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► Σε ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου 
φιλοδοξεί να αναδειχθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με ΕΟΦ, 18 ακαδημαϊκά 
και ερευνητικά ιδρύματα, συναφείς εταιρείες και φορείς επιχειρηματικότητας ΣΕΛ.7
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Σημείο αναφοράς 
για την ψηφιακή υγεία 
η Θεσσαλία
HEALTH HUB: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
0 ΠΡΩΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σε ευρωπαϊκό σημείο αναφοράε για ιον 
ψηφιακό μετασχηματισμό ins uydas ανα- 
δεικνύειαι η Περιφέρεια θεσσαλίαε με 
ιη δημιουργία ίου πρώιου Κόμβου Ψη- 
φιακήε Kaivoropias για ιην Υγεία, Health 
Hub, που ανακοίνωσε χθεε ο περιφερει
άρχη θεσσαλίαε Kcboras Αγορασιόε σε 
συνέντευξη Τύπου, με ιη συμμετοχή εκ
προσώπων πανεπιστημιακών και ερευ
νητικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικών 
φορέων που συμμετέχουν στο καινοτόμο 
εγχείρημα.
Ο Ευρωπάίκόε Κόμβοε Φηφιακήε Καινο- 
τομίαε Health Hub θα αποτελέσει «κατά
στημα pias στάσηε» για τον ψηφιακό με
τασχηματισμό των φορέων του ιδιωτικού 
και δημοσίου τομέα ins υγείαε και των 
φαρμάκων, αναπτύσσονταε ένα καινοτό- 
μο οικοσύστημα με περισσότεροί από 
2.000 οργανισμούε, 1 εκατομμύριο χρή- 
στεε των προϊόντων και των υπηρεσιών 
του και περισσότεροί από 100 οργανι- 
σμούε που θα λαμβάνουν υποστήριξη 
κατά τη διαδικασία του ψηφιακού μετα
σχηματισμού TOUS.
Παράλληλα, υπό το πρίσμα ins εξωστρέ- 
φειαε, έχουν ήδη υπογράφει περισσότε
ρα από 10 μνημόνια συνεργασίαε για την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από κοινού 
με άλλουε Ευρωπαϊκούε Κόμβουε Ψη- 
φιακήε Kaivoropias, τη μεταφορά ins 
γνώσηε και τεχνογνωσΐαε μεταξύ των χω
ρών, την υλοποίηση Brokerage Events 
και ενημερωτικών εκδηλώσεων για την 
είσοδο επιχειρήσεων σε αγορέε του εξω
τερικού.
Στο Health Hub συμμετέχουν και υπο
στηρίζουν ενεργά η Περιφέρεια θεσσα- 
hias, ο Εθνικόε Οργανισμόε Φαρμάκων 
και συνολικά 18 ακαδημαϊκά και ερευ
νητικά ιδρύματα, εταιρείεε του κλάδου 
και φορεί5 επιχειρηματικότηταε. Επικεφα- 
λήε Οργανισμόε είναι το Ινστιτούτο Ανά
πτυξή Επιχειρηματικότηταε που δραστη
ριοποιείται στη Λάρισα από το 2005. 
«Όραμα του Health Hub είναι να αναδεί- 
ξει tnv Περιφέρεια θεσσαλίαε και ολό
κληρη την Ελλάδα σε κυρίαρχο σημείο 
αναφοράε πανευρωπαϊκά για τον Ψηφια
κό Μετασχηματισμό ins Υγείαε, των Φαρ
μάκων και ολόκληρου του Οικοσυστή- 
paios Υγείαε και Περίθαλψη5, μέσω 
εφαρμογών Τεχνητήε Νοημοσύνη (Ar
tificial Intelligence) και άλλων αναδυό- 
μενων τεχνολογιών. Μέσω του εταιρικού 
oxhpaios του Health Hub, θα προσφέ- 
ρονται υπηρεσία ψηφιακού μετασχημα
τισμού σε άτομα, επιχειρήσει και cpopcis 
του δημοσίου τομέα στην Περιφέρεια 
θεσσαλίαε, αλλά και σε ολόκληρη την 
Ευρώπη» τόνισε ο κ. Αγοραστός για να 
προσθέσει ότι στα πρώτα έτη λειτουργίαε 
το Health Hub προβλέπεται:
• Ο ψηφιακόε μετασχηματισμόε περισ
σότερων από 300 μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων και φορέων του Δημοσίου Το
μέα.
•Περισσότερε5 από 100 τοπικέε επιχει
ρήσει και start-ups θα αποκτήσουν πρό
σβαση στην Ευρωπαϊκή Αγορά ins Υγείαε 
και των Φαρμάκων.
• Η ανάπτυξη ενιαίαε ψηφιακήε πλατφόρ- 
pas σχεδιασμού και χρήσηε φαρμάκων. 
•Πάνω από 1.000 φορείε που θα απο
κτήσουν πρόσβαση και θα αξιοποιήσουν 
us Πλατφόρμεε Νέφου5 για τη διαχείριση 
των νέων αλγόριθμων τεχνητήε νοημο

σύνη και μηχανικήε μάθησηε των ιατρι
κών δεδομένων.
• Η ανάδειξη και αξιοποίηση περισσότε
ρων από 50 τεχνολογιών ipncpiams υγεί- 
as (oncos ανάπτυξη εργαλείων προσο
μοίωσή (VR) με τη μεταφορά σε εικονικά 
περιβάλλοντα για την ταχύτερη αποκα
τάσταση και ενδυνάμωση ασθενών, 3D 
printing οργάνων ανθρώπινου ocoparos, 
εφαρμογή τεχνικών omiKonoinons επαυ
ξημένα πραγματικότηταε (AR) στον προ 
εγχειρητικό σχεδίασμά και άλλα).
• Η σύναψη περισσότερων από 100 συμ
βολαίων συνεργασίαε μεταξύ των φορέ
ων του Οικοσυστήματοε.
•Πάνω από 2.000 εκπαιδευόμενοι από 
την Περιφέρεια, την Ελλάδα και την Ευ
ρώπη σε ψηφιακέε δεξιότητεΞ και νέε5 τε- 
χνολογίεε.
«Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Ψηφιακήε Καινοτομία Health Hub υπό 
την αιγίδα ins Περιφέρει θεσσαλίαε, 
αποτελεί την πιο ασφαλή δίοδο επιτυχίαε 
και ενισχύει τόσο us παρεχόμενε5 υπη
ρεσία όσο και τα οφέλη tous. As κάνου
με τη Θεσσαλία το σημείο avacpop0s που 
θα ορίσει το μέλλον ins Ψηφιακήε Υγεί- 
as» κατέληξε ο περιφερειάρχη θεσσα- 
λίαε.
Από την πλευρά του ο πρόεδροε ΣΘΕΒ 
και διευθύνων σύμβουλοε του «Ομίλου 
Animus» Αχιλλέα5 Νταβέλη5 δήλωσε πε- 
ρήφανοε γιατί η πρόταση κατάφερε να 
διακριθεί oris 15 προτάσειε από us εκα- 
τοντάδεε που κατατέθηκαν σε εθνικό επί
πεδο, επισημαίνονταε ncos oroxos του 
«'Ομίλου Animus» είναι «να βοηθήσει 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη του οικοσυ- 
στήματοε Kaivoropias προσφέρονταε 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλ

λά και τη δυνατότητα ενσωμάτωσα και- 
νοτόμων λύσεων oils υπηρεσία pas που 
θα λειτουργήσουν cos οδηγόε για επιχει
ρήσει στον κλάδο pas».
Το Πανεπιστήμιο θεσσαλίαε, oncos είπε 
ο πρόεδροε Τμήματοε Δημόσιαε και Ενι- 
aias Υγείαε και αντιπρύτανηε Οικονομι
κών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξα 
του Πανεπιστημίου Χαράλαμποε Μπιλ- 
λίνηε θα στεγάσει ένα γραφείο ενημέρω
σα για us δράσει του Health Hub orous 
χώρου5 του και επιπλέον θα παρέχει 
πρόσβαση oils σύγχρονα εργαστηριακέ5 
εγκαταστάσειε που διαθέτει για την πει
ραματική ανάπτυξη και δοκιμή νέων και- 
νοτόμων υπηρεσιών orous τομείε ins 
Υγείαε και των Φαρμάκων με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών.
Τέλθ5, το Τμήμα Δημόσιαε και Eviaias 
Υγείαε, του Πανεπιστημίου θεσσαλίαε θα 
είναι αρωγόε στη μεταφορά ins Yvcoons 
και ins τεχνογνωσία σε Εθνικό και Ευ
ρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύονπα το οικο
σύστημα ins Kaivoropias, καθώε είναι η 
πρώτη φορά που περιφερειακή πόλη 
oncos η Καρδίτσα και η Περιφέρεια θεσ- 
σαλίαε θα αποτελέσουν το κέντρο των 
δραστηριοτήτων ενόε Κόμβου Καινοτο- 
pias για την Ψηφιακή Υγεία.
Το στίγμα ins συμμειοχήε tous στον κόμ
βο έδωσαν ο διευθυντήε του Εργαστηρί
ου Βιοπληροφορικήε και Ανθρώπινηε 
Ηλεκτροφυσιολογίαε (BiHELab) του Ιο- 
νίου Πανεπιστημίου Παναγιώτή Βλάμοε, 
ο αντιπρόεδροε ins Emrponbs Αξιολό
γησή και Αποζημίωσηε Φαρμάκων Αν
θρώπινη s Xpbons του Εθνικού Οργανι
σμού Φαρμάκων και ο επίκουροε καθη- 
γητή5 Γενετική5 του Τμήματοε Βιοτεχνο- 
λογίαε του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Αθηνών και ερευνητήε Ιατρικήε Ακριβεία5 
του ΕΠΙ - ΕΚΠΑ Δημήτριοε Βλαχάκηε, και 
ο εκπρόσωποε ins Συνεταιριστή Τρά- 
πεζαε θεσσαλίαε Βασίλειοε Σκυλογιάν- 
vns, ενώ η υπεύθυνη Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξηε του Ινστιτούτου Ανάπτυξή 
Επιχειρηματικότηταε Αλεξάνδρα Κυρι- 
τσάκα αναφέρθηκε στη γέννηση ins ιδέαε 
και tous εταίρουε του κόμβου.
Οι φορείε του οικοσυστήματοε, ανέφερε, 
θα έχουν πρόσβαση ous υπηρεσίεε που 
θα προάγουν την ανάπτυξη πιστοποιημέ
νων ψηφιακών δεξιοτήτων και την προ
σθήκη νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω 
προηγμένων τεχνολογιών εκπαίδευσή 
Εικονικήε και Επαυξημένα Πραγματικό- 
rnras (VR και AR). Οι υπηρεσίεε που θα 
παρέχονται θα διακρίνονται σε τέσσερα 
κατηγορίεε: Δοκιμή πριν την επένδυση 
καινοτόμων υπηρεσιών, προγράμματα 
εκπαίδευσηε και ανάπτυξη5 ψηφιακών 
δεξιοτήτων, υπηρεσίεε υποστήριξή στην 
εύρεση επενδυτών και επενδυτικών κε
φαλαίων, καθώε και πολλαπλέ5 ευκαι- 
ρίε5 δικτύωσα και πρόσβασηε στο οικο
σύστημα ins Kaivoropias.
To Health Hub προσφέρει ευκαιρίεε νέων 
συνεργασιών με άλλεε εταιρείες ερευ
νητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στην Ψηφιακή Υγεία 
και καθιστά τη Θεσσαλία πόλο έλξηε με 
την υλοποίηση περισσότερων από 100 
δράσεων δικτύωσή (διεθνή ιατρικά επι
στημονικά συνέδρια, συμπόσια καινοτο- 
pias κ.ά.). Σύντομα θα δημιουργηθούν 
χώροι υποστήριξη5 επιχειρήσεων εντόε 
των σύγχρονων εγκαταστάσεων του νέου 
πάρκου επιχειρηματικήε Kaivoropias, στο 
οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να <■> 
απευθύνονται. i<?
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