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Με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων του 
Ακαδημαϊκού, επιστημονικού, επιχειρηματικού, 
θεσμικού και ευρύτερου κλάδου της Υγείας 

πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Patient 
Partnerships Awards 2022 την Τετάρτη 6 Ιουλίου.

Τα βραβεία, που διοργανώθηκαν για τρίτη χρονιά από 
το Health Daily της BOUSSIAS υπό την αιγίδα του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας 
(ΠΕΦ), του PhRMA Innovation Forum (PIF) και του 
Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών & 
Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ), ανέδειξαν σημαντικές πρωτοβουλίες 
που αφορούν τις συνεργασίες στον τομέα της Υγείας για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των 
ευάλωτων πληθυσμών. Ιδιαίτερα στη φετινή διοργάνωση, 
παρουσιάστηκαν πολλά σημαντικά προγράμματα 
που υποστηρίζουν τον ασθενή σε όλη την πορεία της 
θεραπευτικής διαδρομής του, καθώς και προγράμματα που 

αφορούν την πρόληψη, την ενημέρωση, την εκπαίδευση 
και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Στη σημασία των προγραμμάτων 
αυτών και στη μεγάλη απήχησή 
τους, τόσο στους ασθενείς και στις 
ευάλωτες ομάδες όσο και σε όλη 
την κοινωνία με την παράλληλη 
ανάδειξη των αξιών που πρέπει να 
υπηρετούν, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος 
της Κριτικής Επιτροπής, κ. Χρήστος 
Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής 
και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Επισκέπτης Καθηγητής στον Τομέα Υγείας, Ιατρικής και 
Επιστημών Φροντίδας του Πανεπιστημίου Linkoping 
Σουηδίας και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
για αποτελεσματικές επενδύσεις στον τομέα υγείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπή.

Διακρίθηκαν επιχειρήσεις, σύλλογοι και φορείς  
με σημαντική προσφορά στους ασθενείς,  

στην υγεία και στην κοινωνία

MEDIA PARTNER ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

presents

Χρήστος Λιονής, 
Πρόεδρος της 
Κριτικής Επιτροπής
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Στη φετινή διοργάνωση των Patient 
Partnerships Awards απονεμήθηκαν 
δύο τιμητικές διακρίσεις. Αναλυτικότερα, 
τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στον 
Σπήλιο Μανωλακόπουλο, Καθηγητή 
Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ, πρώην πρόεδρο ΕΕΜΗ, 
«Για την καθοριστική συμβολή του στο 
Πανελλαδικό Πρόγραμμα Εκρίζωσης 

της Ηπατίτιδας σε ΧΕΝ «Τιτυός», συνεργασία ΟΚΑΝΑ-
Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος. 

Τιμητικό βραβείο «Για την 
πρωτοβουλία ίδρυσης του 
Συνδέσμου Μελών Γυναικείων 
Σωματείων Ηρακλείου &  
Ν. Ηρακλείου και το σύνολο 
της προσφοράς της για την 
αντιμετώπιση της Έμφυλης και 
της Ενδο-οικογενειακής Βίας» 
απονεμήθηκε στη Μαρία Παχιαδάκη, 

Πρόεδρο Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων 
Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου. 

Κορυφαίες Διακρίσεις

Τιμητικά Βραβεία

Τη διάκριση Platinum 
για την υψηλότερη 
βαθμολογία στην 
ενότητα Prevention & 
Disease Awareness 
Campaigns απέσπασε 
το Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο-

Εμβολιαστικό Κέντρο-Γ.Ν.Θ.» Γ. Γεννηματάς» για την καμπάνια 
«Προσδιορισμός Ανοσιακής Απόκρισης Ευάλωτων 
Ασθενών προ και μετά τη Χορήγηση 3ης Δόσης Εμβολίου 
έναντι SARS-COV-2».

Platinum διάκριση 
απέσπασε 
και το Ιατρείο 
Αντιμετώπισης 
Αυξημένου Βάρους 
Σώματος, Μονάδα 
Ενδοκρινολογίας, 
Μεταβολισμού 
και Διαβήτη, Α’ 

Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο 
Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην ενότητα Improving Health, για 
την πρωτοβουλία «Χάνω Βάρος - Κερδίζω Ζωή». 

Gold Βραβεία 

Σημαντικές ήταν οι 
διακρίσεις για την 
Pfizer Hellas, η οποία 
απέσπασε 4 Gold 
για την πρωτοβουλία 
«Μικροβιακή Αντοχή 
- Η επιστήμη και η 
τέχνη ενώνουν της 

δυνάμεις τους», για την «Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την 
Ελκώδη Κολίτιδα», καθώς και για την εκστρατεία ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης κοινού για την καρδιακή αμυλοείδωση 
από τρανσθυρετίνη - “Η Καρδιά σας είναι σπάνια: Ακούστε το 
μήνυμά της”. 

Από 1 Gold απέσπασαν οι πρωτοβουλίες «#ZeroStigma, Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τον ΗΙV» από την 
Gilead Sciences, η Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού «Διαβήτης Δύο Πλευρές», της AstraZeneca, η πρωτοβουλία «Διαδικασία 
επανένταξης ασθενούς με σωματική και κινητική αναπηρία στο χώρο διαβίωσής του, στην κοινωνία και το επάγγελμά του», 
από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Ίλιον Αττικής, το «Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής (GRIPP-SNF)» που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Κλινικής 
Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων, CLEO, καθώς και ο Σύλλογος “Πνοή Αγάπης” για τη Λειτουργία Ξενώνων εν μέσω 
πανδημίας. Συνολικά απονεμήθηκαν 34 βραβεία (2 Platinum, 13 Gold, 12 Silver, 7 Bronze).

Με 2 Gold 
διακρίθηκε και 
η FairLife για το 
«Μαθαίνω, Ενεργώ, 
Ελπίζω: Ψηφιακή 
Ενημερωτική 
Βιβλιοθήκη για 
τον Καρκίνο του 

Πνεύμονα», αλλά και για την Anti-Smoking Campaign «Η 
πρώτη γενιά χωρίς καπνό, χωρίς άτμισμα». 

Για την αναλυτική παρουσίαση των νικητών σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.patientawards.gr

https://www.patientawards.gr/
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1. Ενότητα:  
Prevention and Disease Awareness 
Campaigns

Μικροβιολογικό Εργαστήριο-Εμβολιαστικό 
Κέντρο-Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»| 
Προσδιορισμός Ανοσιακής Απόκρισης 
Ευάλωτων Ασθενών προ και μετά τη 
Χορήγηση 3ης Δόσης Εμβολίου έναντι 
SARS-COV-2   PLATINUM 

H γνώση της ανοσιακής απόκρισης των εμβολιαζόμενων έναντι 
SARS-COV-2, ιδιαίτερα των ασθενών που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες και έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, αποτελεί 
ένα σημαντικό καινοτόμο πεδίο έρευνας στην παγκόσμια ιατρική 
κοινότητα, στα πλαίσια της Πανδημίας COVID-19 που διανύουμε.
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν: Α) η δυνατότητα παροχής 
στους ευάλωτους ασθενείς, της γνώσης της ανοσιακής απόκρισής 
τους μετά τον εμβολιασμό τους, χωρίς καμία ταλαιπωρία, στο πλαίσιο 
της παροχής ολοκληρωμένων υγειονομικών υπηρεσιών για την 
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, Β) η ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
των ασθενών αυτών στα νέα εμβόλια, Γ) η ανάπτυξη αισθήματος 
ασφάλειας προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και Δ) η διεξαγωγή μιας 
πρωτοπόρου και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας με εξαγωγή 
πολύτιμων συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα και την 
αναγκαιότητα της 3ης αναμνηστικής δόσης σε άτομα που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες.

Cancer

FairLife - Φροντίδα και Πρόληψη  
για τον Καρκίνο του Πνεύμονα | 
«Μαθαίνω, Ενεργώ, Ελπίζω» - Ψηφιακή 
ενημερωτική βιβλιοθήκη για τον Καρκίνο 
του Πνεύμονα    GOLD 

Με την ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον καρκίνο του πνεύμονα 
«Μαθαίνω, Ενεργώ, Ελπίζω» η FairLife L.C.C. καινοτομεί και 
πρωτοπορεί καταθέτοντας μια ολιστική προσέγγιση της νόσου με 
ασθενοκεντρικό χαρακτήρα. Η ενότητα καλύπτει όλη τη διαδρομή 
από τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα μέχρι τη θεραπεία. 
Παράλληλα, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό για την 
σημαντικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης καθώς 
και για τα αίτια και τα συμπτώματα της νόσου. Η ελεύθερη και 
δωρεάν πρόσβαση του ψηφιακού αυτού αποθετηρίου ( videos & 
φυλλαδίων) δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν έγκυρη και 
εύληπτη πληροφόρηση από διακεκριμένους επιστήμονες.Η Ενότητα 
εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις αναζητήσεων στο Google Search με 
θεματικές που αφορούν τον Καρκίνο του Πνεύμονα, την πρόληψη, 
τον μοριακό έλεγχο, την σταδιοποίηση και άλλα συχνά ερωτήματα.Η 
ψηφιακή βιβλιοθήκη υλοποιήθηκε με την υποστήριξη 28 εθελοντών 
(1680 Εθελοντικές ώρες),8 φαρμακευτών εταιρειών και του Lung 
Ambition Alliance.

Novartis Hellas | Είσαι γυναίκα.  
Είσαι δύναμη!    SILVER 

Η Novartis σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας και τους Συλλόγους «Άλμα 
Ζωής», το πρόγραμμα «Είσαι Γυναίκα. Είσαι Δύναμη!». Στόχος 
είναι η ενδυνάμωση και η ενημέρωση των γυναικών που νοσούν 
ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού με ειδικά σχεδιασμένα 
σεμινάρια ολιστικής υποστήριξης ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού για την ασθένεια. Για την ανακοίνωση 
του νέου 5ου κύκλου του προγράμματος δημιουργήθηκε μία ταινία 
υψηλού συμβολισμού όπου οι γυναίκες του φωνητικού συνόλου 
«Chόrεs» ενώνουν τις φωνές τους με άλλες γυναίκες δείχνοντας ότι 
καμία γυναίκα δεν είναι μόνη σε αυτή τη μάχη.

Metrotpolitan Hospital - Πρότυπο Κέντρο 
Κλινικών Μελετών & Πνευμονολογική 
Κλινική Πνοή | Πρόγραμμα Προληπτικού 
Ελέγχου «Πνευμόνων Υγεία»    SILVER 

Το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου «Πνευμόνων Υγεία» του 
Metropolitan Hospital είναι το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα 
προσυμπτωματικού ελέγχου για έγκαιρη διάγνωση καρκίνου 
πνεύμονα στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως ορίζουν οι διεθνείς 
οδηγίες, και όχι μια απλή απεικονιστική εξέταση, και προσφέρεται 
από Ομάδα εξειδικευμένων ογκολόγων και πνευμονολόγων σε δύο 
συμβουλευτικές συνεδρίες, και χρήση αξονικής τομογραφίας χαμηλής 
δόσης ακτινοβολίας με ειδικά πρωτόκολλα αξιολόγησης. Στο πλαίσιο 
της κοινωνικής προσφοράς μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τον 
πρώτο μη κερδοσκοπικό φορέα για τον καρκίνο πνεύμονα στη χώρα 
μας «FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο πνεύμονα» το 
Πρόγραμμα «Πνευμόνων Υγεία» προσφέρεται δωρεάν σε συμπολίτες 
μας με χαμηλό οικονομικό εισόδημα, άνεργους ή ανασφάλιστους. 
Η συγκεκριμένη μοναδική και καινοτόμος πρωτοβουλία, φέρνει στη 
χώρα τον οργανωμένο προληπτικό έλεγχο για μια νόσο που κάθε 
εκατοστό μετράει.

Όμιλος Ευρωκλινικής - Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία | Πρόληψη ενάντια 
στον καρκίνο του μαστού. Περισσότεροι 
από 250 δωρεάν έλεγχοι μαστού  
στο Κέντρο Κράτησης Γυναικών Ελεώνα 
Θήβας    BRONZE 

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, με μήνυμα #agkaliafrontidas και 
σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, προσέφερε 
δωρεάν προληπτικούς μαστολογικούς ελέγχους στις τρόφιμες του 
Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θήβας. Οι εξειδικευμένοι ακτινοδιαγνώστες και 
χειρουργοί μαστού, ακτινοτεχνικοί και νοσηλευτές της Ευρωκλινικής, 
καθώς και το ιατρικό προσωπικό από την Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία βρέθηκαν στο Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θήβας για να 
πραγματοποιήσουν ψηφιακές μαστογραφίες, υπερήχους μαστών και 
κλινική εξέταση στις γυναίκες του σωφρονιστικού καταστήματος. Η 
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δράση διήρκησε συνολικά 4 ημέρες και εξετάστηκαν περισσότερες 
από 250 γυναίκες. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία 
για την προάσπιση της υγείας των γυναικών που φιλοξενούνται στο 
εν λόγω σωφρονιστικό κατάστημα, οι οποίες στερούνται πρόσβασης 
σε μαστολογικούς ελέγχους, λόγω έλλειψης πόρων και δυσκολιών 
μεταγωγής τους σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.

Metabolic Diseases  
& Cardiovascular Diseases

AstraZeneca | Εκστρατεία Ενημέρωσης 
Κοινού «Διαβήτης Δύο Πλευρές»  GOLD 

Με κεντρικό μήνυμα «Ο διαβήτης έχει δύο πλευρές, αυτή που 
δεν βλέπεις μπορεί να επηρεάσει την καρδιά και τους νεφρούς», 
η AstraZeneca πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης για το 
σακχαρώδη διαβήτη. Η εταιρεία ένωσε τις δυνάμεις της με την Ελληνική 
Διαβητολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας 
και την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, υπό την αιγίδα των οποίων 
τελεί η πρωτοβουλία αυτή. Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση 
του κοινού για τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει ο 
σακχαρώδης διαβήτης στην καρδιά και στους νεφρούς και να αναδειχθεί 
η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου.

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου 
για Αγγειακά Νοσήματα - Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν | 
Πρόγραμμα «ΑΡΕΤΑΙΟΣ»  SILVER 

Το πρόγραμμα “ΑΡΕΤΑΙΟΣ” της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν, είναι ένα πρόγραμμα 
ασθενοκεντρικό αλλά ταυτόχρονα και ιατροκεντρικό που φιλοδοξεί 
να ευαισθητοποιήσει , να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει ιατρούς 
και ασθενείς στην κλινική οντότητα ( σημαντικό παράγοντα 
καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας ) της Νεφρικής 
Δυσλειτουργίας . Το Πρόγραμμα έχει την ευγενική υποστήριξη της 
φαρμακευτικής εταιρείας ASTRA ZENECA και συνεργάτες την FOR 
HEALTH AE & τον Όμιλο Βιοϊατρική.

Rare Diseases

Pfizer Hellas - Τμήμα Σπανίων 
Παθήσεων | Εκστρατεία ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης κοινού για 
την καρδιακή αμυλοείδωση από 
τρανσθυρετίνη - «Η Καρδιά σας είναι 
σπάνια: Ακούστε το μήνυμά της»  GOLD 

Το τμήμα Σπανίων Παθήσεων της Pfizer Hellas για την εκστρατεία 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την καρδιακή 
αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη , με κεντρικό μήνυμα:  
«Η Καρδιά σας είναι σπάνια- Ακούστε το μήνυμά της».

Ο στόχος της εκστρατείας είναι να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για 
την καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη , μία σπάνια και 
απειλητική για τη ζωή νόσο και να αναδειχθούν οι δυσκολίες που 
συχνά βιώνουν οι ασθενείς προκειμένου να λάβουν έγκυρη και 

έγκαιρη διάγνωση . Κύριο όχημα της εκστρατείας είναι η ιστοσελίδα 
www.myrareheart.gr , όπου ο επισκέπτης μπορεί να βρει ,με 
απλοποιημένο τρόπο, χρήσιμες πληροφορίες για τα κλινικά σημεία 
και συμπτώματα της καρδιακής αμυλοείδωσης .Η εκστρατεία τελεί 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της 
Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Takeda Hellas | Δυναμώνουμε Σπάνιες 
Φωνές - Ενώνουμε Δυνάμεις για τις 
Σπάνιες Παθήσεις  SILVER 

Οι σπάνιες ασθένειες είναι πολλές: επηρεάζουν έως και 30 εκατομμύρια 
άτομα στην ΕΕ (Eurordis. 2022). Οι ασθενείς αντιμετωπίζουν προκλήσεις 
πρόσβασης σε προγεννητικό έλεγχο, έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, 
ολιστική φροντίδα και θεραπεία -για το 95% των σπανίων ασθενειών 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα θεραπεία (“95”, 2022)- και σε ερευνητικές 
πρωτοβουλίες και κλινικές μελέτες σε διακρατικό επίπεδο. Με το 
σύνθημα «Δυναμώνουμε Σπάνιες Φωνές», η πρώτη πανελλαδική 
εκστρατεία των Συλλόγων Ασθενών «“95”-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ» και «ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ», με την 
υποστήριξη της Takeda Hellas, έχει στόχο να αναδείξει και να θέσει στον 
δημόσιο διάλογο άμεσες προτεραιότητες δράσης, στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για τις Σπάνιες Ασθένειες.

Communicable Diseases

Gilead Sciences | #ZeroStigma, Εκστρατεία 
ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης  
για τον ΗΙV από την Gilead Sciences 
Ελλάδας  GOLD 

#ZeroStigma, «Νίκησε τον φόβο του στίγματος και κάνε την εξέταση 
για τον HIV». Στην καταπολέμηση του φόβου και του στιγματισμού που 
περιβάλλει την εξέταση για τη διάγνωση της λοίμωξης που προκαλεί 
ο ιός HIV ήταν αφιερωμένη η φετινή ενημερωτική εκδήλωση της 
βιοφαρμακευτικής εταιρείας Gilead Sciences Ελλάδας στην Πλατεία 
Μοναστηρακίου, με σύνθημα #ZeroStigma. Eκατοντάδες πολίτες και 
εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, του δημοσιογραφικού, καλλιτεχνικού 
και ιατρικού χώρου προσήλθαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να 
υποστηρίξουν τη δράση και να κάνουν το τεστ για τον HIV, στέλνοντας 
το μήνυμα πως ο ιός μας αφορά όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
φυλετικής καταγωγής και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Autoimmune Diseases

Pfizer Hellas | Καμπάνια ευαισθητοποίησης 
για την Ελκώδη Κολίτιδα  GOLD 

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης της Pfizer Hellas με μήνυμα «Μην 
Κλείνεσαι. Μίλα για την ελκώδη κολίτιδα», επικεντρώνεται στην 
ενημέρωση του κοινού για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
ασθενείς που πάσχουν από Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα Εντέρου 
(ΙΦΝΕ), και πιο συγκεκριμένα από Ελκώδη Κολίτιδα. Παράλληλα, 
προτεραιότητα της Pfizer με αυτήν την καμπάνια είναι μέσα από ιστορίες 
που αντικατοπτρίζουν τα προβλήματα και τα αρνητικά συναισθήματα 
που βιώνουν οι ασθενείς στην καθημερινότητά τους, να συμβάλλει 
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στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των ασθενών με Ελκώδη Κολίτιδα να 
αντιμετωπίσουν χωρίς φόβο και ντροπή τα συμπτώματα της νόσου και 
συζητώντας ανοιχτά με το γιατρό τους να αναβαθμίσουν σημαντικά τη 
ζωή τους με τις νέες θεραπείες που πλέον προσφέρει η Επιστήμη.

LEO Pharma Hellas | «Μην παίζεις κρυφτό 
με το δέρμα σου» Το μήνυμα της LEO 
Pharma Hellas προς τους ασθενείς με 
ψωρίαση  SILVER 

Την πανελλαδική εκστρατεία κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης 
για την ψωρίαση συνέχισε η LEO Pharma Hellas υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας για 3η 
συνεχή χρονιά με κεντρικό μήνυμα «Μην παίζεις κρυφτό με το δέρμα 
σου. Η λύση κρύβεται μπροστά σου. Mίλα σήμερα με τον Δερματολόγο 
σου, #ΦτουΞελευθερία». Στόχος της εκστρατείας ήταν η κινητοποίηση 
των ασθενών και των φροντιστών τους και όχι απλά η ευαισθητοποίηση. 
Να μεταδώσει το θετικό μήνυμα ότι υπάρχει λύση αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης της ψωρίασης, με την πολύτιμη συμβολή του 
Δερματολόγου, ο οποίος θα τους βοηθήσει να απελευθερωθούν από τα 
συμπτώματα της ψωρίασης.

Vaccines Awareness Campaign

Μικροβιολογικό Εργαστήριο-Εμβολιαστικό 
Κέντρο-Γ.Ν.Θ.»Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» - 
Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας 
του ΑΠΘ | Προσδιορισμός Ανοσιακής 
Απόκρισης Ευάλωτων Ασθενών προ και 
μετά τη Χορήγηση 3ης Δόσης Εμβολίου 
έναντι SARS-COV-2  GOLD 

H γνώση της ανοσιακής απόκρισης των εμβολιαζόμενων έναντι SARS-
COV-2, ιδιαίτερα των ασθενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και 
έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, αποτελεί ένα σημαντικό 
καινοτόμο πεδίο έρευνας στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα, στα πλαίσια 
της Πανδημίας COVID-19 που διανύουμε.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν: Α) η δυνατότητα παροχής στους 
ευάλωτους ασθενείς, της γνώσης της ανοσιακής απόκρισής τους μετά 
τον εμβολιασμό τους, χωρίς καμία ταλαιπωρία, στο πλαίσιο της παροχής 
ολοκληρωμένων υγειονομικών υπηρεσιών για την προαγωγή της 
Δημόσιας Υγείας, Β) η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ασθενών αυτών 
στα νέα εμβόλια, Γ) η ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας προς το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, και Δ) η διεξαγωγή μιας πρωτοπόρου και καινοτόμου 
επιστημονικής έρευνας με εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για την 
αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα της 3ης αναμνηστικής δόσης 
σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο-Εμβολιαστικό 
Κέντρο-Γ.Ν.Θ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Εργαστήριο 
Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ | 
Προσδιορισμός Ανοσιακής Απόκρισης 

Ηλικιωμένων >85 μετά από Χορήγηση 
1ης και 2ης Δόσης Εμβολίου έναντι SARS-
COV-2  SILVER 

H γνώση της ανοσιακής απόκρισης των εμβολιαζόμενων έναντι 
SARS-COV-2, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων που έχουν εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα, αποτελεί ένα σημαντικό καινοτόμο πεδίο 
έρευνας στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα, στα πλαίσια της Πανδημίας 
COVID-19 που διανύουμε.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν: Α) η δυνατότητα παροχής 
στους ηλικιωμένους εμβολιαζόμενους, της γνώσης της ανοσιακής 
απόκρισής τους μετά τον εμβολιασμό τους, χωρίς καμία ταλαιπωρία, 
στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υγειονομικών υπηρεσιών 
για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, Β) η ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
των πολιτών στα νέα εμβόλια, Γ) η ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας 
προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας και Δ) η διεξαγωγή μιας πρωτοπόρου 
και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας με εξαγωγή πολύτιμων 
συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα των νέων εμβολίων και την 
ανίχνευση και μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την απόκριση 
του ανοσοποιητικού συστήματος στην κατηγορία των ηλικιωμένων.

Microbial Resistance

Pfizer Hellas | Καμπάνια ευαισθητοποίησης 
για την Ελκώδη Κολίτιδα  GOLD 

Η ταινία! 

Η παραγωγή της ταινίας μικρού μήκους «41ο C», ολοκληρώθηκε με τη 
συμμετοχή πολλών καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών, όπως η Ελένη 
Κοκκίδου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Δημήτρης Κουρούμπαλης κ.α. τον 
Οκτώβριο του 2021.

Είναι ένα προϊόν μυθοπλασίας, όπου μέσω της υπερβολής, επιχειρεί 
να αναδείξει τις εσφαλμένες αντιλήψεις και πρακτικές στη χρήση των 
αντιβιοτικών και να ευαισθητοποιήσει το κοινό, στο πρόβλημα της 
Μικροβιακής Αντοχής και της ορθολογικής χρήση των αντιβιοτικών. 

Η Μικροβιακή Αντοχή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για 
την υγεία με σοβαρές συνέπειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε 
οικονομικό φορτίο στα συστήματα υγείας.

Δύο είναι οι βασικές αιτίες πίσω από το πρόβλημα της μικροβιακής 
αντοχής: 

•  Η κατάχρηση των αντιβιοτικών, που οδηγεί στη δημιουργία 
ανθεκτικών μικροβίων 

•  Οι κακές συνθήκες υγιεινής που έχουν σας αποτέλεσμα τη διασπορά 
των μικροβίων από ασθενή σε ασθενή.

2. Ενότητα:  
Improving Health

Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου  
Βάρους Σώματος, Μονάδα 
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού  
και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και 
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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» | 
«Χάνω Βάρος - Κερδίζω Ζωή»:  
Η συμβολή ενός εξατομικευμένου 
προγράμματος διατροφής, άσκησης και 
ψυχολογικής παρέμβασης στην βελτίωση 
της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων 
με υπερβαρότητα και παχυσαρκία 
PLATINUM 

«Χάνω Βάρος - Κερδίζω Ζωή»: Ένα εξατομικευμένο 
πρόγραμμα διατροφής, άσκησης και ψυχολογικής παρέμβασης 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με 
υπερβαρότητα και παχυσαρκία, το οποίο εφαρμόζεται στο 
Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος. Αναλύσεις 
των δεδομένων μας δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις που 
προτείνονται οδηγούν σε ελάττωση του ποσοστού παχυσαρκίας 
κατά 30% και της υπερβαρότητας κατά 35% ετησίως, και 
υπάρχει σημαντική βελτίωση των καρδιομεταβολικών δεικτών, 
προσφέροντας έτσι την προοπτική για καλύτερη υγεία στην 
ενήλικη ζωή. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι το 
έργο μας συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών και στην μείωση του επιπολασμού της 
παχυσαρκίας στην Ελλάδα.

Patient Compliance & Improving 
Access to Medicines Initiative

Pfizer Hellas | Μικροβιακή Αντοχή -  
Η επιστήμη και η τέχνη ενώνουν  
τις δυνάμεις τους | Patient Compliance  
& Support Initiative  GOLD 

Η ταινία! 

Η παραγωγή της ταινίας μικρού μήκους «41ο C», ολοκληρώθηκε 
με τη συμμετοχή πολλών καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών, 
όπως η Ελένη Κοκκίδου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Δημήτρης 
Κουρούμπαλης κ.α. τον Οκτώβριο του 2021.

Είναι ένα προϊόν μυθοπλασίας, όπου μέσω της υπερβολής, 
επιχειρεί να αναδείξει τις εσφαλμένες αντιλήψεις και πρακτικές στη 
χρήση των αντιβιοτικών και να ευαισθητοποιήσει το κοινό, στο 
πρόβλημα της Μικροβιακής Αντοχής και της ορθολογικής χρήση 
των αντιβιοτικών. 

Η Μικροβιακή Αντοχή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές 
για την υγεία με σοβαρές συνέπειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο 
και σε οικονομικό φορτίο στα συστήματα υγείας.

Δύο είναι οι βασικές αιτίες πίσω από το πρόβλημα της 
μικροβιακής αντοχής: 

•  Η κατάχρηση των αντιβιοτικών, που οδηγεί στη δημιουργία 
ανθεκτικών μικροβίων 

•  Οι κακές συνθήκες υγιεινής που έχουν σας αποτέλεσμα τη 
διασπορά των μικροβίων από ασθενή σε ασθενή.

ΜΥΟ Health / Σωματείο Ασθενών MDA 
Ελλάς | Innovating patient involvement 
through digital transformation in Greece:  
a case study | Improving Access to 
Medicines Initiative  SILVER 

Η ΜΥΟ Health ανέπτυξε καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα (CS-45™) με 
σκοπό την καταγραφή και ενσωμάτωση σε φακέλους ΗΤΑ της εμπειρίας 
και των προτιμήσεων των ασθενών. Στις 23.6.2021 υπεγράφη μνημόνιο 
συνεργασίας μεταξύ Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και ΜΥΟ Health για 
χρήση της πλατφόρμας, ενώ τον Δεκέμβριο (2021) ολοκληρώθηκε 
επιτυχώς πιλοτική εφαρμογή σε συνεργασία με το MDA Ελλάς- 
Σωματείο για τη φροντίδα ατόμων με Νευρομυικές Παθήσεις. Σημαντικά 
φαρμακοοικονομικά δεδομένα παρήχθησαν σε ταχύτατο χρόνο 
χρησιμοποιώντας real-time data-analytics. Η πλατφόρμα παρέχει στα 
Σωματεία Ασθενών και τους εμπειρογνώμονες ΗΤΑ μια νέα τεχολογία 
με σκοπό την ενσωμάτωση της εμπειρίας και των προτιμήσεων των 
ασθενών σε φακέλους ΗΤΑ και την προσβασιμότητα των ασθενών σε 
νέες καινοτόμες θεραπείες.

Sanofi Ελλάδας | Πρόγραμμα Υποστήριξης 
και Βοήθειας Ασθενών με Σπάνια 
Νοσήματα HERMES | Patient Compliance 
& Support Initiative  BRONZE 

Πολλοί ασθενείς με σπάνια νοσήματα που λαμβάνουν φαρμακευτική 
αγωγή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις δομές υγείας για 
τη λήψη της αγωγής τους. Η Sanofi Ελλάδας υλοποιεί το Πρόγραμμα 
Υποστήριξης και Βοήθειας Ασθενών με Σπάνια Νοσήματα HERMES 
με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών με 4 σπάνια 
νοσήματα - νόσο Pompe, νόσο Fabry, νόσο Gaucher και MPS I – στις 
δομές υγείας και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λήψη της θεραπείας 
τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δωρεάν μεταφορά του ασθενούς 
από και προς το νοσοκομείο για τη χορήγηση θεραπείας, την έγκαιρη 
και ασφαλή παράδοση των φαρμάκων του ασθενούς στο νοσοκομείο 
ή στην οικεία του, καθώς και υπενθύμιση της ανάγκης για απρόσκοπτη 
λήψη της αγωγής του.

Anti-Smoking & Lung Health 
Campaign 

FairLife - Φροντίδα και Πρόληψη  
για τον Καρκίνο του Πνεύμονα | Η πρώτη 
γενιά χωρίς καπνό, χωρίς άτμισμα |  
Anti-Smoking Campaign  GOLD 

Η αντικαπνιστική εκστρατεία της «FairLife L.C.C», στο πλαίσιο ενός 
μεσοπρόθεσμου διετούς σχεδιασμού της αντικαπνιστικής εκστρατείας 
και με αφορμή τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Νεότητας 2022, 
καινοτομεί και πρωτοπορεί. Σχεδιάστηκε κι υλοποιείται από νέους 
για νέους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί πολίτες, να 
αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις απόψεις τους. Αποτελεί μια ολιστική 
παρέμβαση αποσκοπώντας να τους δώσει έναν νέο ρόλο στην 
οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία ώστε να διαμορφωθεί «η πρώτη 
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γενιά χωρίς καπνό, χωρίς καρκίνο του πνεύμονα». Η εκστρατεία 
δεν περιορίζεται στο επικοινωνιακό μήνυμα, αλλά διαμορφώνει 
ένα συγκροτημένο πλαίσιο δράσης για την κινητοποίηση, 
δικτύωση και ανάληψη πρωτοβουλιών από άτομα, φορείς, 
σχολεία. Η συμμετοχή πάνω από 200 σχολείων στις ποικίλες 
δράσεις μας, η συνεχής ανταπόκριση από μαθητές όλων των 
ηλικιών στο νεανικό blog επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα 
της διάδρασης με τους νέους και την κοινωνία.

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία | 
Ανάσα Ζωής | Anti-Smoking Campaign  
 SILVER 

Η κοινωνική πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογική 
Εταιρείας «Ανάσα Ζωής» - με την ευγενική χορηγία και στήριξη 
της Johnson&Johnson- αποτελεί εκστρατεία ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών για τα 
οφέλη της έγκαιρης διάγνωσης και της διακοπής καπνίσματος 
και πως αυτή μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το προσδόκιμο 
ζωής. Με το όραμα «Υγιείς άνθρωποι απαλλαγμένοι από την 
απειλή του Καρκίνου του Πνεύμονα», η Ε.Π.Ε. στοχεύει στην 
ενημέρωση και κινητοποίηση όλων των ανθρώπων, στην 
παρότρυνση και υποστήριξη για τη διακοπή καπνίσματος από τους 
Επαγγελματίες Υγείας, στην καθοδήγηση και υποστήριξη από τους 
Πνευμονολόγους για τα κατάλληλα βήματα έγκαιρης διάγνωσης 
σε αρχικό στάδιο και αντιμετώπισης πιθανών ευρημάτων.

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία | 
Ανάσα Ζωής | Healthy Livinge  BRONZE 

Η κοινωνική πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογική 
Εταιρείας «Ανάσα Ζωής» - με την ευγενική χορηγία και στήριξη 
της Johnson&Johnson- αποτελεί εκστρατεία ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών για τα 
οφέλη της έγκαιρης διάγνωσης και της διακοπής καπνίσματος 
και πως αυτή μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το προσδόκιμο 
ζωής. Με το όραμα «Υγιείς άνθρωποι απαλλαγμένοι από την 
απειλή του Καρκίνου του Πνεύμονα», η Ε.Π.Ε. στοχεύει στην 
ενημέρωση και κινητοποίηση όλων των ανθρώπων, στην 
παρότρυνση και υποστήριξη για τη διακοπή καπνίσματος από τους 
Επαγγελματίες Υγείας, στην καθοδήγηση και υποστήριξη από τους 
Πνευμονολόγους για τα κατάλληλα βήματα έγκαιρης διάγνωσης 
σε αρχικό στάδιο και αντιμετώπισης πιθανών ευρημάτων.

Improving Patients’ & Vulnerable 
Populations’ Life 

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» | «Χάνω 

Βάρος - Κερδίζω Ζωή»: Η συμβολή 
ενός εξατομικευμένου προγράμματος 
διατροφής, άσκησης και ψυχολογικής 
παρέμβασης στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων με 
υπερβαρότητα και παχυσαρκία  GOLD 

«Χάνω Βάρος - Κερδίζω Ζωή»: Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα 
διατροφής, άσκησης και ψυχολογικής παρέμβασης για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα 
και παχυσαρκία, το οποίο εφαρμόζεται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης 
Αυξημένου Βάρους Σώματος. Αναλύσεις των δεδομένων 
μας δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις που προτείνονται οδηγούν 
σε ελάττωση του ποσοστού παχυσαρκίας κατά 30% και της 
υπερβαρότητας κατά 35% ετησίως, και υπάρχει σημαντική 
βελτίωση των καρδιομεταβολικών δεικτών, προσφέροντας 
έτσι την προοπτική για καλύτερη υγεία στην ενήλικη ζωή. Τα 
αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι το έργο μας συμβάλει 
καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και 
στην μείωση του επιπολασμού της παχυσαρκίας στην Ελλάδα. 

Novartis Hellas | «ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ» Πρόγραμμα 
υποστήριξης φροντιστών  SILVER 

Η Novartis Hellas έχοντας ως προτεραιότητα την κοινότητα των ασθενών 
και των φροντιστών τους υποστήριξε την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΠΟΑΜΣκΠ) η οποία σε συνεργασία με τη 
Thrive Global Greece προχώρησε στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση του 
«ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ», ενός καινοτόμου προγράμματος, ειδικά προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των φροντιστών. Στόχος του προγράμματος ήταν η 
ταυτοποίηση και υποστήριξη των αναγκών των φροντιστών και 
κατ’ επέκταση των ασθενών. Για τις ανάγκες του προγράμματος 
δημιουργήθηκε πρωτότυπο υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω τις 
πλατφόρμας που δημιουργήθηκε, όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
ελεύθερη και διαρκή πρόσβαση.

FairLife - Φροντίδα και Πρόληψη για τον 
Καρκίνο του Πνεύμονα | Ευαισθητοποίηση 
για τον προσυμπτωματικό έλεγχο  BRONZE 

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον ασθενή, με ενσυναίσθηση και 
κοινωνική ευαισθησία η FairLife έχει θέσει ως προτεραιότητα την 
ενημέρωση και την αύξηση των προληπτικών ελέγχων για ΚτΠ. 
Το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου «Πνευμόνων Υγεία» του 
Metropolitan προσφέρεται δωρεάν σε άτομα που ανήκουν σε 
ευπαθείς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η 1η θεματική ψηφιακή 
βιβλιοθήκη στην Ελλάδα «Μαθαίνω, Ενεργώ, Ελπίζω» και η γραμμή 
επικοινωνίας και βοήθειας 11157 ενημερώνει το κοινό. H συνεργασία με 
επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις προωθεί το αίτημα για ένταξη του 
προσυμπτωματικού ελέγχου στο Ε.Σ.Υ.. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε 
η Ημερίδα «Καρκίνος του Πνεύμονα - πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση: 
Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Πνεύμονα 
στην Ελλάδα, είμαστε έτοιμοι;». Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του ευρύτερου κοινού πραγματοποιήθηκε μέσω της καμπάνιας 
“GetChecked” σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό φορέα LuCE.
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Patient Safety

Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και 
Έκβασης Νοσημάτων, CLEO | Πανελλήνιο 
Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον 
Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
και της Μικροβιακής Αντοχής (GRIPP-SNF)  
 GOLD 

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ) και η μικροβιακή αντοχή 
(ΜΑ) επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, 
αυξάνοντας τη διάρκεια και τα κόστη νοσηλείας τους. Το 
«Πανελλήνιο πρόγραμμα για την πρόληψη και τον έλεγχο των 
νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής», 
«GRIPP-SNF», είναι ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του CLEO, 
10 νοσοκομείων, Ο.ΔΙ.Π.Υ, Ε.Ο.Δ.Υ, Υπουργείου Υγείας, 
Ε.Κ.Π.Α. και επιστημονικών φορέων του εξωτερικού. Οι άξονες 
υλοποίησής του είναι: η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 
στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, ενίσχυση των 
Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων στα νοσοκομεία, πρόσβαση σε 
συνεχή μέτρηση δεικτών ΝΛ και ΜΑ, θέτοντας τη βάση για την 
απαραίτητη αλλαγή κουλτούρας και την ολιστική βελτίωση του 
εθνικού συστήματος υγείας με απώτερο σκοπό την μεγαλύτερη 
ασφάλεια των ασθενών.

3. Ενότητα:  
Changing Culture in Healthcare

Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Ίλιον 
Αττική | Διαδικασία επανένταξης ασθενούς 
με σωματική και κινητική αναπηρία από 
το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο 
χώρο διαβίωσής του, στην κοινωνία και 
το επάγγελμά του | Social Integration 
Initiative  GOLD 

Η επανένταξη του ανάπηρου πολίτη στην κοινωνική και 
επαγγελματική του ζωή μετά από μακρά νοσηλεία σε Κέντρο 
Αποκατάστασης μετά από παθολογική ή τραυματική βλάβη 
που οδήγησε σε σωματική και κινητική δυσλειτουργία, αποτελεί 
καθήκον της πολιτείας και της πολιτικής Υγείας.

Το Εθνικό Κέντρο αποκατάστασης ως ειδικό νοσοκομείο , παρέχει 
τις κατάλληλες ιατρικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις ώστε 
να μπορεί το άτομο με αναπηρία να βοηθηθεί στην διαδικασία 
επανένταξης στην οικογένεια του , να μπορεί να μετακινείται στην 
πόλη του , να απολαμβάνει και να συμμετέχει σε κοινωνικές και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και να έχει οικονομική ανεξαρτησία είτε 
ως επιδοματική πολιτική είτε ως επιστροφή στο επάγγελμα του ή 
σε αλλαγή επαγγελματικής απασχόλισης.

Η Ομάδα Αποκατάστασης λειτουργεί ενιαία και από την αρχή 
της νοσηλείας μέχρι το εξιτήριο ακολουθούνται θεραπείες 
και πρακτικές που οδηγούν στην απρόσκοπτη και ασφαλή με 
ποιότητα ζωής επανένταξη

Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) 
Ίλιον Αττική | Εκπαίδευση ασθενών με 
σωματική και κινητική αναπηρία στην 
αυτοφροντίδα (έλεγχος κατακλίσεων, 
αυτοκαθετηριασμοί για νευρογενή 
ουροδόχο κύστη, εκμάθηση μεταφορών, 
χρήση απλού και ηλεκτρικού αμαξιδίου. 
Αξιολόγηση οδήγησης με τροποποιημένο 
αυτοκίνητο | Best Patient Education and 
Training  SILVER 

Θεωρούμε ότι οι ασθενείς με χρόνιο νόσημα με σωματική 
αναπηρία και δυσκολία ή αδυναμία κίνησης, έχουν δικαίωμα μιας 
ανεξάρτητης διαβίωσης με την οικογένεια τους και κοινωνικής και 
επαγγελματικής ζωής.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την εφαρμογή διαγνωστικών και 
θεραπευτικών προγραμμάτων Αποκατάστασης .

Η εκπαίδευση του ανάπηρου πολίτη , στην αυτοφροντίδα για 
την πρόληψη επιπλοκών και την αναγνώριση συμπτωμάτων 
καθώς και η εκπαίδευση του στην εκτέλεση δραστηριοτήτων 
καθημερινής ζωής με την βοήθεια ή όχι της υποστηρικτικής 
τεχνολογίας , του δίνει τα εφόδια για μια όμορφη και ασφαλή 
διαβίωση ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου 
για Αγγειακά Νοσήματα - Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν | 
Πρόγραμμα «ΑΡΕΤΑΙΟΣ» | Doctor-Patient 
Communication Initiative  BRONZE 

Το πρόγραμμα «ΑΡΕΤΑΙΟΣ» της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν, είναι ένα 
πρόγραμμα ασθενοκεντρικό αλλά ταυτόχρονα και ιατροκεντρικό 
που φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει , να ενημερώσει και 
να εκπαιδεύσει ιατρούς και ασθενείς στην κλινική οντότητα 
( σημαντικό παράγοντα καρδιαγγειακής νοσηρότητας και 
θνητότητας ) της Νεφρικής Δυσλειτουργίας .  
Το Πρόγραμμα έχει την ευγενική υποστήριξη της φαρμακευτικής 
εταιρείας ASTRA ZENECA και συνεργάτες την FOR HEALTH AE  
& τον Όμιλο Βιοϊατρική.

Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων 
Affidea | Εκστρατεία Dose Excellence: 
Βελτιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας 
κατά τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας 
κατ’ αποκλειστικότητα από τον Όμιλο 
Affidea | Quality Improvement Initiative  
 BRONZE 

Ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea έχει ξεκινήσει 
πανευρωπαϊκά την καμπάνια Βελτιστοποίησης της Δόσης 
Ακτινοβολίας «Dose Excellence», αποσκοπώντας στην 
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ασφαλέστερη διεξαγωγή των Αξονικών Τομογραφιών. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τον συνεχή έλεγχο της δόσης ακτινοβολίας σε 
κάθε εξέταση Αξονικής Τομογραφίας με στόχο αυτή να είναι 
η χαμηλότερη δυνατή, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη 
ποιότητα εικόνας με υψηλή διαγνωστική αξία. Σε ό,τι αφορά τη 
δόση ακτινοβολίας ακολουθείται η Αρχή ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable), δηλαδή η χαμηλότερη δυνατή για την 
παραγωγή άρτια διαγνωστικά εικόνων, ενώ η δόση ακτινοβολίας 
εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
του και το είδος της εξέτασης.

4. Ενότητα:  
Covid 19 Pandemic Related Initiatives

ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ, Σύλλογος Εθελοντών 
Κοινωνικής & Συναισθηματικής Στήριξης 
Ανθρώπων με Καρκίνο και των 
Οικογενειών τους. | Λειτουργία Ξενώνων 
εν μέσω πανδημίας. Η συμβολή τους 
στην κάλυψη μιας κρατικής ανεπάρκειας. | 
Most Valuable Covid19 Pandemic Patient 
Support Program  GOLD 

Η «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» από την αρχή της δημιουργίας της 
προσπαθεί να καλύψει στο μέτρο των δυνατοτήτων της ένα 
μεγάλο κενό του Κράτους. Την υποστήριξη των ασθενών με 
καρκίνο που έρχονται από την επαρχία για να υποβληθούν 
σε κάποια αντινεοπλασματική θεραπεία και δεν έχουν την 
δυνατότητα παραμονής στην Αθήνα. Αλλά δεν είναι απλά και 
μόνο ένας συνήθης ξενώνας φιλοξενίας αφού όσοι διαμένουν εκεί 
συμμετέχουν και στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
που τόσο έχουν ανάγκη.

Το 2021 η «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» κατάφερε εν μέσω τόσων 
αντιξοοτήτων που δημιούργησε η πανδημία, να δώσει λύση 
σε ένα σεβαστό αριθμό ασθενών με τους συνοδούς τους. 
Οι ασθενείς αυτοί αδυνατώντας να καλύψουν τα έξοδα μίας 
μεγάλης παραμονής στην Αθήνα (κυρίως οι υποβαλλόμενοι 
σε ακτινοθεραπεία) κινδύνευαν να μην υποβληθούν στην 
ενδεδειγμένη θεραπεία χάνοντας μια σημαντική δυνατότητα στην 
μάχη που δίνουν με τον καρκίνο.

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 
| Δράσεις για την Επιτάχυνση της 
Εμβολιαστικής Κάλυψης στην Κρήτη 
| Most Valuable Covid19 Pandemic 
Programs to support healthcare  SILVER 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά 
της νόσου COVID-19, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, σε 
συνεργασία με διάφορους φορείς, ανέπτυξε μια σειρά δράσεων 
για την επιτάχυνση της εμβολιαστικής κάλυψης στην Κρήτη. 
Αναπτύχθηκαν εμβολιαστικά κέντρα σε όλες τις Μονάδες 
Υγείας της Κρήτης. Λειτούργησε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 

πρώτο εμβολιαστικό κέντρο σε πανεπιστημιακό ίδρυμα στην 
Ελλάδα. Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί 
σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές του νησιού. 
Περισσότεροι από 10.000 συμπολίτες μας εμβολιάστηκαν στην 
οικία τους από τις κινητές ομάδες Κατ Οικον Εμβολιασμού.  
Στο πλαίσιο της διήμερης εκστρατείας εμβολιασμού σε όλους 
τους νομούς της Κρήτης με τίτλο « ΓΙΟΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ στην Κρήτη 
-WHITE WEEKEND στην Υγεία» εμβολιάστηκαν πάνω από 
2.000 πολίτες. Με στόχο την ανάδειξη της Κρήτης ως COVID-
FREE ISLAND, διοργανώθηκαν ημερίδες ευαισθητοποίησης και 
διενεργήθηκαν στοχευμένοι εμβολιασμοί στους εργαζόμενους 
στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Sanofi Ελλάδας | Πρόγραμμα Υποστήριξης 
και Βοήθειας Ασθενών με Σπάνια 
Νοσήματα HERMES | Most Valuable 
Covid19 Pandemic Patient Support 
Program  SILVER 

Πολλοί ασθενείς με σπάνια νοσήματα που λαμβάνουν 
φαρμακευτική αγωγή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις 
δομές υγείας για τη λήψη της αγωγής τους. Η Sanofi Ελλάδας 
υλοποιεί το Πρόγραμμα Υποστήριξης και Βοήθειας Ασθενών 
με Σπάνια Νοσήματα HERMES με σκοπό να διευκολύνει την 
πρόσβαση των ασθενών με 4 σπάνια νοσήματα - νόσο Pompe, 
νόσο Fabry, νόσο Gaucher και MPS I - στις δομές υγείας και 
να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λήψη της θεραπείας τους. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δωρεάν μεταφορά του ασθενούς 
από και προς το νοσοκομείο για τη χορήγηση θεραπείας, την 
έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των φαρμάκων του ασθενούς 
στο νοσοκομείο ή στην οικεία του, καθώς και υπενθύμιση της 
ανάγκης για απρόσκοπτη λήψη της αγωγής του.

Ένωση Ασθενών Ελλάδας | Γραμμή 
Υποστήριξης χρόνιων Ασθενών 111 
32 | Most Valuable Covid19 Pandemic 
Programs to support healthcare  BRONZE 

Από την αρχή της πανδημίας, η ανάγκη για ενημέρωση του 
κοινού έγινε εμφανής, και όταν τον Μάρτιο του 2020 η πανδημία 
έφερε τα πρώτα μέτρα για την προστασία κατά του κορονοϊού, 
ξεκινήσαμε τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης 
χρόνιων ασθενών ΜΑΖΙ 11132. Μέσω αυτής παρέχουμε δωρεάν 
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στην βάση 
των ομότιμων και παραπομπής στο κατάλληλο υποστηρικτικό 
δίκτυο. Καθημερινά παρέχουμε πληροφορίες σε θέματα που 
απασχολούν όσους ζούμε με χρόνιες παθήσεις και αφορούν στη 
διαχείριση της υγείας μας, στην πρόσβαση στη θεραπεία , στη 
σχέση με το γιατρό μας και σε προνοιακές παροχές.  
Ταυτόχρονα η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί και ως ένας 
δίαυλος επικοινωνίας με τους πολίτες και την κοινωνία από 
τους οποίους εντοπίζουμε προβλήματα και δυσλειτουργίες 
που αντιμετωπίζουν οι χρόνιοι ασθενείς τις οποίες πληροφορίες 
μετουσιώνουμε σε δράσεις και παρεμβάσεις προκειμένου να 
συμβάλλουμε στην άμεση επίλυσή τους.
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«Ξεχωριστά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα μέλη  
της ομάδας του CLEO που συμμετέχουν ενεργά στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «GRIPP-
SNF», το οποίο υλοποιείται σε 10 μεγάλα νοσοκομεία 
της χώρας. Επίσης, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη 
συνεισφορά των Νοσηλευτών Λοιμώξεων των νοσοκομείων 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οι οποίοι καθημερινά 
καταβάλλουν προσπάθειες να προστατεύσουν τους ασθενείς 
τους και να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας. Τέλος, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
απευθύνεται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,  
που χρηματοδότησε αποκλειστικά το έργο αυτό, εντάσσοντάς 
το στο Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την Υγεία».

Γιώργος Γλαρός, Ghief Operations Officer, CLEO

«Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε την κριτική επιτροπή εκ μέρους 
των 1500 Μελών μας σε όλη την Ελλάδα, για την βράβευση, 
πιστεύοντας πως η αναγνώριση αυτή είναι απλά και μόνο μία 
αρχή για να ακολουθήσει και η ενεργή συμμετοχή των ασθενών 
στα κέντρα λήψεων αποφάσεων. Πιστεύουμε πως επικουρικά,  
για την ενδυνάμωση της θέσης των ασθενών, θα μπορούσε  
να καθιερωθεί η χρήση διαδικτυακών πλατφορμών μέσω  
των οποίων θα αποτυπώνεται μετρήσιμα η βαρύτητα της θέσης 
τους μέσα στον αληθινό κόσμο».

Αντιγόνη Καρρά, Γενική Διευθύντρια ΜDA ΕΛΛΑΣ 

«Θεμέλιος λίθος για τη δημιουργία της Affidea ήταν  
η κοινή επιθυμία των επιστημόνων της ομάδας όχι μόνο  
να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, αλλά  
να φέρουν την επιστήμη υγείας πιο κοντά στον άνθρωπο.  
Η συνέπεια στην έγκυρη και ολοκληρωμένη διάγνωση και  
ο σεβασμός στον εξεταζόμενο έχουν καθιερώσει σήμερα  
την Affidea ως τον πιο αξιόπιστο πρωτοβάθμιο φορέα υγείας  
στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σημαντικά στο έργο της 
ιατρικής κοινότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  
των πολιτών.  
Οι πρωτοβουλίες μας και η προσπάθεια των έμπειρων  
και καταξιωμένων ιατρών μας αναγνωρίζονται σταθερά,  
και ομολογουμένως το πρωτόκολλο διασφάλισης  
της χαμηλότερης δόσης ακτινοβολίας κατά τη διενέργεια  
των εξετάσεων αποτελεί ορόσημο για τις υπηρεσίες υγείας 
στην Ελλάδα».

Θεόδωρος Καρούτζος, Διευθύνων Σύμβουλος Affidea 
Ελλάδος

Δηλώσεις νικητών

«Ευχαριστούμε θερμά την MDA Hellas και την ‘Ένωση Ασθενών 
Ελλάδος για τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη ενός 
πλαισίου συνεργασίας και την πιλοτική εφαρμογή αυτού του νέου 
εργαλείου στην υπηρεσία του ΗΤΑ. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη και 
λειτουργική και προσδοκούμε στην συνεχιζόμενη συνεργασία με 
τα Σωματεία Ασθενών, καθώς και με τους ΚΑΚ που φέρνουν νέες 
καινοτόμες θεραπείες, ώστε να ενσωματώνουμε στις καταθέσεις 
ΗΤΑ τα δεδομένα που αφορούν την εμπειρία και τις προτιμήσεις 
των ασθενών».

Δρ. Μυρσίνη Ουζουνέλλη, CEO MYO Health

«Στον Όμιλο Ευρωκλινικής η πρόληψη δεν κάνει διακρίσεις! 
Για εμάς όλοι οι ασθενείς πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση 
στην υγεία και το αποδεικνύουμε με πράξεις! Η πρόληψη του 
καρκίνου του μαστού μπορεί να σώσει ζωές. Ευχαριστούμε 
πολύ όλους τους γιατρούς και το προσωπικό της 
Ευρωκλινικής που συμμετείχαν στη δράση αυτή εθελοντικά 
και ιδιαίτερα την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία που μας 
υποστηρίζει σε κάθε τέτοια προσπάθεια».

Λαμπρινή Κορδάτου, Προϊσταμένη Πολυιατρείου Ομίλου 
Ευρωκλινικής

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν για όλους εμάς στην FairLife 
σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας μας να κάνουμε πράξη 
το όραμα μας για μια ζωή χωρίς καρκίνο. Τις αφιερώνουμε σε 
όλους τους ασθενείς που νοσούν με καρκίνο του Πνεύμονα με τη 
δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και αφοσίωση να 
τους στηρίζουμε».

Κορίνα Πατέλη, Πρόεδρος FairLife LCC 

«Ο ασθενής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του βρίσκεται 
πάντα στο επίκεντρο των δράσεων της AstraZeneca. Με την 
εκστρατεία ενημέρωσης “Ο Διαβήτης Έχει Δύο Πλευρές” 
θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους συνανθρώπους μας 
για τις επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη και την ανάγκη 
ελέγχου από τους θεράποντες ιατρούς ώστε οι επιπλοκές αυτές 
να προληφθούν ή να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά. Το 
Χρυσό Βραβείο που κέρδισε η AstraZeneca μας γεμίζει με χαρά, 
υπερηφάνεια και ευθύνη να συνεχίσουμε το έργο μας. Ευχαριστώ 
εκ μέρους όλων των ανθρώπων της AstraZeneca για την τιμητική 
αυτή διάκριση». 

Νίκος Τριανταφύλλου, CVRM Business Unit Director, 
AstraZeneca

«Η διάκριση του Προγράμματος Υποστήριξης και Βοήθειας Ασθενών με Σπάνια Νοσήματα HERMES στον θεσμό ανάδειξης των 
καλύτερων ασθενοκεντρικών πρακτικών, προσφέρει σε όλους εμάς στη Sanofi Ελλάδας, μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Εκλαμβάνουμε 
αυτά τα δύο βραβεία ως αναγνώριση της αξίας του ευρύτερου έργου μας στον τομέα των σπάνιων νόσων, καθώς το πρόγραμμα 
HERMES επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Sanofi, να ανακαλύπτει και να προσφέρει λύσεις υγείας που δεν αφορούν μόνο την ανάπτυξη 
φαρμάκων, αλλά περιλαμβάνουν και μια σειρά από υπηρεσίες που συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης των ασθενών 
και των οικείων τους».

Νίκος Χαλαράκης, Medical Head Sanofi Specialty Care Greece & Cyprus, Sanofi
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Στιγμιότυπα από την απονομή των βραβείων 

Gold Award - Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης 
Νοσημάτων, CLEO 

Bronze Award - Όμιλος Ευρωκλινικής Gold Award - Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Ίλιον Αττική

Silver Award - Sanofi ΕλλάδαςPlatinum Award - PFIZER HELLAS A.E.

Gold Award - ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ
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Prevention & Disease Awareness Campaigns

PLATINUM Μικροβιολογικό Εργαστήριο-Εμβολιαστικό Κέντρο-Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»| Προσδιορισμός Ανοσιακής Απόκρισης Ευάλωτων Ασθενών 
προ και μετά τη Χορήγηση 3ης Δόσης Εμβολίου έναντι SARS-COV-2

Cancer

PLATINUM PFIZER HELLAS A.E. | Πρωτοβουλίες Υποστήριξης Προσφύγων 
SILVER Novartis Hellas | Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!

SILVER Metropolitan Hospital - Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών & Πνευμονολογική Κλινική Πνοή | Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου 
«Πνευμόνων Υγεία»

BRONZE Όμιλος Ευρωκλινικής - Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία | Πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Περισσότεροι από 250 δωρεάν 
έλεγχοι μαστού στο Κέντρο Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας

Metabolic Diseases & Cardiovascular Diseases
GOLD AstraZeneca | Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού «Διαβήτης Δύο Πλευρές» 
SILVER Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα - Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν | Πρόγραμμα “ ΑΡΕΤΑΙΟΣ¨

Rare Diseases

GOLD Pfizer Hellas - Τμήμα Σπανίων Παθήσεων | Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την καρδιακή αμυλοείδωση από 
τρανσθυρετίνη - “Η Καρδιά σας είναι σπάνια: Ακούστε το μήνυμά της”

SILVER Takeda Hellas | Δυναμώνουμε Σπάνιες Φωνές - Ενώνουμε Δυνάμεις για τις Σπάνιες Παθήσεις

Communicable Diseases
GOLD Gilead Sciences | #ZeroStigma, Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τον ΗΙV από την Gilead Sciences Ελλάδας

Autoimmune Diseases
GOLD Pfizer Hellas | Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την Ελκώδη Κολίτιδα
SILVER LEO Pharma Hellas | «Μην παίζεις κρυφτό με το δέρμα σου» Το μήνυμα της LEO Pharma Hellas προς τους ασθενείς με ψωρίαση

Vaccines Awareness Campaign
GOLD P&G Hellas | Pantene - #HairHasNoGender

SILVER Μικροβιολογικό Εργαστήριο-Εμβολιαστικό Κέντρο-Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»-Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ | 
Προσδιορισμός Ανοσιακής Απόκρισης Ηλικιωμένων >85 μετά από Χορήγηση 1ης και 2ης Δόσης Εμβολίου έναντι SARS-COV-2

Microbial Resistance
GOLD Pfizer Hellas | Μικροβιακή Αντοχή - Η επιστήμη και η τέχνη ενώνουν τις δυνάμεις τους

Employee Network

PLATINUM

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» | «Χάνω Βάρος - Κερδίζω Ζωή»: 
Η συμβολή ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, άσκησης και ψυχολογικής παρέμβασης στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 
παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα και παχυσαρκία

Patient Compliance & Improving Access to Medicines Initiative
GOLD Pfizer Hellas | Μικροβιακή Αντοχή - Η επιστήμη και η τέχνη ενώνουν τις δυνάμεις τους | Patient Compliance & Support Initiative

SILVER ΜΥΟ Health / Σωματείο Ασθενών MDA Ελλάς | Innovating patient involvement through digital transformation in Greece: a case study | 
Improving Access to Medicines Initiative

BRONZE Sanofi Ελλάδας | Πρόγραμμα Υποστήριξης και Βοήθειας Ασθενών με Σπάνια Νοσήματα HERMES | Patient Compliance & Support Initia-
tive

Anti-Smoking & Lung Health Campaign 
GOLD FairLife - Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα | Η πρώτη γενιά χωρίς καπνό, χωρίς άτμισμα | Anti-Smoking Campaign 
SILVER Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία | Ανάσα Ζωής | Anti-Smoking Campaign
BRONZE Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία | Ανάσα Ζωής | Healthy Living

Improving Patients’ & Vulnerable Populations’ Life

GOLD

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» | «Χάνω Βάρος - Κερδίζω Ζωή»: 
Η συμβολή ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, άσκησης και ψυχολογικής παρέμβασης στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 
παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα και παχυσαρκία

SILVER Novartis Hellas | «ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ» Πρόγραμμα υποστήριξης φροντιστών
BRONZE FairLife - Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα | Ευαισθητοποίηση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο

Patient Safety

GOLD Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων, CLEO | Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής (GRIPP-SNF)

Changing Culture in Healthcare

GOLD Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Ίλιον Αττική | Διαδικασία επανένταξης ασθενούς με σωματική και κινητική αναπηρία από το Εθνικό Κέντρο 
Αποκατάστασης στο χώρο διαβίωσής του, στην κοινωνία και το επάγγελμά του | Social Integration Initiative

SILVER
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) Ίλιον Αττική | Εκπαίδευση ασθενών με σωματική και κινητική αναπηρία στην αυτοφροντίδα (έλεγχος 
κατακλίσεων, αυτοκαθετηριασμοί για νευρογενή ουροδόχο κύστη, εκμάθηση μεταφορών, χρήση απλού και ηλεκτρικού αμαξιδίου. 
Αξιολόγηση οδήγησης με τροποποιημένο αυτοκίνητο | Best Patient Education and Training

BRONZE Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα - Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν | Πρόγραμμα “ ΑΡΕΤΑΙΟΣ¨ | Doctor-Patient Communi-
cation Initiative

BRONZE Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων Affidea | Εκστρατεία Dose Excellence: Βελτιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας κατά τη διενέργεια 
αξονικής τομογραφίας κατ’ αποκλειστικότητα από τον Όμιλο Affidea | Quality Improvement Initiative

 Covid 19 Pandemic Related Initiatives

GOLD
ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ, Σύλλογος Εθελοντών Κοινωνικής & Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο και των Οικογενειών τους. | 
Λειτουργία Ξενώνων εν μέσω πανδημίας. Η συμβολή τους στην κάλυψη μιας κρατικής ανεπάρκειας. | Most Valuable Covid19 Pandemic 
Patient Support Program

SILVER 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης | Δράσεις για την Επιτάχυνση της Εμβολιαστικής Κάλυψης στην Κρήτη | Most Valuable Covid19 Pan-
demic Programs to support healthcare

SILVER Sanofi Ελλάδας | Πρόγραμμα Υποστήριξης και Βοήθειας Ασθενών με Σπάνια Νοσήματα HERMES | Most Valuable Covid19 Pandemic 
Patient Support Program

BRONZE Ένωση Ασθενών Ελλάδας | Γραμμή Υποστήριξης χρόνιων Ασθενών 111 32 | Most Valuable Covid19 Pandemic Programs to support 
healthcare

Πίνακας Νικητών


