
ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: ΕΓΓΡΑΜΑΤΟΣΥΝΗ στην ΥΓΕΙΑ για όλους
Η «Εγγραματοσύνη στην Υγεία» βελτιώνει την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου.  
Πώς το e-health και τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αυξήσουν την εγγραματοσύνη 
χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία που είναι ενσωματωμένα στην καθημερινότητά μας,  
χωρίς επιπρόσθετη προσπάθεια;

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ αναζητά νέα πρότυπα
Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη της επικοινωνίας και των μέσων  
της για να κινητοποιήσουν τους ασθενείς τους να υιοθετήσουν «υγιείς συμπεριφορές»̇   
για να επιστήσουν την προσοχή αυτών που επηρεάζουν ή σχεδιάζουν πολιτικές υγείας  
στα σημαντικά ζητήματα υγείας και να καταθέσουν τα θέματα αυτά για δημόσια διαβούλευση.  
Ποιες στρατηγικές επικοινωνίας υγείας, ποιες τεχνολογίες πληροφορικής, ποια κανάλια και  
μέσα επικοινωνίας πρέπει να υιοθετήσουμε για να βελτιώσουμε τις εκβάσεις υγείας του πληθυσμού  
και την ποιότητα της υγείας και της περίθαλψης;

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ HACKATHON



Το MIT Hacking Medicine γεννήθηκε στο MIT το 2011. Αρχικά αφορούσε τους φοιτητές και μέλη  
της ακαδημαϊκής κοινότητας του MIT και είχε σαν στόχο να κινητοποιήσει τους επαγγελματίες  
της υγείας για να επιταχύνει την ενσωμάτωση της ιατρικής καινοτομίας στην καθ’ ημέρα πράξη.  
Mε τη διοργάνωση health hackathons, εργαστηρίων design thinking (της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία για την εύρεση καινοτόμων λύσεων), εκδηλώσεων δικτύωσης  
για να προαχθεί η εφευρετικότητα και επιχειρηματικότητα στον τομέα της υγείας και η διάδοση  
νέας γνώσης. Έως σήμερα το MIT Hacking Medicine έχει οργανώσει περισσότερες από 150 εκδηλώσεις 
σε 15 χώρες και 5 ηπείρους. Περισσότερες από 40 εταιρείες έχουν δημιουργηθεί, σηκώνοντας $150 
εκατομμύρια επενδυτικά κεφάλαια. 

Η λέξη «Hackathon» προέχεται από τις λέξεις «hack» και «marathon». Δηλαδή, ένα εργαλείο όπως  
η αξίνα ή ο κασμάς, «σπάει» τον κώδικα και βρίσκει τη λύση και μαραθώνιος, αγώνας δρόμου. 

Το hackathon –έχουμε υιοθετήσει τον όρο και στα ελληνικά– είναι δηλαδή ένας αγώνας δρόμου  
για να βρεθεί μια λύση σε λίγο χρόνο! Τα hackathon συνήθως αφορούν προγραμματισμό,  
δηλαδή δημιουργία κώδικα και επιστήμες της πληροφορικής. Στα hackathon για την υγεία, όμως,  
δεν είναι όλοι οι συμμετέχοντες προγραμματιστές.

Στα “health hackathons” συμμετέχουν άνθρωποι από όλο το εύρος του οικοσυστήματος  
της υγείας: ασθενείς, ιατροί, νοσηλευτές, μηχανικοί, ερευνητές, επιστήμονες με πολύ διαφορετικές 
γνώσεις, προγραμματιστές, σχεδιαστές, άνθρωποι των επιχειρήσεων, της ασφαλιστικής αγοράς,  
της φαρμακευτικής αγοράς, της αγοράς βιοϊατρικής τεχνολογίας, στελέχη διοίκησης δομών υγείας,  
ειδικοί σε πολιτικές υγείας. Μεικτές ομάδες, με μια διεπιστημονική προσέγγιση, εργάζονται  
από κοινού πυρετωδώς για δυο μέρες και δίνουν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα, ενώ συχνά  
από τα hackathons αναδύονται και επιχειρήσεις.

Αν σε ενδιαφέρει, επικοινώνησε στο info@greecehackhealth.gr για να συμμετέχεις και συ  
με τις ιδέες σου ή ως κριτής ή ως μέντορας! 

Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας! 
Πιστεύουμε ότι η Η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να αξιοποιήσει 
το ταλέντο και τις ιδέες των ανθρώπων της για να συμβάλει στην λύση  
των μεγάλων προβλημάτων της υγείας και την ενσωμάτωση της καινοτομίας.

Στόχος του eHealth Forum  
είναι η προώθηση της ψηφιακής μετατροπής  
της υγείας και της ενσωμάτωσης της καινοτομίας  
και για ένα βιώσιμο μέλλον, προς όφελος της ίσης 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για όλους.

To Biomimicry Greece  
προωθεί την ιδέα της καινοτομίας  
των συστημάτων και στρατηγικών που είναι 
εμπνευσμένα από τη φύση με σκοπό  
να βρει βιώσιμες λύσεις για τον άνθρωπο.


