφέρει. Συγκεκριμένα, επενδύοντας κυρίως σε ανθρώπινους 
πόρους και σε πολύ περιορισμένα διαθέσιμα οικονομικά κονδύλια, με έξυπνες πα-
ρεμβάσεις, κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση σε τιμολόγια ρεύματος, νερού 
και πετρελαίου (το ποσό των δομικών επεμβάσεων την περίοδο 2014-2016 δεν 
ξεπέρασε τα 2000€), εξοικονομώντας κονδύλια για καλύτερη περίθαλψη.
Ταυτόχρονα, με αυτό τον τρόπο, εγγυήθηκε τη βιώσιμη ανάπτυξη του νοσοκομεί-
ου, βελτίωσε την καθημερινότητα των εργαζόμενων, μαθαίνοντας τους να λειτουρ-
γούν σαν ομάδα, ενώ ταυτόχρονα έγινε παράδειγμα στο κοινωνικό σύνολο, για το 
τι σημαίνει «συνειδητοποιημένος πολίτης.
 Με την ίδια προσήλωση, με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στις νέες τε-
χνολογίες, θα συνεχίσει την προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιήσει περεταίρω τις 
επιπτώσεις δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον.

Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών
Νοσοκομείο Φιλικό προς το περιβάλλον

Με στόχο να δημιουργήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον νοσοκομείο το Ιατρι-
κό Κέντρο Αθηνών ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
κατά ISO 14001:2004. Με το νέο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών δεσμεύτηκε ώστε να ικανοποιεί μεταξύ άλλων την ασφαλή διαχεί-
ριση των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας και τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος, τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική 
νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της 
χώρας, τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης, την πρόληψη και 
αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης, τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αντιμε-
τώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του 
και την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Ενδεικτικά η Εταιρεία προωθώντας την 
εκπαίδευση των εργαζομένων για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων πέτυχε για 
το έτος 2015 την ανακύκλωση του 50% των αστικών της αποβλήτων, ενώ έθεσε 
στόχο μέχρι το 2018, να φθάσει το 70%, ποσοστό που αγγίζουν οι σκανδιναβικές 
χώρες στην ανακύκλωση.

Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ
Νοσοκομείο Φιλικό προς το Περιβάλλον

28



Με στόχο την  παροχή της πλέον ποιοτικής και ακριβούς πληροφόρησης που θα 
βοηθήσει τα ζευγάρια που περιμένουν παιδί και τον ιατρό τους να πάρουν αποφά-
σεις, το Διαγνωστικό Κέντρο Science Labs, εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
τη δοκιμασία του Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου (ΝΙΡΤ) που στηρίζεται 
σε προηγμένη τεχνολογία αιχμής και συγκεκριμένα στην αλληλούχιση επόμενης 
γενιάς (Next Generation Sequencing) σε πλατφόρμα Illumina NextSeq® 500 και με 
το πρωτοποριακό μηχάνημα αυτόματης απομόνωσης γενετικού υλικού της Qiagen, 
QIA-SYMPHONYTM.
Για την πραγματοποίηση του έργου επενδύθηκαν οικονομικοί πόροι ύψους 
1.000.000 ευρώ για την προσκόμιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής που 
περιλαμβάνει το αυτοματοποιημένο σύστημα QIA-SYMPHONYTM ύψους 200.000 
ευρώ, τον αναλυτή Illumina NextSeq® 500  ύψους 425.000 ευρώ, κατάλληλο για 
τη μέθοδο θερμοκυκλοποιητή Veriti™ Thermal Cycler, καταψύκτη -80oC, κατάλ-
ληλων φυγοκέντρων και πιπετών για κάθε χώρο του εργαστηρίου καθώς επίσης και 
αντιδραστηρίων και αναλωσίμων απαραίτητων κατά την εξέταση πρότυπων δειγμά-
των, τα οποία εστάλησαν από τη Multiplicom. Επίσης η επένδυση συμπεριλαμβάνει 
την απαραίτητη εκπαίδευση του επιστημονικού δυναμικού του εργαστηρίου στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας Multiplicom στο Βέλγιο.

H Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Γ.Ν.Α. «Γεώργιος Γεννηματάς» κατάφερε από το 
2013 έως το 2015 να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά σχεδόν το διπλάσιο όγκο 
ασθενών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις δραστικές ετήσιες μειώ-
σεις του προϋπολογισμού, και τις μηδενικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, επενδύοντας κυρίως σε ανθρώπινους πόρους.
Παράλληλα, σε αυτά τα χρόνια κατάφερε να μειώσει το μέσο όρο νοσηλείας επει-
γόντων περιστατικών (από 8,56 ημέρες το 2013 σε 6,65 ημέρες το 2015) και χρο-
νίων περιστατικών (από 9,91 ημέρες το 2013 σε 4,65 ημέρες το 2015), καθώς και 
το μέσο όρο αναμονής των ασθενών από την ημέρα εισαγωγής τους έως την ημέρα 
του χειρουργείου. Ο μέσος όρος ημερών αναμονής των επειγόντων περιστατικών 
το 2013 ήταν 3,01 ημέρες ενώ το 2015 ήταν 2,60 ημέρες. Ο μέσος όρος αναμονής 
των χρονίων περιστατικών το 2013 ήταν 3,08 ημέρες ενώ το 2015 ήταν 1,92 ημέ-
ρες. Πέραν των παραπάνω, η Κλινική ενθαρρύνει σταθερά την ιατρική έρευνα, με 
ποικίλες δράσεις.

Science Labs Ιατρική ΑΕ
Καινοτόμος εξοπλισμός ή ιατρική υπηρεσία

Ιατρική Υπηρεσία του μη Επεμβατικού  
Προγεννητικού Ελέγχου 

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς’’
Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημοσίου 
Νοσοκομείου

29



Healthcare 
Business 
AWARDs  

2016

Με στόχο την δραστηριοποίηση στη διεθνή αγορά, η εξειδικευμένη κλινική 
Advanced Hair Clinics, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μέσω ενός 
πολύγλωσσου εταιρικού ιστότοπου (http://goo.gl/NRXUtk) που είναι διαθέσιμος 
σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Δανέζικα 
και  Αλβανικά. Επίσης, μια εξειδικευμένη σελίδα δημιουργήθηκε απευθυνόμενη 
σε ασθενείς που προέρχονται από το εξωτερικό και επιθυμούν να συνδυάσουν την 
συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών με μια πλούσια τουριστική εμπειρία την οποία 
επιμελείται η ομάδα της κλινικής Advanced Hair Clinics.  
Η διοικητική ομάδα της κλινικής Advanced Hair Clinics αναλαμβάνει την 
οργάνωση όλων των απαραίτητων δράσεων για την διασφάλιση μιας 
ικανοποιητικής και ασφαλούς διαμονής που συνδυάζει τις άριστες ιατρικές 
υπηρεσίες της κλινικής με μια ευχάριστη τουριστική εμπειρία. 
Σαν αποτέλεσμα, ένα ποσοστό της τάξεως του 32% του συνολικού αριθμού των 
ασθενών της Advanced Hair Clinics το διάστημα 01.01.2014 – 30.04.2016 ήταν 
ξένοι. Την ίδια χρονική περίοδο, ο προερχόμενος από ξένους ασθενείς τζίρος 
άγγιξε το  35% του συνολικού τζίρου.

Με όραμα να αποτελέσει εργαστήριο αναφοράς για την ποιότητα κατά την διενέρ-
γεια ιστολογικών εξετάσεων, η ‘’Ιστοδιερευνητική’’, εφάρμοσε αλλαγές και ανα-
βαθμίσεις που επέφεραν: Ασφάλεια για τον ασθενή μέσω εντοπισμού κρίσιμων μη 
συμμορφώσεων κατά τη διενέργεια της εξέτασης (λάθη σήμανσης [mislabeling] και 
ταυτοποίησης [misidentification]), ελέγχου της ποιότητας  της τεχνικής επεξεργα-
σίας των δειγμάτων, της ορθότητας και πληρότητας των πορισμάτων, της σημαντι-
κής μείωσης του Χρόνου Διεκπεραίωσης των εξετάσεων , της διάρκειας νοσηλείας 
και έναρξης θεραπείας. Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
15189:2012. Στα πλαίσια του Ν. 4025/2011, αρ. 34, επιτρέπεται να διενεργεί εξε-
τάσεις για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας.
Επίσης εισαγωγή στη λιτή διαχείριση (Lean management) με απάλειψη χειρωνακτι-
κών και χειρόγραφων διαδικασιών (Waste) και προσδιορισμό παραγωγικότητας και 
αποδοτικότητας ανά διαδικασία και χρήστη. Τέλος, έχει αναβαθμίσει το εργαστήριο 
της κατά τα διεθνή πρότυπα, έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, και έχει απο-
δώσει στην αγορά Ελληνικό πρωτοποριακό ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας και Υποστήριξης Λειτουργίας Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.

Advanced Hair Clinics
Ανάπτυξη/Υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού

Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικών 
Διαγνωστικών Εργαστηριακών Εξετάσεων 
«Ιστοδιερευνητική»
Ποιότητα Υπηρεσιών
Διασφάλιση ποιότητας στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο – 
Διαπίστευση κατά ISO 15189:2012
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Γενική Κλινική Δωδεκανήσου-Euromedica 
Δωδεκανήσου
Κοινωνία

Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου-Euromedica Δωδεκανήσου Ρόδου, στο  πλαίσιο  
της  κοινωνικής  της  προσφοράς  συνεργάζεται  στενά  με  τον  Δήμο  Ροδίων,  την  
Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου,  τον  Ιατρικό  Σύλλογο  Ρόδου, τα  αθλητικά  και  κοι-
νωνικά  σωματεία  της  περιοχής,  την  Ελληνική  Αστυνομία  και  το  Λιμενικό  Σώμα, 
συμμετέχοντας  ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις  που  χρήζουν ιατρικής υποστήριξης.
Τα έτη 2014, 2015 και 2016 παρείχε πλήθος δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών που 
περιελάμβαναν, μαστογραφίες, παροχές ασθενοφόρων, τσάντες πρώτων βοηθειών 
με αναλώσιμο υλικό, επισκέψεις και δωρεά παιγνιδιών ή εργαστηριακών εξετάσεων 
σε παιδιά  που το είχαν ανάγκη κ.α. Τα  οφέλη που προέκυψαν για  την  Κλινική ήταν  
και  είναι η αναγνώριση  της  από  τον  τοπικό  πληθυσμό, η σημαντική  αύξηση 
της  πληρότητας  και η  καταξίωση της  στην συνείδηση των  κατοίκων της  Ρόδου.
Τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο και  τους  ασθενείς  ήταν  η αντιμετώπιση και η  
επίλυση χρόνιων αιτημάτων  τους  και η πεποίθηση ότι στις  σημερινές  δύσκολες  
οικονομικές  συνθήκες υπάρχουν ιδιωτικοί  φορείς υγείας πρόθυμοι να  συμπαρα-
σταθούν και να προσφέρουν.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ρομποτικό σύστημα ΗΟΗ (Hand Of Hope) ή ‘’Χέρι 
της Ελπίδας’’ εφαρμόζεται στο φυσιοθεραπευτικό κέντρο ‘’Παντελής Ι.Κυριάκης’’ 
και απευθύνεται με σημαντικές προοπτικές ανάταξης της κινητικότητας, σε ασθενείς 
με δυσλειτουργίες ή παραλυτικά φαινόμενα άνω άκρου λόγω εγκεφαλικού.
Το H.O.H. βοηθά τους ασθενείς από εγκεφαλικό να ξανακερδίσουν την λειτουργι-
κότητα του χεριού τους, με σημαντικότερη διαφορά από άλλα συστήματα αποκα-
τάστασης το ότι προσφέρει ενεργητική εκπαίδευση και όχι παθητική για την επανα-
λειτουργία του άνω άκρου.
Το συγκεκριμένο σύστημα δεν κινείται από μόνο του (όπως γίνεται στην παθητική 
εκπαίδευση, αλλά χρησιμοποιεί εξ ολοκλήρου την πρόθεση του ασθενή να κινήσει 
το άνω άκρο του. Το σύστημα θα κινηθεί μόνον αν αντιληφθεί μέσω σημάτων EMG 
ότι ο χρήστης καταβάλει προσπάθεια να κινήσει το χέρι του.
Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής εκπαιδεύεται στο να χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο 
του για να κινητοποιήσει το άνω άκρο. Το σύστημα ακολουθώντας το concept of 
neuroplasticity βοηθά τους ασθενείς στην επανεκπαίδευση της κίνησης.

Φυσιοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης 
«Παντελής Ι. Κυριάκης»
Καινοτόμος εξοπλισμός ή ιατρική υπηρεσία
«Το Χέρι της Ελπίδας»
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Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Γ.Ν.Α. 
«Γεώργιος Γεννηματάς»
Καινοτόμο τμήμα νοσοκομείου 

Η δημιουργία της καινοτόμου αυτής υπηρεσίας ξεκίνησε με το όραμα για την εν-
σωμάτωση  των αρχών της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στο περιβάλλον των 
υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου με τη δημιουργία υπηρεσίας με στόχευση την 
Προαγωγή της Υγείας και την Πρόληψη.
Το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελεί τη μοναδική οργανωμένη υπη-
ρεσία που υπάρχει σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της χώρας η οποία  επικεντρώνεται 
απόλυτα στο σχεδιασμό υλοποίηση και αξιολόγηση εστιασμένων δράσεων πρόλη-
ψης και αγωγής υγείας.
Η λειτουργία του βασίζεται στις αρχές και την επιστημονική βάση που διέπουν την 
οργάνωση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας και τηρεί τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Δικτύου του WHO (Health Promoting Hospitals 
Network)
Παρά τις δυσκολίες η υπηρεσία κατόρθωσε να λειτουργεί αποτελεσματικά και να 
αναγνωρίζεται από τη δομή του φορέα  εμπλέκοντας τους επαγγελματίες υγείας συ-
στηματικά στα προγράμματα της. Το πρόγραμμα προαγωγής υγείας εργαζομένων 
‘’Υγεία για την Υγεία’’ επιλέχθηκε ως πρότυπο πρόγραμμα αγωγής υγείας από το 
Network of Health Promoting Hospitals του WHO και συμπεριλήφθηκε σε διεθνή 
οδηγό πρότυπων προγραμμάτων.

Γενική Κλινική Δωδεκανήσου-Euromedica 
Δωδεκανήσου
Ανάπτυξη/Υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού

Έχοντας ως βάση τη Ρόδο, ένα νησί που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους του-
ριστικούς προορισμούς της χώρας, η Euromedica Δωδεκανήσου, οδηγήθηκε στη 
δημιουργία τμήματος διεθνών ασθενών, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, από την 1/1/2014 έως την 18/5/2016, η εταιρεία προχώ-
ρησε στις παρακάτω ενέργειες: Σύναψε αποκλειστική συνεργασία με πολλά ταξιδι-
ωτικά πρακτορεία καθώς ήταν προτιμώμενος πάροχος υγείας (preferred medical 
provider) των ασφαλειών που χρησιμοποιούσαν οι πελάτες των ταξιδιωτικών πρα-
κτορείων. Επίσης συμμετείχε στα 2 διεθνή συνέδρια του ITIC σε Βενετία και Αθήνα,  
στο 4O διεθνές συνέδριο ταξιδιωτικών ασφαλειών της UNIGLOBAL στην Πράγα 
και στο διεθνές συνέδριο του International Assistance Group (IAG) στην Αθήνα 
με σκοπό νέες επαφές, παρουσίαση της κλινικής και υπογραφή νέων συμφωνιών.
Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω συντονισμένων ενεργειών ήταν η αναγνωρι-
σιμότητα της Euromedica Δωδεκανήσου από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες 
και εταιρίες ιατρικής και ταξιδιωτικής βοήθειας ενώ οι αλλοδαποί ασθενείς αυξήθη-
καν το 2015 σε σχέση με το 2013 κατά 46% (32% αύξηση εσόδου).
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Ananeosi
Δράση για πρόληψη / έγκαιρη διάγνωση

Για τη διάδοση της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ιδιαίτερα 
στις ευπαθείς ομάδες γυναικών,  η ιατρική εταιρεία ANANEOSI, από το 2011 μέχρι 
και σήμερα προσφέρει ανελλιπώς την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, δωρεάν προλη-
πτικό γυναικολογικό έλεγχο σε άνεργες ή φοιτήτριες ενώ από το 2010 μέχρι σήμερα 
λειτουργεί το site www.ananeosi.gr όπου οι γυναίκες μπορούν να ενημερώνονται 
για γυναικολογικά θέματα. 
Επιπλέον από το 2015 η Ananeosi πραγματοποιεί επισκέψεις σε διάφορους Δήμους 
με ένα ειδικά διαμορφωμένο αυτοκινούμενο, με το οποίο οι ιατροί έχουν την ευ-
καιρία να ενημερώσουν τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια για τη σημασία της πρό-
ληψης και του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου, για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα, για τις επεμβάσεις της Κοσμητικής και Επανορθωτικής Γυναικολογίας, 
που δίνουν λύση στα ανατομικά προβλήματα της γεννητικής περιοχής και για πολ-
λά ακόμα που απασχολούν τις σύγχρονες Ελληνίδες. 
Μέχρι σήμερα η Ananeosi έχει προσφέρει δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο σε περισ-
σότερες από 400 γυναίκες, ενώ έχει επισκεφθεί με το αυτοκινούμενο 19 Δήμους.

Η Διοίκηση και η Ερευνητική Επιτροπή του Νοσοκομείου Χανίων, έχει εγκρίνει και 
προχωρεί στην υλοποίηση εφαρμογής πρότασης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που 
αφορά τη δημιουργία ενός θεραπευτικού περιβάλλοντος στο δωμάτιο αποθερα-
πείας ασθενών με βαριά εγκεφαλική βλάβη, της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου. Η πρόταση είναι ο σχεδιασμός και έλεγχος μιας προσαρτώμενης 
εφαρμογής – κατασκευής στα πέριξ της κλίνης του ασθενούς, που θα προσφέρει 
πολυαισθητηριακά ερεθίσματα. Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη 
φορά θα δημιουργηθεί ένα διεπιστημονικό θεραπευτικό περιβαλλοντικό πλαίσιο 
που θα χρησιμοποιεί τεχνολογικά μέσα με στόχο την ενίσχυση της θεραπευτικής 
διαδικασίας μέσω εμπλουτισμένων περιβαλλόντων. Με τη συγκεκριμένη έρευνα, 
θα αντιμετωπιστούν οι προβληματικές νοσοκομειακές συνθήκες και θα προωθηθεί 
η θεραπεία μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα παρέχει την κατάλλη-
λη αισθητηριακή διέγερση, ενώ θα ληφούν υπόψιν τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
στου ασθενή και θα προσμετρηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων 
«Άγιος Γεώργιος» - Transformable 
Intelligent Environments Laboratory, 
Πολυτεχνείο Κρήτης
Καινοτόμος εξοπλισμός ή ιατρική υπηρεσία
Σχεδιασμός Πολυαισθητητριακών Θεραπευτικών 
Περιβάλλοντων: Παρέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο 
Χανίων Κρήτης
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Vidavo AE
Ψηφιακές εφαρμογές για την ολοκληρωμένη  
φροντίδα ασθενών
Vidame:  Εξατομικευμένη υπηρεσία ολοκληρωμένης 
διαχείρισης υγείας – διατροφής και φυσικής δραστηριότητας.

Η εταιρία Vidavo μέσα από την μακρόχρονη πορεία της στον χώρο της έρευνας και 
της αγοράς της ηλεκτρονικής υγείας κατάφερε την τελευταία 15ετία να αναπτύξει 
καινοτόμα μοντέλα παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας (Ιntegrated 
Care).  Προτείνει προς βράβευση την τελευταία της τεχνολογική λύση στον χώρο 
της κινητής υγείας (mhealth), το vidame. Ένα καινοτόμο ελληνικό τεχνολογικό προ-
ϊόν για Έξυπνη ολοκληρωμένη Διαχείριση Φροντίδας που καλύπτει τους τομείς 
Υγεία  – Διατροφή – Άσκηση. Το vidame επιτυγχάνει με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο την πιο άμεση, αποτελεσματική και εξατομικευμένη διαχείριση υγείας (Health 
management)  τόσο χρόνιων ασθενών όσο και πολιτών που επιθυμούν να διαχειρι-
στούν στόχους υγείας με έμφαση την πρόληψη και με γνώμονα να διατηρήσουν τη 
φυσική τους κατάσταση προς την ευεξία. Το vidame αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
διαδραστικό, εξατομικευμένο εργαλείο και παράλληλα συνθέτει μια προηγμένη 
υπηρεσία για την απομακρυσμένη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, τον προγραμ-
ματισμό  δράσεων πρόληψης και την υποστήριξη ενός μοντέλου αυτοδιαχείρισης 
υγείας και ευεξίας. 

Takeda Ελλας Α.Ε.
Ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης του επαγγελματία υγείας
A Fantastic Voyage into the treatment of Multiple Myeloma

Στο πλαίσιο του digital transformation στο οποίο η εταιρεία Takeda Pharmaceutical 
επενδύει σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκίνησε πειραματικά στην εφαρμογή και την 
χρήση μιας καινοτόμου τεχνολογίας όπως της εικονικής πραγματικότητας για τους 
επαγγελματίες υγείας μέσω της βιωματικής αλληλεπιδραστικής εμπειρίας που η τε-
χνολογία αυτή προσφέρει. Στο πρόσφατο 26o Πανελλήνιο Συνέδριο Αιματολογίας, 
όσοι επισκέφτηκαν το εκθεσιακό περίπτερο της Takeda στο Συνέδριο, είχαν τη ευ-
καιρία να βιώσουν μία εμπειρία εικονικής πραγματικότητας (virtual reality). Η συ-
γκεκριμένη εφαρμογή δεν ήταν video, αλλά ένα διαδραστικό ταξίδι στο ανθρώπινο 
σώμα και έτσι ο κάθε χρήστης μπορούσε να μάθει το μηχανισμό δράσης ενός νέου 
φαρμάκου της εταιρίας, για το πολλαπλό μυέλωμα.
Σε ένα ειδικό θάλαμο και φορώντας μια ειδική mobile συσκευή ο κάθε γιατρός είχε 
τη δυνατότητα  να δει μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, πώς δρα το συγκεκριμέ-
νο φάρμακο και να αλληλεπιδράσει μέσω ρεαλιστικής 360 μοιρών τρισδιάστατης 
απεικόνισης. Ο κάθε ιατρός, χρήστης της συσκευής μπορούσε μέσα από αυτή τη 
διαδραστική εμπειρία να ‘’σκοτώσει’’ εικονικά τα επιβλαβή καρκινικά κύτταρα. 
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SenseLAB Research Team, Technical 
University of Crete
Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη 
μονάδων υγείας
Σύζευξη Κινητού Τηλεφώνου με Πρωτότυπο μη Επανδρωμένο 
Ιπτάμενο Όχημα σε Υπηρεσίας Υγείας – ‘’SmartDrone’’

Στη σύγχρονη εποχή οι κινητές συσκευές έχουν τόσο μεγάλη απήχηση, που στις 
αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται το οξύμωρο της αύξησης χρήσης τους από 
τον φτωχό πληθυσμό, ενώ παράλληλα η στάθμη της υγείας τους υποβαθμίζεται. 
Εδώ διαφαίνεται μία μεγάλη ευκαιρία βελτίωσης της ποιότητας της υγείας με την 
εκμετάλλευση της αποδεκτής από το ευρύ κοινό τεχνολογίας. Έτσι, η ερευνητική 
ομάδα SenseLAB του Πολυτεχνείου Κρήτης συνέλαβε τη σύζευξη ενός κινητού τη-
λεφώνου και ενός μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος (drone) που ονομάστηκε 
‘’smartDrone’’ για την υπηρεσία του πολίτη. Ο στόχος της προσπάθειας είναι η 
υλοποίηση ενός εύκολου στη χρήση εργαλείου – υπηρεσίας για την υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων, ασθενών, αλλά και κάθε πολίτη που βρίσκεται σε έκτακτη κα-
τάσταση για υπέρβαση της εκάστοτε κρίσης που αντιμετωπίζει. Το smartDrone είναι 
ουσιαστικά ένα μικρό drone σε μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από μία θήκη κινητού, το 
οποίο μπορεί να ενσωματώσει ένα smart-phone και να πλοηγηθεί κληρονομώντας 
τις δυνατότητες επικοινωνίας του. 

Η ανάγκη δημιουργίας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας θεωρήθηκε από το 1991 
(έκθεση IOM) ως ‘’η καρδιά’’ όλων των συστημάτων υγείας και όλων των επιπέ-
δων περίθαλψης.Η Singularlogic μετά από 15 χρόνια ενασχόλησης στο κλάδο της 
Υγειονομικής περίθαλψης, έχοντας εκτενή συνεργασία με μεγάλους ομίλους Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας, αποτύπωσε την τεχνογνωσία της με την υλοποίηση του 
Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας  (Electronic Health Record  - EHR), χρησιμοποιώντας 
σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία. Ο τελικός στόχος ήταν να εξασφαλιστεί και να 
αναβαθμιστεί η ποιότητα υπηρεσιών υγείας του ασθενή σε μια σύγχρονη κοινωνία. 
Το EHR βρίσκει εφαρμογή σε Νοσοκομειακές Δομές, Νοσηλευτικές Μονάδες, Δια-
γνωστικά Τμήματα, Ιατρούς και ευρύτερα επαγγελματίες υγείας , Ασφαλιστικές εται-
ρείες ή Ασφαλιστικά Ταμεία και στις δομές που καθορίζουν τις πολιτικές υγείας, πα-
ρέχοντας ρόλους και δικαιώματα πρόσβασης στους χρήστες. Μέσα από την χρήση 
του EHR εξασφαλίζεται ταχύτερη & άμεση ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας 
και μάλιστα και στη mobile (smart phone / tablet κτλ.) συσκευή, από οπουδήποτε 
και οποτεδήποτε, καθώς επιτυγχάνεται: κλινική παρακολούθηση και κλινική διαχεί-
ριση ασθενούς, ιατρική και νοσηλευτική τεκμηρίωση, δυνατότητα διαχείρισης και 
εξόρυξης χρήσιμων δεδομένων, έκδοση ιατρικών οδηγιών, ενσωμάτωση διαδικα-
σιών ποιότητας, εργαλεία παρακολούθησης δεικτών ποιότητας κ.ά.

singularlogic
Ψηφιακές εφαρμογές για την ολοκληρωμένη φροντίδα 
ασθενών
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
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Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και 
Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής 
Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία»
Ψηφιακές εφαρμογές για την ολοκληρωμένη  
φροντίδα ασθενών
Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 
Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και 
Εφηβική Ηλικία

Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας 
του 21ου αιώνα. Στην Ελλάδα το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παι-
διών και εφήβων υπερβαίνει πλέον το 30-35%. Η Α’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο 
πλαίσιο του επιστημονικού της έργου, έχει αναλάβει δράση για την καταπολέμηση 
της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας. Πρόκειται για το Πρόγραμμα με τίτλο: 
‘’Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας 
και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία’’ και σύνθημα ‘’Χάνω Βάρος 
– Κερδίζω Ζωή’’ (MIS 370545), ύψους 999.720 ευρώ, το οποίο υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’’ 
(ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και  συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Η Grafimedia, από το 1994, αναπτύσσει και εμπορεύεται συστήματα πληροφορι-
κής στην υγεία, με στόχο την εύκολη εύρεση της σωστής ιατρικής πληροφορίας την 
κατάλληλη στιγμή. Τα τελευταία 15 έτη, ο προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία 
έχει πετύχει τη μείωση της θνητότητας από τον καρκίνο του μαστού σε ποσοστό που 
κυμαίνεται από 30%-40% σε γυναίκες ηλικίας 40-69 ετών. Το πολύ ελπιδοφόρο 
αυτό μήνυμα οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των εκτελούμενων μαστογραφι-
ών, αλλά και στην ταυτόχρονη αύξηση των ψευδώς αρνητικών ή ψευδώς θετικών 
διαγνώσεων. Η συνήθης τακτική σε περιπτώσεις αμφιβολίας για την διάγνωση είναι 
η εκτέλεση συμπληρωματικών εξετάσεων, μερικές εκ των οποίων είναι επεμβα-
τικές. H εταιρεία συνέστησε μία ομάδα ιατρών και μηχανικών πληροφορικής και 
ανέπτυξε ένα σύστημα δεύτερης γνώμης, το οποίο με εύκολο και οικονομικό τρό-
πο, θα επέτρεπε σε δύο μέλη μιας συνεργαζόμενης ομάδας να εξετάσουν τις ίδιες 
μαστογραφίες και να κάνουν δύο διαγνώσεις, χωρίς υποχρεωτικά να βρίσκονται στο 
ίδιο μέρος. Το σύστημα λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη 8 συνεργαζόμενων ιατρών 
από τον Ιανουάριο του 2015. Οι χρήστες είναι πολύ ευχαριστημένοι με την λειτουρ-
γία του συστήματος, υποστηρίζουν ότι έχει αλλάξει ελάχιστα η ροή εργασίας τους, 
αλλά ταυτόχρονα με την δεύτερη διάγνωση έχουν περιορίσει την παραπομπή σε 
επιπλέον εξετάσεις. 

Grafimedia
Ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης του επαγγελματία 
υγείας
Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος δεύτερης, εξ’ 
αποστάσεως, διάγνωσης εικόνων ψηφιακής μαστογραφίας, 
με σκοπό την μείωση των ψευδώς αρνητικών/θετικών 
διαγνώσεων.
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Pfizer Hellas
Ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης του επαγγελματία 
υγείας
“Αλφάβητος Υγείας” (εφαρμογή για υπολογιστή)

Πρόκειται για μια χρήσιμη εφαρμογή με απλές οδηγίες για τον ασθενή και τον Επαγ-
γελματία Υγείας: Ο Επαγγελματίας Υγείας, μέσω της εφαρμογής μπορεί να εντοπίσει 
εύκολα και να τυπώσει, απλές οδηγίες για νόσους και να τις διανείμει στον ασθε-
νή, προσφέροντας added value service. Επίσης μπορεί να αρχειοθετήσει δικό του 
ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να έχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτό. Ο 
ασθενής έχει την ευκαιρία πέρα από τα φάρμακά του, να πάρει μαζί του τυπωμένο 
υλικό με ενημέρωση και οδηγίες για τη νόσο που τον ενδιαφέρει. Η εφαρμογή ήταν 
μια ιδέα του Marketing των Established προιόντων της Pfizer και αναπτύχθηκε σε 
συνεργασία με την Mendor Editions S.A. Το υλικό προέρχεται από την έκδοση 
‘’Ferri’s Netter Patient Advisor, 2nd Edition’’ καθώς και από εκδόσεις φορέων Υγεί-
ας και ιατρικών εταιρειών.Η Αλφάβητος Υγείας είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελί-
δας: www.e-alfavitos.eu/v2

To MedExpress έχει ως βασικό στόχο την πλήρη οργάνωση και αυτοματοποίηση 
ενός σύγχρονου ιατρείου. Το λογισμικό καλύπτει ολοκληρωμένα την ηλεκτρονική 
καταχώρηση ιατρικών συνταγών & παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων, την παρα-
κολούθηση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών, την διαχείριση των ραντεβού του 
ιατρείου, την έκδοση αποδείξεων και την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητι-
κών ιατρικών πράξεων προς τον ΕΟΠΥΥ. 
Για την ανάπτυξη του MedExpress, η ομάδα μηχανικών της εταιρίας, αξιοποίη-
σε σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού: .NET Framework, Visual Studio, 
DevExpress, Microsoft SQL Server, JIRA Project Tracking Software). Οι αναλυτές της 
Sigmasoft συγκέντρωσαν τις υποδείξεις των συνεργαζόμενων ιατρών και πέτυχαν 
την ανάπτυξη ενός λογισμικού απλού, εύχρηστου και απόλυτα προσαρμοσμένου 
στις ανάγκες του σύγχρονου ιατρού, το οποίο παράλληλα συνδέεται με πλήρη δια-
λειτουργικότητα με τα αντίστοιχα εθνικά συστήματα ‘’e-Prescription’’ της ΗΔΙΚΑ και 
‘’eΔΑΠΥ’’ του ΕΟΠΥΥ. Βασικός στόχος: ο ιατρός να εκτελεί απρόσκοπτα τα ιατρικά 
του καθήκοντα, καλύπτοντας παράλληλα τις θεσμικές του υποχρεώσεις και τις ανά-
γκες μηχανογράφησης του ιατρείου του. 

Sigmasoft S.A.
Ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης  
του επαγγελματία υγείας
Medical Management Software: MedExpress
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ΕΟΠΕ - Εταιρεία Ογκολόγων  
Παθολόγων Ελλάδας
Δράση εκπαίδευσης μελών
Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό 
Επιστημονικό Σωματείο, με σκοπό την προώθηση του γνωστικού αντικειμένου της 
Κλινικής Ογκολογίας. Ιδρύθηκε το 1985 και αποτελείται από 270 μέλη, επιστήμο-
νες της Ελλάδας και του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν το ιατρικό δυναμικό 
της χώρας μας στην Παθολογική Ογκολογία. Οι στόχοι της ΕΟΠΕ επικεντρώνονται 
στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των ιατρών σε θέματα Ογκολογίας, με απώτερο 
στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο αλλά και τον καθορισμό 
ενός πλαισίου άσκησης της ογκολογίας με βάση την evidence-based medicine. Η 
συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ιατρών είναι θεμελιώδους σημασίας 
για την ορθή αντιμετώπιση των ασθενών και την προαγωγή της παροχής ποιοτι-
κών υπηρεσιών υγείας στην Ογκολογία. Κάτω από αυτό το πρίσμα και με αυτή τη 
στόχευση, το ΔΣ της ΕΟΠΕ το 2007 εισήγαγε το θεσμό της ‘’Ελληνικής Ακαδημίας 
Ογκολογίας’’ (Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε.). Η ΕΑΚΟ, από τη δημιουργία της, συνιστά θεμελι-
ώδη και ουσιαστικό αρωγό της πανεπιστημιακής και κλινικής/ πρακτικής εκπαίδευ-
σης των νέων ειδικευόμενων ιατρών στην Παθολογική Ογκολογία. Στο πρόγραμμα 
αυτό ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν όλοι οι ειδικευόμενοι και, πρακτικά, αυτό 
έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 90-95%. 

Innovasoft & Ιστοδιερευνητική ΑΕ
Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη 
μονάδων υγείας
BiopsySoft Anatomic Pathology Laboratory Information  
and Tracking System

Το BiopsySoft αποτελεί καινοτόμο, ολοκληρωμένη λύση Πληροφορικού Συστή-
ματος Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής (Anatomic Pathology Laboratory 
Information System [AP-LIS]).  Είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών  ‘’Ιστοδι-
ερευνητική’’ (http://www.biopsy.gr) και INNOVASOFT (http://www.innovasoft.gr). 
Στόχοι ανάπτυξης:1.Διευκόλυνση τυποποίησης (standardization) και βελτιστοποίη-
σης (streamlining)  της ιστολογικής εξέτασης με σκοπό τη διαχείριση της ποιότητας 
(Quality management) και την ασφάλεια για τον ασθενή (Quality Assurance).
2.Υποστήριξη Σταδίων διενέργειας ιστολογικής εξέτασης από αφοσιωμένο και εξει-
δικευμένο πληροφορικό σύστημα. 3.Υποστήριξη Διοίκησης του εργαστηρίου μέσα 
από Συγκέντρωση και Επεξεργασία Κρίσιμων Δεδομένων Λειτουργίας και Επίδοσης.
4.Συμμόρφωση εργαστηρίου με απαιτήσεις τεκμηρίωσης διοικητικών και τεχνικών 
ικανοτήτων, όπως προσδιορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012. 
Ιατρική εργαστηριακή δοκιμασία (ιστολογική εξέταση) που υποστηρίζει το 
BiopsySoft.Με βάση το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης: Τίθεται η πρώτη δι-
άγνωση ή επικυρώνεται κλινική διάγνωση νόσου, εξάγονται συμπεράσματα για την 
συμπεριφορά και πιθανή εξέλιξη της νόσου, επιλέγεται ή τροποποιείται η θεραπεία 
των ασθενών, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και η πορεία της νό-
σου και κατοχυρώνονται ασφαλιστικά δικαιώματα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Rontis Hellas άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί 
απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας και παίρνει πρωτοβουλίες που αφορούν στην 
υγεία και την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και του σεβασμού στις ανθρώπινες αξίες και 
δικαιώματα, στηρίζει το έργο αναγνωρισμένων Κοινωνικών Φορέων, Μη Κυβερ-
νητικών Οργανώσεων και Δημοτικών Κοινωνικών Δομέων ως ελάχιστη κοινωνική 
συνεισφορά, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η γνωστή από το παρελθόν δράση μας επιβε-
βαιώνεται και σήμερα, εν μέσω δύσκολων καιρών για τη χώρα μας και τους συναν-
θρώπους μας, συμβάλλοντας στο κοινωνικό έργο μιας πλειάδας Οργανισμών, με τη 
χορήγηση προϊόντων βρεφικής διατροφής  και καθημερινής υγιεινής σε παιδιά και 
οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Μια ενέργεια που ξεχωρίζουμε είναι η συμμετο-
χή μας στον Τηλεμαραθώνιο ενάντια στη φτώχεια και τον υποσιτισμό των παιδιών 
που διοργάνωσε η Unicef Ελλάδας στις 8 Δεκεμβρίου 2014. Η Rontis Hellas με 
υπερηφάνεια συμμετείχε σε αυτή την πρωτοβουλία, δωρίζοντας στο Κέντρο Προ-
στασίας του Παιδιού ‘’Η Μητέρα’’ 1.500 τεμάχια Rontamil και περίπου 300 τεμάχια 
Novalou. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει επίσης να γίνει στην προσφορά Rontamil και 
Novalou για τις ανάγκες των Σύρων προσφύγων. 

Rontis Hellas
Κοινωνική Ευαισθησία
Κοινωνική προσφορά της Rontis Hellas

Στόχος της υποβληθείσας μελέτης ήταν η ανεύρεση νέων βιοδεικτών για τον 
καρκίνο του παχέος εντέρου και, συγκεκριμένα, η διερεύνηση του ρόλου μιας, 
σχετικά, νέας οικογένειας πρωτεϊνών, που ονομάζονται Πολυκυστίνες, για πρώτη 
φορά διεθνώς στον καρκίνο. Η μελέτη εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Βιολογικής 
Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Γ. Παπαβασιλείου) σε συνεργασία 
με το Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, την Α´ Πανεπιστημιακή Χειρουρ-
γική Κλινική και την Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας του Λαϊκού Νοσοκομείου 
Αθηνών, καθώς και με το Παθολογοανατομικό τμήμα του Τζανείου Νοσκομεί-
ου. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό International 
Journal of Cancer (επίσημο όργανο της Union for International Cancer Control, 
UICC) με τίτλο ‘’Polycystin-1 and polycystin-2 are involved in the acquisition 
of aggressive phenotypes in colorectal cancer’’ (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25123959). 

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική 
Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα
Οι πολυκυστίνες ως νέοι προγνωστικοί δείκτες στον 
καρκίνο του παχέος εντέρου
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Cana Laboratories
Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καινοτόμο σύστημα κατάλυσης 
καρκινικών όγκων Nanoknife

Η Cana Laboratories μέσω της αποκλειστικής συνεργασίας της με την αμερικάνικη 
εταιρεία AngioDynamics, έφερε το 2015, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το καινοτόμο 
σύστημα Nanoknife. Με τη χρήση ηλεκτρικού πεδίου το Nanoknife είναι το μοναδικό 
σύστημα παγκοσμίως, που πραγματοποιεί μη θερμική κατάλυση καρκινικών όγκων. 
Η καινοτομία της συγκεκριμένης μεθόδου έγκειται στο ότι αντιμετωπίζει επεμβατικά 
ογκολογικά περιστατικά που μέχρι πρότινος δεν επιδέχονταν χειρουργικής επέμβα-
σης. Αναλυτικότερα, το σύστημα Nanoknife, βασίζεται στις αρχές της μη-αναστρέψιμης 
ηλεκτροδιάτρησης (IRE). Η μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιάτρηση (IRE) αποτελεί μια και-
νοτόμο μέθοδο κατάλυσης όγκων, η οποία χρησιμοποιεί μη θερμική ηλεκτρική ενέρ-
γεια για να δημιουργήσει αμέτρητους μόνιμους νανοπόρους στη κυτταρική μεμβράνη, 
προκειμένου να καταστρέψει τη κυτταρική ομοιόσταση. Η καταστροφή της κυτταρικής 
ομοιόστασης οδηγεί στο θάνατο των καρκινικών κυττάρων με μηχανισμό, που μιμείται 
την απόπτωση. Τα πλεονεκτήματα του κυτταρικού θανάτου που προκαλείται μέσω της 
IRE περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού και των φαγοκυττάρων, τα 
οποία καθαρίζουν τα υπολείμματα της κατάλυσης οδηγώντας σε γρήγορη ανάρρωση 
και αναγέννηση από κάποια όργανα, καθώς η απόπτωση αναγνωρίζεται από τον οργα-
νισμό ως ένα φυσικό στάδιο του κυτταρικού κύκλου ζωής.   

Η Εταιρεία με παρουσία άνω των 50 ετών στην Ελληνική αγορά καλύπτει όλη την 
ελληνική επικράτεια ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος επώνυμων κατασκευαστών 
επιστημονικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα 
συσκευών καθώς και επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των πελατών της, ήτοι 
Βιομηχανίας, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Νοσοκομείων και Ερευνητικών Κέντρων. Το καινοτόμο προ-
ϊόν (IsoScal) αφορά ένα ενιαίο σύστημα άνετης ανόδου/καθόδου κλιμακοστασίων 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των σκαλοπατιών, για άτομα με ειδικές ανάγκες ή κι-
νητικά προβλήματα. Βασικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι δεν απαιτείται 
λύγισμα γονάτων κατά την άνοδο και κάθοδο. Αποτελείται από ίσο αριθμό τμημα-
τικών ανελκυστήρων όσα και τα σκαλιά του κλιμακοστασίου, συνδεδεμένα μεταξύ 
τους σε ενιαίο σύνολο και τοποθετημένα με δομικά μη-παρεμβατικό τρόπο. Είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλο για στενά κλιμακοστάσια όπου άλλα συστήματα δεν είναι δυ-
νατόν να εγκατασταθούν. Χάρη στις καινοτόμες λειτουργίες του, παραχωρήθηκε 
στις 27/04/16 από το European Patent Office Μονάχου στην Εταιρεία το υπ’ αρ. EU 
2913290 Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.

Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ
Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης
Ανάπτυξη Συστήματος Ανόδου/Καθόδου Κλιμακοστασίων για 
Άτομα με Κινητικές Δυσκολίες
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10: STArT-Up ΣΤΗΝ ΥΓΕIΑ

Industry Disruptors - Game Changers
Start-Up στην υγεία

Οι Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτι-
κών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) διοργάνωσαν κατά τα έτη 2013 και 2014 έναν 
πρωτότυπο διαγωνισμό καινοτομίας στην Υγεία, τον διαγωνισμό ‘’SFEE Innovation 
Project’’, με στόχο την επιβράβευση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας και την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας.  Επιχειρώ-
ντας να συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη πρωτοπόρων ιδεών με στόχο τη δημι-
ουργία νεοφυών επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα εφαρμοσμένης έρευνας και καινο-
τόμων λύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, ο διαγωνισμός στόχευσε: Στην ανάδειξη 
της επιχειρηματικότητας και στην παραγωγή καινοτομίας με βάση τις νέες τεχνολο-
γίες, την εξωστρέφεια, την ελληνική προστιθέμενη αξία, την ανταγωνιστικότητα στις 
διεθνείς αγορές, τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, στην αξιοποίηση 
του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού & στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύ-
ωσης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάμεσα σε ερευνητές, νέους επιχειρηματίες, 
φορείς καινοτομίας, θεσμικούς φορείς, μεγάλες επιχειρήσεις και μέλη της επενδυτι-
κής κοινότητας, στη δημιουργία μελλοντικής υπεραξίας για τον κλάδο, την Ελλάδα 
και τους πολίτες της. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ανάδειξη τουλάχιστον (3) 
επιχειρηματικών σχεδίων σε κάθε κύκλο του που προσεγγίζουν στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό τους στόχους του και επιδεικνύουν τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς 
εφαρμογής τους, για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων στο χώρο της Υγείας.
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Η βραδιά της τελετής συνεχίστηκε, με ποτό στη βεράντα, χαλαρή διάθεση,  
ανταλλαγή απόψεων και συγχαρητήρια στους νικητές.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των βραβείων http://www.healthcareawards.gr  
προκειμένου να δείτε τον πίνακα των νικητών, περισσότερες πληροφορίες  
και φωτογραφίες από την Τελετή Απονομής των Βραβείων.

EIΠΑΝ….

«Η σημερινή βραδιά είναι σημαντική, διότι επιβραβεύει την προσπάθεια, 
προσφέρει στην υγεία, δίνει δύναμη και κουράγιο στον Έλληνα ασθενή να 
συνεχίσει μέσα από αυτές τις προσπάθειες τον αγώνα του για την επιβίωση».

Μιχάλης Βλασταράκος,  
πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

«Χρειαζόμαστε εξωστρεφή και καινοτόμα επιχειρηματικότητα, ιδιαιτέρως 
στην παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, μετά από οκτώ 
συνεχή έτη ύφεσης». 

Νικόλαος Βέττας, 
Καθηγητής Οικονομικών, Οικονομικό  
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ

«Στεκόμαστε κοντά στους συλλόγους ασθενών και σε όλες τις συλλογικό-
τητες του χώρου της υγείας, που έχουν ανάγκη στήριξης και ενδυνάμωσης. 
Αυτό άλλωστε αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας κυβέρνησης, ιδιαιτέ-
ρως υπό τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες».  

Σταμάτης Βαρδαρός  
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ
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«Αυτά τα βραβεία αναγνωρίζουν την πραγματικά καλή δουλειά που έχει 
γίνει από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, αλλά και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους συλλό-
γου ασθενών. Όσο περισσότερο αναγνωρίζουμε την καλή δουλειά και την 
προβάλουμε, τόσο περισσότερο παραγωγικοί μπορούμε να γίνουμε στην 
ιατροφαρμακευτική βιομηχανία».

Ηaseeb Ahmad,  
Πρόεδρος AMCHAM Pharmaceutical Committee:

«Η Πολιτεία δείχνει σταθερή προσήλωση στην υγιή επιχειρηματικότητα 
στον ευαίσθητο χώρο της υγείας και του φαρμάκου. Πρόσφατη πρωτοβου-
λία του Πρωθυπουργού αποτελεί η σύσταση διυπουργικής επιτροπής για 
την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. Το Υπουργείο μας στηρί-
ζει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την ανάπτυξη».

Θεοδώρα Τζάκρη,  
Υφυπουργός Βιομηχανίας

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που κλήθηκα να απονείμω δύο βρα-
βεία, το ένα σε επιχειρηματία και το άλλο σε επιστήμονα υγείας. Αυτό τιμά 
τόσο τους ιδίους, που προσπαθούν παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
σήμερα, όσο και την ίδια τη χώρα μας». 

Πασχάλης Αποστολίδης, πρόεδρος ΣΦΕΕ

«Με εξέπληξε θετικά η ατμόσφαιρα της τελετής απονομής, καθώς είχε 
κρυμμένη αλήθεια, φανερή ευγένεια, αξιοπρέπεια και τιμή».

Μητροπολίτης Μεσογαίας  
και Λαυρεωτικής Νικόλαος

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μέσω των κοινωνικών τους 
δράσεων επιστρέφουν στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που της έχουν δείξει 
οι πολίτες».

Χρήστος Κέλλας, Τομεάρχης Υγείας της ΝΔ
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Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές Χορηγός

Σύμβουλος Επικοινωνίας Χορηγός Οπτικοακουστικών 

Συγχαρητήρια!
• Advanced Hair Clinics

• Aenorasis Intuition in Healthcare

• Ananeosi

• Cana Laboratories

• Grafimedia

• Industry Disruptors - Game Changers

• Innovasoft - Ιστοδιερευνητική ΑΕ

• Janssen Φαρμακευτικη Α.Ε.Β.Ε.

• Novartis Hellas

• Novo Nordisk Ελλάς

• Pfizer Hellas

• Praksis

• Rontis Hellas

• Science Labs Ιατρική ΑΕ

•  SenseLAB Research Team &  
Πολυτεχνείο Κρήτης

• Sigmasoft S.A.

• SingularLogic

• Takeda Ελλάς Α.Ε.

• Vidavo AE

•  «ΑγκαλιαΖΩ»  Όμιλος Εθελοντών  
Κατά του Καρκινου

• Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε.

•  Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικών Διαγνωστικών 
Εργαστηριακών Εξετάσεων ‘’Ιστοδιερευνητική’’

•  ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ - Εταιρεία του ομίλου 
Γιαννακόπουλου

• Γ. Ν. Α. ‘’Γεώργιος Γεννηματάς’’

•  Γενική Κλινική Δωδεκανήσου - Euromedica 
Δωδεκανήσου

•  Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων 
‘Άγιος Γεώργιος’’ - Transformable Intelligent 
Environments Laboratory - Πολυτεχνείο Κρήτης

• Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

• Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

•  Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας

•  ΕΟΠΕ - Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων 
Ελλάδας

•  Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας - Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ

•  Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών

• Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

• Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ

•  Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής & 
Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis

• Κέντρο Ζωής

• Νοσοκομείο Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’

•  Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού ‘’Άλμα Ζωής’’

• Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης

•  Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων 
Καρδιάς - Πνευμόνων  ‘’Η Σκυτάλη’’

•  Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
‘’Προμηθέας’’

•  Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών -  
Φίλων - Ιατρών ‘’Κ.Ε.Φ.Ι.’’ Αθηνών

•  Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης

• Το Χαμόγελο του Παιδιού

•  Υπουργείο Υγείας - Ένωση Εταιρειών 
PriceWaterhouse Coopers - iKnowHow

•  Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών  
με Νεοπλασματική Ασθένεια

•  Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης 
‘’Παντελής Ι. Κυριάκης’’
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