
 

 

ADRIATIC IPA  
Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας 
 

Η Διασυνοριακή Συνεργασία 
(CBC) χρησιμοποιείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέσο για 
να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 
γειτονικών γεωγραφικών περιο-
χών.  
 
Το πρόγραμμα IPA Adriatic CBC 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 
διαδικασίας του IPA (Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας) και θε-
σπίστηκε με βάση το προηγούμενο 
INTERREG III, με στόχο την ενί-
σχυση της συνεργασίας και της 
αειφόρου ανάπτυξης της περιφέ-
ρειας της Αδριατικής. 

ADRION TechinCare: Tο διασυνοριακό Road Show του 

AdriHealthMob 

Τον Μάρτιο του 2016 ξεκίνησε το νέο Road Show για τη Διασυνοριακή Διάδοση του 

AdriHealthMob με τίτλο "Adrion TECHinCARE", με στόχο την προώθηση των τελι-

κών αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων του έργου AdriHealthMob αλλά και 

την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συνέργειας μεταξύ των τομέων της 

υγείας και περίθαλψης και των ΤΠΕ και της κινητικότητας. 

Ακολουθεί η λίστα των κύριων γεγονότων-σταθμών του roadshow: 

 31 Μαρτίου / Σαράγιεβο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Διεθνές Workshop - Προκλή-

σεις και ευκαιρίες της εισαγωγής της τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα 

της υγείας 

 30-31 Μαΐου / Κέρκυρα, Ελλάδα - Ημερίδα για την ηλεκτρονική υγεία & την 

πλατφόρμα E-Care 

 6 Ιουνίου / Ανκόνα, Ιταλία - Aging2.0 Global Startup Search  

 10 Ιουνίου / Ζαντάρ, Κροατία - Διεθνής Εκδήλωση για τον κοινό σχεδιασμό των 

μελλοντικών επενδύσεων στον τομέα της υγείας και της φροντίδας 

 7 Ιουλίου / Ντούρες, Αλβανία 

 29-30 Σεπτεμβρίου / Ανκόνα, Ιταλία - Κάνοντας τις υπηρεσίες φροντίδας πιο 

προσιτές στους χρήστες: Διασυνοριακή Υπηρεσία Κρατήσεων σχετικές με την 

Υγεία: πλατφόρμα aicare.eu. 

 Σεπτέμβριος / Σαράγιεβο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Τελική Εκδήλωση του Προ-

γράμματος 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε τον Οδικό Χάρτη των τοπικών 

εκδηλώσεων, επισκεφθείτε τη σελίδα Adrion Technicare: www.adriontechincare.eu 
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Η ιστοσελίδα του Adrion TechinCare  

Το έ ργο συγχρηματοδοτέί ταί απο  την Ευρωπαί κη  
Ένωση καί τον μηχανίσμο  προένταξίακη ς βοη θέίας . 
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Διασυνοριακό  

Εταιρικό Σχήμα 

Το AdriHealthMob υλοποιεί-
ται μέσω της συνεργασίας  
15 εταίρων  από 8 διαφορε-
τικές χώρες της Αδριατικής: 

- Ομοσπονδιακό Υπουρ-
γείο Υγείας, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη (συντονιστής) 

- Σύλλογος MSC, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη 

- Πολυτεχνικό Πανεπιστή-
μιο του Marche, Ιταλία 

- Οργανισμός για τη δια-
πίστευση των Ιδρύματα 
Φροντίδας της Υγείας, 
Σερβία 

- Υπουργείο Υγείας, Μαυ-
ροβούνιο 

- Υπουργείο Υγείας, Κροα-
τία 

- Tetras, Σλοβενία 

- Περιφερειακό Νοσοκο-
μείο Δυρραχίου, Αλβανία 

- Κέντρο Προώθησης Επι-
χειρήσεων και Οικονομί-
ας, Αλβανία 

- COOSS Marche, Ιταλία 

- Βόρειο Νοσοκομείο του 
Marche , Ιταλία 

- CNR - Εθνικό Συμβούλιο 
Έρευνας-IFC Ινστιτούτο 
Κλινικής Φυσιολογίας, 
Ιταλία 

- Innopolis Κέντρο Καινο-
τομίας και Πολιτισμού, 
Ελλάδα 

- Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελ-

λάδα 

- TeleMedWare, Ιταλία 

6 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΚΟΝΑ: Global Startup Search   

cause AGING is for YOUNG, rather… for STARTUP! 

Το Global Startup Search είναι ένας διαγωνισμός για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) 

που εστιάζουν στην γήρανση. Διοργανώνεται από το Aging2.0, με σκοπό να προωθήσει 

τις startups σε ένα διεθνές κοινό, ώστε να γίνουν μέρος της διεθνούς κοινότητας και να 

διεκδικήσουν βραβεία. Μέσα από μια σειρά από τοπικά pitch events, online ψηφοφορία, 

κριτική αξιολόγηση και μια τελική παρουσίαση, η οποία θα αναδείξει τις πιο δυναμικές 

startups, η νικήτρια εταιρία θα βραβευτεί ως η καλύτερη startup με χρηματικό ποσό, καθο-

δήγηση και  παρουσίαση στο διεθνές προσκήνιο, και έπαθλο ένα εισιτήριο για το Σαν 

Φρανσίσκο, ώστε να παραβρεθεί στην τελική διεθνή εκδήλωση του Aging 2.0 OPTIMIZE, 

τον Οκτώβριο του  2016 . 

Το COOSS Marche, σε συνεργασία με το Aging2.0, αξιοποίησαν τη συνέργεια μεταξύ του 

“Adrion tech in care Roadshow” και του “Global Startup Search2 (www.aging2.com/agss) 

με απώτερο στόχο την εκδήλωση που θα γίνει στην Ανκόνα (IT), στις 6 Ιουλίου, 2016,  

15.00-19.30, στο τμήμα Οικονομίας του Πολυτεχνείου του Marche, Piazzale Raffaele Mar-

telli 8 . 

Η εκδήλωση στην Ανκόνα, ειδικότερα, έχει ως στόχο την ανάδειξη των καλύτερων 

startups στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25 Μαΐου 2016 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για pitching: 

form.jotform.com 

ΕΓΓΡΑΦΗ στην εκδήλωση: 

aging2ancona.eventbrite.com 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτεί-

τε την  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: 

aging2ancona.it 

 

Το έ ργο συγχρηματοδοτέί ταί απο  την Ευρωπαί κη  
Ένωση καί τον μηχανίσμο  προένταξίακη ς βοη θέίας . 

http://form.jotform.com
http://aging2ancona.eventbrite.com
http://aging2ancona.it


 

 

www.adrihealthmob.eu 

Adrihealthmob 

Επικοινωνία: 

Για περισσότερες πληροφορίες: adrihealthmob@innopolis.org   

Innopolis  -  Κέντρο Καινοτομίας & Πολιτισμού 

Ιάσονος και Σωσιπάτρου 13, Κέρκυρα 

Τηλ: (+30) 26910 60427  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.innopolis.org         Ιnnopolis  

Το έ ργο συγχρηματοδοτέί ταί απο  την Ευρωπαί κη  
Ένωση καί τον μηχανίσμο  προένταξίακη ς βοη θέίας . 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 

 
Στις 10 Δεκέμβριου του 2015 έγινε προμήθεια ενός νέου απινιδωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ασθενοφόρου 

του Αεροδρομίου του Ντουμπρόβνικ. Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και το Πρόγραμμα 

IPA Adriatic, ως μέρος του έργου AdriHealthMob. 

 

 

 

 

 

 

Στην επίσημη παράδοση παρέστησαν οι εκπρόσωποι του αεροδρομίου του Ντουμπρόβνικ, το Κροατικό Ινστιτούτο 

Επείγουσας Ιατρικής, το Ινστιτούτο Επείγουσας Ιατρικής του νομού Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα, οι εκπρόσωποι του Υ-

πουργείου Υγείας, το προσωπικό της ιατρικής μονάδας Čilipi και οι εκπρόσωποι του Γενικού νοσοκομείου στο Ντου-

μπρόβνικ. 

Η προκήρυξη για την προμήθεια του εξοπλισμού έγινε στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 6: Δραστηριότητα 6.2. του 

έργου - Εξοπλισμός για την υγεία και τη φροντίδα στα αεροδρόμια και σύνδεσή τους μέσω του δικτύου των ΤΠΕ. 

Ο απινιδωτής που αγοράστηκε θα επιτρέψει τη μετάδοση των ζωτικών παραμέτρων των ασθενών από φορητό ηλε-

κτροκαρδιογράφο (12 - channel ECG), μέσω του δικτύου των ΤΠΕ, από τον τόπο της περιοχής έκτακτης ανάγκης 

στo τμήμα επειγόντων του Γενικού νοσοκομείου στο Ντουμπρόβνικ. Αυτό θα καταστήσει ευκολότερη την προετοιμα-

σία των γιατρών όσον αφορά τους ασθενείς οι οποίοι μεταφέρονται απευθείας σε αυτούς, ενώ παράλληλα θα μπο-

ρούν να συμβουλεύονται την ιατρική ομάδα για τις διαδικασίες που μπορούν να γίνουν κατά την μεταφορά των ασθε-

νών στο νοσοκομείο. 

Η επίσημη παράδοση Ο απινιδωτής 

mailto:adrihealthmob@innopolis.org
http://www.innopolis.org
https://www.facebook.com/Innopolis-843428969040754/
https://www.facebook.com/adrihealthmob/?fref=ts

