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Με μεγάλη συμμετοχή επιφανών εκπροσώπων του ευρύτερου κλάδου της Υγείας, πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου η τελετή απονομής των βραβείων Healthcare Business Awards 2021. Ο θεσμός 
που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς 

στον κλάδο της Υγείας, διοργανώθηκε με επιτυχία για 6η χρονιά από την Boussias και το Health Daily.  
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων ήταν φέτος ο Ακαδημαϊκός και πρώην Πρωθυπουργός  
της χώρας, κ. Λουκάς Παπαδήμος.

Περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς, της Ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, 
κοινωφελών οργανισμών και συλλόγων ασθενών, συγκεντρώθηκαν στο Κελλάρι Παπαχρήστου στην Παιανία  
για να τιμήσουν τις καλύτερες εκφάνσεις της προσφοράς στην Υγεία, την Επιστήμη και την Κοινωνία, για τη χρονιά 
που πέρασε. Οι βραβεύσεις φέτος έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα μεγάλο μέρος των δράσεων αφορούν  
την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 
Μίνα Γκάγκα, η οποία απένειμε και τις τιμητικές διακρίσεις. Από το υπουργείο Υγείας 
επίσης παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος 
Θεμιστοκλέους και ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος.

Η υπουργός κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό της τόνισε μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να δώσω 
συγχαρητήρια σε όσους βραβεύτηκαν, αλλά και σε όλους όσους δουλεύουν για το σύστημα 
υγείας, για τους ανθρώπους, για τα καινούργια φάρμακα, όσους εργάζονται στην έρευνα  
και καινοτομία, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, και να τους υποσχεθώ ότι ως υπουργείο 
Υγείας θα βρισκόμαστε κοντά τους, στηρίζοντας κάθε προσπάθειά τους». 

Ο κ. Λουκάς Παπαδήμος, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής σε γραπτή δήλωσή του ανέφερε, μεταξύ άλλων: 
«Η σημερινή τελετή απονομής των βραβείων Healthcare Business αποτελεί το επιστέγασμα ενός θεσμού που 
καθιερώθηκε με σκοπό να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρόσωπα, υγειονομικούς οργανισμούς, επιχειρηματικούς 
φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, καθώς άλλους οργανισμούς –δημόσιους ή ιδιωτικούς– που με το έργο τους 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία και τη βελτίωση της Υγείας». «Συγχαίρω θερμά τους βραβευθέντες  
για τα επιτεύγματά τους και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχιση και ανάπτυξη του σημαντικού και 
καινοτόμου έργου τους», κατέληξε ο κ. Παπαδήμος.

Επιβραβεύθηκε η προσφορά στην Υγεία  
και η επιστημονική, κλινική και επιχειρηματική αριστεία
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Ακολούθησε η απονομή τιμητικών βραβείων σε ανθρώπους που με τη δράση τους έχουν προσφέρει αξιόλογο 
κοινωνικό έργο, έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και έχουν αποδείξει έμπρακτα την 
κοινωνική ευαισθησία των επιχειρήσεων και των οργανισμών που εκπροσωπούν. 

Αναλυτικότερα, το τιμητικό βραβείο «Για την καθημερινή 
άρτια και έγκυρη επιστημονική ενημέρωση των ΜΜΕ, της 
επιστημονικής κοινότητας και του κοινού αναφορικά με την 
πανδημία Covid-19», απονεμήθηκε στον Αθανάσιο Μελέτιο 
Δημόπουλο, Πρύτανη ΕΚΠΑ και στους καθηγητές και ιατρούς 
της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο 
Αλεξάνδρα, Ευάγγελο Τέρπο και Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, 
και στους επιστημονικούς συνεργάτες Ιωάννη Ντάναση-
Σταθόπουλο και Πάνο Μαλανδράκη.

Τιμητικό βραβείο «Για τον επιτελικό σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος Covid-19» 
απονεμήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας κ. Μάριο 
Θεμιστοκλέους, στον Ταξίαρχο Αρίστο Περρή, που ήταν ο 
Επικεφαλής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εμβολίων για τον 
Κορονοϊό, καθώς και στους Χρήστο Σέττα και Παναγιώτα 
Γεωργακοπούλου, μέλη της επιτροπής Ασφάλειας Ελέγχου 
Διακίνησης Εμβολίων.

Τιμητικό βραβείο «Για τη Συνολική Διαχείριση των Υπηρεσιών 
Υγείας της χώρας στην πανδημία» απονεμήθηκε στον Γενικό 
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Κορυφαίο Ερευνητικό Ίδρυμα 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Kορυφαία Φαρμακευτική Εταιρεία 
Novartis Hellas

Κορυφαίος Οργανισμός Παροχής Υγείας 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (EKAB)

Κορυφαίο Νοσοκομείο 
ΙΑΣΩ
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ΒΡΑΒΕΙΑ GOLD / PLATINUM

1. DEMO ABEE Βιομηχανία Φαρμάκων: Είναι Ευθύνη ΜΑΣ 
Για την DEMO επιτυχημένη επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί μόνο η 
πρόοδος της εταιρείας και η επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, 
αλλά και η κοινωνική υπευθυνότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη. Κάτω 
από τον τίτλο του προγράμματος «Είναι Ευθύνη ΜΑΣ», η εταιρεία 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, προμηθεύοντας δωρεάν με φάρμακα, υλικά και μηχανήματα 
αποκεντρωμένα ιατρεία νησιών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κοινωνικά 
φαρμακεία, και άλλα. Η εταιρεία ανακυκλώνει εντυπωσιακές ποσότητες 
πλαστικού και χαρτιού, ενώ διαχειρίζεται με δικά της μέσα τη συλλογή 
των στερεών αποβλήτων της και τα μεταφέρει προς καταστροφή. Όλο το 
πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας της DEMO δημοσιεύεται στα Annual 
Reports της εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα της www.demo.gr

2.  ΓΝ Νοσοκομείο Νάουσας:  
Η πανδημία ως νοσοκομειακή επιχειρηματική ευκαιρία

Σκοπός της υποψηφιότητας μας στα Healthcare Business Awards του 2021 
είναι η ανάδειξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού management και 
διαχείρισης από το Νοσοκομείο Νάουσας. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, η 
χώρα μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. 
Ο αρχικός σχεδιασμός στηρίχθηκε σε Νοσοκομεία αναφοράς. Ωστόσο, όσο 
η πανδημία εξαπλωνόταν τόσο μεγαλύτερη ήταν η ανάγκη για συμβολή 
όλων των Νοσοκομείων της χώρας. Το Νοσοκομείο της Νάουσας πάρα το 
μικρό του μέγεθος, κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία και να 
προβάλει την ευελιξία του και την αντιστρόφως ανάλογη προσφορά του σε 
υγειονομικές υπηρεσίες και δράσεις προς στήριξη της Δημόσιας Υγείας. 

3.  Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νευροχειρουργική 
Κλινική Νοσοκομείου Παίδων:  
Ο ρόλος της Πολυκυστίνης 1 στην κρανιοσυνοστέωση

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cel-
lular and Molecular Medicine (συντελεστής απήχησης 2020:4,486) με τίτλο 
«Polycystin-1 modulates RUNX2 activation and osteocalcin gene expres-
sion via ERK signalling in a human craniosynostosis cell model.» (Pubmed 
PMID: 33656806). Διερευνήσαμε μοριακούς μηχανισμούς με τους οποίους 
τα κύτταρα των οστών εμπλέκονται στην πρώιμη σύγκλειση των κρανια-
κών ραφών, και συγκεκριμένα το ρόλο του μηχανοευαίσθητου μορίου της 
Πολυκυστίνης 1 (PC1)στην κρανιοσυνοστέωση. Τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας, θα συμβάλλουν στον εντοπισμό νέων θεραπευτικών στόχων ή 
προγνωστικών δεικτών σχετικά με τη μη-συνδρομική κρανιοσυνοστέωση, 
καθώς και στον εντοπισμό του βασικού ρόλου της PC1 και την πιθανή συμ-
βολή της σε ένα νέο θεραπευτικό σχήμα κατά της κρανιοσυνοστέωσης σε 
επίπεδο διάγνωσης

4.  Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών: Πρόγραμμα «Δικαίωμά μου»
Η δράση «Δικαίωμά μου», www.dikaiomamou.gr, δημιουργήθηκε από 
τον Σύλλογο Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών για να προσφέρει σε όλους τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές 
τους έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους και 
τις κοινωνικές παροχές που προβλέπονται για την ασθένειά τους. Επιπλέον, 
στην ενότητα «Δικαίωμα στη ζωή» περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες 
για τη νόσο του καρκίνου και παράλληλα, με στόχο την ολιστική βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών, υπάρχουν ενημερωτικά άρθρα για την 
ψυχική υγεία, τη διατροφή και τη σωματική άσκηση.

http://www.demo.gr
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5.  Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Ομάδα Διαχείρισης 
Κρίσεων Ε.Κ.Α.Β. (Ο.ΔΙ.Κ.-Ε.Κ.Α.Β.).: Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).: Σύστημα online ποσοτικής καταγραφής 
& αμφίδρομης αναφοράς (reporting) 24/7, της δυναμικότητας 
υποδοχής και νοσηλείας των covid-19 περιστατικών όλων των 
εμπλεκόμενων Υγειονομικών Σχηματισμών στην επικράτεια.

Το online σύστημα της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Ε.Κ.Α.Β. για 
τη ποσοτική καταγραφή & την αμφίδρομη αναφορά (reporting) 24/7, 
της δυναμικότητας υποδοχής και νοσηλείας των covid-19 περιστατι-
κών από όλους τους εμπλεκόμενους Δημόσιους, Στρατιωτικούς και 
Ιδιωτικούς Υγειονομικούς σχηματισμούς (493 Δομές Υγείας) είναι μία 
ψηφιακή λύση για την ορθολογική, παραγωγική, έγκαιρη και έγκυρη 
αποτύπωση της διαχείρισης των περιστατικών Sars-Cov-2. Με τη χρή-
ση του συγκεκριμένου online συστήματος από το Ε.Κ.Α.Β., επετεύχθη 
η ψηφιακή διασύνδεση όλων των Υγειονομικών Σχηματισμών και 
δομών της χώρας προς έναν διαχειριστικό αποδέκτη, παρέχοντας 
αμφίδρομη online ενημέρωση-επιβεβαίωση προς τον αποστολέα 
των στοιχείων της υγειονομικής διαχειριστικής πληρότητας των 
αντίστοιχων Μονάδων Υγείας.

6.  Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Ομάδα Διαχείρισης 
Κρίσεων Ε.Κ.Α.Β. (Ο.ΔΙ.Κ.-Ε.Κ.Α.Β.).: Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).: Πληροφοριακό Σύστημα ποσοτικής & 
ποιοτικής απεικόνισης της Επιχειρησιακής Διαχείρισης των 
Υγειονομικών Σχηματισμών & των Δυνάμεων του Ε.Κ.Α.Β., 
κατά την πανδημία του Sars-Cov-2, στην επικράτεια

Το Πληροφοριακό Σύστημα ποσοτικής & ποιοτικής απεικόνισης της 
Επιχειρησιακής Διαχείρισης των Υγειονομικών Σχηματισμών & των 
Δυνάμεων του Ε.Κ.Α.Β., κατά την πανδημία του Sars-Cov-2, αποτελεί 
το βασικό ψηφιακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας αλλά και των 
ειδικών Κυβερνητικών ομάδων για την αυτοματοποιημένη συνολική 
απεικόνιση των νευραλγικών δεδομένων που συνθέτουν τα στάδια 
εξέλιξης της πανδημίας, αποτυπώνοντας την επιχειρησιακή μεταβολή 
των Υγειονομικών Σχηματισμών ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Με 
τη χρήση της online πλατφόρμας της Ο.ΔΙ.Κ.-Ε.Κ.Α.Β. επετεύχθη η 
μέγιστη επιχειρησιακή ανταπόκριση, αφού βάσει της πληροφόρησης 
αλλά και της συγκριτικής ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων που 
παρείχε, εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τον 
έλεγχο της πανδημίας.

1. Novartis Hellas: Προστιθέμενη αξία στην κοινωνία
Στη Novartis Hellas εκτός από την αξία του χρηματοοικονομικού 
κεφαλαίου, αναγνωρίζεται και η αξία του κοινωνικού κεφαλαίου. 
Στόχος η δημιουργία προστιθέμενη αξίας στις κοινωνίες, πρωτίστως 
μεγιστοποιώντας τη συνεισφοράς της και των έμμεσων οικονομικών 
επιδράσεών της. Με τη δραστηριότητά της δημιουργούνται περίπου 
δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας ενώ διατηρεί ισχυρές συνεργασίες 
με τοπικούς προμηθευτές. Έτσι, ενισχύεται το άμεσο και το έμμεσο 
κοινωνικοοικονομικό της αποτύπωμα, σε όλο το φάσμα της αλυσίδας 
αξίας της.

ΒΡΑΒΕΙΑ GOLD 
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2.  AstraZeneca: Innovation in Real World Evidence generation-  
The new era with the utilization of wearables and digital devices

H καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητες και αλλάζουν κάθε 
τομέα της ζωής μας. Ένας τέτοιος τομέας είναι και οι κλινικές μελέτες, στις 
οποίες η χρήση wearables και medical devices έχει σημαντικά οφέλη για 
τον ασθενή και τους ιατρούς τόσο κατά τη διάρκεια της COVID-19 περιό-
δου όσο και στο μέλλον. Η συγκεκριμένη μη παρεμβατική κλινική με-
λέτη με χρήση wearables και digital devices δίνει τη δυνατότητα για την 
καταγραφή νέων μεταβλητών που παλαιότερα δεν θα ήταν εφικτό ενώ 
διευκολύνει, ανάμεσα σε άλλα, και το monitoring των ασθενών από τους 
ιατρούς αναδεικνύοντας τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας σε κάθε 
τομέα.

3. Servier Hellas: Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!
Πολλοί ασθενείς με χρόνια νοσήματα δεν ακολουθούν σωστά τη 
φαρμακευτική αγωγή που έχει συστήσει ο γιατρός τους, με αποτέλεσμα να 
θέτουν την υγεία τους σε σοβαρό κίνδυνο. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για 
αύξηση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τη σημασία της σωστής 
λήψης των φαρμάκων τους, η Servier Hellas υλοποιεί την Εκστρατεία 
Ευαισθητοποίησης για την Ορθή Χρήση Φαρμάκων «Μη γίνεσαι γιατρός 
του εαυτού σου!», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 
και της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Στόχος της καμπάνιας είναι 
να προσφέρει στους ασθενείς την ενημέρωση και την εκπαίδευση που 
χρειάζονται για να ακολουθούν σωστά τη θεραπεία τους.

4. Novartis Hellas: Ενδυνάμωση/Υποστήριξη ασθενών
Με όραμα και ευθύνη για τον ασθενή, η Novartis Hellas, από το πρώτο 
ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 προχώρησε σε ένα συντονισμένο 
και ολιστικό σχέδιο δράσεων υποστήριξης για τους ασθενείς, στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, τους Επαγγελματίες Υγείας, τους εργαζόμενους της και το 
ευρύτερο κοινό, πιστή στην εταιρική κουλτούρα της να δημιουργεί αξία για 
την κοινωνία και ευθυγραμμισμένη με το παγκόσμιο όραμα του Οργανι-
σμού να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και με καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

5.  Novartis Hellas: Οι άνθρωποί μας αποτελούν το σημαντικότερο 
κεφάλαιο της εταιρείας

Η Novartis Hellas, από το πρώτο ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 
προχώρησε σε ένα συντονισμένο και ολιστικό σχέδιο δράσεων υποστή-
ριξης όλων των συμμετόχων της, με έμφαση κυρίως στους εργαζομένους 
και στους ασθενείς, μένοντας πιστή στην αποστολή της: να βοηθά τους 
ανθρώπους να ζουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής.

6.  Γ.Ν.Ν.Π “Άγιος Παντελεήμων” - Γ.Ν.Δ.Α. Η Αγία Βαρβάρα: 
Σύγχρονη επεμβατική ενδοσκόπηση στο Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

Το Γαστρεντερολογικό τμήμα του ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελεήμων» είναι το 
μόνο τμήμα του ΕΣΥ στη 2η ΥΠΕ, που διενεργεί ενδοσκοπική αφαίρεση 
προκαρκινικών βλαβών αλλά και πρώιμων καρκίνων του πεπτικού 
σωλήνα με τη μέθοδο ESD (Endoscopic Dissection) και δέχεται πα-
ραπομπές εντός και εκτός Αττικής, για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Η 
πρωτοποριακή μέθοδος ESD–Ενδοσκοπική Υποβλεννογόνιος Διατομή 
αποτελεί την νεότερη εξέλιξη της επεμβατικής ενδοσκόπησης στην 
αντιμετώπιση πρώιμων κακοηθών βλαβών του πεπτικού σωλήνα, με 
κύριο χαρακτηριστικό της την ακριβή ιστοπαθολογική αξιολόγηση, τη 
σταδιοποίηση και την αφαίρεση σε ένα τμήμα (en-block) των πρώιμων κα-
κοηθών βλαβών του πεπτικού σωλήνα επί υγειών πλευρικών και κάθετων 
ορίων (R0 εκτομή).
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7.  Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»: Προηγμένη κυτταρική 
θεραπεία με αντι-ιικά Τ- λεμφοκύτταρα στην Ελλάδα

Η κλινική εφαρμογή της υιοθετούμενης ανοσοθεραπείας με αντι-ιικά Τ 
λεμφοκύτταρα πολλαπλής ειδικότητας, επιχειρείται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα ενώ επεκτείνεται και ως δυνητική θεραπεία της COVID-19, ανοίγοντας 
νέες προοπτικές θεραπείας και διευρύνοντας τους θεραπευτικούς στόχους.

8.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»: Προετοιμασία και Προσαρμογή 
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην πανδημία covid-19

Η Διεθνής Στρατηγική του ΟΗΕ για τη Μείωση των Καταστροφών στοχεύει 
στην έγκαιρη αντιμετώπιση καταστροφών και στη δημιουργία «κουλτούρας» 
πρόληψης. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών-ΤΕΠ του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» 
εφάρμοσε ένα καινοτόμο πρωτόκολλο, για τη διαχείριση ασθενών με πιθανή 
ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη covid-19, κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης 
περιόδου, που στηρίχτηκε στον κύκλο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, στον 
οποίο εντάχθηκαν τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα. Η καινοτομία 
στην επείγουσα ιατρική ανέδειξε τη διεπιστημονική προσέγγιση, την ομαδική 
συνεργασία και τη δέσμευση της Διοίκησης χαρακτηριστικά απαραίτητα για 
τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας στην παρεχόμενη επείγουσα 
υγειονομική φροντίδα και δυνητικά αποτελεί καλή πρακτική για Τμήματα 
Επειγόντων Περιστατικών λοιπών Νοσοκομείων.

9.  Institute of Life – ΙΑΣΩ: Το 1ο πλήρως εξοπλισμένο Εμβρυολογικό 
Εργαστήριο στην Ελλάδα με τεχνολογία 24ωρης παρακολούθησης 
όλων των Εμβρύων - Embryoscope Time Lapse Monitoring

H Institute of Life – ΙΑΣΩ, ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής στην Ευρώπη, συνεχίζει να εξελίσσεται και να καινοτομεί, 
και δημιουργεί το πρώτο πλήρως εξοπλισμένο Εμβρυολογικό Εργαστήριο 
στην Ελλάδα που υιοθετεί την πρωτοποριακή τεχνολογία Embryoscope 
Time Lapse Monitoring. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, μπορούμε πλέον 
να παρακολουθούμε σε 24ώρη βάση την εξέλιξη όλων των εμβρύων με 
μικροκάμερες, χωρίς να διαταράσσουμε την καλλιέργειά τους, αυξάνοντας 
τα ποσοστά επιτυχίας έως 41%. Η προμήθεια του νέου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού αποτελεί μία πολύ μεγάλη επένδυση που κατατάσσει την In-
stitute of Life – ΙΑΣΩ ανάμεσα στις κορυφαίες Μονάδες Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής στον κόσμο.

10.  Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ: Πρωτοποριακή αντιμετώπιση των ασθενών 
με καρκίνο του παχέος εντέρου με τη Χρήση νέας τεχνολογίας 
(Τρισδιάστατης ανασύστασης αγγειακών δομών και Augmented Real-
ity) και ρομποτικής χειρουργικής 

Στο Τμήμα Ρομποτικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Παχέος 
Εντέρου της Ευρωκλινικής χρησιμοποιείται η πρωτοποριακή τεχνική για την 
αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου που συνδυάζει 
τη χρήση νέας τεχνολογίας (Τρισδιάστατης ανασύστασης αγγειακών δομών 
και Augmented Reality) και ρομποτικής χειρουργικής για πραγματοποίηση 
εξατομικευμένων επεμβάσεων που αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών 
με καρκίνο παχέος εντέρου έως και 17%. Επιπλέον με την εν λόγω τεχνική 
επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων αύξηση του αριθμού των λεμφαδένων που 
αφαιρούνται (μ.ο. 27 vs 12 στη διεθνή βιβλιογραφία), μικρότερη παραμονή 
στο νοσοκομείο (μ.ο. 2,5 ημέρες vs >7 ημέρες στη διεθνή βιβλιογραφία) και 
σίτιση από την πρώτη μέρα. Η εν λόγω τεχνική αποτελεί τη μέθοδο εκλογής 
για τον καρκίνο του παχέος εντέρου στις ΗΠΑ και σε επιλεγμένα μεγάλα Κέ-
ντρα της Δυτικής Ευρώπης και πλέον εφαρμόζεται και στην Ελλάδα
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11.  Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους: 
Ενεργοποίηση εθελοντών νοσηλευτών και μαιών για τη 
διαχείριση της πανδημίας

“Nurses: A voice to lead – Nursing the world to health” / «Νοσηλευ-
τές/τριες: Ηγετική Φωνή – Φροντίζοντας την παγκόσμια υγεία».(ICN 
12.5.2020) 
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΓΝ Αργολίδας ΝΜ Άργους ,μπροστά 
στην πανδημία SARS-COVID 19 ,με υψηλό αίσθημα ευθύνης στην 
προάσπιση της Δημοσίας Υγείας , με πίστη στον «ΑΝΘΡΩΠΟ» και στο 
«ΕΜΕΙΣ», καθώς και στην ‘’ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’ που διέπει την Νοσηλευτική 
Επιστήμη ανέλαβε μια σειρά δράσεων. 
Δημιουργία μηνύματος στο YouTube με τίτλο: «Είμαστε εδώ για εσάς» 
Εθελοντική βοήθεια στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου 
Εθελοντική βοήθεια από ομάδα νοσηλευτών στη Θεσσαλονίκη 
Εθελοντική βοήθεια από ομάδα νοσηλευτών στην εμβολιαστική δράση 
ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών 6ης ΥΠΕ

12.  Όμιλος ΙΑΣΩ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης «δίπλα σας»

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ως το μεγαλύτερο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα, 
με τη μεγαλύτερη Μαιευτική, Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική, 
βρίσκεται πάντα δίπλα σας, 
Η φιλοσοφία του Ομίλου ΙΑΣΩ είναι να λειτουργεί σε αρμονία με την 
κοινωνία, βοηθώντας με κάθε τρόπο το σύνολο. Μέσα σπό τις δράσεις 
του, προσφέρει στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία, 
στηρίζει Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Σωματεία, συμβάλλει 
στη διαφύλαξη της υγείας μέσω της πρόληψης, της διάγνωσης και της 
θεραπείας, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Οι αξίες 
του Ομίλου ΙΑΣΩ: Ευγένεια & φιλικότητα, ενδιαφέρον & προσοχή, 
επαγγελματισμός, αφοσίωση & φροντίδα, αξιοπρέπεια και σεβασμός 
στις ξεχωριστές σας ανάγκες.

13.  Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων: 
Εφαρμογή τηλεϊατρικής σε κατοίκους με δυσκολία πρόσβασης 
λόγω Covid-19

Η Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων έχοντας ως σκοπό την πρόληψη 
και την έγκαιρη διάγνωση μέσω της προαγωγής της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, έδωσε τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής 
ευθύνης της να υποβληθούν σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις 
χωρίς κόστος και χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε το έτος 
2020 η επιδημία του ιού Sars-Cov-19.Η υλοποίηση του προγράμματος 
βασίστηκε στις αρχές της Τηλεϊατρικής και στην εξελιγμένη τεχνολογία 
των συστημάτων του Ιδρύματος Vodafone. 
Η δράση αυτή αναγνωρίστηκε από το Τμήμα Καινοτομίας και 
Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Καινοτόμες 
Δράσεις για τον Covid-19.
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14.  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού: 
Επίτευξη μείωσης των αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου 
Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού, μέσω της εφαρμογής 
μεθόδων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και πρακτικών 
ελαχιστοποίησης σε συνδυασμό με την ορθή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων

Λαμβάνοντας υπόψιν τις συνέπειες στο περιβάλλον που μπορεί να 
έχουν τα απόβλητα υιοθετήσαμε μεθόδους με σκοπό την τελική μείωση 
της παραγωγής των αποβλήτων. Η ελαχιστοποίηση των αστικών 
αποβλήτων και η ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων τα 
τελευταία δύο χρόνια βελτίωσαν τόσο το οικονομικό κόστος όσο και το 
περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο σαν νοσοκομείο. Αυτό ήταν απόρροια 
αφενός της οργάνωσης των προγραμμάτων ανακύκλωσης μειώνοντας 
τις ποσότητες από τα αστικά απόβλητα που κατέληγαν λανθασμένα για 
υγειονομική ταφή, αποστείρωση ή/και αποτέφρωση και αφετέρου της 
μείωσης των αποβλήτων που αποτεφρώνονται.

15.  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού: 
Η επίδραση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εργαλείου 
διαχείρισης καταγραφής παρεμβάσεων και λοιμώξεων στη 
μείωση των CLABSI

Λαμβάνοντας υπόψη ότι CLABSI αποτελούν σήμερα ένα σημαντικό 
κλινικό πρόβλημα στις Παιδιατρικές ΜΕΘ, κάθε πετυχημένη 
προσπάθεια περιορισμού τους έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Η 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η εισαγωγή εργαλείων διαχείρισης 
(λίστας ελέγχου/ εντύπων) ενδυναμώνει και αναβαθμίζει το ρόλο του 
νοσηλευτή καθώς συστηματοποιεί και οργανώνει τις νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις και μπορεί να μειώσει σημαντικά την εμφάνιση 
μικροβιαιμίας στις ΜΕΘ. Απαιτείται ωστόσο, επιπλέον μελέτη για την 
συλλογή, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων, ώστε να εκτιμηθεί η 
επίδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εφαρμογής του 
εντύπου στην πρόληψη των CLABSI στις ΜΕΘ.

16.  ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» ΝΠΔΔ: «Ανάπτυξη - 
Υλοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής, για την αναβάθμιση 
της ποιότητας των υπηρεσιών του Διατομεακού Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και την παροχή σύγχρονων 
μέσων στην ενημέρωση προσωπικού και ασθενών»

Για τη Διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών του Διατομεακού 
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Νοσοκομειακής Μονάδας 
«Σισμανόγλειο», ανάλυση-σχεδιασμός-ανάπτυξη-υλοποίηση τρίπτυχου 
Εφαρμογών Πληροφορικής. Στόχευσή τους: η παροχή –άμεσα, 
365x24x7, έγκυρης, έκτακτης και μη, με πληρότητα και αξιοπιστία- 
Πληροφόρησης (Προσωπικού και Ασθενών/Επισκεπτών) διαδικτυακά 
αλλά και στους φυσικούς χώρους αναμονής, ο εναλλακτικός/διαδικτυ-
ακός πλέον τρόπος (μηχανισμοί Ασφάλειας/Ελέγχου εγκυρότητας-πλη-
ρότητας) υποβολής Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Ασθενών ΤΕΠ με 
αποδέσμευση «ανθρώπινων πόρων» για τη συλλογή και αποδελτίω-
ση Ερωτηματολογίων, η ελαχιστοποίηση διεπαφών των επισκεπτών/
ασθενών στα πλαίσια της πανδημίας, η άμεση δυνατότητα Στατιστικής 
Επεξεργασίας (ορθών και με πληρότητα) συλλεγμένων δεδομένων για 
τη λήψη αποφάσεων βελτίωσης/αποτίμησης Υπηρεσιών ΤΕΠ.
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17.  ΙΑΣΩ: Πρόγραμμα Home Fit Home με Online Pilates για εγκύους  
& μαμάδες μετά τον τοκετό

Το ΙΑΣΩ, η μεγαλύτερη Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική της Ελλάδας 
με 10.000 τοκετούς ετησίως, αποτελεί διαχρονικά την πρώτη επιλογή 
για τους γονείς που φέρνουν στον κόσμο το παιδί τους προσφέροντας 
μία μοναδική εμπειρία σε όλο το ταξίδι της μητρότητας. Με γνώμονα 
την συνεχή μέριμνα από την κύηση μέχρι και μετά τη γέννηση, το ΙΑΣΩ, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιούργησε το πρόγραμμα “Home 
Fit Home” με Online Pilates για εγκύους & μαμάδες μετά τον τοκετό. 
Γνωρίζοντας πόσο ιδιαίτερη είναι η σημερινή πραγματικότητα για όσες 
γυναίκες διανύουν περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, δημιούργησε και 
προσφέρει δωρεάν online μαθήματα Pilates με τη Μάντη Περσάκη η 
οποία καθοδηγεί τις μανούλες βήμα-βήμα, ώστε να βρουν την αναπνοή 
τους, να χαλαρώσουν και να γυμνάσουν ευχάριστα το σώμα τους, από 
την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού τους!

18.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»: Η Αυτοαξιολόγηση  
της Κλινικής Μονάδας καθοδηγεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό  
του Δημόσιου Νοσοκομείου

Για την εκπόνηση ενός Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, 
χρησιμοποιούνται εργαλεία αυτοαξιολόγησης, με σκοπό η Διοίκηση τεκ-
μηριωμένα α) να διαπιστώσει το βαθμό της ορθής διοίκησης, οργάνωσης 
και λειτουργίας , β) να αξιολογήσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα, και 
γ) να προτείνει διορθωτικές ενέργειες και προληπτικές δράσεις βελτίωσης. 
Το ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» αποφάσισε την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου 
Αυτοαξιολόγησης-ΚΠΑ σε 3 Κλινικές Μονάδες. Το ΚΠΑ αποτελεί απλό, 
οικονομικό και εύχρηστο εργαλείο αυτοαξιολόγησης, που, μέσω ειδικής 
μεθοδολογίας, παρέχει τη δυνατότητα στους Δημόσιους Οργανισμούς να 
χρησιμοποιήσουν τεχνικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε να βελτι-
ώσουν τη διοικητική τους ικανότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς 
τους πολίτες. Η Διοίκηση μπορεί να κατανοήσει τη συμπεριφορά του Ορ-
γανισμού και οι μελλοντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικότερα.

19.  Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής:  
Υπερβάσεις και ανατροπές σε καταστάσεις κρίσης

Οι Ειδικοί Επιστήμονες που φροντίζουν την ψυχική υγεία των παιδιών και 
των οικογενειών τους, σε κρίσιμες στιγμές όταν συμβαίνουν σημαντικά 
γεγονότα, δεν παραμένουν στα γραφεία τους, αλλά σπεύδουν άμεσα εκεί 
που συμβαίνουν τα γεγονότα, προκειμένου να προσφέρουν ψυχολογική 
στήριξη, με τρόπο που συνδυάζεται η υψηλή επιστημονική γνώση, η 
μεγάλη εμπειρία και η εθελοντική προθυμία. Οι άνθρωποι που πάλεψαν 
σε αντίξοες συνθήκες ήταν αυτοί που θα στέκονταν καλά στη συνέχεια 
της ζωής τους. Όχι μόνο δεν τους έμεινε το τραύμα, αλλά δημιούργησαν 
ψυχικά αποθέματα για άλλες δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Τα παιδιά 
που βίωσαν μαζί τους αυτές τις εμπειρίες κέρδισαν διπλά στη ζωή 
τους. Ένιωσαν εσωτερική ικανοποίηση, μοιράστηκαν συναισθήματα, 
δημιούργησαν αυθεντικές σχέσεις και δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη 
τραύματος ή μετατραυματικού stress. Η υπέρβαση της ατομικότητας και η 
ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου, η κατατρόπωση του μηδενιστικού 
ανταγωνισμού και η άνθιση της αλληλεγγύης, η μετοχή στην πανανθρώ-
πινη μοίρα, η ζωή πέρα από τα ένστικτα και τις ανάγκες, ο ηρωισμός στα 
χρόνια της ειρήνης, η πνευματικότητα που καταφάσκει στα γήινα, η ανα-
κύκλωση της ανθρωπιάς, η ομορφιά που φύεται στον πόνο δεν προαναγ-
γέλλονται. Δημιουργούνται μέσα στη διεργασία της ζωής.
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20.  Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο 
Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας:  
Μέθοδος ευθυγράμμισης εικόνων ενδοστεφανιαίων 
υπερήχων για την αξιολόγηση της πορείας της στεφανιαίας 
νόσου

Μια καινοτόμα μέθοδος για την υποβοήθηση της καρδιολογικής 
κοινότητας σε σχέση με την εξέταση ενδοστεφανιαίου υπέρηχου 
αναπτύχθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). 
Η προτεινόμενη μέθοδος δύναται να προσφέρει ταχύτερη 
διάγνωση και αξιολόγηση της πορείας της στεφανιαίας νόσου 
(αθηροσκλήρωσης), καθώς και των φυσιοανατομικών αλλαγών 
στις αρτηρίες. Επίσης, λόγω της ταχύτερης διάγνωσης, μπορούν να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες θεραπείας, συνεισφέροντας έτσι στη 
μείωση των καρδιακών περιστατικών

21.  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες 
Ρευματοπάθειες, Μαρία Σταυρακίδου, φυσικοθεραπεύτρια, 
MSc, επιστημονική συνεργάτης Παιδιατρικού Ανοσολογικού 
Ρευματολογικού Κέντρου Αναφοράς, Α’ Παιδιατρική Κλινική 
ΑΠΘ και Ιατρείου Μετάβασης Δ’ Παθολογικής Κλινικής 
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Pfizer: 
Φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα τηλε-αποκατάστασης, για 
τη στήριξη της φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με Νεανική 
Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα, μέσω του διαδικτύου

Στη περίοδο της πανδημίας, η Φυσικοθεραπευτική Τηλε-
αποκατάσταση, αποτελεί ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο, για 
τη συνέχιση της αποκατάστασης των παιδιών με Νεανική Ιδιοπαθή 
Αρθρίτιδα (περιορισμός μετακινήσεων και έκθεσης τους στον ιό, 
δεδομένου ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες). Επίσης, μπορεί να 
αφορά όλους τους ασθενείς όπου και αν αυτοί διαμένουν. 
Σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή εξειδικευμένης και 
εξατομικευμένης παροχής φυσικοθεραπείας, με βιντεοσυνεδρίες 
πραγματικού χρόνου, σε παιδιά με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα 
από 8 ετών και πάνω. Συμμετείχαν 23 ασθενείς, από 13 
διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

22.  Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια: 
Νοσηλεία στο σπίτι

Η Φλόγα εφαρμόζει «Νοσηλεία στο σπίτι» για τα παιδιά με καρκίνο 
που κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και το έχουν ανάγκη. 
Το Πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά 
δεδομένα για ογκολογικούς ασθενείς και έχει σαν στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των οικογενειών 
τους. Έμπειρες νοσηλεύτριες, επισκέπτονται τα παιδιά στο σπίτι 
τους για διενέργεια απλών ιατρικών πράξεων, σε συνεργασία με τα 
τρία Ογκολογικά Τμήματα των δύο Παιδιατρικών Νοσοκομείων της 
Αθήνας που στεγάζονται στο κτήριο της ΕΛΠΙΔΑΣ. 
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 30.000 
επισκέψεις σε σπίτια παιδιών στο Λεκανοπέδιο της Αττικής από τις 
οποίες 3.250 πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι 
τον Μάιο 2021.
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23.  Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας:  
Ένα Οικοσύστημα Πληροφορικής για Δράσεις Ιατρικής Ακριβείας

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στα 
πλαίσια της «Εμβληματική Δράση για την Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου 
Έρευνας Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Πρόληψης Νεανικού 
Αιφνιδίου Θανάτου στη Βάση της Ιατρικής Ακριβείας» icardiacnet.gr), 
που χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΚ, ανέπτυξε ένα Οικοσύστημα Πληρο-
φορικής σκοπός του οποίου είναι η παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών 
υπηρεσιών σε Καρδιολογικές Κλινικές και Διαγνωστικά Εργαστήρια 
για Δράσεις Ιατρικής Ακριβείας. Το Οικοσύστημα χρησιμοποιείται από 
γιατρούς και προσωπικό εργαστηρίων για την καταγραφή κλινικής και 
γενετικής πληροφορίας, αντίστοιχα, των ασθενών τροφοδοτώντας μια 
Τράπεζα Κλινικογενετικών Πληροφοριών από την οποία δημιουργείται 
ο επιδημιολογικός χάρτης της χώρας ο οποίος αναδεικνύει φωλιές 
νοσημάτων και μεταλλάξεων.

24.  ΕΟΔΥ / MainSys: MediSys, Epidemic Surveillance - Ηλεκτρονικό 
Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)

Στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19, ο ΕΟΔΥ δημι-
ούργησε τις Κινητές Ομάδες Υγείας ειδικού σκοπού, για την ανίχνευση 
πιθανών κρουσμάτων σε κάθε σημείο της χώρας. Η MainSys ανέλαβε 
να προμηθεύσει τον ΕΟΔΥ με ένα κεντρικό λογισμικό καταγραφής και 
διαχείρισης των συμβάντων που θα οργανώνει τις κινητές μονάδες όσον 
αφορά τη δειγματοληψία, θα είναι αποτελεσματικό και θα διαλειτουργεί 
με τα υπόλοιπα υπολογιστικά συστήματα του Υπ. Υγείας. Tο MediSys - Ep-
idemic Surveillance, διαθέτει mobile εφαρμογή για τις φορητές συσκευές 
(PDAs) που χρησιμοποιούν οι ΚΟΜΥ, προσφέρει γεωγραφική κάλυψη και 
connectivity σε δυσπρόσιτα μέρη, αναθέτει στις ομάδες το σημείο που θα 
πραγματοποιήσουν δειγματοληψίες και προωθεί τις σχετικές ενημερώσεις 
στις συσκευές. Το καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα της MainSys παρέχει 
real time αποτελέσματα και ανανεώνει τον επιδημιολογικό χάρτη της 
χώρας.

25.  Data Consultants: «Μένουμε Δυτική Ελλάδα - Δυναμώνουμε 
Μαζί» : Βραβευμένη Πρακτική σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Η DATA Consultants εξειδικεύεται στον τομέα της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς της Αυτοδιοίκησης και σε φορείς 
που αναπτύσσουν έργα Ευρωπαϊκής και Περιφερειακής ανάπτυξης. 
Δεδομένης της πανδημίας Covid-19, και παρά το γεγονός ότι η DATA 
Consultants παραδοσιακά εστιάζει περισσότερο σε πρωτοβουλίες 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ο τομέας Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Κοινωνικής Συνοχής της εταιρείας ανέπτυξε και υλοποίησε, σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τη δράση «Μένουμε 
Δυτική Ελλάδα». 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης αναπτύχθηκαν:

α)  Πολυδιάστατη ηλεκτρονική πλατφόρμα – ομπρέλα υπηρεσιών για τους 
πολίτες με εξειδικευμένες υπηρεσίες για τους ευπαθείς πολίτες

β)  Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής 
Υποστήριξης

γ)  Γραμμή ενδυνάμωσης, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης με το 
σύνθημα «Δυναμώνουμε Μαζί» για δικαιούχους ΤΕΒΑ
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26.  Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος:  
Δημιουργία Παιδιατρικών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 
και Εξοπλισμός των Παιδιατρικών Τμημάτων Νοσοκομείων και 
Κέντρων Υγείας με τα απαραίτητα μηχανήματα.

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» έχει ως σκοπό την 
μείωση των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και σωστή αντιμετώπιση 
των παιδικών τραυματισμών και την αναβάθμιση της νοσηλείας των 
παιδιών στη χώρα μας. Από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι τον Μάιο 
2021 το Σωματείο δημιούργησε 10 Παιδιατρικά Τμήματα Επειγόντων 
Περιστατικών και εξόπλισε με τα απαραίτητα μηχανήματα άλλα 23 
Παιδιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας ανά την Ελλάδα, 
έργο συνολικής αξίας € 321.063,42. Στο διάστημα αυτό, και μέσα σε μία 
χρονιά πανδημίας, περισσότερα από 370.000 παιδιά επωφελήθηκαν από 
τις δωρεές του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».

27.  Ομάδα Αιγαίου ΑΜΚΕ:  
«Η Συνέπεια στην Προσφορά Ξεπερνά κάθε Δυσκολία».

Η Ομάδα Αιγαίου για 27η χρονιά, με βασικό άξονα ότι «Η Συνέπεια 
στην Προσφορά Ξεπερνά κάθε Δυσκολία» κατάφερε να ξεχωρίσει με 
τις συνεργασίες της, αλλά και τις συντονισμένες Δράσεις της, εν καιρώ 
Πανδημίας. 
Η προσφορά στην Υγεία, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στα μικρά 
και Ακριτικά Νησιά του Αιγαίου, σε δύσκολη για όλους εποχή δεν θα 
ήταν εφικτή, χωρίς την προσπάθεια και συμμετοχή, των Εθελοντών, 
των Ιατρικών Συνεργατών και Εταιρειών, καθώς και των Υποστηρικτών 
μας...!! 
Σας ευχαριστούμε όλους, μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε το 
Εθελοντικό μας Έργο..!!!

28.  ProGnosis Biotech: Η νεοεισερχόμενη στο χώρο των κλινικών 
διαγνωστικών ελληνική εταιρία με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης

Συμπληρώνοντας φέτος 10 χρόνια από την ίδρυση της και έχοντας 
μόλις ενάμιση χρόνο στην αγορά των κλινικών διαγνωστικών, η ProG-
nosis Biotech έχει καταφέρει να διατηρεί διαρκώς θετικούς εμπορικούς 
δείκτες, με αξιοσημείωτη άνοδο των εξαγωγών αλλά και των εγχώριων 
πωλήσεων. Η εταιρία έχει αφιερώσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους 
για την ενίσχυση του νεοσύστατου ιατροτεχνολογικού τμήματος, με 
την αγορά νέων μηχανημάτων και τη συνεχιζόμενη στελέχωση του 
με υψηλά καταρτισμένο ερευνητικό και εργατικό προσωπικό. Με 
παράδειγμα το ιδιαίτερα επιτυχημένο Rapid Test Αντιγόνου, στόχος της 
ProGnosis Biotech είναι να συνεχίσει απρόσκοπτα την ανάπτυξη υψηλής 
ακρίβειας διαγνωστικών μεθόδων.
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Χορηγός των Healthcare Business Awards 2021 ήταν ο Όμιλος Ευρωκλινικής

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής
Λουκάς Παπαδήμος, Πρόεδρος ΔΣ του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών  
της Ακαδημίας Αθηνών, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής

•	Γιώργος Αβραμίδης, Πρόεδρος, Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ  
(ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ)

•	Αντώνιος Αυγερινός, Φαρμακοποιός, Διδάκτωρ Φαρμακευτικής,  
Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.)

•	Αλκιβιάδης Βατόπουλος, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τμήμα Πολιτικής Δημόσιας Υγείας,  
Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

•	Αθανάσιος Βοζίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών  
και Διοίκησης της Υγείας», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

•	Ιωάννης Γεωργόπουλος, Χειρουργός Παίδων, Chief Medical Officer Docandu Ltd

•	Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Υπουργείο Υγείας

•	Θανάσης Θεοχάρης, Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ

•	Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα 
Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

•	Ιωάννης Καραμηνάς, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Διαγνωστικών Ιατρικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ)

•	Χαράλαμπος Καρανίκας, Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Εργαστήριο 
Ευφυών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ

•	Νίκος Κωστάρας, Γενικός Διευθυντής, IQVIA

•	Δημήτριος Νίκας, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ)

•	Βάσω Μαράκα, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

•	Ianis G. Matsoukas, PhD (Warwick), ExecCert (Wharton) PostDoc Cornell, ETH-Zurich, Warwick,  
Academic Director, Κολέγιο René Descartes – le Cnam

•	Βαρβάρα Μπαρούτσου, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής

•	Αικατερίνη Νομίδου, Πρόεδρος, ΠΟΣΟΨΥ, Αντιπρόεδρος, Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών

•	Μυρσίνη Ουζουνέλλη, CEO, MYO Ηealth, Κριτής και Μέντορας για θέματα ιατρικής τεχνολογίας  
στο MIT Enterprise Fund του Πανεπιστημίου MIT, σύμβουλος αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας  
στο ΕIC Accelerator Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•	Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

•	Νίκος Πολύζος, Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

•	Γιώργος Τουσίμης, Αντιπρόεδρος, Phrma Innovation Forum, Γενικός Διευθυντής, Amgen Hellas

•	Νίκος Φαλδαμής, Πρόεδρος HePIS

•	Μιχάλης Χλέτσος, Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

•	Γεώργιος Χρούσος,MD, MACP, MACE, FRCP Ομότιμος Καθ. Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας,  
Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας, 
Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, ΕΚΠΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ

Kορυφαία Φαρμακευτική Εταιρεία

Novartis Hellas

Κορυφαίο Νοσοκομείο 

ΙΑΣΩ

Κορυφαίο Ερευνητικό Ίδρυμα 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Κορυφαίος Οργανισμός Παροχής Υγείας

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (EKAB) 

Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

PLATINUM DEMO ABEE BIOMHXANIA ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Είναι Ευθύνη ΜΑΣ

Ενότητα 1. Ανάπτυξη

Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση 

GOLD Novartis Hellas: Προστιθέμενη αξία στην κοινωνία

Καινοτομία και νέες Τεχνολογίες

GOLD AstraZeneca: Innovation in Real World Evidence generation- The new era with the utilization of wearables and digital devices

Ενότητα 2. Κοινωνική Ευαισθησία

GOLD DEMO ABEE BIOMHXANIA ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Είναι Ευθύνη ΜΑΣ

SILVER Novartis Hellas: Κοινωνικό αποτύπωμα Novartis

Ενότητα 3. Επικοινωνία

Τηλεόραση

GOLD Servier Hellas: Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!

Social Media

SILVER Servier Hellas: Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!

Ιntegrated marketing communications (IMC)

SILVER AMGEN Hellas: Γερά Οστά - Εκστρατεία ενημέρωσης για την οστεοπόρωση

BRONZE ABOUTNET - NUTRICIA: nutriciaprofessionals.gr

Επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Ανάπτυξη

GOLD ProGnosis Biotech: Η νεοεισερχόμενη ελληνική εταιρία στο χώρο των κλινικών διαγνωστικών με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης

Νοσοκομεία – Ιδιωτικές Κλινικές – Διαγνωστικά Κέντρα

PLATINUM ΓΝ Νοσοκομείο Νάουσας: Η πανδημία ως νοσοκομειακή επιχειρηματική ευκαιρία

Ενότητα 1. Ανάπτυξη

Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση

GOLD ΓΝ Νοσοκομείο Νάουσας: Η πανδημία ως νοσοκομειακή επιχειρηματική ευκαιρία

Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού

SILVER Εργαστήρια MyLab & Leriva Diagnostics: Στρατηγική Συνεργασία Εργαστηρίων MyLab και Leriva Diagnostics

Στρατηγική συνεργασία για την διεθνοποίηση, την έρευνα, τα καινοτόμα προϊόντα ή ιατρικές υπηρεσίες

BRONZE Advanced Hair Clinics: Ιατρικός Τουρισμός - Ο στρατηγικός προσανατολισμός της Advanced Hair Clinics

Ενότητα 2. Καινοτομία / Πρωτοπορία

Καινοτόμος εξοπλισμός ή ιατρική υπηρεσία

GOLD Γ.Ν.Ν.Π “Άγιος Παντελεήμων” - Γ.Ν.Δ.Α. Η Αγία Βαρβάρα: Σύγχρονη Επεμβατική Ενδοσκόπηση

SILVER Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Ελπιδοφόρα γονιδιακή θεραπεία σε παιδί με νωτιαία μυϊκή ατροφία

BRONZE ΙΑΣΩ Παίδων: Υπερσύγχρονο σύστημα νευροπλοήγησης για νευροχειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά, StealthStation S8 με 3D real time απεικόνιση

Καινοτόμος μονάδα ή τμήμα νοσοκομείου / ιδιωτικής κλινικής ή διαγνωστικού κέντρου

GOLD
Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»:  

Προηγμένη κυτταρική θεραπεία με αντι-ιικά Τ- λεμφοκύτταρα στην Ελλάδα

SILVER Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ: Πιστοποίηση Μονάδας Εγκεφαλικών Ευρωκλινικής από τον European Stroke Organization

BRONZE Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Ειδικό Ιατρείο Σιαλενδοσκοπήσεων

Πρωτοπορία στην Επείγουσα Ιατρική

GOLD Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»: Προετοιμασία και Προσαρμογή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην πανδημία covid-19
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Πρωτοπορία στην Μαιευτική – Γυναικολογία – Τεχνητή Γονιμοποίηση

GOLD
Institute of Life – ΙΑΣΩ: Το 1ο πλήρως εξοπλισμένο Εμβρυολογικό Εργαστήριο στην Ελλάδα με τεχνολογία 24ωρης παρακολούθησης  

όλων των Εμβρύων - Embryoscope Time Lapse Monitoring

SILVER Institute of Life: Εφαρμογή Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

BRONZE ΙΑΣΩ: Εξειδικευμένο Κέντρο Αντιμετώπισης Περιστατικών Διεισδυτικού Πλακούντα για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Πρωτοπορία στην Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων

GOLD
Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ: Πρωτοποριακή αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου με τη Χρήση νέας τεχνολογίας  

(Τρισδιάστατης ανασύστασης αγγειακών δομών και Augmented Reality) και ρομποτικής χειρουργικής για πραγματοποίηση εξατομικευμένων 
επεμβάσεων που αυξάνουν την επιβίωση έως και 17%

SILVER
Minimally Invasive Orthopaedic and Sports Medicine Surgery Center MIOSMED: Μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστοκυττάρων λίπους  

από λιποαναρρόφηση γόνατος για την αντιμετώπιση προχωρημένης οστεοαρθρίτιδας αρθρώσεων

BRONZE
Δρ. Φώτιος Α. Μητρόπουλος - Καρδιοχειρουργός Παίδων & Ενηλίκων: Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα - Π 

όσες φορές αντέχει να χειρουργηθεί μια ανθρώπινη καρδιά?

Ενότητα 3. Κοινωνική Ευαισθησία

Κοινωνία

GOLD Όμιλος ΙΑΣΩ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “δίπλα σας”

GOLD Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους: Ενεργοποίηση Εθελοντών Νοσηλευτών και Μαίων για τη Διαχείριση της Πανδημίας

SILVER Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους: Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

BRONZE ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Πρότυπο Διαγνωστικό Εργαστήριο - Ν. Έβρου & Θράκης: Δράσεις ΕΚΕ με Όραμα την Αναβάθμιση Υγείας για Όλη την Κοινωνία

BRONZE ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center: Το Ερρίκος Ντυνάν στις εφημερίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για Νon-Covid περιστατικά

BRONZE Κλινική Ψυχικής Υγείας «Άγιος Χαράλαμπος»: Συνεισφορά της Κλινικής Ψυχικής Υγείας «Άγιος Χαράλαμπος» στην Κοινωνία

Δράσεις Πρόληψης / Έγκαιρης Διάγνωσης

GOLD Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας -Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων: Εφαρμογή τηλεϊατρικής σε κατοίκους με δυσκολία πρόσβασης λόγω Covid-19

SILVER
Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους: Λειτουργία Ιατρείου Ελέγχου Παιδικού Βάρους  

σε επαρχιακό νοσοκομείο και η προσφορά του στον ευαίσθητο παιδιατρικό πληθυσμό

BRONZE Όμιλος ΙΑΣΩ: Συνεργασία του Ομίλου ΙΑΣΩ με τη Σύμπλευση

BRONZE Μονάδα Μαστού Θεραπευτηρίου Metropolitan: Η Διαχείρηση των Παθήσεων του Μαστού στην Εποχή της Πανδημίας COVID 19

Ενότητα 4. Περιβαλλοντική Eυαισθησία

GOLD
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού: Επίτευξη μείωσης των αποβλήτων μέσω της εφαρμογής μεθόδων ανακύκλωσης, 

επαναχρησιμοποίησης και πρακτικών ελαχιστοποίησης σε συνδυασμό με την ορθή διαχείριση των Επικίνδυνων αποβλήτων

SILVER
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»: Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων – 

 Πληροφοριακό Σύστημα Εσωτερικής Ιχνηλασιμότητας

BRONZE “Μονάδα Πρασίνου” της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Ενότητα 5. Ποιότητα Υπηρεσιών

GOLD
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού: Η επίδραση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  

και εργαλείου διαχείρισης καταγραφής παρεμβάσεων και λοιμώξεων στη μείωση των CLABSI

GOLD
ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» ΝΠΔΔ: «Ανάπτυξη - Υλοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής, για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

του Διατομεακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και την παροχή σύγχρονων μέσων στην ενημέρωση προσωπικού και ασθενών»

SILVER
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου-Οργανική Μονάδα Έδρας-Καρδιολογική Κλινική: Η ανάπτυξη δράσεων από την Καρδιολογική Κλινική της Οργανικής 
Μονάδας Έδρας του Γ.Ν Λασιθίου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ποιότητας φροντίδας των Καρδιολογικών ασθενών του Ν. Λασιθίου

SILVER
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ιπποκράτειο»: Ιατροί και ασθενείς στοιχημένοι με τη ζωή -  

Η εμπειρία του ασθενούς στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας & Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

SILVER
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού: Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος και ανάπτυξη  

εργαλείου διεπιστημονικής διαχείρισης του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά

BRONZE
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»: Πιστοποιήσεις τεσσάρων (4) Εργαστηρίων Αιματολογικού Τμήματος  

με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015

BRONZE
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»: Μείωση του αριθμού των μεταγγιζόμενων ερυθρών αιμοσφαιρίων  

στους ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Ενότητα 6. Επικοινωνία

GOLD ΙΑΣΩ: Πρόγραμμα Home Fit Home με Online Pilates για εγκύους & μαμάδες μετά τον τοκετό

SILVER ΙΑΣΩ Παίδων: Play Up Healthy

BRONZE ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Νέο Υπερσύγχρονο Τμήμα Check-Up

Ενότητα 7. Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου

GOLD Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»: Η Αυτοαξιολόγηση της Κλινικής Μονάδας καθοδηγεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δημόσιου Νοσοκομείου

SILVER Γ.Ν. Βενιζέλειο-Πανάνειο: Βιβλιάριο Εκπαίδευσης (LOGBOOK) Νοσηλευτικών Δεξιοτήτων

Κέντρα Υγείας

 Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών

GOLD Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής: Υπερβάσεις και Ανατροπές σε Καταστάσεις Κρίσης
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Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα / Νοσοκομεία

PLATINUM
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Νευροχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου 

Παίδων: Ο ρόλος της Πολυκυστίνης 1 στην κρανιοσυνοστέωση

Ενότητα 1. Ερευνητικά Κέντρα

GOLD
Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας: Μέθοδος ευθυγράμμισης εικόνων 

ενδοστεφανιαίων υπερήχων για την αξιολόγηση της πορείας της στεφανιαίας νόσου

SILVER Eργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) - Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Ερευνητικό & Ακαδημαϊκό Έργο

SILVER
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Η προτεραιότητα της κίνησης των ασθενοφόρων βασιζόμενοι σε μία προσέγγιση δύο κριτηρίων  

και πολλαπλών φάσεων σε καταστάσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης

BRONZE Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (Basic Life Support)

Ενότητα 2. Νοσοκομεία

GOLD
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Νευροχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου 

Παίδων: Ο ρόλος της Πολυκυστίνης 1 στην κρανιοσυνοστέωση

SILVER
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου - Αιματολογική Κλινική: Χαρτογράφηση των Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας του Πληθυσμού της Κρήτης 
και Αύξηση των Μοσχευμάτων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων με Σπάνιους Απλότυπους στη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυτττάρων

SILVER
ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» ΝΠΔΔ: Αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων προσέλευσης των ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

(ΤΕΠ) της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο»

BRONZE
Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»: Τα αποτελέσματα ενός εξατομικευμένου προγράμματος 

διατροφής και άσκησης στις συγκεντρώσεις της Ιρισίνης και του FGF-21, σε παιδιά και εφήβους με υπερβαρότητα και παχυσαρκία

Σύλλογοι Ασθενών

PLATINUM Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών: Πρόγραμμα “Δικαίωμά μου”

Δράσεις υποστήριξης / εκπαίδευσης μελών

GOLD Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια: Νοσηλεία στο Σπίτι ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

GOLD

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες, Μαρία Σταυρακίδου, φυσικοθεραπεύτρια, MSc, επιστημονική συνεργάτης 
Παιδιατρικού Ανοσολογικού Ρευματολογικού Κέντρου Αναφοράς, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ και Ιατρείου Μετάβασης Δ’ Παθολογικής Κλινικής 

Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο: Φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα τηλε-αποκατάστασης, για τη στήριξη της φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με Νεανική 
Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα, μέσω του διαδικτύου Θεσσαλονίκης, Pfizer

SILVER Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών: Τηλεϊατρική και Εξ Αποστάσεως Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Άνοιας

SILVER ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ: Συνηγορία Ασθενών

SILVER ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ: Εξατομικευμένη Υποστηρίξη Ογκολογικών ασθενών

BRONZE Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών: Πρόγραμμα “Μαζί και στο Σπίτι”

BRONZE Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης

Δράσεις με στόχο την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση / πρόληψη

GOLD Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών: Πρόγραμμα “Δικαίωμά μου”

SILVER «Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης» & «Humane»: Καμπάνια “Απεριόριστη Ανάσα- Be a life donor” για τις μεταμοσχεύσεις & τη δωρεά οργάνων

SILVER Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ): «Εκστρατεία ενημέρωσης για την Πολλαπλή Σκλήρυνση»

BRONZE Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”: ‘Οπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος

BRONZE Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Η καμπάνια για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19

e-Health

PLATINUM
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ε.Κ.Α.Β. (Ο.ΔΙ.Κ.-Ε.Κ.Α.Β.):  

Σύστημα online ποσοτικής καταγραφής & αμφίδρομης αναφοράς (reporting) 24/7, της δυναμικότητας υποδοχής και νοσηλείας  
των covid-19 περιστατικών όλων των εμπλεκόμενων Υγειονομικών Σχηματισμών στην επικράτεια

Ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης του επαγγελματία Υγείας

GOLD Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας: Ένα Οικοσύστημα Πληροφορικής για Δράσεις Ιατρικής Ακριβείας

SILVER Ομάδα έρευνας του Π.Γ.Ν “ΑΤΤΙΚΟΝ”: Ένα «κλικ» είναι ικανό για να βελτιώσει την υγεία σου;

SILVER Θεμιστοκλής Τσίτσος: Φαρμακοποιός-Youtuber

BRONZE EMBRYOCLINIC Ι.Κ.Ε.: MedAZ

BRONZE
Όμιλος Epsilon Net: Epsilon Smart Hygeia. Η απόλυτη web λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον σύγχρονο ιατρό και επαγγελματία στον κλάδο της 

Υγείας.

Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη μονάδων υγείας

GOLD
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ε.Κ.Α.Β. (Ο.ΔΙ.Κ.-Ε.Κ.Α.Β.):  

Σύστημα online ποσοτικής καταγραφής & αμφίδρομης αναφοράς (reporting) 24/7, της δυναμικότητας υποδοχής και νοσηλείας των covid-19 
περιστατικών όλων των εμπλεκόμενων Υγειονομικών Σχηματισμών στην επικράτεια

SILVER Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ.: Web Application Φάκελος Νοσηλείας

BRONZE
ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» ΝΠΔΔ: «Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) Συλλογής Στοιχείων Υλικών/Εξοπλισμού 

Νοσοκομειακής Μονάδας, για τον προγραμματισμό και ενημέρωση της ΥΠΕ, σχετικά με την πανδημία του Κορωνοϊού Covid-19»

BRONZE Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ. Ν. Νέας Ιωνίας: Ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαίδευσης «eduREGISTRY» Κωνσταντοπούλειο–Πατησίων
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Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία

GOLD ΕΟΔΥ / MainSys: MediSys, Epidemic Surveillance - Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)

SILVER Data Consultants: “Μένουμε Δυτική Ελλάδα” : Περιφερειακή Πρωτοβουλία για Eυπαθείς Ομάδες Πληθυσμού

BRONZE
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας - Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός 

Ψηφιακής Υγείας / Hellenic Digital Health Cluster

Προσφορά στην Υγεία από Επιχειρήσεις & Οργανισμούς εκτός κλάδου

GOLD Data Consultants: “Μένουμε Δυτική Ελλάδα - Δυναμώνουμε Μαζί” : Βραβευμένη Πρακτική σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

SILVER GEP SA: Συνεισφορά στην προάσπιση της Υγείας της ευρύτερης κοινότητας

BRONZE
Φιλανθρωπικός Σύλλογος Παραδεισίου “Αγία Μαρίνα”: Κοινωνικό και Κοινωφελές Έργο του Συλλόγου μας κατά την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας 

Covid 19

Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ

GOLD
Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος: Δημιουργία Παιδιατρικών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και Εξοπλισμός των Παιδιατρικών Τμημάτων 

Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας με τα απαραίτητα μηχανήματα

GOLD ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΜΚΕ: «Η Συνέπεια στην Προσφορά Ξεπερνά κάθε Δυσκολία»

SILVER HOPEgenesis NPO: Δράσεις για την ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας

BRONZE
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας: Κέντρα Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας): Καινοτόμες Δημοτικές Δομές 

Προσυμπτωματικού Ελέγχου “Μίας Στάσης”

Δράσεις για την αντιμετώπιση της Covid-19

PLATINUM
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ε.Κ.Α.Β. (Ο.ΔΙ.Κ.-Ε.Κ.Α.Β.):  

Πληροφοριακό Σύστημα ποσοτικής & ποιοτικής απεικόνισης της Επιχειρησιακής Διαχείρισης των Υγειονομικών Σχηματισμών  
& των Δυνάμεων του Ε.Κ.Α.Β., κατά την πανδημία του Sars-Cov-2, στην επικράτεια

Τεχνολογία και Καινοτομία

GOLD
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ε.Κ.Α.Β. (Ο.ΔΙ.Κ.-Ε.Κ.Α.Β.):  

Πληροφοριακό Σύστημα ποσοτικής & ποιοτικής απεικόνισης της Επιχειρησιακής Διαχείρισης των Υγειονομικών Σχηματισμών  
& των Δυνάμεων του Ε.Κ.Α.Β., κατά την πανδημία του Sars-Cov-2, στην επικράτεια

SILVER MainSys / ΕΟΔΥ: MediSys, Epidemic Surveillance - Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)

BRONZE
Janssen Pharmaceutical Companies of J&J: Καινοτομία στη διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση των ασθενων με ΙΦΝΕ  

εν μέσω της πανδημίας Covid-19

BRONZE ProGnosis Biotech: Το μοναδικό Ελληνικής κατασκευής Rapid Test για ανίχνευση του Covid-19

 Δράσεις Υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες

GOLD Novartis Hellas: Ενδυνάμωση/Υποστήριξη ασθενών

SILVER ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Πρότυπο Διαγνωστικό Εργαστήριο - Ν. Έβρου & Θράκης: Δράσεις για τον Έλεγχο και την Μείωση της Διασποράς του Ιού SARS-CoV-2 

SILVER Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»: COVID-19 & Καρκίνος Μαστού 2.0

BRONZE Γενικό Νοσοκομείο Χανίων: Περιορισμό της Μετάδοσης Covid-19 σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

Ασφάλεια, Υποστήριξη και ενημέρωση των εργαζομένων

GOLD Novartis Hellas: Οι άνθρωποί μας αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας

SILVER
Ε.Κ.Α.Β. & Κεντρική Υπηρεσία, Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Τμήμα Εκπαίδευσης Κεντρικής Υπηρεσίας Αθήνας,  

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. : E.K.A.B. be S.A.F.Ε. // Stay Alert Fully Educated //  
«Είμαστε σε Ετοιμότητα & Εκπαιδευμένοι... Μένουμε Ασφαλείς» 

BRONZE Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Τυποποίηση διαδικασιών για την προστασία από την Covid-19

BRONZE DEMO ABEE BIOMHXANIA ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΠροστατΕΥόμαστε

Media 
Partner
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Επικοινωνίας


