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ΓΙΑ ΤΟ ΙΤΕ: Χρυσό βραβείο ως το κορυφαίο ίδρυμα
Τελευταία Ενημέρωση Οκτ 23, 2020

1 tι·;ιlι ltι·ιιιΨ

··�··�ί ...... �
·ο

111.', Ι I l ι<·ιιrι•
f{u iιιt• ..

Η ,1Jιi1η.ιί!

llί'11Ι,ΙIΝ11Ψ
ιfι,�ί, e_... �
ΙιWΑΙΟS :»2'0

J-lc,1 lι l10.1il)
Η ομάδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ που διακρίθηκε στα Healthcare Business Awards 2020

Το χρυσό βραβείο ως κορυφαίο πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο στην τελετή απονομής των
Healthcare Business Awards 2020 έλαβε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσω του Ινστιτούτου
Πληροφορικής. Το βραβείο παρέλαβαν ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μοριάς (επικεφαλής του
Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βια-Ιατρικής, ΙΤΕ-ΙΠ), ο κ. Δημήτριος Κατεχάκης (επικεφαλής του
Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας) και η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη
(συντονίστρια Κέντρου Αναφοράς ΙΤΕ για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση).
Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής απονεμήθηκαν δύο χρυσά βραβεία για τη Δημιουργία Κέντρου
Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (Δρ. Α.
Κουρούμπαλη - Δ. Κατεχάκης) και για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε για τη
διάγνωση COVID-19 (Ν. Τσικνάκης - Καθηγ. Κ. Μοριάς).

Αναλυτικά, η τελετή απονομής των Healthcare Business Awards 2020 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
20 Οκτωβρίου, για πέμπτη συνεχή χρονιά, από την Boussias Communications και το Health Daily. Ο
θεσμός που επιβραβεύει τις επιχειρήσεις, τους φορείς, τους συλλόγους ασθενών και τους
οργανισμούς του κλάδου της υγείας για τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις, τις
αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις συνέργειες καθώς και τις πρωτοβουλίες που
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Η εκδήλωση, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της εποχής και τηρώντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα υγειονομικής προστασίας, υλοποιήθηκε με τη μορφή φωτογράφησης και τη συμμετοχή των
νικητών και της κριτικής επιτροπής.
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Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Βιολογίας
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, δήλωσε «Ο θεσμός των Healthcare Business Awards αποκτά
ιδιαίτερη σημασία φέτος, καθόσον κατά το 2020 η χώρα μας και ολόκληρος ο πλανήτης
αντιμετωπίζουν μια σοβαρή πανδημία, μοναδική στη σύγχρονη ιστορία.
Ο ιός SARS-CoV-2 σάρωσε τον κόσμο προκαλώντας μέχρι στιγμής πάνω από ένα εκατομμύριο
θανάτους και μεγάλο αριθμό περιπτώσεων σοβαρά νοσούντων ασθενών, που πίεσαν στα όριά τους
τα εθνικά συστήματα υγείας. Η πανδημία έχει οδηγήσει σε βαθιά οικονομική κρίση, έχει αλλάξει
τους τρόπους συμπεριφοράς μας και γενικά τη ζωή μας.

Μέσα σε αυτή τη γενικευμένη υγειονομική κρίση αναδείχθηκε η τεράστια σημασία της προσφοράς
των γιατρών και νοσηλευτών στη κλινική φροντίδα των ασθενών, αλλά και των εργαζομένων στη
διάγνωση της νόσου, καθώς και των ερευνητών που αγωνίζονται για την ανάπτυξη εμβολίου και
κατάλληλων φαρμάκων.
Η καινοτόμος επιστημονική δραστηριότητα οδήγησε στην ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων
οργάνωσης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, η δε ευέλικτη
επιχειρηματικότητα προσανατόλισε την παραγωγή για την κάλυψη αναγκών σε απαραίτητο
υγειονομικό υλικό. Κοινωνική προσφορά, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, οι δραστηριότητες στις
οποίες οι βέλτιστες πρακτικές βραβεύονται από τα Healthcare Business Awards, αποδείχθηκαν
πρωταγωνιστές κατά την παρούσα πανδημία».

