
 

 

Ξεθίλεζε ε Πηινηηθή 

εθαξκνγή ηεο Τγεην-

λνκηθήο Πιαηθφξκαο.  
 

ε πξψηε θάζε ε ρξήζε ηεο πιαη-

θφξκαο ζα αθνξά θπξίσο ηελ εθ-

παίδεπζε επαγγεικαηηψλ πγείαο, 

απνηειψληαο έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

γηα ηελ εξκελεία ηεο απεηθφληζεο  

θαη ηελ ζχγθξηζε ηεο ηαηξηθήο εθηί-

κεζεο κε απηή άιισλ ζπλαδέιθσλ.  

Η ζπγθεθξηκέλε πηινηηθή εθαξκνγή 

μεθηλά κε ηξία πξνγξάκκαηα:   

Γηα-ζσξαθηθφ ερνθαξδηνγξάθεκα  

& Ηρνθαξδηνγξάθεκα ππφ πίεζε 

(stress echo), πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ελήιηθεο αζζελείο θαη  Ηρνθαξδην-

γξάθεκα γηα ζπγγελείο θαξδηνπά-

ζεηεο πνπ απεπζχλεηαη ζηελ παηδηα-

ηξηθή.  Σν Έξγν πξνβιέπεη ηε ζπκ-

κεηνρή  9 Ννζνθνκείσλ απφ δηάθν-

ξεο ρψξεο ηεο Αδξηαηηθήο, νη νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα ΑΗΜ. 

ςνάνηηζη εηαίπυν ζηο Μαςποβούνιο  
για ηο  ΑdriΗealthΜob  
 

Σςμμεηοσή ηηρ InnoPolis ζηο International Workshop για ηο Εςπω-

παϊκό Έπγο AdriHealthMob (ΑΗΜ), ζηιρ 28-29 Σεπηεμβπίος. 

Η InnoPolis θέληξν  Πνιηηηζκνχ θαη Καηλνηνκίαο, www.innopolis.org, ζπκκεηείρε κέζσ ηνπ εθ-

πξνζψπνπ ηεο θ. Πεηξφπνπινπ Νηθφιανπ, ζηελ 2/ήκεξε Γηεζλή πλάληεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Καζνδήγεζεο (SC) θαη ηνπ Joint Technical Unit (JTU), ηνπ Δπξσπατθνχ έξγνπ AdriheathMob - 

Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector, http://adrihealthmob.eu/ .  

Η ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ή νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κφηνξ, ζην Μαπξνβνχλην,  ζηηο 28-

29 επηεκβξίνπ 2015, είρε σο ζέκα ηην διαπκή ζςλλογή και ανάλςζη δεδομένυν, ζσεηικών 

με ηην διαζςνοπιακή κινηηικόηηηα πος αθοπά ηοςρ ηομείρ Τγείαρ και Ππόνοιαρ,  ζηην 

πεπιοσή ηηρ Αδπιαηικήρ.  

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάζηεθαλ κεηαμχ άιισλ, θαηλνηφκα εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, 

ηνλίζηεθε ε θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο Τγείαο θαη Φξνληίδαο, ελψ αθν-

ινχζεζε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εηαίξσλ κε ζέκα κειινληηθέο 

επελδχζεηο ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο.  

Με ζηφρν ηελ πεξεηαίξσ δηάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο AdriHealthMob, ε ‘Innopolis’ επηρείξεζε 

λα ζπλελψζεη ην Έξγν κε δχν αθφκα IPAdriatic projects, 

ην Smartinno: Smart Network and Sustainable Innova-

tion Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs 

in the Adriatic (http://www.smartinno.eu/) θαη ην EA-

Seaway: European Adriatic Sea-Way (http://

www.easeaway.eu/), ηα νπνία θαη παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ εθδήισζε.   

Άθξσο επνηθνδνκεηηθή ήηαλ  επίζεο ε παξνπζίαζε ηνπ 

Dr. Παλαγηψηε Βιάκνπ, απφ ην Ιφλην Παλεπηζηήκην, κε 

ζέκα ‘Neurological EPS System Application‟.  
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Η κινηηικόηηηα ηυν ςπηπεζιών ςγείαρ αποηελεί ήδη ηην μεγαλύηεπη ππόκληζη για όλοςρ ηοςρ θοπείρ πος δπαζηηπιοποιού-

νηαι ζηον ζςγκεκπιμένο ηομέα διόηι, εκηόρ από ηο ενδιαθέπον για ηοςρ πολίηερ, κοινή ζςνιζηαμένη ηοςρ αποηελεί μια από ηιρ 

μεγαλύηεπερ ανεπσόμενερ αγοπέρ παγκοζμίυρ ο Ιαηπικόρ Σοςπιζμόρ. ε αςηή ηην αγοπά, η οποία  ζύμθυνα με όλερ ηιρ από-

τειρ ηυν ειδικών μποπεί να αποηελέζει ηο μέζο  για ηην εξςγίανζη ηος ζςζηήμαηορ Τγείαρ και ηη διαθοποποίηζη ηος Σοςπι-

ζηικού πποφόνηορ ηηρ σώπαρ μαρ, δεν ππέπει να λείτει κανέναρ από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζηο σώπο. Με αςηά ηα δεδομένα, η 

ζςμμεηοσή ηυν Δημόζιυν και Ιδιυηικών Φοπέυν Τγείαρ και Ππόνοιαρ ηηρ σώπαρ ζηη δημόζια διαβούλεςζη ηος Έπγος είναι 

απολύηυρ αναγκαία.  Η ζςγκεκπιμένη διαβούλεςζη ξεκινάει μέζα από ηην  ζςμπλήπυζη ηος online επυηημαηολογίος πος οι 

ενδιαθεπόμενοι θα βποςν ζηα ελληνικά και ζηα αγγλικά (Πποηιμάηαι η ζςμπλήπυζη ζηα αγγλικά),  η ζςμπλήπυζη ηος οποί-

ος θα ζςμβάλει ζημανηικά ζηη βεληιζηοποίηζη και σπηζηικόηηηα ηυν αποηελεζμάηυν ηος έπγος και ζηη δημιοςπγία ενόρ 

βιώζιμος Δικηύος Τγείαρ και Ππόνοιαρ ζηην εςπύηεπη πεπιοσή ηηρ Αδπιαηικήρ και ηος Ιονίος.  

 

Γηνξγάλσζε Γηεζλνχο πλεδξίνπ γηα ην ΑΗΜ ζηελ Κέξθπξα 

 

Η INNOPOLIS - Κένηπο Πολιηιζμού και Καινοηομίαρ έσει ξεκινήζει ήδη ηιρ πποεηοιμαζίερ για 

ηην ζςνδιοπγάνωζη Διεθνούρ Σςνεδπίος ζηα πλαίζια ηος Εςπωπαϊκού Έπγος AdriHealthMob, 

ηο οποίο θα ππαγμαηοποιηθεί  ηην άνοιξη ζηην Κέπκςπα , ζε ζςνεπγαζία με ηο Ιόνιο Πανεπι-

ζηήμιο .  

Η  Agenda και η ακπιβήρ ημεπομηνία αναμένεηαι να ανακοινωθούν ζύνηομα μέζω ηηρ ιζηοζε-

λίδαρ ηος έπγος www.adrihealthmob.eu και ηος site ηηρ InnoPolis www.innopolis.org.  

http://www.innopolis.org
http://innopolis.org/images/AHM/ADRIHEALTHMOB_GR.pdf
http://adrihealthmob.eu/
http://www.smartinno.eu/
http://www.easeaway.eu/
http://www.easeaway.eu/
http://www.adrihealthmob.eu
http://www.innopolis.org
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Διεθνεσ υνεδριο για 
το AdriHealthMob 
στην Ανκονα Ιταλιασ  
 

H εθπξφζσπνο ηεο InnoPolis θ. Angela 

Abrescia παξαβξέζεθε ζηηο 7 & 8 επηεκ-

βξίνπ 2015 ζην Γηεζλέο πλέδξην γηα ην 

έξγν AdriHealthMob ζηελ Ancona ηεο Ιηα-

ιίαο (Πξφγξακκα πλεδξίνπ) . 

Σν ζπλέδξην είρε ζέκα: „Quality of Life 

Technology - Good Practices & Func-

tional opportunities‟ θαη απνηέιεζε κηα 

άθξσο επνηθνδνκεηηθή επθαηξία δηαζχλδε-

ζεο θαη δηθηχσζεο ηνπ έξγνπ Adri-

HealthMob κε άιια ζρεηηθά έξγα θαη θαιέο 

πξαθηηθέο.   

Σν πλέδξην δηνξγαλψζεθε απφ ην Poly-

technic University of Marche θαη είρε σο 

απψηεξν ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε θαη 

πξνψζεζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θα-

ζψο θαη ηελ αλάπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγα-

ζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηεο Πεξί-

ζαιςεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αδξηα-

ηηθήο θαη ηνπ Ινλίνπ. Δπίζεο, εθπξφζσπνο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Marche παξνπζίαζε θαη 

πξνψζεζε ηελ ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ δεκφζησλ αξ-

ρψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηφκνπ 

έξεπλαο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο θαηλνην-

κίαο.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ αλαιχζε-

θαλ επίζεο θαιέο πξαθηηθέο ζε ηνκείο  

πνπ αθνξνχλ ηεο Σξίηε ειηθία, ηελ Τγεία, 

ηελ Σερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη ηελ Κηλεηηθφηεηα.  Αλά-

κεζα ζηα έξγα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ 

ην Δπξσπατθφ έξγν Renewing Health: 

Telemonitoring of Chronic Patients, ην 

ζηξαηεγηθφ έξγν EA Sea-Way θαη νη πξν-

θιήζεηο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θηλεηη-

θφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αδξηαηηθήο, ε εκπεηξία PACiNNO γηα ηε 

γεθχξσζε ηεο γλψζεο αλάκεζα ζηηο ρψ-

ξεο ηεο Αδξηαηηθήο θ.α.  Σέινο, ζπδεηήζε-

θαλ νη πξνθιήζεηο θαη νη πξννπηηθέο γηα 

Δπξσπατθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο επθαηξίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

www.adrihealthmob.eu 

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

Δπάζειρ Δικηύυζηρ για ηο ΑΗΜ  

Γονιμοσ διαλογοσ μεταξυ των εργων 
AdriHealthMob & Smartinno σε διε-
θνεσ συνεδριο στην Κροατια 
 
Η InnoPolis δηα κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θ. Νηθφιανπ Πεηξφπνπινπ,  
Dr. Gerhard Burian θαη θαο Αngela Abrescia, παξνπζίαζε ην έξγν ΑΗΜ ζην 
Γηεζλέο πλέδξην θαη Δπηηξνπή Δπνπηείαο (SC) ηνπ IPAdriatic έξγνπ 
Smartinno, ζηελ Πνχια ηεο Κξναηίαο ζηηο 
21-22 Μαΐνπ 2015. Σν ζπλέδξην είρε ηίηιν: 
“Innovation is at the Core of EUSAIR”. 
ηελ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε πξαγκαην-
πνηήζεθε αληαιιαγή απφςεσλ πάλσ ζε 
ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο 
Αδξηαηηθήο κε έκθαζε ζηελ δηαζπλνξηαθή 
ζπλεξγαζία ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, 
ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ 
θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ  ηεο 
Αδξηαηηθήο. 

 

Γρασεισ δικτυωσησ του AdriHealthMob 
με τα εργα ea-seaway & smartinno σε δι-
εθνεσ συνεδριο στην κερκυρα. 

 

ην Γηεζλέο πλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22-23 επηεκβξίνπ 
2015 ζηελ Κέξθπξα γηα ηελ πξνβνιή ηνπ IPAdriatic Έξγνπ ΔΑ-Seaway, 
παξνπζηάζηεθε κε επηηπρία ην έξγν AdriHealthMob απφ ηελ εθπξφζσπν 
ηεο InnoPolis θα Αngela Abrescia, ζε κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο πξφ-
ζθνξνπ εδάθνπο γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 2 έξγσλ. 
 
Δπίζεο, ζηηο 24-25 επηεκβξίνπ 2015, ν 
εθπξφζσπνο ηεο InnoPolis, Dr. Gerhard 
Burian παξαβξέζεθε ζην Γηεζλέο πλέξην 
κε ηίηιν “Innovation Investment Forum” 
πνπ δηνξγαλψζεθε ζηα πιαίζηα πξνβνιήο 
ηνπ IPA ADRIATIC έξγνπ SmartInno. O θ. 
Burian παξνπζίαζε ην έξγν Adri-
HealthMob πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη 
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα γφληκν έδαθνο ζπ-
λεξγαζίαο θαη δηαιφγνπ κε ην έξγν 
Smartinno.  
 
 

 

 

 
 
   Επικοινυνία: 

  

   Innopolis :       info@innopolis.org  

   Πεηπόποςλορ Νικόλαορ : petropoulos@otenet.gr  

   Ρούβαλη Αγγελική :  adrihealthmob@innopolis.org  

 

   Innopolis  -  Κένηπο Καινοηομίαρ & Πολιηιζμού 

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

http://adrihealthmob.eu/components/com_rseventspro/assets/images/files/Agenda_InternationalConference.pdf
mailto:info@innopolis.org
mailto:petropoulos@otenet.gr
mailto:adrihealthmob@innopolis.org
http://www.innopolis.org
https://www.facebook.com/Innopolis-843428969040754/?ref=hl

