
 

 

Συνάντηση εκπροσώ-

που στο Υπ. Υγείας 
 

Στις 28/4/2015, εκπρόσωπος της 

INNOPOLIS επισκέφθηκε το Υπουρ-

γείο Υγείας όπου συναντήθηκε με 

τον κ. Κελεπούρη Αθανάσιο, Διευθυ-

ντή του Τμήματος υπηρεσιών ηλε-

κτρονικής υγείας, του Τομέα Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελ-

λάδα, τον κ. Στεφανόπουλο Γιώργο, 

Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα 

για τη δημόσια υγεία στο Υπουργείο 

Υγείας και τον κ. Τσώλη Νικόλαο, 

εκπρόσωπο της Δ/νσης Πληροφορι-

κής του Υπουργείου Υγείας.  

Ο εκπρόσωπος της INNOPOLIS, 

παρουσίασε το έργο ΑΗΜ, τη σημα-

σία του για τον ασθενή αλλά και για 

τον Ιατρικό Τουρισμό γενικότερα, 

ενώ συζητήθηκε και η δυνατότητα 

συμμετοχής και υποστήριξης από 

την πλευρά του Υπουργείου. Τονί-

στηκαν δε, τα οφέλη και τα θετικά 

αποτελέσματα μιας τέτοιας συνεργα-

σίας. Η θετική έκβαση της συνάντη-

σης ήταν ότι οι συμμετέχοντες δε-

σμεύτηκαν προκειμένου να επιτα-

χυνθεί μια συνάντηση και με τον     

κ. Μπασκόζο Ιωάννη, Γεν. Γραμμα-

τέα Δημόσιας Υγείας του Υπ.Υγείας. 

Το ΑdriΗealthΜob στο 6ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
 

Η InnoPolis παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Έργο AdriHealthMob 

(ΑΗΜ), στο  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

Στα πλαίσια του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, το οποίο διεξήχθη στις 

6-8 Μαΐου 2015 στο Ξενοδοχείο President στην Αθήνα, από την Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ), η  ‘Innopolis’, κέντρο  Πολιτισμού και Καινοτομίας, www.innopolis.org , 

παρουσίασε το Ευρωπαϊκο έργο AdriheathMob - Adriatic Model of Sustainable Mobility in the 

Health & Care Sector , http://adrihealthmob.eu/   . 

Bασικός στόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση της προσβασιμότητας στις δομές Υγείας και 

Πρόνοιας στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, αλλά και η ανάδειξη των κα-

λών πρακτικών στους συγκεκριμένους τομείς, πρακτικών  που σχετίζονται με την χρήση καινο-

τόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), όπως για παράδειγμα e-health,  

m-health και tele-health εν γένει intelligent health (i-health).  

Ο εκπρόσωπος της InnoPolis, παρουσίασε τους κυριότερους στόχους του AdriHealthMob και 

ανέλυσε  την ηλεκτρονική πλατφόρμα που σχεδιάζεται στα πλαίσια του Έργου, προκειμένου 

να διευκολύνει  την προσβασιμότητα στις δομές Υγείας και Πρόνοιας, την ανταλλαγή πληρο-

φοριών, ιδεών και απόψεων από τους επαγγελματίες της Υγείας, την πληροφόρηση και ενημέ-

ρωση των πολιτών / ασθενών σε όλη την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου για τις Δομές 

Υγείας, τις υπηρεσίες που προσφέρουν και την καλύτερη πρόσβαση σε αυτές, κ.λ.π. 

Άκρως εποικοδομητική ήταν η συνάντηση του εκπροσώπου της InnoPolis με τον κ. Παλληκα-

ράκη Νικόλαο, Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τον κ. Μπαμίδη Πα-

ναγιώτη,  Επίκουρο Καθηγητή στο Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής 

του Α.Π.Θ. και νέο Πρόεδρο της ΕΛΕΒΙΤ. Στην συνάντηση αυτή αναλύθηκαν περεταίρω οι 

προοπτικές του έργου AdriHealthMob, τόσο για την πιο εύκολη και ορθολογική πρόσβαση 

στην Υγεία και Πρόνοια,  μέσα από τη δημιουργία ενός βιώσιμου Δικτύου στην ευρύτερη περι-

οχή της Αδριατικής και του Ιονίου όσο και για την ανάδειξη και ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρι-

σμού, που αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα. 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ eNEWSLETTER  

 

Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector 

The project is co-funded by the European Union, 
Instrument for Pre-Accession Assistance 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

02 
Ιούλιος 2015 

Η κινητικότητα των υπηρεσιών υγείας αποτελεί ήδη την μεγαλύτερη πρόκληση για όλους τους φορείς που δραστηριοποιού-

νται στον συγκεκριμένο τομέα διότι, εκτός από το ενδιαφέρον για τους πολίτες, κοινή συνισταμένη τους αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες ανερχόμενες αγορές παγκοσμίως ο Ιατρικός Τουρισμός. Σε αυτή την αγορά, η οποία  σύμφωνα με όλες τις από-

ψεις των ειδικών μπορεί να αποτελέσει το μέσο  για την εξυγίανση του συστήματος Υγείας και τη διαφοροποίηση του Τουρι-

στικού προϊόντος της χώρας μας, δεν πρέπει να λείψει κανένας από τους συμμετέχοντες στο χώρο. Με αυτά τα δεδομένα, η 

συμμετοχή των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας της χώρας στη δημόσια διαβούλευση του Έργου είναι 

απολύτως αναγκαία.  Η συγκεκριμένη διαβούλευση ξεκινάει μέσα από την  συμπλήρωση του online ερωτηματολογίου που οι 

ενδιαφερόμενοι θα βρουν στα ελληνικά και στα αγγλικά (Προτιμάται η συμπλήρωση στα αγγλικά),  η συμπλήρωση του οποί-

ου θα συμβάλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση και χρηστικότητα των αποτελεσμάτων του έργου και στη δημιουργία ενός 

βιώσιμου Δικτύου Υγείας και Πρόνοιας στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.  

 

Δημόσια Διαβούλευση για το AdriHealthMob από την INNOPOLIS  
 

Η κινητικότητα των υπηρεσιών Yγείας αποτελεί ήδη την μεγαλύτερη πρόκληση για όλους τους φορείς που δραστηριοποιού-

νται στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας, διότι, εκτός από το ενδιαφέρον για τους πολίτες, κοινή συνισταμένη τους αποτελεί 

μια από τις μεγαλύτερες ανερχόμενες αγορές παγκοσμίως ο Ιατρικός Τουρισμός. Σε αυτή την αγορά, η οποία  σύμφωνα με 

όλες τις απόψεις των ειδικών μπορεί να αποτελέσει το μέσο  για την εξυγίανση του συστήματος Υγείας και τη διαφοροποίηση 

του Τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, δεν πρέπει να λείψει κανένας από τους συμμετέχοντες στο χώρο. Με αυτά τα δε-

δομένα, η συμμετοχή των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας της χώρας στη δημόσια διαβούλευση του 

Έργου είναι απολύτως αναγκαία.  Η συγκεκριμένη διαβούλευση ξεκινάει μέσα από την  συμπλήρωση των online ερωτηματο-

λογίων για την καταγραφή Καλών Πρακτικών, που οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στα ελληνικά και στα αγγλικά (Προτιμάται η 

συμπλήρωση στα αγγλικά), καθώς και του ερωτηματολογίου που αφορά τις δομές Υγείας. Η συμπλήρωση των συγκεκριμέ-

νων ερωτηματολογίων θα συμβάλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση και χρηστικότητα των αποτελεσμάτων του έργου και στη 

δημιουργία ενός βιώσιμου Δικτύου Υγείας και Πρόνοιας στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.  

http://www.innopolis.org
http://innopolis.org/images/AHM/ADRIHEALTHMOB_GR.pdf
https://drive.google.com/open?id=12wo-EjSpV_Od45OCnIm1xb_WBGIJqUG2NIGtPtzQWiU&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1_Mudmx6_RlTtMBlwhpZMikN6uZawkNXGA_A6o5CizBc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=11Ven_pqFOswvBIMwlBEbgn_DAS00BxFu9roHZIY2Qws
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Patras Innovation 
Quest (IQ)  

H εκπρόσωπος της InnoPolis κ. Αγγελική 

Ρούβαλη παραβρέθηκε στην 2η Έκθεση 

Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, που πραγμα-

τοποιήθηκε στην Πάτρα, στις 24-26 Απρι-

λίου 2015, στο Αθλητικό Κέντρο 

«Δημήτρης Τόφαλος», προκειμένου να  

συναντήσει και να ενημερώσει για το πρό-

γραμμα AdriHealthMob, ενδιαφερόμενα 

μέρη  από διάφορους κλάδους, κυρίως 

όμως από τους κλάδους της Υγείας και  

της Έρευνας.  

Το ΑΗΜ αναλύθηκε και συζητήθηκε με 

συμμετέχοντες στην Έκθεση, οι οποίοι 

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως Μη-

χανικούς, καθηγητές Πληροφορικής και 

ερευνητές που δοκιμάζουν πιλοτικά ηλε-

κτρονικές συσκευές, οι οποίες θα μπορού-

σαν να χρησιμοποιηθούν σε Δομές Υγείας 

& Πρόνοιας προς όφελος των ασθενών. 

Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα συνερ-

γασίας για την προώθηση καλών πρακτι-

κών και καινοτόμων λύσεων μέσω του 

προγράμματος  ΑΗΜ. 

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν κοινοί 

στόχοι με άλλες ερευνητικές ομάδες και 

συζητήθηκε η εξεύρεση τρόπων με τους 

οποίους οι προτεινόμενες καινοτομίες, 

όπως οι έξυπνες συσκευές, θα μπορού-

σαν να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρε-

τήσουν άμεσα τους ασθενείς όσον αφορά 

την προσβασιμότητά τους στις Δομές Υ-

γείας και Πρόνοιας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι παρευρι-

σκόμενοι για την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του ΑΗΜ, της οποίας το πεδίο εφαρμογής 

παρουσιάστηκε αναλυτικά. Τέλος, όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι υπέγραψαν επιστολή εκ-

δήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμ-

μα AdriHealthMob. 

www.adrihealthmob.eu 

The project is co-funded by the European Union, 
Instrument for Pre-Accession Assistance 

Διεθνείς Εκδηλώσεις  

Εκδηλωση τησ Επιτροπησ Εποπτειασ 
(SC) στην Κροατια 

 
Η InnoPolis συμμετείχε ενεργά 
δια μέσω του εκπροσώπου της 
κ. Νικόλαου Πετρόπουλου στην 
εκδήλωση για το ΑΗΜ με τίτλο: 
“International Workshop on 
the Mobility of Patients at 
Cross Border Level between 
EU and Non-EU Countries 
and evaluation of the Health 
insurance issues”, καθώς και 
στην Επιτροπή Καθοδήγησης 
(SC) αλλά και του Joint Technical Unit (JTU), στο Mali Losinj της Κροατίας, 
στις 26 και 27 Μαΐου 2015. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση συζητήθηκε η 
τελική μορφή της Πλατφόρμας, η οποία θα εξυπηρετήσει χιλιάδες ασθενείς 
όσον αφορά στην απρόσκοπτη κινητικότητά τους αλλά και στην προώθηση 
της επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων επαγγελματιών της Υγείας, απ’ 
όλες τις χώρες της Αδριατικής.   

 
Διεθνησ Hμεριδα για το AHM στο Lecce 
τησ ιταλιασ 

 

Στις 6 Μαΐου 2015, η εκπρόσωπος της InnoPolis κ. Αγγελική Ρούβαλη, πα-
ραβρέθηκε στην Ημερίδα που διοργάνωσαν οι 
Ιταλοί εταίροι του προγράμματος AdriHealthMob, 
στο Lecce της Ιταλίας, με θέμα “ICT & Health, 
the role of the Digital Sector in Making Health 
& Care Nearer to the Users”. Η εκδήλωση επι-
κεντρώθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζονται στα 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, από περιφερει-
ακά έως Ευρωπαϊκά, για την υποστήριξη Τεχνο-
λογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής, στην 
Υγεία και φροντίδα των ασθενών. 
Τα διάφορα εργαλεία Επικοινωνίας & Πληροφορι-
κής, καθώς και η μέχρι τώρα εμπειρία της χρήσης 
τους στον τομέα αυτό, παρουσιάστηκαν και συζη-
τήθηκαν εκτενώς. Η εκπρόσωπος της InnoPolis 

συμμετείχε επίσης και στη συνάντηση του JTU, όπου συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούσαν κυρίως την λειτουργία της Πλατφόρμας του AHM. 
 

 

 

 

 
   Επικοινωνία: 

    

   Innopolis :       info@innopolis.org  

   Πατσουλές Θεόδωρος :  patsoules@innopolis.org 

   Ρούβαλη Αγγελική :   adrihealthmob@innopolis.org  

 

   Innopolis  -  Κέντρο Καινοτομίας & Πολιτισμού 

   Tel. (+30) 26910 60427  •   Website:   www.innopolis.org                             

mailto:info@innopolis.org
mailto:patsoules@innopolis.org
mailto:adrihealthmob@innopolis.org
http://www.innopolis.org

