Ενημερωτικό δελτίο Νο. 2, Μάρτιος 2013
Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα H.E.-L.P. –
Hospitals' E-Learning and Information Exchange
Portal for Patients, Staff and Everyone else

Το H.E.-L.P. είναι online
Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2012 οι
συνεργάτες του προγράμματος H.E.-L.P.
εργάστηκαν για τη δημιουργία των εθνικών
εκδοχών της πλατφόρμας H.E.-L.P. Με βάση ένα
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού
κώδικα, οι συνεργάτες από τις εξής χώρες AT, IT,
FI, GR και TR δημιούργησαν πλήρεις εκδοχές της
πλατφόρμας
μάθησης
και
παροχής
πληροφοριών για τα νοσοκομεία τους. Η
Αυστρία εφάρμοσε την πλατφόρμα H.E.-L.P. στο
Τμήμα Γενικής Χειρουργικής του Περιφερειακού
Νοσοκομείου του Bruck/Mur, η Φινλανδία
δημιούργησε μία πλατφόρμα για το Δημοτικό
Νοσοκομείο στο Pori, η Ιταλία μία κοινή
πλατφόρμα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
της Ancona και το Περιφερειακό Νοσοκομείο
στο Jesi, η Ελλάδα εργάστηκε για την
Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού στην
Αθήνα
και
η
Τουρκία
για
το
Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα ενός Γενικού
Νοσοκομείου της Άγκυρας. Και στις πέντε
εκδοχές της πλατφόρμας παρέχονται εκτενείς
δυνατότητες
μάθησης
και
παροχής
πληροφοριών με βάση τις κατά τόπους ανάγκες
και με συνδυασμό γραπτού κειμένου, βίντεο,
εικόνων και ακουστικού υλικού. Η λογική και ο
σχεδιασμός του τρόπου παροχής πληροφοριών
και των πέντε πλατφορμών αντανακλά τις
επιθυμίες των ασθενών και του προσωπικού
των νοσοκομείων όπως καταγράφηκαν στην
αρχική έρευνα του H.E.-L.P.

Από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο του
2012, όλες οι εθνικές εκδοχές πέρασαν από
εξαντλητικά δοκιμές με ασθενείς και συγγενικά
πρόσωπα και φίλους τους, ιατρικό και άλλο
προσωπικό όλων των νοσοκομείων που
σχετίζονται με το πρόγραμμα. Δεχτήκαμε και
αναλύσαμε σχεδόν 300 ερωτηματολόγια
ανατροφοδότησης.
Τα
αποτελέσματα
διοχετεύθηκαν
κατά
τη
διαδικασία
ολοκλήρωσης κάθε εθνικής εκδοχής της
πλατφόρμας H.E.-L.P. Όλες οι εκδοχές είναι
διαθέσιμες στις εθνικές γλώσσες, στα αγγλικά
και σε δύο γλώσσες μεταναστών σε κάθε χώρα,
πράγμα που καθιστά τις πλατοφόρμες H.E.-L.P.
διαθέσιμες στα αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά,
ελληνικά, φινλανδικά, τουρκικά, σερβοκροατικά, σουηδικά, ισπανικά, κινέζικα, ρώσικα,
αλβανικά, αζέρικα και αραβικά.
Τέλος, η σύμπραξη H.E.-L.P. σαν καλεί με
υπερηφάνια να επισκεφθείτε και να
χρησιμοποιήσετε τις εθνικές εκδοχές:

www.he-lp-austria.eu (AT)
www.he-lp-italy.eu (IT)
www.he-lp-greece.eu (GR)
www.he-lp-finland.eu (FI)
www.he-lp-turkey (TR)
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Το εγχειρίδιο και οι οδηγίες
στηρίζουν τη μελλοντική χρήση των
αποτελεσμάτων

Τελικό συνέδριο H.E.-L.P. στις 8
Μαρτίου 2013 – «Ο ψηφιακός
κόσμος του Ιπποκράτη»

Η μελλοντική χρήση των αποτελεσμάτων και
των εμπειριών που αποκτήθηκαν στο
πρόγραμμα H.E.-L.P. είναι ένα από τα πιο
σημαντικά έργα της σύμπραξης κατά το τέλος
των προγράμματος. Βασικό ρόλο στη
μελλοντική χρήση θα διαδραματίσει το
εγχειρίδιο και οι οδηγίες του προγράμματος
H.E.-L.P. Το εγχειρίδιο αυτό εμπεριέχει τις
βασικές εμπειρίες που αποκτήθηκαν καθώς και
μία επεξήγηση βήμα προς βήμα για το πως
άλλες οργανώσεις υγείας μπορούν να
δημιουργήσουν τη δική τους πλατφόρμα H.E.L.P. Επιπλέον, το εγχειρίδιο εμπεριέχει την
πρωτότυπη πλατφόρμα σαν βάση για κάθε νέα
πλατφόρμα σε CD Rom. Το εγχειρίδιο είναι
διαθέσιμο στις εξής γλώσσες: EN, DE, GR, IT, SE,
FI και TR. Αντίγραφα μπορείτε να βρείτε στον
πιο κοντινό σας συνεργάτη του προγράμματος
H.E.-L.P. Το εγχειρίδιο είναι επίσης διαθέσιμο
για λήψη στην ιστοσελίδα του προγράμματος
(www.he-lp.eu).

Στις 8 Μαρτίου 2013 οι συνεργάτες του
προγράμματος H.E.-L.P., υπό τον συντονισμό
του
Περιφερειακού
Νοσοκομείου
του
Bruck/Mur, διεξήγαγαν το τελικό συνέδριο στο
Graz της Αυστρίας. Κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν ανακοινώσεις
καθώς και μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
πάνω στο ζήτημα της ψηφιακής επικοινωνίας
καθώς και των πλατφορμών μάθησης και
παροχής πληροφοριών για οργανώσεις υγείας
στο μέλλον. Κατά της διάρκεια του συνεδρίου
παρουσιάστηκαν στο κοινό όλες οι εθνικές
εκδοχές. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μία
κεντρική ανακοίνωση από τη Vivian Vimarlund,
καθηγήτρια πληροφορικής της υγείας από τη
Σουηδία, πάνω στο μέλλον του ψηφιακού
κόσμου του Ιπποκράτη. Το υλικό καθώς και οι
παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμα
για λήψη στην ιστοσελίδα του προγράμματος
(www.he-lp.eu).
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Τι μένει από το πρόγραμμα H.E.L.P.;
Οι συνεργάτες του προγράμματος H.E.-L.P.
ήρθαν σε κοινή συμφωνία για τα πνευματικά
δικαιώματα του υλικού που δημιουργήθηκε
κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Η
ρύθμιση επιτρέπει μία ευρεία και βασικά
ελεύθερη χρήση των αποτελεσμάτων του H.E.L.P. από ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη. Εάν
επιθυμείτε
να
χρησιμοποιήσετε
τα
αποτελέσματα αυτά στο μέλλον, σαν
προσκαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κοντινό
σας συνεργάτη του προγράμματος.

Επικοινωνήστε με τον πιο κοντινό
σας συνεργάτη του προγράμματος
Αν θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλείστε
επίσης να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερο
συνεργάτη της σύμπραξης:

Αυστρία:
Landeskrankenhaus Bruck/Mur
Mr. Rudolf Schrittwieser
Email: rudolf.schrittwieser@lkh-bruck.at
URL: www.lkh-bruck.at

Γερμανία:

Ελλάδα:
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Δρ. Ελισάβετ Ιωαννίδη
Email: eioannidi@esdy.edu.gr
URL: www.esdy.edu.gr

Ιταλία:
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Mr. Roberto Penna
Email: r.penna@ospedaliriuniti.marche.it
URL: www.ospedaliriuniti.marche.it

Ιταλία:
Zona Sanitaria Territoriale 5 di Jesi ASUR
Mr. Claudio Martini
Email: claudio.martini@sanita.marche.it
URL: www.asurzona5.marche.it

Σουηδία:
Jonköping International Business School
Ms. Vivian Vimarlund
Email: vivian.vimarlund@ihh.hj.se
URL: www.jibs.se

Τουρκία:
Provincial Health Directorate of Ankara
Ms. Talihanur Aydoğmus
Email: asmproje@gmail.com
URL: www.asm.gov.tr

INIT Developments Ltd.
Mr. Michael Schwaiger
Email: michael.schwaiger@init-developments.eu
URL: www.init-developments.eu

Φινλανδία:
Karier Oy
Mr. Kari Löytökorpi
Email: kari.loytokorpi@karier.fi
URL: www.karier.fi
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