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Ο Δημήτρης Πενταφράγκας δεν

ΣΣε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο και σε εορταστική ατμό-
σφαιρα ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά η τελετή 
απονομής των Healthcare Business Awards 2017, που πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στο Divani Apollon 
Palace & Thalasso στο Καβούρι. Την εφετινή τελετή, από την 
οποία δεν έλειψαν και οι συγκινητικές στιγμές, τίμησαν με τη 
παρουσία τους 400 και πλέον καλεσμένοι μεταξύ των οποίων 
διακεκριμένοι εκπρόσωποι του κλάδου της Υγείας, έγκριτοι 
ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι των συλλόγων ασθενών και κυρί-
ως προσωπικότητες με εξέχουσα κοινωνική προσφορά.
Και φέτος τα Healthcare Business Awards επιβράβευσαν την 
επιχειρηματική αριστεία, τις καινοτόμες δράσεις, τις αναπτυξια-
κές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσε-
ων, φορέων και οργανισμών του κλάδου. 
Σε αυτό το πλαίσιο βραβεύτηκαν Σύλλογοι Ασθενών, ΜΚΟ 
με σημαντική προσφορά στην Υγεία, πανεπιστήμια, δημόσια 
νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, Φαρμακευτικές επιχειρήσεις, 
επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ιατρικές επι-
στημονικές εταιρείες. Δόθηκαν επίσης, βραβεία σε εθνικές/

περιφερειακές πρωτοβουλίες για την υγεία, βραβεία e-health 
αλλά και βραβεία στις επιχειρήσεις εκτός του κλάδου, οι οποί-
ες στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευαισθησίας υλοποιούν 
σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Υγείας. 
Την τελετή απονομής την οποία παρουσίασε η δημοσιογρά-
φος Μαρία Αναστασοπούλου, άνοιξε ο Πρόεδρος της κριτικής 
επιτροπής των βραβείων Καθηγητής του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος 
Βέττας ο οποίος ανέδειξε στον χαιρετισμό του τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο της Υγείας στο σχεδιασμό όλων των σύγχρονων 
κρατών. Ο ίδιος τόνισε ότι η τάση για το ορατό μέλλον είναι 
ότι θα αυξάνεται συνεχώς η δημόσια και η ιδιωτική δαπάνη 
για την υγεία. 
Αυξητική τάση θα έχουν και οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 
στις υπηρεσίες υγείας, με έμφαση στην εξωστρέφεια, ενώ η 
πρόκληση για το δημόσιο σύστημα υγείας -ειδικά στη χώρα 
μας- είναι η απάντηση στο ερώτημα κρατικό σύστημα ή ευ-
ρύτερα δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε να παρέχονται και τα 
κατάλληλα κίνητρα.

Έλλη Σβάρνα
Παραγωγός Healthcare 
Business Awards,  
Health Daily

Μαρία Aναστασοπούλου
Παρουσιάστρια της Βραδιάς

Επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και  
της κοινωνικής προσφοράς στην Υγεία
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Σημαντικές προσωπικότητες στην κριτική επιτροπή

Ο Δημήτρης Πενταφράγκας δεν

ΗΗ κριτική επιτροπή, η οποία αξιολόγησε τις υποψηφιότητες 
των βραβείων, συγκέντρωσε και φέτος σημαντικές προσω-
πικότητες από όλο το φάσμα του τομέα της υγείας, συμπε-
ριλαμβανομένων και εκπροσώπων των συλλόγων ασθενών 
καθώς και διακεκριμένων ακαδημαϊκών ελληνικών και ξέ-
νων πανεπιστημίων. 
Συγκεκριμένα, Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Καθηγητής 
Οικονομικών του ΟΠΑ, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος 
Βέττας και συμμετείχαν ως μέλη, κατά αλφαβητική σειρά, 
οι: Πασχάλης Αποστολίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμα-
κευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Θεόδωρος Αρβα-
νίτης, Professor of e-Health Innovation, Head of Research in 
the Institute of Digital Healthcare, University of Warwick, 

Παύλος Αρναούτης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ια-
τρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), Χρήστος Βα-
ράκης, Διοικητής Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», Αλκιβιάδης Βατόπουλος,
Κοσμήτορας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Γιώρ-
γος Βουγιούκας, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρι-
κών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), Βασίλειος Γρηγορίου,
Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Όθων 
Ηλιόπουλος, Associate Professor of Medicine, Harvard 
Medical School, Director, Cancer Genetics Laboratory and 
Attending Oncologist, Massachusetts General Hospital 
Cancer Center, Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός Γραμματέας της 
Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Γεώργιος Καλαμίτσης, Πρόεδρος 
Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», Πρόε-

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
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Ο Δημήτρης Πενταφράγκας δεν

δρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων 
των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας , Πάνος Καναβός, Associate 
Professor, Department of Social policy, Deputy Director at 
LSE Health, London School of Economics (LSE), Βασίλειος 
Κάτσος, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομη-
χανίας (ΠΕΦ), Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος Συλλόγου 
Ρευματοπαθών Κρήτης, Βασίλης Μπαρδής, Πρόεδρος Συν-
δέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), Αθανάσιος Παπαμίχος, 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγεί-
ας (ΕΛΕΔΥΠΥ), Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος PhRMA 
Innovation Forum, Πρόεδρος AMCHAM Pharmaceutical 
Committee, Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών, Νίκος Πολύζος, Καθηγητής Διοίκησης και Ορ-

γάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δημήτριος Σκουτέλης, 
Πρόεδρος Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ENE), Κυριάκος 
Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Αντι-
πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επισκέπτης Κα-
θηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νίκος Φαλδαμής, Πρόεδρος 
Hellenic Professional Informatics Societies (HePIS) member 
of CEPIS, τ.Πρόεδρος & Διοικητής Ογκολογικού Νοσοκομεί-
ου “Άγιος Σάββας”, Διονύσης Φιλιώτης, Πρόεδρος EPhForT, 
ΕΒΕΑ, Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής και Διευθυντής, Α’ 
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Επικεφαλής, Έδρας 
UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 
Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.
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Κριτική επιτροπή

Πρόεδρος 
Νικός Βέττας

Πασχάλης 
Αποστολίδης

Θεόδωρος 
Αρβανίτης

Παύλος 
Αρναούτης

Χρήστος 
Βαράκης

Αλκιβιάδης 
Βατόπουλος

Γιώργος 
Βουγιούκας

Βασίλειος 
Γρηγορίου

Όθων  
Ηλιόπουλος

Ελευθέριος 
Θηραίος

Γεώργιος 
Καλαμίτσης

Βασικές Ενότητες Βράβευσης
• Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις • Επιχειρήσεις ιατρο-
τεχνολογικού εξοπλισμού • Νοσοκομεία - Ιδιωτικές 
Κλινικές • Σύλλογοι Ασθενών • Ιατρικές Επιστημονι-
κές Εταιρείες • Πανεπιστήμια-Ερευνητικά Κέντρα- Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα • e-Health • MKO στον χώρο 
της Υγείας • Βραβείο Πρωτοβουλίας για την Υγεία από 
επιχειρήσεις/οργανισμούς εκτός κλάδου • Βραβείο 
Εθνικής/Περιφερειακής Πρωτοβουλίας για την υγεία

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά στοιχεία και την τεκ-
μηρίωση που κατέθεσαν οι συμμετέχουσες εταιρείες / 
οργανισμοί και αποφάσισε με γνώμονα παραμέτρους 
όπως:  
•   Στόχος / Στρατηγική / Οργάνωση / Μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε
•   Πόροι (Οικονομικοί και ανθρώπινοι) που επενδύθη-

καν
•   Καινοτομία και πρωτοπορία
•   Μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη που προέκυ-

ψαν για την επιχείρηση / φορέα / οργανισμό
•   Αντίκτυπος και οφέλη για την κοινωνία, την οικονο-

μία, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών 
ή την πρόσβαση τους σε θεραπείες

Απονεμητές
Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές οι: Νίκος Βέττας, 
Καθηγητής Οικονομικών, ΟΠΑ, Γενικός Διευθυντής 
ΙΟΒΕ, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραμματέας 
Υπουργείου Υγείας, Νίκος Μανιός, Βουλευτής Κυ-
κλάδων ΣΥΡΙΖΑ & Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Οικονόμου, Βου-
λευτής Επικρατείας, Τομεάρχης Υγείας Ν.Δ., Γεώργιος 
Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
Βασίλης Γρηγορίου, Διευθυντής και πρόεδρος ΔΣ 
ΕΙΕ, Πασχάλης Αποστολίδης, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Φαίη 
Κοσμοπούλου, Γενική Διευθύντρια ΠΕΦ, Κυριάκος 
Σουλιώτης, Αν. Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Ανα-
πληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Θεό-
δωρος Αρβανίτης, Professor of e-Health Innovation, 
Head of Research in the Institute of Digital Healthcare, 
University of Warwick, Εμμανουήλ Παπασάββας, 
Διοικητής ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία» & ΓΝΠΑ «Π. & Α. 
Κυριακού», Χρήστος Βαράκης, Διοικητής ΓΝΑ «Η 
Ελπίς», Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος Συλλόγου 
Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας”, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των 
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Κριτική επιτροπή

Πάνος  
Καναβός

Βασίλειος  
Κάτσος

Κατερίνα  
Κουτσογιάννη

Βασίλης  
Μπαρδής

Αθανάσιος 
Παπαμίχος

Μάκης 
Παπαταξιάρχης

Γεώργιος 
Πατούλης

Νίκος  
Πολύζος

Δημήτριος 
Σκουτέλης

Κυριάκος 
Σουλιώτης

Νίκος  
Φαλδαμής

Διονύσης 
Φιλιώτης

Γεώργιος 
Χρούσος

Ασθενών, Βασίλης Μπαρδής, Πρόεδρος ΣΕΚ, Γιώρ-
γος Βουγιούκας, Πρόεδρος ΠΑΣΙΔΙΚ, Νίκος Φαλδα-
μής, Πρόεδρος HePIS member of CEPIS. Εκ μέρους 
των χορηγών της διοργάνωσης βραβεία απένειμαν 
οι: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ & 
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ, Αντώ-
νης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
Ευρωκλινικής, Θεόδωρος Καρούζος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος. Ξεχωριστή νότα 
στην Τελετή έδωσε η απονομή των βραβείων στις 
ΜΚΟ που προσφέρουν σημαντικό έργο στην υγεία 
από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Και Φιλαδελ-
φείας Γαβριήλ, Αντιπρόεδρο του φιλανθρωπικού 
οργανισμού ‘’Αποστολή’’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών.

Χορηγοί – Υποστηρικτές 
Μέγας χορηγός των Healthcare Business Awards 
2017 ήταν η φαρμακευτική εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Με 
περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του 
φαρμάκου η εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ έχει να επιδείξει ιδιαίτε-
ρα επιτεύγματα μέσα από το ευρύ φάσμα των δρα-
στηριοτήτων της όπως παραγωγή, εμπορία, εξαγωγή 
και διανομή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Το 
προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται στα 1.100 άτο-
μα. Διαθέτει 4 state-of-art, πλήρως εξειδικευμένα 
εργοστάσια παραγωγής τα οποία έχουν εξαιρετικές 
δυνατότητες παραγωγής. Η εταιρεία καλύπτει όλο 
το φάσμα παραγωγής, ενώ συνεχώς αναβαθμίζει το 
εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο εντός Ελ-
λάδος, όσο και στις χώρες στις οποίες πραγματοποιεί 
εξαγωγές.

Χορηγοί των βραβείων ήταν: 
Affidea. O Όμιλος Υγείας AFFIDEA ανήκει στη 
Waypoint Capital, έναν από τους μεγαλύτερους επεν-
δυτές σε Life Sciences, με τομείς δραστηριότητας την 
ακτινοθεραπεία, τις διαγνωστικές εξετάσεις και την 
ακτινολογία. Είναι ο μεγαλύτερος πάροχος Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, με παρου-
σία σε 18 χώρες και 246 μονάδες υγείας, και μεγάλη 
τεχνογνωσία στη διαχείριση ασφαλισμένων Δημοσίου 
& Ιδιωτικού Τομέα. 
Ευρωκλινική Αθηνών. H Ευρωκλινική Αθηνών ξεκί-
νησε τη λειτουργία της το 1998 προσφέροντας εξαι-
ρετικές υπηρεσίες υγείας με κέντρο τον άνθρωπο. 
Αποτελεί ένα άρτιο διαγνωστικό, χειρουργικό και θε-
ραπευτικό κέντρο, ικανό να ανταπεξέλθει στις προσ-
δοκίες των ασθενών της θέτοντας υψηλότατα στάνταρ 
και αυστηρή πολιτική ποιότητας εφάμιλλη των μεγα-
λύτερων νοσηλευτικών κέντρων του εξωτερικού.
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Κατηγορία Συμμετέχουσα εταιρεία Τίτλος υποψηφιότητας Βραβείο

1. Σύλλογοι Ασθενών

Δράσεις 
υποστήριξης / 
εκπαίδευσης 
μελών

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων Πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών με σπάνιες 
παθήσεις Gold

Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση  
της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας

Πρόγραμμα «Συνηγορία για τη Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα» Silver

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών 
Διαταραχών

Θεραπευτικό πρόγραμμα χορού για την βελτίωση 
της γνωστικής λειτουργίας των ηλικιωμένων και την 
πρόληψη των νευροεκφυλιστικών παθήσεων

Silver

Σύλλογος καρκινοπαθών και φίλων Ν. Αργολίδας 
“Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” Κοινωνική προσφορά και δράση Bronze

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης Εκπαιδευτικό εργαστήριο «Ελάτε να 
συναποφασίσουμε» Bronze

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ Δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης & υποστήριξης 
ογκολογικών ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές Bronze

Δράσεις με στόχο 
την ενημέρωση / 
ευαισθητοποίηση / 
πρόληψη

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων 
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)

Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και πρόληψης 
των ατόμων με διαβήτη, των οικογενειών τους και του 
γενικότερου πληθυσμού

Gold

Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων 
- Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών & Γυναίκες στην 
Ογκολογία (W4O Hellas)

W4Life Silver

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος  
“Θετική Φωνή” “Checkpoint” (www.mycheckpoint.gr) Silver

Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή 
Αναιμία

Δράσεις ενημέρωσης & πρόληψης της Θαλασσαιμίας 
και της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου Bronze

Σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού “ΑΛΜΑ 
ΖΩΗΣ”, Αχαίας 

Πρόγραμμα Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης 
Καρκίνου Μαστού Bronze

Σύλλογος εθελοντών κατά του καρκίνου Ν. 
Καβάλας

Δράσεις Συλλόγου εθελοντών κατά του καρκίνου Ν. 
Καβάλας Bronze

2. Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ

Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία Κοινωνικές Δομές (Κοινωνικό Φαρμακείο & 
Υπνωτήριο Αστέγων) Gold

Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος
Δημιουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 
και εξοπλισμός των Νοσοκομείων και των Κέντρων 
Υγείας.

Silver

ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ Δράσεις Silver

Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και 
Εργασιακής Ιατρικής - Prolepsis

Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 
Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ (www.diatrofi.prolepsis.gr) Bronze

3. Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την υγεία

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ) «προΣfΕΕρουμε» Gold

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός-Τομέας Νοσηλευτικής Πρόγραμμα του Ερυθρού Σταυρού με υπηρεσίες και 
δράσεις υγείας για τους Πρόσφυγες & Μετανάστες Silver

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Παροχή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος για την Υγεία Bronze

4. Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια 

Πολυτεχνείο Κρήτης-Εργαστήριο Συστημάτων 
Υποστήριξης Αποφάσεων

Πραξαγόρας: Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για 
Διοικητές Νοσοκομειακών Οργανισμών Gold

SenseLAB Research, Technical University of Crete
Drones4Refugees: Μη επανδρωμένα ιπτάμενα 
οχήματα και φορετές συσκευές στην υπηρεσία του 
μεταναστευτικού.

Silver

Β’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ «Αττικόν», 
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ και Εργαστήριο Μικροβιολογίας, ΓΝΝΘ «Η 
Σωτηρία»

Η Κινητική της Φετουίνης -Α στον ορό ως 
προγνωστικό Παράγοντα θνητότητας στους βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς με σήψη ανεξάρτητα από την 
αδιπονεκτίνη και άλλους προγνωστικούς δείκτες: 
Προοπτική Μελέτη

Silver
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Ερευνητικό  
Έργο  
σε Πανεπιστήμια

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας- Τμήμα 
Ιατρικής- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων “Empathize with me, Doctor!” Silver

Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μελέτη της επίδρασης εκχυλίσματος τριών 
αρωματικών φυτών (Condothymus capitatis, Origa-
num dictamus και Salvia fruticosa/promifera) στην 
αντιμετωπιση  της ιογενούς λοίμωξης της ανώτερης 
αναπνευστικής οδού και της γρίπης

Bronze

Εργαστήριο Βιοχημείας, Βιοχημικής Ανάλυσης και 
Εξωκυττάριας Παθοβιολογίας, Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο υποδοχέας αυξητικού παράγοντα παρόμοιου 
της ινσουλίνης (IGF-1R) σε συνέργεια με τον 
οιστρογονοϋποδοχέα α (ERα) για την αναστολή της 
επιθετικότητας των καρκινικών κυττάρων του μαστού

Bronze

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Αξιολόγηση του Επιπέδου Συμμετοχής των Συλλογών 
Ασθενών στη Λήψη Αποφάσεων Πολιτικής Υγείας 
στην Ευρώπη – The “Emotion”Study

Bronze

5. Πρωτοβουλία για την Υγεία από επιχειρήσεις / οργανισμούς εκτός του κλάδου

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ανακαίνιση των Παιδιατρικών Νοσοκομείων  
«Η Αγία Σοφία» και «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού» Gold

OTE Όμιλος Εταιριών - Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας

Private Cloud για την αποθήκευση απεικονιστικών 
εξετάσεων για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

Silver

INTERAMERICAN Πρόγραμμα “Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους” Bronze

6. Νοσοκομεία – Ιδιωτικές Κλινικές

Ανάπτυξη

Επενδυτική 
Δραστηριότητα

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επενδύει σταθερά και 
δυναμικά στην πρωτοπορία και στην ανάπτυξη Gold

Cosmetic Derma Medicine Medical Group “Βαδίζουμε με Όραμα” Silver

Συμβολή στην 
απασχόληση

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Επένδυση στο Ανθρώπινο 
Δυναμικό Gold

Cosmetic Derma Medicine Medical Group “Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας” Silver

Υπηρεσίες Ιατρικού 
Τουρισμού

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών πρωτοπόρος στον τομέα 
Ιατρικού Τουρισμού Gold

Advanced Hair Clinics Δράσεις για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού Silver

Ποιότητα Υπηρεσιών

Ποιότητα 
Υπηρεσιών

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ποιότητα υπηρεσιών της Ευρωκλινικής Αθηνών Gold

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υγείας Gold

Ειδική Μονάδα Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού/
Τραπεζα Γάλακτος/ Νεογνολογικό Τμήμα ΓΝΜ 
“Έλενα Βενιζέλου”

Ειδική Μονάδα Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού - 
Τράπεζα Γάλακτος Gold

Νοσοκομείο Θριάσιο
Εφαρμογή Δεικτών Επίδοσης (key performance 
indicators- KPIs) σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
Νοσοκομείου

Gold

Affidea Ευρωιατρική Διασφάλιση  Ποιότητας Υπηρεσιών Bronze

Καινοτομία

Καινοτόμος 
μονάδα ή τμήμα 
νοσοκομείου

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ομάδα Καρδιάς-Διαδερμική εμφύτευση μιτροειδούς Gold

 Καινοτόμος 
μονάδα ή τμήμα 
ιδιωτικής κλινικής

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Η πρώτη Κλινική στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκε  
ως “Patients’ Friendly Hospital” Silver

Καινοτόμος 
εξοπλισμός ή 
ιατρική υπηρεσία

Δερματολογικά Ιατρεία IQ - Intensive Quality Der-
matology Καινοτόμες Υπηρεσίες Silver

Science Labs ΑΕ Clinical Exome Solution (CES): καινοτομία στον τομέα 
της γενωμικής ανάλυσης Bronze

Affidea Ευρωιατρική ALARA: Βελτιστοποίηση των επιπέδων της ακτινικής 
δόσης Bronze

9



Κατηγορία Συμμετέχουσα εταιρεία Τίτλος υποψηφιότητας Βραβείο

Κοινωνική Ευαισθησία

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καρύστου Δράσεις υποστήριξης της υγείας στην τοπική κοινωνία Gold

Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας - Τμήμα 
Πλαστικής Χειρουργικής Γ.Ν.Α.  
“Γ. Γεννηματας”

Η Υγεία του Δέρματος: Πρόγραμμα πρόληψης και 
αγωγής υγείας για τον καρκίνο του δέρματος Silver

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για 
όλους Bronze

Επικοινωνία

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας για την 
προώθηση της επιστημονικής καινοτομίας Gold

Περιβαλλοντική ευαισθησία

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Παροχή υπηρεσιών με σεβασμό στο περιβάλλον Gold

Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Νοσοκομείου

ΓΝ Παπαγεωργίου - Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο: To Εργαστήριο με την 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην Ελλάδα Gold

Β’ Παθολογική Κλινική του  ΠΓΝ Ιωαννίνων Καινοτομίες για την αποτελεσματική διοίκηση κλινικής Silver

ΓΝ Παπαγεωργίου - Νοσηλευτική Υπηρεσία «Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος» αξιοποίησης και 
αποτελεσματικότητας του Νοσηλευτικού προσωπικού Bronze

7. Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Ανάπτυξη

Εξαιρετική 
επιχειρηματική 
επίδοση

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου Εξαιρετική επιχειρηματική επίδοση Gold

Εξωστρέφεια DEMO ABEE Βιομηχανία Φαρμάκων DEMO Exports Champions Gold

Συμβολή στην 
απασχόληση ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.- Εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου Συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Gold

Διαχείριση 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.- Εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου H εφοδιαστική αλυσίδα προσθέτει αξία στο 
φαρμακευτικό προιόν Gold

Κοινωνική Ευαισθησία

DEMO ABEE Βιομηχανία Φαρμάκων Δράσεις ΕΚΕ Gold

Novartis Hellas Όραμα & Ευθύνη για τον Ασθενή Silver

Επικοινωνία

Win Medica SiderAL® Sport: Καμπάνια από... σίδηρο! Silver

Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής

Καινοτομία  
στην υγεία

AbbVie Pharmaceuticals, BÜHLMANN Laboratories 
AG, PCC Hellas Τεστ IBDoc® για την υποστήριξη ασθενών με ΙΦΝΕ Gold

Novartis Hellas Η καινοτομία της θεραπείας με σεκουκινουμάμπη Silver

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε Καινοτόμος πρωτοβουλία προς όφελος των  HIV 
οροθετικών ασθενών Bronze

Εκστρατεία 
ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης 
/ πρόληψης

AbbVie Pharmaceuticals Ενημερωτική εκστρατεία #tisoudineixara Silver

Novo Nordisk Hellas Run to change diabetes® - Τρέχουμε για να 
«αλλάξουμε» το διαβήτη Silver

Takeda Hellas AE Πρόγραμμα “Ιn Their Shoes” Bronze

Πρόγραμμα 
υποστήριξης 
ασθενών

Novartis Hellas Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών “Next 2 Patient” Gold

8. Επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Ανάπτυξη

Επιτυχημένο 
λανσάρισμα 
προϊόντος

Aenorasis APTIMA MRNA TEST: Η επόμενη γενιά στην πρόληψη 
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας Gold
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 Επικοινωνία

Alcon Laboratories Hellas S.A. «Ξανακερδίστε όραση παρόμοια με αυτή που είχατε 
σαν παιδιά!» Gold

Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής

Εκστρατεία 
ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης 
/ πρόληψης

3M Hellas MEPE
Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Οδοντιάτρων με στόχο τη βελτίωση των οδοντιατρικών 
πράξεων και την ποιότητα ζωής των ασθενών

Gold

Καινοτομία στην 
υγεία Helix Squared P.C. Femiself Silver

Πρόγραμμα 
υποστήριξης 
ασθενών

Μαυρογένης Α.Ε Δίκτυο επιστημονικών συνεργατών για τη διαρκή 
υποστήριξη των ασθενών Bronze

9. Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
«Πρόγραμμα ελέγχου γαμετικής μετάλλαξης των 
γονιδίων BRCA 1 & BRCA 2 σε γυναίκες με διάγνωση 
πρωτοπαθούς καρκινώματος ωοθηκών».

Gold

10. e-Health

Ψηφιακές 
εφαρμογές για την 
ενημέρωση και 
ολοκληρωμένη 
φροντίδα ασθενών

Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων 
- Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών & Γυναίκες στην 
Ογκολογία (W4O Hellas)

W4Life Gold

ΓΝ Παπαγεωργίου - Διεύθυνση Πληροφορικής
Πλατφόρμα δημοσίευσης των χρόνων αναμονής του 
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου 
στο διαδίκτυο – GoLive

Silver

Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη 
Κολίτιδα Ελλάδας H έξυπνη εφαρμογή iFNE App Silver

Grafimedia

Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος 
αυτόματης online ενημέρωσης ασθενών για τα 
αποτελέσματα των ιατρικών τους εξετάσεων (Health-
Mail)

Bronze

Noufio Communication Services Take Care “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης 
Φαρμακοθεραπείας” Bronze

Ψηφιακές 
εφαρμογές για 
τη διαχείριση 
/ υποστήριξη 
μονάδων υγείας

ΓΝ Παπαγεωργίου - Διεύθυνση Πληροφορικής SAFEblood: To επόμενο βήμα στην ασφάλεια των 
μεταγγίσεων Gold

ΓΝ Μεσσηνίας  - COSMO-ONE careONE: Συνολική Ηλεκτρονική Διαχείριση 
Αιτημάτων Προμηθειών Silver

OTE Όμιλος Εταιριών - Όμιλος ΙΑΣΩ
Ψηφιοποίηση και Αρχειοθέτηση Ιατρικών Αρχείων 
Ασθενών & Ηλεκτρονική τιμολόγηση για τον Όμιλο 
ΙΑΣΩ

Bronze

Ψηφιακές 
εφαρμογές 
υποστήριξης του 
επαγγελματία 
Υγείας

Δίκτυο Συνεταιρισμένων Φαρμακείων “GREEN 
PHARMACY”

Διαδικτυακή Πλατφόρμα “Ακαδημία GREEN  
PHARMACY” Silver

MnMS Υπηρεσία Digital Health Policy Bronze
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ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Δημήτρης Πενταφράγκας 
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στον Δημήτρη 
Πενταφράγκα, τον Πρόεδρο και ιδρυτή της 
ELPEN, μια από τις σημαντικότερες μορφές της 
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Δημήτρης Πενταφράγκας δεν είναι μόνο ένας κορυφαί-
ος επιχειρηματίας, πρωτοπόρος, οραματιστής και με επαγ-
γελματικό ήθος. Είναι ο άνθρωπος που έχει συνεισφέρει 
εδώ και μισό αιώνα στην προώθηση της φαρμακευτικής 
έρευνας και της καινοτομίας. Είναι ένας εφευρέτης δι-
εθνούς επιπέδου, που χάρη στις καινοτόμες συσκευές 
του έχει βοηθήσει εκατομμύρια ασθενείς με άσθμα και 
πνευμονοπάθεια σε όλο τον κόσμο, με μια πατέντα ευρε-
σιτεχνίας σε πάνω από 100 χώρες. Η εταιρεία του, ήταν 
και συνεχίζει να είναι ένας από τους σημαντικότερους και 
πρωτοπόρους πυλώνες της Ελληνικής φαρμακοβιομη-
χανίας και συνεισφέρει ενεργά στην εθνική αναπτυξιακή 
προσπάθεια. Χάρις στον Δημήτρη Πενταφράγκα, η ελ-
ληνική φαρμακοβιομηχανία μεγάλωσε και ανοίχτηκε στο 
εξωτερικό, φέρνοντας πολύτιμα έσοδα και θέσεις εργασί-
ας, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας.

Νίκανδρος Μπούρας
Το δεύτερο βραβείο, απονεμήθηκε στον καθηγητή 
Νίκανδρο Μπούρα, Ομότιμο Καθηγητής Ψυχιατρικής 
στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροε-
πιστημών του King’s College του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου. Στο πρόσωπο του τιμήθηκαν επίσης, όλοι οι 
τιμά επίσης όλους τους επιφανείς Έλληνες επιστήμονες 
του εξωτερικού, οι οποίοι αποτελούν φάρο ελπίδας και 
σημείο αναφοράς για την Ελλάδα. Ο Νίκανδρος Μπού-
ρας, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα ζει και 
εργάζεται στο Λονδίνο από το 1974. Υπήρξε από τους 
πρωτεργάτες της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και των 
προγραμμάτων αποασυλοποίησης και ανάπτυξης υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας στη κοινότητα στη Βρετανία. Το 
κλινικό, ερευνητικό, διδακτικό και ακαδημαϊκό του έργο 
είναι ευρύτατο. Τα τελευταία χρόνια είναι διευθυντής του 
Maudsley International και επικεφαλής της ερευνητικής 
ομάδας του Daedalus Trust. Συμμετέχοντας όλα αυτά τα 
χρόνια σε διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις, ανέπτυξε 
παράλληλα έντονη κοινωνική και πολιτισμική δράση 
στον Ελληνισμό της Διασποράς. Είναι από τα ιδρυτικά 
μέλη και ο πρώτος Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ελλ ηνικής 
Βιοϊατρικής Ένωσης που συνεχίζει την δράση της για 25 
συνεχή χρόνια.

Δ. Πενταφράγκας, Παραλαμβάνει ο Κ.Ιωαννίδης, Σύμβουλος 
Διοίκησης ELPEN

Ν. Μπούρας
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Κυριάκος Σιδηρόπουλος
Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στον Κυριάκο Σι-
δηρόπουλο, επικεφαλής της Μονάδας Μοτοσικλετι-
στών Ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, έναν Διασώστη 
στο ΕΚΑΒ με εμπειρία 30 ετών. Τιμήθηκε για το έργο του 
και στο πρόσωπο του τιμήθηκαν όλοι οι διασώστες του 
ΕΚΑΒ, που με αυταπάρνηση σώζουν ανθρώπινες ζωές σε 
εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις.

Κ. Σιδηρόπουλος
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Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων 
με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)
Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και πρόληψης 
των ατόμων με διαβήτη, των οικογενειών τους 
και του γενικότερου πληθυσμού

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική 
οργάνωση και α ποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό 
όργανο και σήμερα έχει στη δύναμή της 25 πρωτοβάθμια 
σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι μέλος της Εθνικής Συ-
νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (IDF). Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, 
με στόχο την ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση τόσο 
των ατόμων με διαβήτη και των οικογενειών τους, όσο και 
του γενικότερου πληθυσμού, υλοποιεί μία σειρά από δρά-
σεις σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Οι δράσεις της 
ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ περιλαμβάνουν: το «ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ», το 
περιοδικό «ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ», το πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ», την ιστοσελίδα «www.glikos-planitis.gr», 
τη σελίδα στο Facebook: «Γλυκός Πλανήτης – ΠΟΣΣΑΣ-
ΔΙΑ» και το κανάλι στο You Tube: «POSSASDIA MKO». 

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων 
Παθήσεων
Πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών με σπάνιες 
παθήσεις

Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) 
αποτελεί τον ενιαίο φορέα ασθενών με Σπάνιες Παθή-
σεις. Μέλη της είναι 26 σύλλογοι ασθενών, καθώς και 
πολλοί μεμονωμένοι ασθενείς, για τους οποίους, λόγω 
της ιδιαίτερης σπανιότητας της νόσου τους, δεν υπάρχει 
αντίστοιχος σύλλογος. Το Δεκέμβριο του 2015, η ΠΕΣΠΑ 
παρουσίασε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασθενών με 
Σπάνιες Παθήσεις, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά εκ-
παιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την καλύτερη δυνατή 
πρόσβαση των ασθενών στην ενημέρωση, στις παροχές 
υγείας, στην έγκυρη πληροφόρηση, τη διάγνωση, την πε-
ρίθαλψη και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Εκατοντά-
δες ασθενείς, μέλη οικοεγενειών ασθενών, φροντιστές, 
φοιτητές ιατρικής και επαγγελματίες υγείας, έχουν ωφε-
ληθεί από τις δράσεις της. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥλλΟγΟΙ ΑΣθΕΝωΝ
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Εξειδικευμένες εφαρμογές που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμηθειών των 
Νοσοκομείων, για εξυπηρέτηση τόσο των εσωτερικών αναγκών, όσο και των 
διαδικασιών με τους προμηθευτές.

cosmoONE : Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Προμηθειών  
για τον χώρο της Υγείας

Οι εφαρμογές καλύπτουν με απόλυτα ηλεκτρονικό 
τρόπο τις διαδικασίες «από το αίτημα στην τιμολόγηση» 
ξεκινώντας από την υποβολή αιτήματος προμήθειας 
από τις κλινικές, την δρομολόγηση και συγκέντρωση 
των αιτημάτων στο τμήμα προμηθειών, τη διενέργεια 
διαγωνισμών, την αποστολή παραγγελιών, τη λήψη, 
καταχώρηση και αποθήκευση ηλεκτρονικών τιμολογίων 
εως και την παρακολούθηση και διαχείριση του κόστους 
ανάλωσης.

Όλες οι εφαρμογές παρέχονται μέσω internet που 
συνεπάγεται άμεση υλοποίηση και χρήση και καμία 
ανάγκη σε αγορά συμπληρωματικού εξοπλισμού εκ 
μέρους του Νοσοκομείου. 

Μέσω των εφαρμογών και υπηρεσιών της cosmoONE 
επιτυγχάνονται:

•  ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Περιορίζονται τα κόστη Προμηθειών, 14% κατά 
προσέγγιση, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των 
αγορών.

• ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με την εφαρμογή έρευνας αγορών κάθε αίτημα 
προμήθειας διεκπεραιώνεται σε περίπου 4’ αναβαθμίζοντας 
σημαντικά την καθημερινή εργασία των στελεχών.

• ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απεμπλοκή από άσκοπη διακίνηση επαναλαμβανόμενων 
εγγράφων που δημιουργούν καθυστερήσεις. Αυτόματη 
δημιουργία πίνακα κατακύρωσης και φακέλου διαγωνισμού.

• ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΙΡΑΙΩΣΗΣ
Μειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης διαχειριστικών εργασιών, 
διότι οι εφαρμογές παρέχουν αυτοματοποιημένες 
αναφορές προς τα στελέχη προμηθειών και την Διοίκηση.

• ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Δυνατότητα επιλογής προμηθευτών που συνεργάζονται 
και με άλλα Νοσοκομεία.

•  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μεταφορά στοιχείων και αποτελεσμάτων ανάμεσα στα 

δύο συστήματα με ασφαλή και αυτοματοποιημένο τρόπο. 
Στην πρόσφατη διοργάνωση των Boussias Healthcare
Business Awards 2017 η cosmoONE και το Γενικό
Νοσοκομείο Καλαμάτας απέσπασαν Silver Award στην
κατηγορία “Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/
υποστήριξη μονάδων υγείας για την συνολική διαχείριση
αιτημάτων προμηθειών.

Συνολικά η cosmoONE κατέχει τρία βραβεία στον χώρο
της Υγείας και άλλα 7 σε τομείς δραστηριότητας Β2Β και
ηλεκτρονικών προμηθειών.

Περισσότερα στο www.cosmo-one.gr & www.b2bhealth.gr
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Ελληνική Εταιρεία Νόσου 
Alzheimer και Συγγενών 
Διαταραχών
Θεραπευτικό πρόγραμμα χορού για την 
βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας 
των ηλικιωμένων και την πρόληψη των 
νευροεκφυλιστικών παθήσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Δι-
αταραχών συστάθηκε το 1995 ως σωματείο μη-κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια, στη Μονάδα 
Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Αγία 
Ελένη», της Θεσσαλονίκης, υλοποιείται ένα καινοτόμο 
θεραπευτικό πρόγραμμα χορού, το οποίο εντάχθηκε στο 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα μη φαρμακευτικών παρεμβά-
σεων της Μονάδας από τον Σεπτέμβριο του 2015 και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
ομάδες ατόμων άνω των 60 ετών, οι οποίες καθορίζονται 
με βάση τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής εκτί-
μησης των συμμετεχόντων. Το κάθε μάθημα αποσκοπεί 
στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως: ισορρο-
πία, έλεγχος της στάσης του σώματος, αναγνώριση χορού 
και ρυθμού, με στόχο ο συμμετέχων να θυμάται συνδυ-
ασμούς βημάτων. 

Ελληνική Ένωση για την 
Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης 
Κατά Πλάκας
Πρόγραμμα «Συνηγορία για τη Σκλήρυνση 
κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα» 

Το Σωματείο της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπι-
ση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Δ. Ελλάδας (ΕΕΑΣΚΠ) 
ιδρύθηκε το 1992. Ήταν εταίρος φορέας στο Πρόγραμμα 
«Συνηγορία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Δυτική 
Ελλάδα» που υλοποιήθηκε από το Κοινωφελές Σωματείο 
Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων & ΑμεΑ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ 
και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Είμαστε όλοι Πολίτες». Διαχειριστής Επιχορήγησης του 
Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Σκοπός 
του έργου ήταν η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων σε 
διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με 
σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με 
Σκλήρυνση κατά Πλάκας, , τη διαμεσολάβηση σε φορείς 
και οργανισμούς καθώς και την ευαισθητοποίηση/ενη-
μέρωση της κοινότητας για ζητήματα που αφορούν την 
ασθένεια της ΣκΠ.
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Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος 
“Θετική Φωνή”
“Checkpoint” (www.mycheckpoint.gr)

Το “Checkpoint” είναι το μοναδικό στην Ελλάδα μη κλι-
νικό κέντρο πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής της 
εξέτασης για τους ιούς HIV, HBV και HCV που λειτουργεί 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί μια πρωτο-
βουλία του Συλλόγου «Θετική Φωνή», σε στενή συνερ-
γασία με το AHF Europe, τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος 
«Προμηθέας», το ΚΕΕΛΠΝΟ και τους Δήμους Αθηναίων 
και Θεσσαλονίκης. Σχεδιάστηκε ως ένα σύγχρονο, μη κλι-
νικό και παράλληλα φιλικού περιβάλλοντος κέντρο που 
προσφέρει τη δυνατότητα της ταχείας εξέτασης αντισω-
μάτων με τη χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων μεθόδων. 
Στόχος η μείωση του αριθμού των οροθετικών ατόμων 
που δεν έχουν διαγνωστεί, η πρόληψη ενάντια στο HIV/
AIDS και στα Σ.Μ.Ν, η αύξηση του βαθμού ευαισθητο-
ποίησης για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, η ενημέρω-
ση πρακτικών ασφαλέστερου σεξ καθώς και η ελαχιστο-
ποίηση των επιπτώσεων στερεοτυπικών προσεγγίσεων 
του HIV. Με βάση τα αποτελέσματα, τα «Checkpoints», 
για την περίοδο 2016-2017, κατατάσσονται ανάμεσα στα 
πιο επιτυχημένα και πρωτοποριακά προγράμματα.

Σύλλογος Καρκινοπαθών – 
Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών 
“Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών & Γυναίκες 
στην Ογκολογία (W4O Hellas) 
W4Life

Ο  Σύλλογος Καρκινοπαθών -  Εθελοντών -  Φίλων -  Ια-
τρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών σε συνεργασία με τις Γυναίκες 
στην Ογκολογία (W4O Hellas) δημιούργησαν την «Ελλη-
νική Συμμαχία για τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού» 
με στόχο να βοηθήσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά 
Ελληνίδες ασθενείς. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, 
W4Life (http://www.w4life.gr/),  ο χρήστης έχει στην διάθε-
σή του συγκεντρωμένες και εύκολα προσβάσιμες πληρο-
φορίες. Ο ιστότοπος είναι φιλικός, εύχρηστος και κατανοη-
τός στον επισκέπτη, είναι mobile friendly και συνδεδεμένος 
με google analytics. Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης 
χαρτογραφημένων υπηρεσιών, επικοινωνίας μέσω τηλε-
φώνου ή email και διαδικτυακής πλοήγησης. Η εφαρμογή 
υποστηρίζει υπενθυμίσεις για προγραμματισμένα ιατρικά 
ραντεβού ή θεραπείες. Αποτελέσματα έρευνας που ανα-
κοινώθηκε στο ASCO 2017 δικαιώνει τις προσπάθειές του 
Συλλόγου να χρησιμοποιήσει στο έπακρο την τεχνολογία 
για να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας με τους ασθενείς.
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Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης 
Εκπαιδευτικό εργαστήριο  
«Ελάτε να συναποφασίσουμε» 

Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης πραγματοποίησε ερ-
γαστήρια με τίτλο «Ελάτε να συναποφασίσουμε», όπου 
προσκλήθηκαν να συμμετέχουν έμπειροι ασθενείς-μέλη 
του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, καθώς και μέλη 
συνεργαζόμενων συλλόγων, ρευματολόγοι, νοσηλευ-
τές, ψυχολόγοι, παθολόγοι και ορθοπεδικοί. Στόχος, η 
ανάπτυξη ουσιαστικής επικοινωνίας ασθενούς-ιατρού 
και η από κοινού επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, 
καθώς και η διερεύνησή για το αν υπάρχει δυνατότητα  
η «Συναπόφαση» να γίνει πράξη. Η δράση αυτή αποτε-
λεί καινοτομία, αφού για πρώτη φορά το θέμα της από 
κοινού λήψης απόφασης ασθενών-ιατρών τίθεται σε συ-
ζήτηση γύρω στο ίδιο τραπέζι. Ο σχεδιασμός, του Συλ-
λόγου για τα επόμενα βήματα, όπως προέκυψε και από 
το «Follow up εργαστήριο», είναι η συνέχιση πραγματο-
ποίησης παρόμοιων εργαστηρίων σε όλη την Ελλάδα, 
ώστε περισσότεροι ασθενείς και επαγγελματίες υγείας να 
έρθουν σε επαφή με τη διαδικασία της Συναπόφασης. 

Σύλλογος Καρκινοπαθών και 
Φίλων N. Αργολίδας  
“Η Αλληλεγγύη”
Κοινωνική προσφορά και δράση

Ο σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας «Η 
Αλληλεγγύθη», ιδρύθηκε το 1993. Ο σύλλογος είναι 
πιστοποιημένος από το Υπουργείο Υγείας, συνεργάζεται 
με την Περιφέρεια, τους Δήμους, τα σχολεία, τον ιατρικό 
σύλλογο και τα νοσοκομεία και είναι μέλος της ΔΕΔΙΔΙ-
ΚΑ, της ΕΛΛΟΚ και του ECPC. Οι δράσεις του συλλόγου 
από το 1993 μέχρι και σήμερα είναι συνεχείς.  Στα χρόνια 
λειτουργίας του συλλόγου 100 περίπου κάτοικοι του Ν. 
Αργολίδας διέκοψαν το κάπνισμα μέσα από την ομάδα 
διακοπής καπνίσματος ενώ τρεις από τις χίλιες γυναίκες 
που εξετάστηκαν μέσα από το πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
στην ψηλάφηση – υπέρηχος των μαστών», έμαθαν πως 
νοσούσαν. Ο σύλλογος έχει διανύσει πολύ δρόμο και 
συνεχίζει ενάντια στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες να 
παλεύει για καλύτερες συνθήκες πρόληψης, θεραπείας 
και αποκατάστασης.
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Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων 
από Μεσογειακή Αναιμία
Δράσεις ενημέρωσης & πρόληψης της 
Θαλασσαιμίας και της Δρεπανοκυτταρικής 
Νόσου

Ο ΠΑΣΠΑΜΑ, στην προσπάθεια του για επίκαιρη, σύγ-
χρονη επικοινωνία και ενημέρωση, σχεδιάζει και υλοποιεί 
σημαντικές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης της Θα-
λασσαιμίας και της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου.
Δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα της εθελοντικής 
αιμοδοσίας, συνδιοργανώνει δράσεις με την παρουσία 
μελών του Συλλόγου στα κτίρια των δήμων που πραγ-
ματοποιούνται οι αιμοδοσίες. Σχεδιάζει και διανέμει ενη-
μερωτικό υλικό για την εθελοντική αιμοδοσία αλλά και 
για την πρόληψή της Θαλασσαιμίας. Συμμετέχει με συνε-
ντεύξεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές του 
ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Ιδιαίτερης σημασίας 
η συμμετοχή του Συλλόγου στις εκδηλώσεις των δήμων 
Καλλιθέας, Γαλατσίου, Αμαρουσίου και Μεταμόρφωσης 
στα πλαίσια του κοινωνικού προγράμματος του ομίλου 
ΣΚΑΪ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και με την υποστήριξη της 
ασφαλιστικής εταιρίας GROUPAMA-Ασφαλιστική. 

Άγγιγμα Ζωής 
Δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης & 
υποστήριξης ογκολογικών ασθενών σε 
απομακρυσμένες περιοχές

Το Άγγιγμα Ζωής, μέσω του προγράμματος ενημέρω-
σης, πρόληψης & υποστήριξης ογκολογικών ασθενών σε 
απομακρυσμένες περιοχές, παίρνει τον ρόλο του μεσο-
λαβητή και αναλαμβάνει την επικοινωνία αλλά και την 
υλοποίηση διαδικασιών για λογαριασμό του ασθενούς. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιλεγμένα 
απομακρυσμένα νησιά, καταγραφή των τοπικών ανα-
γκών σε συνεργασία με τους τοπικούς ιατρούς, ενημερω-
τικές ομιλίες και υποστήριξη ασθενών.  Το πρόγραμμά 
υλοποιήθηκε με την χρηματοδότηση & υποστήριξη του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και σχεδιά-
στηκε για να μειώσει τα έξοδα, τις άσκοπες μετακινήσεις 
και να ελαφρύνει το ψυχολογικό βάρος του ασθενούς. 
Πραγματοποιήθηκαν 9 επισκέψεις στα νησιά, δόθηκαν 6 
ενημερωτικές ομιλίες για την σημασία της έγκαιρης πρό-
ληψης, έγιναν 34 δωρεάν μαστογραφίες, 93 δερματολο-
γικοί έλεγχοι και 8 νέες διαγνώσεις.
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Σύλλογος Εθελοντών κατά  
του Καρκίνου Ν. Καβάλας 
Δράσεις Συλλόγου Εθελοντών κατά  
του Καρκίνου Ν. Καβάλας

Ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Ν. Καβάλας 
ιδρύθηκε το 2005. Το 2016 ο Σύλλογος πιστοποιήθη-
κε από το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποίησε σειρά 
δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και την πρόληψη 
κατά του καρκίνου. Η κύρια δράση του Συλλόγου αφο-
ρά στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Καβάλας 
όπου εθελοντές-μέλη βρίσκονται, καθημερινά, κοντά 
στους προσερχόμενους για εξετάσεις και χημειοθεραπείες 
ασθενείς. Στόχος να καλυφθεί κάθε ανάγκη των ασθενών 
από το στάδιο της θεραπείας έως και την πλήρη ενημέ-
ρωση για τα δικαιώματά των τους. Μέσω των δράσεων, ο 
Σύλλογος κατόρθωσε να ενημερώσει τους πολίτες για τη 
νόσο και τα οφέλη της πρόληψης, καθώς και να μειώσει 
τα ταμπού που συνοδεύουν τη νόσο. 

Σύλλογος γυναικών με καρκίνο 
μαστού “Άλμα Ζωής”, N. Αχαΐας 
Πρόγραμμα Πρόληψης και Έγκαιρης 
Διάγνωσης Καρκίνου Μαστού

Το πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εξέ-
τασης του γυναικείου πληθυσμού για τον καρκίνο του 
μαστού έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην απομυθοποίη-
ση και την άρση των προκαταλήψεων για τον καρκίνο και 
να ωθήσει στην κινητοποίηση του ευρύτερου γυναικείου 
κοινού για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει ενημερωτική ομιλία με θέμα την έγκαι-
ρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, κλινική εξέταση 
μαστού από χειρουργό – μαστολόγο και παραπομπή, για 
δωρεάν μαστογραφία ή και υπέρηχο μαστού, στις γυναί-
κες που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας από τον Ιανουάριο του 2016 ως τον 
Ιούνιο του 2017 ο Σύλλογος έχει πραγματοποιήσει 13 
ενημερωτικές εκδηλώσεις. Συνολικά, αυτή την περίοδο 
πραγματοποιήθηκαν κλινικές εξετάσεις σε 408 γυναίκες, 
ενώ παραπέμφθηκαν για δωρεάν μαστογραφία 113 και 
για δωρεάν υπέρηχο 30.
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Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος
Δημιουργία Τμημάτων Επειγόντων 
Περιστατικών και εξοπλισμός των Νοσοκομείων 
και των Κέντρων Υγείας

Το Σωματείο ‘’Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος, έχει 
στόχο την μείωση των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση 
και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών 
και την αναβάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη 
χώρα. Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης, το Σωματείο 
εξοπλίζει με τα απαραίτητα μηχανήματα Τμήματα Επει-
γόντων Περιστατικών, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. 
Από το 2010 μέχρι σήμερα το Σωματείο κατάφερε να 
δημιουργήσει 15 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και 
να εξοπλίσει 3 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας/ Μονάδες 
Αυξημένης Φροντίδας και 10 Παιδιατρικά Τμήματα.  
Από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Μάιο του 2017, 
έχουν επωφεληθεί πάνω από 180.000 παιδιά, από νε-
ογέννητα έως 16 ετών. Στόχος είναι ο εξοπλισμός και 
η αναβάθμιση όλων των Παιδιατρικών Τμημάτων των 
Νοσοκομείων της Ελλάδος και των Κέντρων Υγείας των 
νησιών μας.

Γιατροί του Κόσμου -  
Ελληνική Αντιπροσωπεία 
Κοινωνικές Δομές (Κοινωνικό Φαρμακείο και 
Υπνωτήριο Αστέγων)

Το «Κοινωνικό Φαρμακείο» λειτούργησε το 2016 με 
στόχο τη δωρεάν παροχή φαρμάκων, σε άτομα που δι-
αβιούν κάτω από το όριο τη φτώχειας.Το «Υπνωτήριο 
Αστέγων» λειτούργησε το 2016 με στόχο την παροχή 
ασφαλούς στέγασης-διανυκτέρευσης σε αστέγους στην 
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, καθώς και στήριξη των 
αστέγων στα γεωγραφικά όρια του Δήμου. Η δυναμικό-
τητα της δομής δύναται να εξυπηρετήσει 55 ωφελούμε-
νους ημερησίως και προσφέρει στέγαση σε άνδρες και 
γυναίκες άνω των 18 ετών. Το «Κοινωνικό Φαρμακείο» 
ξεπέρασε τους εκτιμώμενους στόχους με συνολικό αριθ-
μό ωφελουμένων για το 2016 τα 14.316 άτομα. Και οι 
δύο δράσεις είχαν και συνεχίζουν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο για την κοινωνία, δεδομένης της άμεσης και 
αποτελεσματικής υποστήριξης των ευάλωτων και κοινω-
νικά αποκλεισμένων ομάδων του πληθυσμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣφΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥγΕΙΑ ΑΠΟ ΜΚΟ
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Ινστιτούτο Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής & Εργασιακής 
Ιατρικής - Prolepsis
Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 
Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
(www.diatrofi.prolepsis.gr)

Το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιήθηκε, για έκτη συνε-
χή χρονιά, το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 
Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ (www.diatrofi.prolepsis.gr) από το 
Ινστιτούτο Prolepsis, έναν επιστημονικό μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό που δραστηριοποιείται από το 1990 στον χώρο 
της δημόσιας υγείας. Το Πρόγραμμα υλοποιείται, με Μέγα 
Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε δημόσια σχολεία 
κοινωνικοοικονομικά ευάλωτων περιοχών της χώρας. Τη 
σχολική χρονιά 2016-2017, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
σε 184 σχολεία με 14.115 μαθητές. Το πρόγραμμα πα-
ράλληλα με την καθημερινή σίτιση των μαθητών προωθεί 
έμπρακτα την υγιεινή διατροφή, ενώ συμβάλλει στην έμ-
μεση οικονομική ενίσχυση χιλιάδων οικογενειών. Επίσης, 
συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της οικονομίας και 
στην ευρύτερη στήριξη κοινωνικών ομάδων με τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας στον επισιτιστικό κλάδο και στους 
τομείς των υπηρεσιών.

Καρκινάκι 
Δράσεις ενημέρωσης για τον Καρκίνο  
στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καρκινάκι δημι-
ουργήθηκε από γονείς παιδιών με καρκίνο, με στόχο να 
καλύψει το τεράστιο κενό ενημέρωσης του κοινού για 
τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και να 
υποστηρίξει έμπρακτα τις οικογένειες που βρίσκονται 
αντιμέτωπες με την ασθένεια. Το Καρκινάκι, δημιούρ-
γησε και λειτουργεί την ιστοσελίδα HYPERLINK “http://
www.karkinaki.gr” www.karkinaki.gr, με κεντρικό σύν-
θημα «Μιλάμε για τον παιδικό καρκίνο», ενώ σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβα-
σης Νοσημάτων CLEO του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
σχεδίασε και πραγματοποιεί τη διαρκή καμπάνια ενη-
μέρωσης για την υγιεινή των χεριών ως μέσο καταπο-
λέμησης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με τίτλο 
«Μικρόβια Μακριά με Χέρια Καθαρά».
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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός-
Τομέας Νοσηλευτικής
Πρόγραμμα του Ερυθρού Σταυρού με 
υπηρεσίες και δράσεις υγείας για τους 
Πρόσφυγες & Μετανάστες

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από το Μάρτιο του 2016 
έως και το Δεκέμβριο του 2017, σε συνεργασία με τη 
Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυ-
θράς Ημισελήνου, με τον Ισπανικό ΕΣ στην Αττική, τον 
Φινλανδικό ΕΣ/Γερμανικό ΕΣ και τον Αυστριακό ΕΣ στο 
Βορρά, υλοποιεί ένα πολυσχιδές πρόγραμμα με υπηρε-
σίες και δράσεις υγείας για τους πρόσφυγες & μετανάστες 
που διαμένουν σε συγκεκριμένα Κέντρα Φιλοξενίας στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος, το οποίο 
σχεδιάστηκε με γνώμονα την κάλυψη βασικών υπηρεσιών 
υγείας, είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση των προσφύγων & 
μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας,στην πληροφόρηση για 
θέματα υγείας αλλά και να ενδυναμωθούν οι πρόσφυγες/
μετανάστες ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την προ-
άσπιση της υγείας τους και της κοινότητας στην οποία ζουν. 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 
«προΣfΕΕρουμε»

Με επίκεντρο τον άνθρωπο ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος, προχώρησε σε στρατηγική συνέρ-
γεια με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και ένωσαν τις δυνά-
μεις τους σ’ ένα κοινό όραμα, που συμβάλλει στην αντι-
μετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην άμβλυνση 
των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ευάλω-
τες κοινωνικά ομάδες. Η κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfΕ-
Ερουμε» έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να καλύψει ανάγκες 
σε φαρμακευτικά σκευάσματα και υγειονομικό υλικό σε 
παιδιά, αλλά και άλλες ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες, που 
φιλοξενούνται σε Δομές και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, 
υπό την αιγίδα του, εκπονούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια 
πρώτων βοηθειών και εθελοντισμού. Tο «προΣfΕΕρουμε» 
επισκέφθηκε 7 πόλεις και κάλυψε ανάγκες 9 δομών. Ωφε-
λημένοι από την πρωτοβουλία ήταν 185 παιδιά και 630 
ασθενείς, καλύφθηκαν  30 εκπαιδευτικές ώρες καιχορη-
γήθηκαν πάνω από 55.000 συσκευασίες. Αγοράστηκαν 8 
φαρμακεία πρώτων βοηθειών και καλύφθηκαν ανάγκες 
των παιδιών σε σχολικά είδη κ.α. Στην πρωτοβουλία αυτή 
συμμετέχουν εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ, ο ΣΕΙΒ και η Apivita.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕθΝΙΚΗ / ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡωΤΟΒΟΥλΙΑ γΙΑ ΤΗΝ ΥγΕΙΑ
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Διοίκηση 7ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Κρήτης
Παροχή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος για την Υγεία

Με στόχο την ισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
των κατοίκων της υπαίθρου, ο σχεδιασμός της 7ης ΥΠΕ 
επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση και επέκταση του Ολο-
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας Κρήτης 
στις μονάδες ΠΦΥ. Μέσω της ηλεκτρονικής παραγγελίας 
εξετάσεων, ο πολίτης έχει δυνατότητα διενέργειας εργα-
στηριακού ελέγχου Δωρεάν, χωρίς την ανάγκη μετακίνη-
σής του, σε όλο το εύρος εργαστηριακών εξετάσεων που 
εκτελούνται στο νοσοκομείο αναφοράς. Με αυτόν τον 
τρόπο, επιτεύχθηκε μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών, 
μείωση της out-of-pocket δαπάνης των πολιτών αλλά και 
μείωση της ανάγκης προσέλευσης στο νοσοκομείο για τη 
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Η υλοποίηση του 
έργου βασίστηκε στη συνεργασία των υπηρεσιών της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ, των Γραφείων Κίνησης και 
Εργαστηρίων των νοσοκομείων αναφοράς και των στελε-
χών των μονάδων ΠΦΥ.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡγΟ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Πολυτεχνείο Κρήτης-Εργαστήριο 
Συστημάτων Υποστήριξης 
Αποφάσεων
Πραξαγόρας: Σύστημα Υποστήριξης 
Αποφάσεων για Διοικητές Νοσοκομειακών 
Οργανισμών

Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων, "Πραξαγόρας", 
αποτελεί την πρώτη προσέγγιση διεθνώς που έχει τη δυ-
νατότητα σε πραγματικό χρόνο να συλλέγει στοιχεία από 
το νοσοκομειακό οργανισμό, να προσομοιώνει τον οργανι-
σμό και να εφαρμόζει εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας 
λαμβάνοντας υπόψη πλήθος κριτηρίων. Ο "Πραξαγόρας" 
συνεισφέρει στη συλλογή στοιχείων, στην βέλτιστη δια-
χείρισης των πόρων και των διαδικασιών, καθώς και στην 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Η ανάπτυξη του συ-
γκεκριμένου συστήματος πραγματοποιήθηκε δωρεάν από 
το Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, με βασικότερο στόχο τη συμβολή 
του Ιδρύματος, μέσω της έρευνας, στην αντιμετώπιση προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. 

24



ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡγΟ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Β’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, 
ΠΓΝ «Αττικόν», Εργαστήριο  
Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ & Εργαστήριο  
Μικροβιολογίας, ΓΝΝΘ  
«Η Σωτηρία» 
Η Κινητική της Φετουίνης -Α στον ορό ως 
προγνωστικός παράγοντας Θνητότητας στους 
βαρέως πάσχοντες Ασθενείς με Σήψη  
Δείκτες: Προοπτική Μελέτη

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η κινητική της φε-
τουίνης-Α σε συνάρτηση με την αδιπονεκτίνη και άλλους 
καθιερωμένους προγνωστικούς παράγοντες σε σηπτικούς 
ασθενείς και υγιείς μάρτυρες, καθώς και τη σχέση της με τη 
βαρύτητα και την έκβαση της σήψης. Τα ευρήματα της με-
λέτης συμβάλλουν στην πρώιμη διάγνωση, πρόγνωση και 
θεραπευτική αντιμετώπιση της σήψης, αναδεικνύοντας την 
φετουίνη-Α σε πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό παράγοντα 
για τη στοχευμένη αντιμετώπιση της.

SenseLAB Research, Technical 
University of Crete
Drones4Refugees: Μη επανδρωμένα ιπτάμενα 
οχήματα και φορετές συσκευές στην υπηρεσία 
του μεταναστευτικού

Με την προσφυγική κρίση να  αποτελεί παγκόσμιο πρό-
βλημα που επιβαρύνει σημαντικά τόσο τους μετακινούμε-
νους πληθυσμούς, όσο και τα εθνικά συστήματα υγείας 
των χωρών φιλοξενίας, η ερευνητική ομάδα SenseLAB του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, με επικεφαλής τον Επ. Καθηγητή 
Παναγιώτη Παρτσινέβελο, παρουσιάζει την πλατφόρμα 
Drones4Refugees, ένα έργο για την ανάπτυξη υπηρεσιών 
έρευνας, διάσωσης και παρακολούθησης περιβάλλοντος 
και υγείας των μετακινούμενων πληθυσμών που φιλοξε-
νούνται σε σχετικές δομές, με τη βοήθεια μη επανδρωμένων 
οχημάτων και φορετών συσκευών (UAVs, drones). Στόχοι 
του έργου είναι η αποτελεσματικότερη έρευνα και διάσω-
ση σε θαλάσσιες περιοχές, η δυναμική παρακολούθηση 
της ποιότητας περιβάλλοντος στις δομές φιλοξενίας, η προ-
σωποποιημένη υγειονομική παρακολούθηση ευαίσθητων 
πληθυσμών και η αυτοματοποιημένη και ταχεία μεταφορά 
ιατρικού εξοπλισμού. 
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Εργαστήριο Υγιεινής και 
Επιδημιολογίας- Τμήμα Ιατρικής- 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
“Empathize with me, Doctor!”

Στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων σχεδιάστηκε ένα βιωματικό πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης στην ενσυναίσθηση με τίτλο “Empathize 
with me, Doctor!” το οποίο περιλαμβάνει θεωρία, προ-
σωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στόχος του 
ερευνητικού προγράμματος ήταν η εκπαίδευση των φοιτη-
τών ιατρικής στην ενσυναίσθηση, μια δεξιότητα απαραίτη-
τη στη σχέση ιατρού - ασθενή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα συμπεριλαμβάνει μια σειρά από βιωματικές ασκήσεις 
όπως τα παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις ενεργητικής ακρόα-
σης, ομάδες συνάντησης, κ.α. Εκπαιδευτές και υπεύθυνοι 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων ήταν οι υποψήφιοι 
Διδάκτορες του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, 
ενώ μέλη του Εργαστηρίου ανέλαβαν τη στατιστική ανάλυ-
ση των δεδομένων και την αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας του.

Κλινική Κοινωνικής και 
Οικογενειακής Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μελέτη της επίδρασης εκχυλίσματος τριών 
αρωματικών φυτών (Condothymus capitatis, 
Origanum dictamnus και Salvia fruticosa/
promifera) στην αντιμετωπιση της ιογενούς 
λοίμωξης της ανώτερης αναπνευστικής οδού  
και της γρίπης

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και η κλινική δοκιμή 
ενός συμπληρώματος διατροφής αποτελούμενου από εκ-
χύλισμα τριών αρωματικών φυτών της Κρήτης. Η κλινική 
δοκιμή, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Olvos Science, 
υπέδειξε ότι το εκχύλισμα αρωματικών φυτών έχει θετική 
επίδραση στην ίαση των συμπτωμάτων περιπτώσεων λοί-
μωξης της άνω αναπνευστικής οδού. Για την προετοιμασία 
και τη διεξαγωγή της εργάστηκε ομάδα καθηγητών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ερευνητών της Κλινικής Κοινωνι-
κής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρή-
της και γενικών ιατρών του ΚΥ Χάρακα. Τα αποτελέσμα-
τα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Journal of 
Ethnopharmacology.
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Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Αξιολόγηση του Επιπέδου Συμμετοχής των 
Συλλόγων Ασθενών στη Λήψη Αποφάσεων 
Πολιτικής Υγείας στην Ευρώπη –  
The “Emotion” Study

«The Emotion» Study πραγματοποιήθηκε από 20μελή 
ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  με 
στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου των συλλόγων ασθε-
νών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τρόπο θεσμικά κατοχυρω-
μένο. Είναι η πρώτη απόπειρα αξιολόγησης -με ποσοτι-
κές μεθόδους- του επιπέδου συμμετοχής των συλλόγων 
ασθενών, από όλες τις χώρες της ΕΕ, στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων πολιτικής υγείας, αλλά και της επί-
πτωσης αυτής της συμμετοχής στα συστήματα υγείας. Η 
έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, το 
οποίο μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Έχουν 
ήδη δημοσιευθεί 2 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιο-
δικά, ενώ είναι υπό δημοσίευση η πρώτη σχετική εργασία 
με δεδομένα από όλες τις χώρες της ΕΕ.

Εργαστήριο Βιοχημείας, Βιοχημικής 
Ανάλυσης και Εξωκυττάριας 
Παθοβιολογίας, Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ο υποδοχέας αυξητικού παράγοντα παρόμοιου 
της ινσουλίνης (IGF-1R) σε συνέργεια με τον 
οιστρογονοϋποδοχέα-α (ERα) για την αναστολή  
της επιθετικότητας των καρκινικών κυττάρων  
του μαστού

Η ερευνητική εργασία που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο 
Βιοχημείας, Βιοχημικής Ανάλυσης και Εξωκυττάριας Παθο-
βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, είχε ως σκοπό να 
διαλευκάνει το ρόλο του υποδοχέα αυξητικού παράγοντα 
παρόμοιου της ινσουλίνης (IGF-IR) στον ορμονοεξαρτώμενο 
καρκίνο του μαστού.  Με την παρούσα ερευνητική μελέτη 
διατυπώθηκε η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου υποδοχέα 
στην αναστολή της επιθετικότητας των καρκινικών κυττάρων 
και στη ρύθμιση της έκφρασης πολλών μορίων του εξωκυτ-
τάριου χώρου, όπως μεταλλοπρωτεΐνάσες του εξωκυττάριου 
χώρου και συνδεκάνες. 
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OTE  Όμιλος Εταιριών - Εθνικό 
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 
Private Cloud για την αποθήκευση 
απεικονιστικών εξετάσεων για το Εθνικό 
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

Με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των νοσο-
κομείων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την 
ενίσχυση της ερευνητικής κοινότητας, ο Όμιλος ΟΤΕ υλο-
ποίησε νέο Data Center για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 
Τεχνολογίας. Οι απεικονιστικές εξετάσεις αποθηκεύονται 
πλέον μόνιμα και σε υποδομές cloud, εξασφαλίζοντας 
άμεση online πρόσβαση από το πιστοποιημένο ιατρικό 
προσωπικό. Το έργο ολοκληρώθηκε με συγχρηματοδό-
τηση του ΕΣΠΑ και η υλοποίησή του έγινε με τέτοιο τρό-
πο, ώστε να είναι εύκολα αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο. 
Στο πλαίσιο του έργου, ο Όμιλος ΟΤΕ ανέλαβε την προ-
μήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού, αποθηκευτικού 
και δικτυακού εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών 
«Υπολογιστικού Νέφους». Παράλληλα, παρείχε όλες τις 
απαραίτητες υπηρεσίες για την διαμόρφωση του χώρου 
(DC), υπηρεσίες εγκατάστασης/παραμετροποίησης κα-
θώς και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη (για 5 έτη).

ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Ανακαίνιση των Παιδιατρικών Νοσοκομείων 
«Η Αγία Σοφία» και «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού»

Ο ΟΠΑΠ θέτοντας ως προτεραιότητα την βελτίωση των 
συνθηκών ζωής των παιδιών, ανέλαβε τη δέσμευση να 
ανακαινίσει τα δυο μεγαλύτερα Παιδιατρικά Νοσοκομεία 
στην Ελλάδα, το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
και το ΠΓΝ Παίδων «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού». Ήδη το 
σημαντικό έργο της ανακαίνισης βρίσκεται σε εξέλιξη, 
ώστε με την ολοκλήρωσή του, τα δύο εξειδικευμένα Νο-
σοκομεία να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε συνθήκες 
κορυφαίου επιπέδου. Βασικοί στόχοι του προγράμματος 
είναι η λειτουργική και τεχνική αναβάθμιση όλων των 
νοσηλευτικών τμημάτων και εξωτερικών ιατρείων που 
έχουν ανάγκη καθώς και η αναβάθμιση του θεραπευτι-
κού περιβάλλοντος του μικρού ασθενούς. Τα σημαντικά 
αποτελέσματα του προγράμματος ανακαίνισης είναι πλέ-
ον ορατά και έχουν συμβάλλει στη βελτίωση της εταιρι-
κής φήμης του ΟΠΑΠ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡωΤΟΒΟΥλΙΑ γΙΑ ΤΗΝ ΥγΕΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ / 
ΟΡγΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚλΑδΟΥ
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Interamerican
Πρόγραμμα “Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους”

Στο πλαίσιο της φροντίδας της Υγείας ευπαθών ομάδων 
και με κεντρική ιδέα ”Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους”, 
η Interamerican αναπτύσσει από το 2014 ένα πρόγραμμα 
εξατομικευμένης παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας απόρων και κοινωνικά ευπαθών ατόμων μέσω της ιδι-
όκτητης κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC. Στα εξωτερικά 
ιατρεία αντιμετωπίστηκαν 175 περιπτώσεις υπό απεξάρτη-
ση ατόμων, προερχομένων από θεραπευτικά προγράμμα-
τα του ΚΕΘΕΑ και 102 ατόμων που παρέπεμψαν οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα. Οι φορείς αυτοί είναι κοινωνικοί εταίροι της 
Interamerican, στο ευρύτερο επίπεδο της ανάπτυξης ουσια-
στικών ενεργειών κοινωνικής υπευθυνότητας. Το πρόγραμ-
μα συνεχίζεται και το 2017 με ακόμη μεγαλύτερη οικονο-
μική συνεισφορά της Interamerican ώστε να ωφεληθούν 
ακόμη περισσότεροι συνάνθρωποί μας.

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επενδύει σταθερά 
και δυναμικά στην πρωτοπορία και στην 
ανάπτυξη

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επενδύει σταθερά και δυνα-
μικά σε ιατρική τεχνολογία αιχμής καθώς και σε υπερσύγ-
χρονες υποδομές. Με συνεχείς και στοχευμένες επενδύ-
σεις, μέσα από στρατηγικές Ιατρικού Τουρισμού, θέτει ως 
στόχο την προσέλκυση ξένων ασθενών στην Ελλάδα. Τα 
τελευταία χρόνια με 8 υπερσύγχρονες κλινικές στην Ελλά-
δα και 4 διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία, υλοποιεί στο 
ακέραιο το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Τα 
τελευταία 2 χρόνια, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και υπο-
δομές έχουν ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι 
επενδύσεις της τελευταίας επταετίας ξεπερνούν τα 40 εκα-
τομμύρια ευρώ. Η διατήρηση και ενδυνάμωση του επεν-
δυτικού πλάνου αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης 
για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ο οποίος με συνέπεια και 
προγραμματισμό, επενδύει διαρκώς στην πρωτοπορία και 
στην καινοτομία κάνοντας πράξη το motto: «Πάντα ένα 
βήμα μπροστά».

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΙδΙωΤΙΚΕΣ ΚλΙΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ • Επενδυτική Δραστηριότητα

29



Cosmetic Derma Medicine 
Medical Group
“Βαδίζουμε με Όραμα” 

Στόχος του ιατρικού ομίλου Cosmetic Derma Medicine 
Medical Group είναι να αποτελέσει πρότυπη κλινική με 
αυστηρά κριτήρια ποιότητας, εξυπηρέτησης και αισθητι-
κής. Τα κριτήρια αυτά δεν προϋποθέτουν μόνο τη συνεχή 
αναβάθμιση του τεχνολογικού και ιατρικού εξοπλισμού, 
αλλά και τη διεύρυνση του δικτύου των κλινικών με γνώ-
μονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση ασθενών. Το διάστημα 
01.01.2016- 31.05.2017 επενδύθηκαν πάνω από 1 εκ. 
€  για την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων και των 
εποπτικών και τεχνολογικών μέσων στις εγκαταστάσεις σε 
ολόκληρο το δίκτυο των έξι κλινικών. Η σταθερά ανοδι-
κή πορεία του ομίλου ήταν αφορμή για την επέκταση σε 
νέες αγορές. Παρά την βαθιά ύφεση, ο ιατρικός όμιλος 
Cosmetic Derma Medicine Medical Group επιμένει στην 
επέκταση των δραστηριοτήτων του, συστήνοντας τις υψη-
λού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες του σε νέα περιβάλλο-
ντα και αγορές.

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Επένδυση στο 
Ανθρώπινο Δυναμικό 

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος Ιατρι-
κού Αθηνών, εξακολουθεί να δημιουργεί νέες θέσεις ερ-
γασίας και να είναι συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις του 
προς τους εργαζόμενους. Η συμβολή του Ομίλου στον 
τομέα της απασχόλησης είναι άκρως σημαντική, αφού 
απασχολούνται σε αυτόν συνολικά 2.759 εργαζόμενοι. Ο 
Όμιλος βρίσκεται στην τέταρτη θέση των εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, με κριτήριο τον αριθμό 
των θέσεων εργασίας που προσφέρουν. Η διοίκηση δίνει 
τη δυνατότητα, συνεχούς βελτίωσης των γνώσεων σε 
όλους τους εργαζόμενους της, μέσω χρηματοδοτούμενης 
συστηματικής εκπαίδευσης και προσφέρει ένα ευρύ πρό-
γραμμα κοινωνικών παροχών που περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων, δωρεάν νοσηλεία για όλους τους εργαζομένους 
στις κλινικές του Ομίλου και οικονομική ή άλλης μορφής 
βοήθεια για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

• Συμβολή στην απασχόληση
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Cosmetic Derma Medicine 
Medical Group
Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας 

Ο ιατρικός όμιλος Cosmetic Derma Medicine Medical 
Group γνωρίζοντας ότι το έμψυχο δυναμικό είναι το πιο 
πολύτιμο κεφάλαιο ενός οργανισμού, στηρίζει τους ερ-
γαζομένους συμβάλλοντας με εντυπωσιακούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, στην απασχόληση. Αναγνωρίζοντας το σημα-
ντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι, αποφά-
σισε να επενδύσει σε νέους με σπουδές και διάθεση για 
εργασία χωρίς πρότερη σχετική προϋπηρεσία. Παράλλη-
λα, χρηματοδοτούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
των εργαζομένων, ενώ τον ιατρικό όμιλο εκπροσωπούν 
σε εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, 
στελέχη του ομίλου με στόχο την εκπαίδευσή τους και 
παράλληλα την επαγγελματική τους δικτύωση. Σήμε-
ρα απασχολούνται στον ιατρικό όμιλο Cosmetic Derma 
Medicine Medical Group 120 άτομα με την πλειοψηφία 
των εργαζομένων (52,07%) να διαθέτει μικρή ή καθόλου 
προϋπηρεσία.

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών πρωτοπόρος στον 
τομέα Ιατρικού Τουρισμού

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εδώ και 33 χρόνια καινο-
τομεί και πρωτοπορεί συνεχώς. Είναι πρωτοπόρος και 
στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού, αφού περιθάλπει 
ετησίως περισσότερους από 40.000 διεθνείς ασθενείς 
από περισσότερες από 53 χώρες. Τα τελευταία χρόνια, 
ο κύκλος εργασιών που προέρχεται από ξένους ασθενείς 
κυμαίνεται από 10 έως 20% ετησίως. Επιπροσθέτως, και 
ειδικά για τον Απόδημο Ελληνισμό, ο Όμιλος προσφέρει 
την Κάρτα Υγείας «Υγεία στην Πατρίδα», οι κάτοχοι της 
οποίας απολαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγεί-
ας με προνομιακούς όρους στις υπερσύγχρονες Κλινικές 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η υιοθέτηση των προτύπων 
διαχείρισης ποιότητας, οι έμπειροι επαγγελματίες υγείας, 
η τεχνολογία αιχμής, ο άψογος ξενοδοχειακός εξοπλι-
σμός μαζί με τη διακεκριμένη λειτουργία του τμήματος 
διεθνών ασθενών καθιστούν τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών 
«ένα βήμα μπροστά» στον ιατρικό τουρισμό.

• Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού
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Advanced Hair Clinics 
Δράσεις για την προώθηση του ιατρικού 
τουρισμού 

Η εξειδικευμένη κλινική Advanced Hair Clinics, έχει στό-
χο να διακριθεί ως η πρώτη κλινική μεταμόσχευσης μαλ-
λιών στην Ελλάδα. Δρώντας στοχευμένα δραστηριοποιή-
θηκε σε διεθνές επίπεδο παρέχοντας αξιόπιστες, υψηλής 
ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, εφαρμοσμένες με απόλυτο 
επαγγελματισμό σε άκρως ανταγωνιστικό κόστος. Η δι-
οικητική ομάδα της κλινικής αναλαμβάνει την οργάνω-
ση όλων των απαραίτητων δράσεων για τη διασφάλιση 
μιας ικανοποιητικής και ασφαλούς διαμονής που συν-
δυάζει τις άριστες ιατρικές υπηρεσίες της κλινικής με μια 
ευχάριστη τουριστική εμπειρία. Σύμφωνα με στοιχεία της 
κλινικής, το 45% του συνολικού αριθμού των ασθενών 
της Advanced Hair Clinics ήταν ξένοι. Σημαντική είναι η 
αναφορά στην οικονομική διάσταση του διεθνούς προ-
σανατολισμού της Advanced Hair Clinics, καθώς ο προ-
ερχόμενος από ξένους ασθενείς τζίρος άγγιξε το  40% 
του συνολικού τζίρου.

Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ
Ποιότητα υπηρεσιών της Ευρωκλινικής 
Αθηνών 

Η Ευρωκλινική είναι ένα σύγχρονο διαγνωστικό και θε-
ραπευτικό κέντρο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την 
ασυναγώνιστη ποιοτικά φροντίδα υγείας που παρέχει. 
Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με ISO 9001:2008:Quality 
Management, EN15224:2012:Quality in Healthcare, 
ISO 22000:2012:Food Safety και “Patients’ Friendly 
Hospitals”:2015:Ιδιωτικό Πρωτόκολλο, TUV 
AUSTRIAHELLAS ΕΠΕ. Η ποιότητα αποτελεί στρατηγική 
προτεραιότητα στην Ευρωκλινική. Ιδιαίτερη σημασία, με-
ταξύ πολλών παραμέτρων ποιότητας, έχει η προάσπιση 
των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Πέρα από 
τις αυστηρές διαδικασίες για την παράδοση αποτελεσμά-
των, πραγματοποιούνται έλεγχοι για την επιβεβαίωση της 
ασφάλειας των Συστημάτων, ενώ εκπαιδεύονται  στελέ-
χη και προσωπικό για την ασφάλεια των πληροφοριών. 
Η Κλινική είναι σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 
27000, ενώ έχει ξεκινήσει ενέργειες για την εφαρμογή 
της νέας Νομοθεσίας για την προστασία των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων (GDPR).

• Ποιότητα Υπηρεσιών
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Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
Παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υγείας 

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παρέχει, τόσο στην πρωτο-
βάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, διαρκώς 
καλύτερες και πληρέστερες υπηρεσίες υγείας. Η σημαντι-
κότερη προτεραιότητα του Ομίλου είναι η τεκμηριωμένη 
ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των ασθενών και των συ-
νοδών τους, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο υγειονομικό 
περιβάλλον. Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του 
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του 
Διεθνούς Συστήματος ISO 9001:2015. Το ΣΔΠ του Ομί-
λου περιλαμβάνει: Διεργασίες Κλινικής Διαχείρισης & δο-
μής, ομιλικές διεργασίες,  διεθνή Ιατρικά & νοσηλευτικά 
Πρωτόκολλα, ασφάλεια στη Διαχείριση των Πληροφορι-
ών, ανάπτυξη Καλών Πρακτικών, συστήματα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων, σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Απο-
βλήτων, μέτρηση Ποιοτικών και Νοσοκομειακών Δεικτών, 
εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Για τη διασφάλιση της Υγιεινής 
και Ποιότητας των τροφίμων, ο Όμιλος εγκατέστησε το πι-
στοποιημένο κατά ISO 22000:2005, Σύστημα Διαχείρισης 
Επισιτιστικών Υπηρεσιών, με υψηλούς επιμέρους στόχους 
διασφάλισης και ελέγχου.

Ειδική Μονάδα Προαγωγής 
Μητρικού Θηλασμού/Τραπεζα 
Γάλακτος/ Νεογνολογικό Τμήμα 
ΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου
Ειδική Μονάδα Προαγωγής Μητρικού 
Θηλασμού - Τράπεζα Γάλακτος

Η Τράπεζα Γάλακτος του Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου 
λειτουργεί από το 1947 και εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκο-
μείου αλλά και άλλων μαιευτηρίων. Κατά τη χρονική 
περίοδο της πιστοποίησης (2010 – 2017) σημειώθηκε 
θεαματική αύξηση στις ποσότητες του γάλακτος που 
έχουν συγκεντρωθεί, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε η 
λειτουργία της και ενισχύθηκαν οι υποδομές της. Πρω-
τοπόρος, είναι και η διασύνδεση της Ειδικής Μονάδας 
Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού με το πρώτο Δημοτικό 
Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου, ενώ εξαι-
ρετικά σπουδαία είναι η λειτουργία της Ειδικής Μονάδας 
Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού, ως εξωτερικό ιατρείο 
υποστήριξης λεχωίδων. 
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Νοσοκομείο Θριάσιο 
Εμπειρία από την Εφαρμογή Δεικτών Επίδοσης 
(key performance indicators- KPIs) σε Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου

Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αποτελούν τη 
1η γραμμή των συστημάτων υγείας στη περίθαλψη των 
ασθενών σε καταστάσεις επείγουσες και ενδεχόμενα απει-
λητικές για τη ζωή τους. Για την παρακολούθηση της λει-
τουργίας του ΤΕΠ στο Θριάσιο έχουν εισαχθεί στη κλινική 
πρακτική οι βασικοί δείκτες επιδόσεων (key performance 
indicators –KPIs) που βασίζονται σε πρότυπα προερχόμενα 
από evidence based βιβλιογραφία και κατηγοριοποιούνται 
με κριτήριο τη δομή, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα-εκ-
βάσεις. Επιχειρήθηκε μέτρηση ΚΡΙς για τα έτη 2015 / 2016. 
Έμφαση δόθηκε στη ζήτηση επειγουσών υπηρεσιών, οπότε 
μετρήθηκαν οι προσερχόμενοι ασθενείς στη Γενική Εφημε-
ρία, οι διακομισθέντες με ΕΚΑΒ  ενώ ως υποδείκτες μετρή-
θηκαν η επισκεψιμότητα στο ΤΕΠ ανά μήνα, ανά τομέα, ανά 
κλινικό τμήμα και η ωριαία προσέλευση των ασθενών. Για 
τις διαδικασίες μετρήθηκαν: Η διάρκεια παραμονής στο ΤΕΠ, 
οι χρόνοι από την άφιξη στο ΤΕΠ του ασθενή μέχρι την ηλε-
κτρονική καταγραφή του εισιτηρίου και μέχρι την αποχώρη-
ση από το ΤΕΠ  και ταξινομήθηκαν οι χρόνοι διαχείρισης των 
εισαγωγών σε συγκεκριμμένα χρονικά διαστήματα. 

Affidea Ευρωϊατρική 
Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών 

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ 
διασφαλίζουν και αποδεικνύουν την ποιότητα λειτουρ-
γίας τους και παροχής υπηρεσιών υγείας εφαρμόζοντας 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012 για κλινικές δοκιμές 
από τον κρατικό Φορέα Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπί-
στευσης) και ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 από τον διεθνή Φο-
ρέα Πιστοποίησης DNV, που είναι διαπιστευμένος από τον 
Φορέα Διαπίστευσης UKAS. Τα Εργαστήρια της Affidea 
ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ διαθέτουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-
τητας το οποίο είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
των Διαγνωστικών Εργαστηρίων, τις ικανότητες και τη μόρ-
φωση του Προσωπικού. Η φιλοσοφία του βασίζεται στον 
επαρκή προγραμματισμό και Έλεγχο της Ποιότητας, την 
πρόληψη και την εξάλειψη των προβλημάτων ποιότητας, 
την εκπαίδευση του Προσωπικού και τη συνεχή βελτίωση.
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Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Ομάδα Καρδιάς-Διαδερμική εμφύτευση 
μιτροειδούς

Στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η 
πρώτη εμφύτευση μιτροειδούς βαλβίδας σε ασθενή με 
ανεπάρκεια μιτροειδούς με πολλές συννοσηρότητες. 
Η καινοτομία αφορά δύο ενότητες: Την πρώτη επιτυχή 
διαδερμική εμφύτευση μιτροειδούς βαλβίδας από τους 
θεράποντες ιατρούς και τον συντονισμό της Ομάδας Καρ-
διάς σε ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό 
επίπεδο. Έτσι δίνεται μια ακόμα δυνατότητα στο δημόσιο 
τομέα να αντιμετωπισθούν επιτυχώς ασθενείς με ανε-
πάρκεια μιτροειδούς που πληρούν ορισμένα κριτήρια. 
Η επέμβαση έγινε στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Α’ 
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής σε συνεργασία 
με την Α’ Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΙΓΝΑ. Πρέπει 
επίσης, να αναφερθεί ότι στο ΓΝΑ Ιππποκράτειο υπάρχει 
μακρά παράδοση στην καινοτομία τόσο στη διάγνωση 
όσο και στην αντιμετώπιση των νόσων της μιτροειδούς 
βαλβίδας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ • Καινοτόμος μονάδα ή τμήμα νοσοκομείου

Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ
Η Πρώτη Κλινική στην Ευρώπη που 
Πιστοποιήθηκε ως “Patients’ Friendly Hospital”

Με στόχο οι ασθενείς και συνοδοί τους που επισκέπτονται 
τη Κλινική να αισθανθούν  άνεση, ασφάλεια, οικειότητα 
και φροντίδα, η Ευρωκλινική Αθηνών έγινε η πρώτη κλινι-
κή και στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκε ως “Φιλική προς 
τους Ασθενείς Κλινική” (“Patients’ Friendly Hospitals”) 
από τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης, TUV 
AUSTRIA HELLAS. Η ανάγκη για αυτονομία, ζεστή ατμό-
σφαιρα, φιλικά πρόσωπα, άνεση, ασφάλεια, ανθρώπινο 
ενδιαφέρον, σωστή καθοδήγηση και ουσιαστική υπο-
στήριξη σε κάθε ιατρική πράξη είναι στην καθημερινή 
πρακτική της κλινικής και εφαρμόζεται σε κάθε ασθενή 
ξεχωριστά και εξατομικευμένα. Η καινοτομία έγκειται στο 
γεγονός ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης 
και ασφάλειας μέσα από οργανωτικές διευθετήσεις, εκ-
παίδευση του προσωπικού, εκπαίδευση–ενημέρωση των 
συνοδών και κυρίως του ίδιου του ασθενή.

• Καινοτόμος μονάδα ή τμήμα ιδιωτικής κλινικής
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Δερματολογικά Ιατρεία IQ – 
Intensive Quality Dermatology
Καινοτόμες Υπηρεσίες

Τα Δερματολογικά Κέντρα IQ - Intensive Quality 
Dermatology παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σχετικές με τη 
Θεραπευτική, την Κοσμητική και την Επεμβατική δερμα-
τολογία. Η εταιρεία την περίοδο 2016-2017 ολοκλήρωσε 
την υλοποίηση ενός πενταετούς πρωτοποριακού στρα-
τηγικού επενδυτικού προγράμματος καινοτομίας συνολι-
κού ύψους 2 εκ. Ευρώ. Στο διάστημα αυτό δημιούργησε 
50 νέες θέσεις εργασίας ιατρικού, νοσηλευτικού και δι-
οικητικού προσωπικού, έλαβε πιστοποίηση για τη συμ-
μόρφωσή της με τις προδιαγραφές του ISO 9001:2008 
[TUV Austria Hellas] και λειτουργεί έκτοτε βάσει των συ-
γκεκριμένων προτύπων. Εισήγαγε το Ψηφιακό Βιβλιάριο 
Δερματολογικής Υγείας με την καταχωρημένη ονομασία 
IQ/e-skin.health η οποία δίνει στον ασθενή πρόσβαση 
στον ατομικό του Ιατρικό Φάκελο Δερματολογικής Υγείας, 
όποτε και όπου το επιθυμεί. 

• Καινοτόμος εξοπλισμός ή ιατρική υπηρεσία

Affidea Ευρωιατρική
ALARA: Βελτιστοποίηση των επιπέδων  
της ακτινικής δόσης

Εφαρμόζοντας την αρχή της ALARA (“As Low As 
Reasonably Achievable”), η Affidea ανέπτυξε μια συ-
στηματική προσέγγιση στη διαχείριση της ακτινικής δό-
σης κατά τη διεξαγωγή Αξονικής Τομογραφίας, μέσα 
από την εκστρατεία βελτιστοποίησης της δόσης (Dose 
Excellence).Η Affidea εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολι-
τική για τη διαχείριση της ακτινοβολίας και χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά μέσα για τον συνεχή έλεγχο των επι-
πέδων της δόσης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω 
του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού στη ρύθμιση της 
ισορροπίας ανάμεσα στη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας 
και τη βέλτιστη ποιότητα απεικόνισης καθώς και στο σύγ-
χρονο ιατρικό εξοπλισμό. Έχει εγκατασταθεί το λογισμικό 
DoseWatch™ το οποίο βοηθά να παρακολουθείται, να 
καταγράφεται και να προσαρμόζεται το επίπεδο της δόσης 
ακτινοβολίας που δέχονται οι εξεταζόμενοί κατά τη διάρ-
κεια αξονικής τομογραφίας.
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Science Labs ΑΕ
Clinical Exome Solution (CES): νέα καινοτομία 
στον τομέα της γενωμικής ανάλυσης 

Το Πρότυπο Κέντρο Εργαστηριακής Διαγνωστικής Προ-
σέγγισης SCIENCE LABS είναι μια ανώνυμη ιατρική 
εταιρεία, η οποία παρέχει στον ιατρό και τον ασθενή 
αξιόπιστες πληροφορίες για τη βέλτιστη διαχείριση προ-
βλημάτων υγείας. H SCIENCE LABS προχωρά σε μια 
καινοτομία στον τομέα της γενομικής ανάλυσης με την 
εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του Clinical 
Exome Solution (CES). Η γενομική ανάλυση CES αφορά 
την αλληλούχηση DNA επόμενης γενιάς περισσότερων 
από 4.500 προσεκτικά επιλεγμένων γονιδίων του ανθρώ-
πινου γονιδιώματος, τα οποία σχετίζονται με κληρονομι-
κές νόσους. Για την υλοποίηση του καινοτόμου και πρω-
τοπόρου αυτού έργου, επενδύθηκαν οικονομικοί πόροι 
ύψους 250.000 €.

Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας 
Καρύστου
Δράσεις υποστήριξης της υγείας στην τοπική 
κοινωνία 

Το Νοσοκομείο Καρύστου με στόχο την επικέντρωση των 
υπηρεσιών του στον άνθρωπο, υλοποιεί τα τελευταία δύο 
χρόνια μια σειρά δράσεων στήριξης της υγείας στην τοπική 
κοινωνία. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιεί σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα επισκέψεις ειδικευμένων ιατρών σε όλα 
τα απομακρυσμένα χωριά, οργανώνει μαθήματα πρώτων 
βοηθειών, δίνει με μορφή δωρεάς υγειονομικό υλικό και 
ξενοδοχειακό εξοπλισμό στο Γηροκομείο της πόλης, έχει 
αναλάβει το κόστος ανακατασκευής εξοπλισμού όλων των 
περιφερειακών ιατρείων της περιοχής. Το Γενικό Νοσοκο-
μείο Κέντρο Υγείας Καρύστου, σε μια περίοδο οικονομι-
κού εξορθολογισμού, έχει επιτύχει βελτίωση σε οικονομι-
κούς, λειτουργικούς και ποιοτικούς δείκτες και χαίρει της 
εκτίμησης, της αποδοχής και της αναγνώρισης όχι μόνο 
των κάτοικων της Νότιας Ευβοίας, αλλά και των όμορων 
δήμων και νομών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
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Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής 
Υγείας - Τμήμα Πλαστικής 
Χειρουργικής Γ.Ν.Α.
“Γ. Γεννηματάς”
Η Υγεία του Δέρματος: Πρόγραμμα πρόληψης 
και αγωγής υγείας για τον καρκίνο του δέρματος

Το πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τον καρκί-
νο του δέρματος υλοποιείται εδώ και 9 έτη από το Γραφείο 
Πρόληψης και Αγωγής Υγείας και το Κέντρο Αναφοράς 
Μελανώματος της Πλαστικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Α. 
«Γ. Γεννηματάς». Το 2016 την ομάδα δράσης αποτελού-
σαν συνολικά 14 ιατροί, και 9 νοσηλευτές και το 2017 
10 ιατροί και 6 νοσηλευτές. Ενδεικτικά, κατά το διάστημα 
1/1/16 έως 31/5/17, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν για 
τα μέτρα προστασίας από τον καρκίνο του δέρματος 698 
συμμετέχοντες, εξετάστηκαν προληπτικά συνολικά 560 
συμμετέχοντες  ενώ ανευρέθηκαν συνολικά 77 άτομα με 
δυσπλαστικούς σπίλους σώματος.

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικής 
ιατρικής για όλους 

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, εδώ 33 χρόνια, έχει εντάξει 
στους κύριους πυλώνες του στρατηγικού του σχεδιασμού 
την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 
υλοποιεί με συνέπεια, ένα πολυδιάστατο Πρόγραμμα 
Κοινωνικής Ευθύνης, μέσα από το οποίο προσφέρει ολο-
κληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες, προς όφελος των ασθε-
νών και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Παράλληλα, 
στόχος του Ομίλου είναι να αναδείξει στο ευρύ κοινό 
αλλά και τους συμμέτοχούς του την αξία της πρόληψης 
και της έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης, στην οποία 
πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Σε αυτή την 
κατεύθυνση, το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης του 
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, 
δωρεάν ή προνομιακές τιμές εξετάσεων για όλους με 
αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας. 
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Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας για 
την προώθηση της επιστημονικής καινοτομίας 

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών με το σύνθημα «πάντα ένα 
βήμα μπροστά», καινοτομεί διαρκώς. H επιτυχημένη επι-
κοινωνιακή στρατηγική, μέσω στοχευμένου πλάνου επι-
κοινωνίας, σχετικά με την επιστήμη και την καινοτομία για 
την τρέχουσα περίοδο, είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί 
αύξηση των επισκέψεων στα facebook pages του Ομίλου 
και να αυξηθούν οι προβολές στο Υoutube. Συνολικά και 
στο εξεταζόμενο διάστημα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
προβλήθηκε μέσω 4.807 δημοσιευμάτων, τα οποία απέ-
φεραν περισσότερες από 60.500.000 θεάσεις. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Παροχή υπηρεσιών με σεβασμό  
στο περιβάλλον

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εφαρμόζει Σύστημα Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, αναγνω-
ρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
περιβάλλον και τον άνθρωπο. Το Σύστημα αυτό έχει ως 
κύριο στόχο την εξασφάλιση υψηλής περιβαλλοντικής 
επίδοσης της εταιρείας, τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση 
και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
προκαλούνται από τη δραστηριότητά της. Παράλληλα, 
αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Ο 
Όμιλος προωθώντας την εκπαίδευση των εργαζομένων 
για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων ενδεικτικά για 
το 2016 πέτυχε: την ανακύκλωση πάνω από το 50% των 
αστικών της αποβλήτων, τη μείωση των μολυσματικών 
αποβλήτων ανά ασθενή, τη διατήρηση ενός περιβάλ-
λοντα χώρου απόλυτα καθαρού και ασφαλή. Ο Όμιλος 
στοχεύει με τη διαρκή παρακολούθηση απόδοσης των 
λεβήτων και λοιπών ενεργοβόρων εγκαταστάσεων να 
μειώσει και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
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ΓΝ Παπαγεωργίου 
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο
To Εργαστήριο με την μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα στην Ελλάδα

Το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 
διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανήματα που αποτελούν εγ-
γύηση πρωτοποριακής τεχνολογίας. Ενδεικτικά το σύστη-
μα Philips Ingenia 3.0T αποτελεί την τελευταία λέξη στην 
τεχνολογία του μαγνητικού συντονισμού, ενώ ο Αξονικός 
Τομογράφος της  Philips iCT 256 τομών είναι εξοπλισμέ-
νος με το πλέον σύγχρονο λογισμικό σύστημα. Η αποτελε-
σματική αξιοποίηση του σύγχρονου εξοπλισμού, η υψηλή 
κατάρτιση του προσωπικού και κυρίως η αφοσίωση στον 
πάσχοντα συνάνθρωπο, έχουν οδηγήσει το ακτινοδια-
γνωστικό εργαστήριο να είναι πρώτο ανάμεσα στα άλλα 
εργαστήρια της Ελλάδας. Ο αριθμός των ασθενών που 
εξυπηρετούνται και οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται 
καθημερινά ξεπερνάει σε αριθμό τη λειτουργία όλων των 
υπόλοιπων Εργαστηρίων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Β’ Παθολογική Κλινική  
του ΠΓΝ Ιωαννίνων 
Καινοτομίες για την αποτελεσματική διοίκηση 
κλινικής 

Η Β’ Παθολογική Κλινική του ΠΓΝ Ιωαννίνων με σκο-
πό να προσφέρει υψηλού επιπέδου νοσηλεία στους 
ασθενείς υιοθέτησε ένα σύστημα διοίκησης ολικής ποι-
ότητας. Κύριο βάρος σε αυτή την προσπάθεια δόθηκε 
στις διαδικασίες τεσσάρων βασικών λειτουργιών: του 
προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και 
του ελέγχου, τις οποίες και ενσωμάτωσε στο σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2008. Οι καινοτομίες 
αφορούν: τη συμμετοχή του συνόλου των εργαζομέ-
νων στις διεργασίες της κλινικής,  την αναζήτηση των 
βέλτιστων πρακτικών ως προς την αποδοτικότητα των 
υπηρεσιών της,  την ενσωμάτωση της αλλαγής και των 
νέων προκλήσεων, την προαγωγή της ποιότητας και την 
ικανοποίηση των ασθενών, την αλληλεπίδραση με τον 
κοινωνικό ιστό της πόλης, την παροχή εξειδικευμένης, 
αλλά και εκλαϊκευμένης γνώσης ως ένας ζωντανός εκ-
παιδευτικός οργανισμός. 
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ΓΝ Παπαγεωργίου –  
Νοσηλευτική Υπηρεσία
«Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος» αξιοποίησης 
και αποτελεσματικότητας του Νοσηλευτικού 
προσωπικού

Με γνώμονα την υποστελέχωση, και κυρίως σε νοσηλευ-
τικό προσωπικό, των Νοσοκομείων στη χώρα μας το ΓΝ 
Παπαγεωργίου, εφάρμοσε μια καινοτόμα ιδέα / δράση,  τη 
δημιουργία «Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος» με στόχο 
την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του νοσηλευτικού 
προσωπικού. Η υλοποίηση ολοκληρώθηκε στο διάστημα 
1/1/2016-31/5/2017 και μέχρι σήμερα δραστηριοποιού-
νται ενεργά 13 νοσηλευτικές ομάδες ειδικού ενδιαφέρο-
ντος. Η καινοτομία της πρότασης αφορά την ουσιαστική 
δυνατότητα που δίνεται στο νοσηλευτικό προσωπικό, νε-
ξαρτήτως του τμήματος στο οποίο εργάζεται, να δραστηρι-
οποιηθεί σε αντικείμενο που το ενδιαφέρει, να αναπτύξει 
τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, να ξεδιπλώσει τα ιδι-
αίτερα του χαρίσματα, ταλέντα και δεξιοτεχνίες. Να γίνει 
πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό, παρά τις τρομακτικές 
ελλείψεις, με τελικό αποδέκτη τον ασθενή που εισπράττει 
ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Εταιρεία  
του Ομίλου Γιαννακόπουλου
Εξαιρετική επιχειρηματική επίδοση

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. είναι η κορυφαία Ελληνική βιομηχανία 
φαρμάκων και μεταξύ των πέντε μεγαλυτέρων φαρμα-
κευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον Ελλη-
νικό χώρο. Ο Όμιλος επιχειρήσεων ΒΙΑΝΕΞ  επιτυγχάνει 
εξαιρετικές επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση προϊό-
ντων με σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική 
οικονομία. Την τετραετία (2011-2016) παρουσίασε τη 
μεγαλύτερη αθροιστική κερδοφορία, με βάση τα στοι-
χεία που έχουν εξαχθεί από το ερευνητικό τμήμα της 
Direction Business Reports. Η ΒΙΑΝΕΞ είναι μια φαρμα-
κευτική πλατφόρμα, καθώς η δραστηριότητά της εκτεί-
νεται από την παραγωγή και εμπορία πρωτότυπων και 
επώνυμων ποιοτικών γενοσήμων φαρμάκων, μέχρι την 
αντιπροσώπευση πρωτότυπων προϊόντων σε συνεργα-
σία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού, διαθέτει ευρύ 
δίκτυο διανομής και έχει σημαντική παρουσία στο χώρο 
των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: φΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ • Εξαιρετική επιχειρηματική επίδοση
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DEMO ABEE
DEMO Exports Champions

H  DEMO ABEE είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες ελ-
ληνικές φαρμακοβιομηχανίες της Ελλάδας, έχει παρουσία 
σε 84 χώρες παγκοσμίως με μερίδια αγοράς της τάξεως 
του 40% σε πολλές χώρες.  Η αύξηση των εξαγωγών της 
«τρέχει» με ρυθμό 55%, δημιουργώντας έτσι σημαντικές 
επιχειρηματικές προοπτικές  αλλά και νέες θέσεις εργασίας. 
Οι διεθνείς επιτυχίες της φαρμακοβιομηχανίας έρχονται ως 
επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς του Τμήματος Διασφά-
λισης Ποιότητας εξασφαλίζοντας την αυστηρή συμμόρφω-
ση της DEMO ως προς τα διεθνή εφαρμοζόμενα πρότυ-
πα και περνώντας με επιτυχία τα τεστ εγκρίσεων για την 
άδεια κυκλοφορίας των σκευασμάτων, τα οποία φτάνουν 
τα 1.700. Το τελευταίο διάστημα η DEMO υπέγραψε νέα 
μεγάλα συμβόλαια, για παράδειγμα αυτό με το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, το οποίο και περιλαμβάνει την αποκλειστική 
προμήθεια σκευασμάτων στο  Εθνικό Σύστημα Υγείας της 
Αγγλίας.

• Εξωστρέφεια

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.- Εταιρεία του 
Ομίλου Γιαννακόπουλου
Συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Στην πολυετή επιτυχημένη πορεία της, η ΒΙΑΝΕΞ έχει δρα-
στηριοποιηθεί τόσο στην παραγωγή, ανάπτυξη, εισαγωγή 
και εξαγωγή μεγάλου αριθμού φαρμακευτικών σκευ-
ασμάτων όσο και στη συνεχή επένδυση σε ανθρώπινο 
δυναμικό. Κατά τη διάρκεια των χρόνων της οικονομικής 
κρίσης, το διάστημα 2013 – 2016, 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. Διατηρεί σταθερές τις μισθολογικές αποδο-
χές των εργαζομένων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δίνει 
έμφαση τόσο στην ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και 
στην κατάλληλη εκπαίδευση τους. Ο εντοπισμός των ανα-
γκών εκπαίδευσης γίνεται μετά από εσωτερικές επιθεωρή-
σεις του Συστήματος Ποιότητας και μέσω των συγκεντρω-
τικών στοιχείων του συστήματος αξιολόγησης απόδοσης 
προσωπικού. 

• Συμβολή στην απασχόληση
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ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.- Εταιρεία του 
Ομίλου Γιαννακόπουλου
H εφοδιαστική αλυσίδα προσθέτει αξία  
στο φαρμακευτικό προϊόν

Η Εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλες τις δραστη-
ριότητες που σχετίζονται με την ροή και το μετασχηματι-
σμό πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας από το στάδιο 
της προμήθειας μέχρι τον τελικό καταναλωτή-ασθενή. Η 
ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ως πρωτοπόρος φαρμακευτική εταιρεία, έχει 
ορίσει δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας καθ’ όλα τα στά-
δια της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση ποσοτικών και 
ποιοτικών μεγεθών. Αναφορικά με τα ποσοτικά μετρήσιμα 
μεγέθη ενδεικτικά αναφέρουμε τη μείωση του κόστους δι-
ανομής κατά 10% και του κόστους εισαγωγής κατά 15% 
με την ομαδοποίηση των παραγγελιών και την ορθολογι-
κότερη χρήση των μεταφορικών μέσων. Αναφορικά με τα 
ποιοτικά μετρήσιμα μεγέθη: on time delivery, 35.000 πα-
ραγγελίες σε διάστημα ενός έτους από τις οποίες το 99,8% 
παραδόθηκε στην ώρα τους. 

• Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

DEMO ABEE Βιομηχανία 
Φαρμάκων
DEMO - Δράσεις ΕΚΕ

Η DEMO έχει καταρτίσει και υλοποιεί ένα ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης. Στον πυρήνα της κοινωνικής προσφοράς της DEMO 
βρίσκεται και η εθελοντική προσφορά των εργαζομένων. 
Η DEMO προμηθεύει διεθνείς οργανισμούς όπως τα 
Ηνωμένα Έθνη, τη Unicef, τον WHO κ.α, ενώ στην Ελ-
λάδα προσφέρει σε σταθερή βάση υποστήριξη σε Κοι-
νωνικά Φαρμακεία και Παντοπωλεία, Κοινωνικά Ιατρεία, 
Ιατρικά κέντρα νησιών του Αιγαίου, Συλλόγους Ασθενών, 
στην Ομάδα Αιγαίου κ.α. Πρόσφατα η εταιρεία προχώ-
ρησε στην στήριξη του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» με δωρεά ενός σημαντικού ποσού ενώ στους 
ορούς  της εταιρείας απεικονίστηκε το γνωστό σήμα του 
Χαμόγελου. Τέλος, στήριξε για άλλη μια χρονιά την προ-
σπάθεια της Ομάδας Αιγαίου καθώς δώρισε τον εξοπλι-
σμό για το Αγροτικό Ιατρείο Φούρνων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
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Novartis Hellas
Όραμα & Ευθύνη για τον Ασθενή

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί για τη Novartis ανα-
πόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της. Η Novartis Hellas 
σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολιστικό πρόγραμμα εται-
ρικής επικοινωνίας & φήμης, που μετέφερε με συνέπεια 
και σαφήνεια το μήνυμά της σε όλα τα κοινά-στόχο. H 
καμπάνια συνδύασε τη δύναμη του αξιόλογου περιεχο-
μένου με τη δύναμη των σύγχρονων εργαλείων επικοι-
νωνίας, με umbrella concept «Όραμα και ευθύνη για τον 
Ασθενή», τόσο στο παραδοσιακό όσο και στο ψηφιακό 
περιβάλλον, με reach 600 εκατ. Impressions. To 2016 η 
εταιρεία υλοποίησε περισσότερες από 100 κλινικές με-
λέτες, 2 κοινωνικά προγράμματα πρόληψης και δωρεάν 
εξετάσεων, 7 εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού για 
χρόνια νοσήματα και τα δικαιώματα των ασθενών σε συ-
νεργασία με επιστημονικές εταιρίες και ενώσεις ασθενών, 
καθώς και προγράμματα υποστήριξης ασθενών για σο-
βαρές ασθένειες.

Win Medica
SiderAL® Sport: Καμπάνια από... σίδηρο!

Το SiderAL® Sport είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής, 
ιδανικό για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε σίδη-
ρο και βιταμίνες σε αθλητές, αθλούμενους και πολυά-
σχολους ανθρώπους. Η βραβευμένη του τεχνολογία 
απορρόφησης σιδήρου & βιταμινών από τον οργανισμό 
το καθιστά μοναδικό. Η καμπάνια του SiderAL® Sport 
αποτελείται από μία σειρά παράλληλων ενεργειών για 
την κάλυψη πολλαπλών στόχων. Αξιοποιήθηκε η δύνα-
μη των social media, του διαδικτύου, του ήχου και της ει-
κόνας στην «καρδιά» του target group. Επιπλέον, τοπο-
θετήθηκαν δείγματα και αφίσες σε επιλεγμένους χώρους 
άθλησης στην Αθήνα και στην επαρχία. Όλες οι παραπά-
νω ενέργειες προωθήθηκαν και μέσω google display και 
youtube ads για το 3μηνο Απρίλιος-Ιούνιος 2017. Όλες 
οι παραπάνω ενέργειες είχαν budget: 36.760 €.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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AbbVie Pharmaceuticals, 
BÜHLMANN Laboratories AG, 
PCC Hellas
Τεστ IBDoc® για την υποστήριξη ασθενών  
με ΙΦΝΕ

Με επίκεντρο την ανάγκη για διαχείριση των ΙΦΝΕ μακριά 
από το νοσοκομείο, η AbbVie Pharmaceuticals αξιοποί-
ησε την κεντρική συμφωνία με την Ελβετική Bühlmann, 
προσφέροντας το επικυρωμένο τεστ μέτρησης καλπρο-
τεκτίνης κοπράνων IBDoc®, μέσω του  Προγράμματος 
Υποστήριξης Ασθενών (PSP) διαχειριζόμενο από την PCC 
Hellas®, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της καθημερι-
νότητας των ασθενών με ΙΦΝΕ. Η AbbVie είναι η πρώτη 
εταιρεία στην Ελλάδα που προσφέρει στην κοινότητα των 
ΙΦΝΕ μια πρωτοποριακή και καινοτόμο λύση μη επεμβα-
τικής παρακολούθησης που βοηθά τους επαγγελματίες 
υγείας να υποστηρίξουν τη θεραπεία των ΙΦΝΕ μακριά 
από το νοσοκομείο. Με βάση μαρτυρίες επαγγελματιών 
υγείας που συλλέχθηκαν, το IBDoc® έδωσε έναν ακόμη 
λόγο για τον οποίο η AbbVie αναγνωρίζεται η πιο πρωτο-
ποριακή εταιρεία στον χώρο των ΙΦΝΕ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ • Καινοτομία στην υγεία

Novartis Hellas
Η καινοτομία της θεραπείας  
με σεκουκινουμάμπη

Η θεραπεία με σεκουκινουμάμπη είναι ένα ακόμα πρω-
τοποριακό προϊόν, σχεδιασμένο με βάση τη φιλοσοφία 
Novartis, που ορίζει ότι μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων 
σκευασμάτων καλύπτει ανεκπλήρωτες θεραπευτικές 
ανάγκες, και επιβεβαιώνει την δέσμευσή της απέναντι 
στους ασθενείς να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο διαβί-
ωσης όλων των συνανθρώπων μας. Η θεραπεία με σε-
κουκινουμάμπη είναι η πρώτη στοχευμένη θεραπεία για 
τις σπονδυλαρθρίτιδεςπου αναιβάζει τον πήχη της απο-
τελεσματικότητας στο 80% και μειώνει σημαντικά τα συ-
μπτώματα της νόσου. Παράλληλα, σύμφωνα με μελέτη 
ανάλυσης προϋπολογισμού, από το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου, η χορήγηση της σεκουκινουμάμπης  στην ψω-
ριασική αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, 
έναντι άλλων βιολογικών παραγόντων, μπορεί να επιφέ-
ρει σημαντική εξοικονόμηση στην φαρμακευτική δαπάνη 
από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του και να επιτύχει 
συνολική εξοικονόμηση € 13,2 εκατ. σε ορίζοντα 5ετίας.
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Janssen-Cilag Φαρμακευτική 
Α.Ε.Β.Ε.
Καινοτόμος πρωτοβουλία προς όφελος  
των HIV οροθετικών ασθενών

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα από τη παγκόσμια 
βιβλιογραφία, περίπου το 50% των ασθενών με AIDS θα 
αναπτύξουν σημαντική νευρολογική νόσο, ενώ σε περί-
που 20% η νόσος αυτή μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλω-
ση του AIDS. Με βάση αυτά τα επιστημονικά δεδομένα 
πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Janssen Ελλάδος εκ-
δήλωση υπό την αιγίδα της “Ελληνικής εταιρείας Μελέτης 
και αντιμετώπισης του AIDS”, στην οποία συμμετείχαν 57 
επαγγελματίες υγείας. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη 
σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των νευροψυχιατρικών 
διαταραχών και στην επίδραση της αντιρετροϊκής αγωγής 
στην ψυχική υγεία. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ευαι-
σθητοποίηση των ΕΥ που εμπλέκονται στην φροντίδα των 
ασθενών με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, 
ώστε να προβαίνουν έγκαιρα στη διάγνωση νευροψυχια-
τρικών / νευρογνωσιακών επιπλοκών. 

AbbVie Pharmaceuticals
Ενημερωτική εκστρατεία #tisoudineixara

Με γνώμονα την ενίσχυση της κινητοποίησης των ασθε-
νών όσον αφορά τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα  και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο, η Ομάδα 
Δερματολογίας της AbbVie Ελλάδος διεξήγαγε μία ενη-
μερωτική εκστρατεία υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερ-
ματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, η οποία 
προσέφερε προστιθέμενη επιστημονική αξία στην πρω-
τοβουλία. Δημιουργήθηκε μία ψηφιακή ενημερωτική 
εκστρατεία με το hashtag #tisoudineixara (τι σου δίνει 
χαρά) με στόχο την προώθηση της τοπικής ιστοσελίδας 
για την ιδρωταδενίτιδα, hsonline.gr. Επιπλέον, η επικοι-
νωνιακή στρατηγική αφορούσε τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση μιας ενημερωτικής εκστρατείας με στόχο τη 
δημιουργία ενδιαφέροντος και τη διάδοση από στόμα σε 
στόμα, καθώς και τη δυνατότητα προώθησης των κύρι-
ων επικοινωνιακών μηνυμάτων και την εξασφάλιση ενός 
ισχυρού αποτυπώματος της AbbVie στο πεδίο της ιδρω-
ταδενίτιδας.

• Εκστρατεία ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης / πρόληψης
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Novo Nordisk Hellas 
Run to change diabetes® -  
Τρέχουμε για να «αλλάξουμε» το διαβήτη 

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για το Σακ-
χαρώδη Διαβήτη, πραγματοποιείται η  εκστρατεία ενημέ-
ρωσης Run to change diabetes® από τη Novο Νοrdisk 
Hellas σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ, στο πλαίσιο των δι-
οργανώσεων Run Greece- Αγώνες για όλους. Η Novo 
Nordisk Ελλάς εδώ και 3 χρόνια δίνει το παρόν σε πολλά 
δρομικά γεγονότα της χώρας μας με το μήνυμα/καμπάνια 
Run to Change Diabetes®. Η συμμετοχή της εταιρείας - 
ως επίσημοι υποστηρικτές των δρομικών γεγονότων του 
ΣΕΓΑΣ- προκύπτει από την ανάγκη ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για το σακχαρώδη 
διαβήτη αλλά και την ανάγκη διάδοσης του μηνύματος 
πως η πρόληψη και η ρύθμισή του επιτυγχάνονται μέσω 
μιας απλής εξέτασης, μέσω της υγιεινής διατροφής και  
της καθημερινής άσκησης.

Takeda Hellas AE
Πρόγραμμα “Ιn Their Shoes”

Η Takeda πιστή στην ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία 
«Υπηρετούμε τον άνθρωπο» και εναρμονισμένη με το 
μότο της «Εξελίσσουμε την Υγεία Μαζί», λαμβάνει πρω-
τοβουλίες και στηρίζει δράσεις που συμβάλουν στη κοι-
νωνική ευαισθητοποίηση και στη βελτίωση της ζωής κάθε 
ανθρώπου. Το πρόγραμμα «In their shoes» διήρκεσε συ-
νολικά 2 μήνες, ξεκινώντας με μία καμπάνια εσωτερικής 
επικοινωνίας και κορυφώθηκε με την προσομοίωση. Οι 
εργαζόμενοι «Μπήκαν στα παπούτσια των ασθενών» 
και έζησαν τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν όσοι πάσχουν από ΙΦΝΕ. Η προσομοίωση βοήθησε 
τους συμμετέχοντες να μετατρέψουν την «ακαδημαϊκή» 
γνώση που είχαν για την νόσο σε ενσυναίσθηση και να 
μοιραστούν την εμπειρία τους με συνανθρώπους τους  ή 
ακόμα και μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ώστε 
να συμβάλλουν στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού απέναντι στις ΙΦΝΕ.
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Novartis Hellas
Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών  
“Next 2 Patient”

Η Novartis Hellas, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι βρίσκε-
ται δίπλα στους ασθενείς, σχεδίασε το Πρόγραμμα Next 
2 Patient, ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών για 
τους πάσχοντες από Ψωρίαση, Ψωριασική Αρθρίτιδα και 
Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα. Το  Next 2 Patient 
προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στους ασθενείς διευ-
κολύνοντας και βελτιώνοντας τη συμμόρφωσή τους στις 
οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Το Πρόγραμμα αξιοποιεί 
τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολο-
γίες, προσφέροντας προσωποποιημένες υπηρεσίες σύμ-
φωνα με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής 
του ασθενή. Συγχρόνως, βασίζεται στη συνεργασία όλων 
των μερών, ενημερώνοντας το γιατρό, αξιοποιώντας τη 
γνώση του νοσηλευτικού προσωπικού και δίνοντας τον 
έλεγχο στον ασθενή σε σχέση με τις υπηρεσίες που προ-
σφέρονται. Μέχρι σήμερα, 511 ασθενείς σε όλη την Ελ-
λάδα, έχουν επωφεληθεί από την υπηρεσία.

• Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών

Aenorasis
APTIMA MRNA TEST: Η επόμενη γενιά  
στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου  
της μήτρας

Το APTIMA mRNA HPV Test είναι ένα μοριακό Τεστ που 
στοχεύει στην ανίχνευση των Ε6/Ε7 mRNA των 14 τύπων 
υψηλού κινδύνου και άρα επιτρέπει την ταυτοποίηση 
των γυναικών εκείνων που βρίσκονται σε πραγματικό 
κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου μήτρας. Το 
Aptima HPV Test ξεκίνησε να διατίθεται στην Ελλάδα 
το Σεπτέμβριο του 2016. Για την εκπόνηση του στρατη-
γικού σχεδιασμού ακολουθηθήκαν όλα τα απαραίτητα 
βήματα για τη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου πλάνου. 
Η υλοποίησή του επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των 
εμπλεκόμενων Επαγγελματιών Υγείας και στην ενημέρω-
ση/ευαισθητοποίηση των γυναικών για την πρόληψη. Το 
βασικό μήνυμα επικοινωνίας και στις δύο ομάδες ήταν ότι 
ο συνδυασμός του Aptima και ThinPrep Παπ Τεστ απο-
τελεί την αποτελεσματικότερη προστασία των γυναικών 
από τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΤΕχΝΟλΟγΙΚΟΥ ΕξΟΠλΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Alcon Laboratories Hellas S.A. 
«Ξανακερδίστε όραση παρόμοια με αυτή  
που είχατε σαν παιδιά!»

Η Alcon, μέλος του Ομίλου Novartis, επαναπροσδιορίζει 
τη φροντίδα των ματιών μέσα από καινοτόμα προϊόντα, 
συνεργασία με επαγγελματίες υγείας και προγράμματα 
που ενισχύουν την πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα των 
ματιών. Η εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε μια δυνατή 
πολύπλευρη καμπάνια ενημέρωσης, για το επαναστατικό 
προϊόν AcrySof® IQ PanOptix, με concept το «Ξανακερ-
δίστε όραση παρόμοια με αυτή που είχατε σαν παιδιά!». 
Στόχος να δοθεί έμφαση στη δυνατότητα που έχουν πλέ-
ον οι ασθενείς να αποκτήσουν όραση που προσομοιά-
ζει τη νεανική. Η καμπάνια λανσαρίστηκε τον Οκτώβριο 
2016 και περιελάμβανε τρία κύματα δημοσιότητας. Μέσα 
στους τρεις πρώτους μήνες, η εταιρεία κέρδισε μεγάλη 
δημοσιότητα, επιτυγχάνοντας γρήγορη γνωστοποίηση 
στα κοινά–στόχους. Η καμπάνια συνέβαλε σταδιακά στην 
ενίσχυση του επικοινωνιακού προφίλ της Alcon και στην 
αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3M Hellas MEPE
Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Οδοντιάτρων με στόχο τη βελτίωση των 
οδοντιατρικών πράξεων και την ποιότητα ζωής 
των ασθενών

Η 3Μ είναι η εταιρεία που εφαρμόζει την επιστήμη για 
να δημιουργεί λύσεις που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, 
ευκολότερη και πιο ολοκληρωμένη. Ως εκ τούτου, η 3M 
αναπτύσσει ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης οδοντιά-
τρων με στόχο τη βελτιστοποίηση της επαγγελματικής τους 
καθημερινότητας σε συγκεκριμένες διαδικασίες και ταυτό-
χρονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών τους. 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με ένα εύ-
ρος αναγνωρισμένων και καταξιωμένων φορέων αλλά και 
εκπροσώπων στον οδοντιατρικό και επιστημονικό χώρο. 
Τα αποτελέσματα της δράσης είναι εντυπωσιακά, πάνω 
από 1.000 οδοντίατροι ενημερώθηκαν σε θέματα καθη-
μερινής οδοντιατρικής πρακτικής και οι μισοί από αυτούς 
παρακολούθησαν πρακτικά σεμινάρια πάνω σε σχετικές 
τεχνικές με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικά προ-
ϊόντων και πρακτικών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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Helix Squared P.C. 
Femiself

Η εταιρεία Helix2 ερευνά και προωθεί τις πιο σύγχρονες 
μεθόδους σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να παρέ-
χει καινοτόμες ιατροτεχνολογικές λύσεις στις υπηρεσίες 
υγείας και διάγνωσης. Στην προσπάθειά της αυτή δη-
μιούργησε την σειρά κιτ Femiself τα οποία φέρουν την 
ένδειξη CE-IVD ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία 
αφορούν στην ανίχνευση και τυποποίηση, με εξειδικευ-
μένες μεθόδους μοριακής βιολογίας, του DNA του HPV 
και την ανίχνευση των παθογόνων DNA που ενέχονται 
σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις σε κυτταρικά 
κολπικά επιχρίσματα. Το Femiself τεστ αναπτύχθηκε για 
να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό να εξάγει, γρήγορα και 
αποτελεσματικά συμπεράσματα και να μεριμνήσει για την 
επαλήθευση και ενσωμάτωση αυτών στις ιατρικές υπη-
ρεσίες που προσφέρει. Το κιτ εξασφαλίζει την ασφαλή 
μεταφορά του δείγματος σε συνεργαζόμενη αλυσίδα 
σύγχρονων και αναγνωρισμένων διαγνωστικών κέντρων. 
Η εταιρεία δεσμεύεται ώστε μελλοντικά να συνεχίσει να 
πρωτοπορεί και να παρέχει καινοτόμες λύσεις, πληρώ-
ντας τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την αξιοπιστία, τη 
σωστή εφαρμογή και την ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

Μαυρογένης Α.Ε
Δίκτυο επιστημονικών συνεργατών για  
τη διαρκή υποστήριξη των ασθενών

Η εταιρεία Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε. είναι μια ελ-
ληνική εταιρεία, αντιπρόσωπος γνωστών διεθνών οί-
κων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνώνυμων με την 
ποιότητα, στο χώρο της υγείας. Η εταιρεία διατηρεί ως 
αδιαπραγμάτευτη αξία της τη διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της, 
την προασπίζει έμπρακτα και καθημερινά φροντίζοντας, 
εκπαιδεύοντας και υποστηρίζοντας τους ασθενείς, αλλά 
και τους επαγγελματίες υγείας. Για το λόγο αυτό η εται-
ρία έχει στελεχωθεί από εκπαιδευμένους συνεργάτες, 
προσανατολισμένους στη σωστή εξυπηρέτηση των ασθε-
νών οι οποίοι ενημερώνουν και εκπαιδεύουν κατ’οίκον 
τον ασθενή και το συγγενικό του περιβάλλον στην ορθή 
χρήση των υλικών, υποδεικνύουν τρόπους ώστε να τα 
εντάξουν στην καθημερινότητα και φροντίζουν ώστε ο 
ασθενής να έχει εγκαίρως τα προϊόντα που χρειάζεται στο 
χώρο που επιλέγει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
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Σύλλογος Καρκινοπαθών - 
Εθελοντών – Φίλων - Ιατρών 
“Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών & Γυναίκες 
στην Ογκολογία (W4O Hellas) 
W4Life

Ο  Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών σε συνεργασία με τις Γυναί-
κες στην Ογκολογία (W4O Hellas) δημιούργησαν την «Ελλη-
νική Συμμαχία για τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού» με 
στόχο να βελτιώσουν την καθημερινότητα των ασθενών με 
ΜΚΜ και να βοηθήσουν στην επικοινωνία τους με ιατρούς, 
νοσοκομεία, συλλόγους ασθενών και κοινωνικές υπηρεσίες. 
Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, W4Life (http://www.
w4life.gr/),  ο χρήστης έχει στην διάθεσή του συγκεντρω-
μένες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες. Με μία απλή 
αναζήτηση γιατροί, νοσοκομεία, σύλλογοι ασθενών, κοινω-
νικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία 
και κέντρα πόνου εμφανίζονται στον χάρτη. Μέχρι στιγμής 
έχει προστεθεί υλικό για 1.358 γιατρούς σχετικών ειδικοτή-
των και 436 οργανισμούς. Ο χρήστης μπορεί επίσης να βρει 
ενημερωτικό υλικό για παροχές και επιδόματα, κλινικές με-
λέτες, διατροφή & άσκηση, ιατρικά νέα, επίσημες οδηγίες για 
ασθενείς με ΜΚΜ. 

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων 
Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
«Πρόγραμμα ελέγχου γαμετικής μετάλλαξης 
των γονιδίων BRCA 1 & BRCA 2 σε γυναίκες 
με διάγνωση πρωτοπαθούς καρκινώματος 
ωοθηκών».

H Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, στο πλαί-
σιο της ερευνητικής της δραστηριότητας και κοινωνικής της 
προσφοράς, ανέλαβε από τον Μάρτιο του 2015 την πρωτο-
βουλία διεξαγωγής ενός δωρεάν προγράμματος ανίχνευσης 
μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA 1 & BRCA 2, με τη χρήση τε-
χνολογίας αιχμής, σε ασθενείς με υψηλόβαθμης κακοήθειας 
ορώδες επιθηλιακό καρκίνωμα των ωοθηκών. Το πρόγραμ-
μα αποσκοπεί στην προαγωγή του αγαθού της υγείας, πα-
ρέχοντας τη δυνατότητα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης, 
σημαντικά στοιχεία για την βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση 
των ασθενών. Το υψηλό ποσοστό ανεύρεσης παθογόνων με-
ταλλάξεων τονίζει τη σημασία του ελέγχου για τις ασθενείς 
και τις οικογένειες τους και θεμελιώνει τη σύσταση που υιοθε-
τήθηκε από τις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για γενετικό 
έλεγχο όλων των ασθενών με πρωτοπαθές ορώδες επιθηλι-
ακό καρκίνωμα ωοθηκών υψηλόβαθμης κακοήθειας.  

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ /ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ /ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: e-HealtH
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ΓΝ Παπαγεωργίου -  
Διεύθυνση Πληροφορικής
Πλατφόρμα δημοσίευσης των χρόνων 
αναμονής του Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών του Νοσοκομείου 
στο διαδίκτυο – GoLive

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΓΝ Παπαγεωργίου σχεδί-
ασε και ανέπτυξε τη διαδικτυακή πλατφόρμα GoLive για 
την ανάρτηση των χρόνων αναμονής του τμήματος των 
επειγόντων περιστατικών στο διαδίκτυο σε πραγματικό 
χρόνο. Το GoLive είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο αλλά και 
ως εφαρμογή για smartphones με λειτουργικό σύστημα 
android στη Googleplay. Είναι η πρώτη εφαρμογή, που 
εκτός του μέσου χρόνου αναμονής του ασθενή, και των 
περιστατικών που βρίσκονται σε αναμονή για επίσκεψη 
σε γιατρό, παραθέτει τους χρόνους αναμονής ανά ιατρική 
ειδικότητα, καθώς και τους αντίστοιχους ελάχιστους και 
μέγιστους χρόνους αναμονής. Από την αρχή του έτους, το 
Golive έχει σημειώσει εξαιρετικά ικανοποιητικά ποσοστά 
επισκεψιμότητας τόσο μέσα από την ιστοσελίδα του όσο 
και από την αντίστοιχη εφαρμογή για smartphones. 

Σύλλογος Ατόμων με Νόσο  
του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα 
Ελλάδας
H έξυπνη εφαρμογή iFNE App

Ο Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη 
Κολίτιδα Ελλάδος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών, δημιούργησε την έξυπνη εφαρμογή 
iFNE App. Η εφαρμογή είναι δωρεάν και οι χρήστες έχουν 
τη δυνατότητα να εντοπίζουν στο χάρτη τα πλησιέστερα 
δημόσια νοσοκομεία, ΚΥ, δημόσιες τουαλέτες. Παράλλη-
λα, ο χρήστης μπορεί να καταγράφει τα ιατρικά του ραντε-
βού, τα αποτελέσματα των εξετάσεών και τη δοσολογία 
των φαρμάκων του. Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες για τις ΙΦΝΕ, για τα δικαιώματά των ασθε-
νών καθώς και για τις δράσεις του Συλλόγου. Η εφαρ-
μογή υλοποιήθηκε από την εταιρεία ΤΕΚΜΟΝ και πραγ-
ματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας 
AbbVie. Σημαντική η συμβολή των TGI Friday’s και ΑΒ 
Βασιλόπουλος, των οποίων τα καταστήματα φιλοξενού-
νται στους χάρτες της εφαρμογής iFNE App.
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Noufio Communication Services
Take Care “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
Διαχείρισης Φαρμακοθεραπείας”

Η μη ακριβής συμμόρφωση των ασθενών με τη φαρμα-
κευτική τους αγωγή αναγνωρίζεται ως ένα από τα μεγα-
λύτερα προβλήματα στον τομέα της υγείας σήμερα. Σε 
πολλές δυτικές χώρες έχει εφαρμοστεί ως τρόπος αντιμε-
τώπισης του προβλήματος αυτού η διαδικασία της διαχεί-
ρισης της φαρμακοθεραπείας μέσω των φαρμακείων. Η 
εταιρεία Noufio Communication Services έχει σχεδιάσει 
και υλοποιήσει ένα καινοτόμο σύστημα Διαχείρισης της 
Φαρμακοθεραπείας και της Συμμόρφωσης των ασθενών, 
με το όνομα TAKE CARE, το οποίο επισήμως εφαρμόζεται 
για πρώτη φορά στα ελληνικά φαρμακεία σε συνεργα-
σία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Tο TAKE 
CARE είναι μια web και mobile based εφαρμογή, που 
περιλαμβάνει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, προσβάσιμη 
από κάθε φαρμακείο μέσω δωρεάν εγγραφής, η οποία 
επικοινωνεί με το αντίστοιχο mobile application για τον 
ασθενή-χρήστη, το οποίο είναι επίσης δωρεάν.

Grafimedia
Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία 
συστήματος αυτόματης online ενημέρωσης 
ασθενών για τα αποτελέσματα των ιατρικών 
τους εξετάσεων (Health-Mail)

Η Grafimedia αναπτύσσει και εμπορεύεται συστήματα 
πληροφορικής στην υγεία, με στόχο την εύκολη εύρεση 
της σωστής ιατρικής πληροφορίας την κατάλληλη στιγ-
μή. Η Grafimedia ανέπτυξε ένα σύστημα αυτόματης και 
online ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τα αποτελέ-
σματα των διαγνωστικών εξετάσεών τους. Το HealthMail 
εξασφαλίζει την ασφάλεια πρόσβασης, διαμοιρασμού, 
μετάδοσης και αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων, χρη-
σιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, εξασφαλίζοντας την 
ιδιωτικότητα και την ασφάλεια της ευαίσθητης ιατρικής 
πληροφορίας.  ‘Ολα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε δι-
ακομιστές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι, μέσω συμμόρ-
φωσης με HIPAA, για την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση 
ιατρικών  δεδομένων. Με το Healthmail ο ασθενής έχει 
συγκεντρωμένες όλες τις εξετάσεις του και τα αποτελέ-
σματά του, έχει πολύ εύκολη πρόσβαση σε αυτά και το 
κυριότερο μπορεί να δώσει πρόσβαση ή να τα μοιραστεί 
με οποιονδήποτε. 
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ΓΝ Παπαγεωργίου -  
Διεύθυνση Πληροφορικής
SAFEblood: To επόμενο βήμα στην ασφάλεια 
των μεταγγίσεων

Στόχος της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΓΝ Παπαγε-
ωργίου ήταν η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρ-
μας διαχείρισης αίματος και παραγώγων η οποία θα δια-
σφαλίζει τον ασθενή από πιθανά ανθρώπινα λάθη που 
μπορεί να συμβούν κατά τη διαδικασία μετάγγισης. Για 
το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η 
ανάπτυξη της πλατφόρμας safeBLOOD με την οποία θα 
γίνεται αυτοματοποιημένος παρακλίνιος έλεγχος προ της 
μετάγγισης. Μέσω της εφαρμογής, η οποία είναι εγκατε-
στημένη σε κινητό τηλέφωνο, με λειτουργικό σύστημα 
android, το νοσηλευτικό προσωπικό διαβάζει το γραμ-
μωτό κώδικα στη συνέχεια τον αντίστοιχο γραμμωτό κώ-
δικα στο βραχιόλι αναγνώρισης του ασθενή. Σε περίπτω-
ση ταυτοποίησης το περιβάλλον εργασίας του SAFEblood 
γίνεται πράσινο ενώ ακούγεται ηχητικό μήνυμα, σε αντί-
θετη περίπτωση το περιβάλλον εργασίας γίνεται κόκκινο 
και ακούγεται το ηχητικό μήνυμα STOP. 

ΓΝ Μεσσηνίας - COSMO-ONE
careONE: Συνολική Ηλεκτρονική Διαχείριση 
Αιτημάτων Προμηθειών

Η κύρια πρόκληση για τη Διοίκηση του ΓΝ Μεσσηνίας 
ήταν να πετύχει το βέλτιστο προγραμματισμό των προμη-
θειών χωρίς την υποχρέωση μεγέθυνσης της αποθήκης 
και του φαρμακείου. Για το σκοπό αυτό, το Νοσοκομείο 
εισήγαγε ηλεκτρονική διαδικασία υλοποίησης των προ-
μηθειών, ώστε να διεκπεραιώνει, το πλήθος των συναλ-
λαγών μεταξύ των διαφορετικών Κλινικών / Τμημάτων 
του Νοσοκομείου αλλά και μεταξύ Νοσοκομείου και 
Προμηθευτών μέσω εξειδικευμένων λύσεων και εφαρ-
μογών ηλεκτρονικών προμηθειών. Η cosmoONE, εταιρία 
του Ομίλου ΟΤΕ, υλοποίησε τη λύση careONE για την 
κάλυψη όλων των απαραίτητων θεσμικών, διοικητικών 
και διαδικαστικών απαιτήσεων του ΓΝ Μεσσηνίας. 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Δίκτυο Συνεταιρισμένων 
Φαρμακείων “Green Pharmacy” 
Διαδικτυακή Πλατφόρμα  
“Ακαδημία Green Pharmacy”

Η «Ακαδημία Green Pharmacy” είναι η νέα διαδικτυακή 
πλατφόρμα με μόλις 3 μήνες λειτουργίας , αποκλειστικά 
για τους επαγγελματίες φαρμακοποιούς - μέλη του δικτύ-
ου Green Pharmacy. Το δίκτυο αυτό αποτελεί  ένα ισχυρό 
και κερδοφόρο πανελλαδικό δίκτυο 318 συνεταιρισμένων 
φαρμακείων. Ο κύριος στόχος για την «Ακαδημία Green 
Pharmacy» ήταν η δημιουργία μιας εξειδικευμένης πλατ-
φόρμας, από όπου θα μπορούν οι φαρμακοποιοί- μέλη 
νααντλήσουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν επι-
στημονικά θέματα διάφορων παθήσεων, αλλά και ύλη από 
εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο δίκτυο 
κατά τη διάρκεια του έτους. Μέσα από την πλατφόρμα, ο 
φαρμακοποιός αντλεί πληροφορίες για τον κατάλληλο 
τρόπο διατήρησης της πιστότητας των ασθενών-πελατών 
καθώς και τρόπους αντιμετώπισης των αναγκών των πε-
λατών μαζί με  κατευθύνσεις για την ορθολογική εμπορική  
διαχείριση  του φαρμακείου του. Η πλατφόρμα αυτή είναι 
ένα αυτοχρηματοδοτούμενο project από όλα τα μέλη του 
δικτύου, που ενισχύει την έννοια της συλλογικότητας και 
της αφοσίωσης.  

OTE Όμιλος Εταιριών -  
Όμιλος ΙΑΣΩ
Ψηφιοποίηση και Αρχειοθέτηση Ιατρικών 
Αρχείων Ασθενών & Ηλεκτρονική τιμολόγηση 
για τον Όμιλο ΙΑΣΩ

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση 
και διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών επέ-
λεξε τις λύσεις ICT του Ομίλου ΟΤΕ για τη ψηφιοποίηση 
των Φακέλων Περιστατικών Ασθενών και των Παραστα-
τικών. Στόχος η βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών προς 
πελάτες & συνεργαζόμενους φορείς, η αύξηση της παρα-
γωγικότητας και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους 
αλλά και η διαχρονικότητα στη χρήση και διαχείριση των 
πληροφοριών. Επίσης, μέσω της λύσης ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική ανταλ-
λαγή και διαχείριση παραστατικών μεταξύ εταιρειών, 
βελτιώνοντας έτσι την ροή οικονομικών πληροφοριών. 
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ κάνοντας ένα βήμα σύμπλευσης με την 
ψηφιακή εποχή και την βελτιστοποίηση των επιμέρους 
δραστηριοτήτων, εστιάζει πλέον σε δραστηριότητες ση-
μαντικής προστιθέμενης αξίας για τον Όμιλο.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
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MnMS 
Υπηρεσία Digital Health Policy

Με επένδυση της τάξης των 10.000 ευρώ, και με μία 
ομάδα που αποτελείται από έναν σύμβουλο φαρμακευτι-
κών επιχειρήσεων, έναν προγραμματιστή και 2 συνεργα-
ζόμενους δημοσιογράφους, η MnMS, πιστή στις ανάγκες 
κάθε φαρμακευτικής επιχείρησης, παρέχει την υπηρεσία 
Digital Health Policy. Μέσω αυτής προσφέρει: εξειδικευ-
μένες εκπαιδεύσεις με e-learning και πλατφόρμα i-frame 
σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες και real life 
παραδείγματα, stakeholders mapping δημόσιων οργα-
νισμών, φορέων, συλλόγων, επιστημονικών εταιρειών, 
υγειονομικών αρχών. Επίσης παρέχει, online ενημέρωση 
για νομοθεσίες, εγκυκλίους, αποφάσεις, κανονισμούς στο 
χώρο της υγείας και ηλεκτρονικό reporting για ειδήσεις 
και εξελίξεις στο χώρο της υγείας, μέσω ειδικών εφαρ-
μογών. 
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Συγχαρητήρια!
• 3M Hellas MEPE 

• AbbVie Pharmaceuticals 

•  AbbVie Pharmaceuticals, B�HLMANN Laboratories AG, 
PCC Hellas 

• Advanced Hair Clinics

• Aenorasis

• Affidea Ευρωϊατρική 

• Alcon Laboratories Hellas S.A. 

• Cosmetic Derma Medicine Medical Group  

• DEMO ABEE 

• Grafimedia

• Helix Squared P.C.

• Interamerican

• Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε 

• MnMS

• Noufio Communication Services 

• Novartis Hellas 

• Novo Nordisk Hellas 

•  OTE Όμιλος Εταιριών / Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας 

• OTE Όμιλος Εταιριών - Όμιλος ΙΑΣΩ 

• Science Labs ΑΕ 

• Takeda Hellas AE 

• Technical University of Crete, SenseLAB Research

• Win Medica 

• Άγγιγμα Ζωής 

• Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος 

• ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου 

•  Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”

• Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καρύστου 

• Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - COSMO-ONE

• Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία 

• ΓΝ Παπαγεωργίου  

• ΓΝΑ Ιπποκράτειο 

• ΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου

•  Δερματολογικά Ιατρεία IQ – Intensive Quality 
Dermatology 

•  Δίκτυο Συνεταιρισμένων Φαρμακείων  
“Green Pharmacy”

• Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

•  Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης 
Κατά Πλάκας (ΕΕΑΣΚΠ) 

•  Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών 
Διαταραχών 

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

• Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)

• Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ 

•  Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής & Εργασιακής 
Ιατρικής, Prolepsis 

• Καρκινάκι

• Μαυρογένης Α.Ε 

• Νοσοκομείο Θριάσιο  

• Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 

• ΟΠΑΠ Α.Ε

• Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ) 

•  Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων 
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

•  Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή 
Αναιμία (ΠΑΣΠΑΜΑ)

•  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

•  Πανεπιστήμιο Κρήτης

•  Πανεπιστήμιο Πατρών

• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

• ΠΓΝ «Αττικόν»

• ΠΓΝ Ιωαννίνων

•  Πολυτεχνείο Κρήτης

•  Σύλλογος Kαρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας  
“Η Αλληλεγγύη”

•  Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη 
Κολίτιδα Ελλάδας 

•  Σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού “Άλμα Ζωής”, 
N. Αχαΐας 

• Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Ν. Καβάλας  

•  Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών - Φίλων -  
Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών 

• Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή”

• Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης 

•  Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ)

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί

Μέγας Χορηγός
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