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Το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε στην εντυπωσιακή αίθουσα του ΕΒΕΑ και της
Θερμοκοιτίδας ΘΕΑ στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώτος hackathon στον χώρο του e-health γύρω από
τα ιατρικά δεδομένα του ασθενή με εξαιρετικά αποτελέσματα.
O Hacking Health είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που ασχολείται με την καινοτομία στο τομέα της
υγείας, με την ελληνική διοργάνωση να γίνεται από το eHealth Forum και το Biomimicry Greece
Research & Innovation, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, τον ΕΕΛ.ΛΑΚ, την ΘΕΑ και την υποστήριξη πολλών
πανεπιστημιακών σχολών και ερευνητικών κέντρων.
Στον hackathon συμμετείχαν τελικά πέντε ομάδες, όλες σχεδόν δημιουργήθηκαν ή εμπλουτίστηκαν κατά
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τη πρώτη μέρα του διαγωνισμού, με πάνω από 40 συμμετέχοντες.

ΜΑΡ

Όπως προαναφέραμε o hackathon εκμεταλλεύεται το Συνοπτικό Ιστορικό Ασθενή (IPS) – την εικόνα του

15

ιατρικού φακέλου ασθενή- ένα καθορισμένο σύνολο ιατρικών δεδομένων με τα πλέον σημαντικά κλινικά
γεγονότα για την παροχή ασφαλούς ιατρικής φροντίδας και προσωπικής πληροφόρησης.
Στο Hacking Health Athens χρησιμοποιήθηκε ως βάση το Project Trillium–II, μια συνεργασία
Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής-ΗΠΑ για ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες
πληροφορικής υγείας. Ο στόχος είναι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και όλοι εμείς – ασθενείς ή μη – να
έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες υγείας αλλά και αυτές να μοιράζονται με ασφάλεια για επείγουσα ή μη
προγραμματισμένη φροντίδα, οπουδήποτε στον κόσμο αυτή χρειάζεται, ξεκινώντας από τους
εμβολιασμούς, τις αλλεργίες, τη φαρμακευτική θεραπεία, τα κλινικά προβλήματα, τις χειρουργικές
επεμβάσεις, ατυχήματα κ.ο.κ.
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17:00 Tο πρώτο blockchain
(un)conferen... @ Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων - Innovathens
(https://startupper.gr/Γεγονός/t%ce%bf%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bfblockchain-unconference%cf%84%ce%bf%cf%85-hellenicblockchain-hub-%cf%83%cf%84%ce%bfinnovathens/?instance_id=1435)

17:00 Warply: Διεθνής ημερίδα “Leaders...
@ Μουσείο Μπενάκη
(https://startupper.gr/Γεγονός/warply%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%
bd%ce%ae%cf%82%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%
af%ce%b4%ce%b1-leaders-fintechpersonal-stories-financial-disruption/?
instance_id=1431)

20:30 Startup Synergy Event @
Πολυτεχνό (https://startupper.gr/
Γεγονός/startup-synergy-event/?
instance_id=1434)

09:00 Διημερίδα καινοτομίας «Attica Ba...
@ Κέντρου ACEin (https://startupper.gr/
Γεγονός/%ce%b4%ce%b9%ce%b7%ce%
bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce
%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%
bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%
b1%cf%82-attica-bank-challenger-bank%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf/?instance_id=1432)
18:00 Hedera Hashgraph Meetup @
Αmerican College of Greece - JSB Library
(https://startupper.gr/Γεγονός/hederahashgraph-meetup/?instance_id=1433)
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Έρχεται το Startup World Cup
στην Αθήνα με συνολικά
έπαθλα 1.500.000 δολαρίων!

Θα μπορέσει το Facebook να
κάνει «mainstream» τα
κρυπτονομίσματα;

Νέο ρεκόρ «προσλήψεων»
ρομπότ στις ΗΠΑ το 2018

H Owiwi στην λίστα Red
Herring Top 100 της Ευρώπης
για το 2019

Την πρώτη θέση πήρε η ομάδα Time is Brain από το ΙΤΕ-ΙΠ στην Κρήτη, με την Αγγελίνα Κουρούμπαλη
να κάνει την παρουσίαση μιας πλατφόρμας διαχείρισης, ενημέρωσης αλλά και αντιμετώπισης των
εγκεφαλικών επεισοδίων έτσι ώστε να παίρνεται η απόφαση, σε συνεργασία με το τμήμα πρώτων
βοηθειών και τον αρμόδιο ιατρό, για να αρχίσει, στα πρώτα κρίσιμα λεπτά, η θεραπεία θρομβόλυσης, μια
σωτήρια ενέργεια για τον ασθενή η οποία όμως μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη θεραπείας και

Mastercard: Ποιες νέες
τεχνολογίες ψηφιακών
πληρωμών «κερδίζουν» τους
καταναλωτές

ειδικά αποθεραπείας. Η συγκεκριμένη λύση ταιριάζει περισσότερο σε ιδιωτικά, τοπικά ή εθνικά
συστήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Hive: Στόχος οι πολλές
επιλογές μετακινήσεων στην
Αθήνα αλλά με ασφάλεια και
σε συνεννόηση με τους
δήμους
MIT Enterprise Forum Greece:
Οι 21 semi nalist ομάδες του
διαγωνισμού

Blockchain un(conference) από
το Hellenic Blockchain Hub
στις 6 Μαρτίου
Την δεύτερη θέση κέρδισε η ομάδα Health Beat, με μια πλατφόρμα συγκέντρωσης και ασφαλούς
διαχείρισης προσωπικών ιατρικών δεδομένων τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα, όταν ο ασθενής χρειαστεί

Athens Digital Lab: Ξεκινά ο

πρώτες βοήθειες, σε ένα δίκτυο εθελοντών, ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσοκομείων, μέσω app

δεύτερος κύκλος με οκτώ
ομάδες

και τηλεφωνικού κέντρου. Πρόκειται για μία λύση που ταιριάζει απόλυτα σε ασφαλιστικές εταιρείες.

EIT Health Innostarter: Βρείτε
το σωστό πρόγραμμα για την
Startup σας

STARTUPPER NEWSLETTER
Εγγραφείτε στο newsletter μας
E-mail:

Όνομα:

Την τρίτη θέση πήρε η ομάδα MyBabyCare, η οποία προέρχεται από το Ιασώ αλλά συμμετείχε ως
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ανεξάρτητη και εμπλουτίστηκε με προγραμματιστές στο hackathon, με ένα ψηφιακό βιβλίο υγείας για

Δείτε το newsletter της ημέρας

παιδιά το οποίο λειτουργεί σαν ένα κέντρο έγκυρης ενημέρωσης για γονείς, επικοινωνίας με παιδίατρους,
ειδοποιήσεις κλπ.
Οι υπόλοιπες ομάδες ήταν οι:
Care me, μια λύση πρόσβασης σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος με

JOBS

There are currently no vacancies.

χρήση αυτοκόλλητων ή φορετών συσκευών με τους πιστοποιημένους χρήστες να σκανάρουν το QR code
για βασικά ιατρικά στοιχεία και να προετοιμάζεται η συλλογή και αντιμετώπιση του ασθενή.
The Hackkids, ένας virtual assistant μέσω φωνής για υποστήριξη και παρακολούθηση ασθενών με στόχο
την καλή υγεία και ευεξία.
Τα βραβεία
Το πρώτο βραβείο ήταν χορηγία της Roche Diagnostics, και περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ
και ευκαιρία για συμμετοχή στο Digital Transformation Programme της Roche Diagnostics.
Το δεύτερο βραβείο ήταν χορηγία της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ και περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο 2.000
ευρώ.
Το τρίτο βραβείο ήταν χορηγία της Interamerican και περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.
Η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.), ως συνδιοργανώτρια, θα προσφέρει
mentoring στις τρεις νικήτριες ομάδες, για διάστημα 3 έως 6 μηνών.
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