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III. Interregionális
Szeminárium Portó

Portugáliát a HELIUM
projektben két szervezet
képviseli, a portói egyetem,
University of Porto és a
portugál National
Innovation Agency (ANI) –
(Nemzeti Innovációs
Ügynökség). A két említett
szervezet közös
célkitűzése, hogy a Norte
2020 Regionális Operatív
Program megvalósításával
fejlessze a Norte régió
egészségügyi innovációs
kísérleti környezetét.

2017.03.29.-31 között
Portóban került
megrendezésre a Helium
projekt konzorciumának III.
régiók közötti
szemináriumára. 29.-én a
konzorcium tagjai a portugál
Egészségügyi Klaszter
„Innovációval az
egészségért és
gazdagságért” című
rendezvényére voltak
hivatalosak. A hivatalos
HELIUM program 30.-án
kezdődött és a projekt „LetsBlend-It” „keveredjünk!”
fázisára fókuszált.

ANI egy állami ügynökség,
amely előmozdítja a tudásalapú ipart támogató
együttműködéseket és a
K + F eredmények
gazdasági felértékelését,
segíti a technológiai alapú
cégek nemzetközi piacokra
történő kijutását. Az ANI
számos támogatási

A „Lets-Blend-It” fázis a
frissen- a tudástranszferen
keresztül- megszerzett
tudásanyag hasznosítása
(alkalmazkodás és a jó
gyakorlatok átültetése más
régiókban) tudás
megsokszorosítása (jó

Patient
innovation (Páciens
Innováció)
Hasonló élethelyzetben
lévő emberek gyakran
kerülnek közel egymáshoz,
mert ők képesek igazán
átérezni egymás
problémáit és megérteni a
helyzetből fakadó
kihatásokat. Az
egészségügy
megkülönböztetetten
fogékony területe ennek a
jelenségnek és a Páciens
Innováció lehetővé teszi
ezt. A Patient Innovation
egy olyan webes felület,
ahol a betegek/
gondozottak és a
gondozók/szolgáltatók a
világ bármely tájáról
összeköthetőek és
megoszthatják azokat a
megoldásokat, amelyeket
saját maguk dolgoztak ki,
vagy azon segítőik
segítségével találtak meg,

programot menedzsel,
valamint koordinálja a
portugál S3 (Intelligens
Specializációs Stratégia)
programokat, amelynek
keretében az ANI
klaszterekkel, tudományos
parkokkal, inkubátorokkal,
technológiai központokkal
működik együtt, egyfajta
közvetítői szerepkört
betöltve az üzleti és az
akadémiai szektor között.
Tagja az Enterprise Europe
Network (EEN) hálózatnak,
Portugáliát képviselve az
Egészségügyi Szektor
Csoportban (Healthcare
Sector Group),
tanácsadást nyújt a
portugál kormányzatnak
K+F+I szakpolitikai
témakörökben.
A Portói Egyetem (The
University of Porto)
Portugália második
legnagyobb egyeteme és
legnagyobb tudományos
műhelye. Hat különböző
tudományági területen 50
kutatási központtal
(egyebek között az
egészség- és
élettudományok területén
is) rendelkezik. A Portói
Egyetem célja, hogy
növelje saját tudományos
eredményeinek gazdasági
értékét az egyetem és az
ipari között kiépített
kapcsolatrendszerén
keresztül. Az egyetem
innovációs részlege
kiterjedt hazai és
nemzetközi hálózattal
dolgozik együtt annak
érdekében, hogy
hatékonyabbá tegye a
kutatók, a vállalatok és a
szélesebb társadalom
közötti együttműködést és
számukra számos, széles
skálán mozgó
szolgáltatásokat nyújt.

gyakorlatok további
megerősítése, fejlesztése
más régiók tapasztalatai
alapján) tudás mix (az
egészségügyi innovációs
kísérleti környezet jól
működő komponenseinek
összekötése és
összekapcsolása
interregionális szinten)
A tapasztalatok
megosztásának folyamatára
két nap állt rendelkezésre.
Számos interaktív szekció
ülésre került sor, amelyeket
két szervezet moderált (a
kreatív gondolkodást segítő
folyamatok fejlesztésére
szakosodott) Mindshake
Portugal és a Thomas More
Kempen, ez utóbbi a Helium
tanácsadó partner
szervezete, amely a projekt
teljes módszertani
kidolgozásáért felelős. Az
alapos és részletes
elemzések nyomán és
eredményeképpen a
partnerek képessé váltak
azoknak a jó gyakorlatoknak
az azonosítására, amelyek
az érintett régiók számára
értékesek lehetnek és
megkezdték az átültetéshez
szükséges előkészítő
lépések kidolgozását
Az interaktív programok
mellett lehetőséget
biztosítottak arra is, hogy a
Helium keretén belül Norte
régió néhány jó
gyakorlatával is
megismerkedjenek a
részvevők. Ezek
voltak:Cosiness
Programme, Animas
Association, Fraunhofer Fall
Competence Center,
Labiomep Porto
Biomechanics Laboratory,
IS4Health, Patient
Innovation, Virtual Care
ObsCare.

akikkel együttműködve
küzdenek egészségügyi
problémáikkal szemben.
Az ingyenes és felhasználó
barát online fórum
segítségével
összeköthetőek a kreatív
paciensek és
gondozók/szolgáltatás
nyújtók, akik így
megoszthatják az innovatív
megoldásaikat azokkal a
betegekkel és
gondozókkal, akik máshol
nem találtak egészségügyi
megoldásokat (a jelenleg
meglévő rendszerekben és
ellátási formákban),
valamint kapcsolatba
kerülhetnek azokkal a
segítőkkel is, akik
partnereket keresnek,
olyan betegeket és
gondozókat, akik
segítséget nyújthatnak az
új egészségügyi
megoldások kialakításának
folyamataiban. A Patient
Innovation 2014. évi
megalakítása óta, a világ
40 országából, több mint
650 különböző
egészségügyi megoldás
született. 2016-ban a
Patient Innovation
Healthcare Startup Society
által alapított „az Év NonProfit/ Karitatív Szervezete”
díjban részesült. Ez a
széles körű, kitüntető
figyelem olyan globális
vezető gyógyszeripari és
egészségügyi cégek
támogatását
eredményezte, mint a
Bayer,Pfizer, Novartis, és a
Janssen Pharmaceuticals.
További információkért
kérjük, kattintson ide here.
Read more

Portugáliában az
egészségügyi szektor
figyelemre méltó fejlődésen
ment keresztül az utóbbi
évtizedekben. A portugál
vállalatokat mára már
nemzetközileg is elismerik,
mivel képesek magas
minőségű egészségügyi
termékek és szolgáltatások
kifejlesztésére és
gyártására, rendkívül
rugalmasak és változatos
termék és szolgáltatási
portfólióval rendelkeznek
Az elmúlt években a
gyógyszerészeti és
orvostechnikai eszközöket
gyártó ágazatok
növekedési aránya jóval
meghaladja az országos
átlagot, jelentősen növelve
az exportbevételeket.
A Norte régió rendelkezik
azokkal a szükséges
erőforrásokkal és
eszközökkel, amelyekkel
fokozható a tudás és
innovációs kiválóság az
egészségügyben,
amelynek célja, hogy olyan
egészségfinanszírozási
rendszert hozzanak létre,
amely nemzetközi
szükségleteket is kielégítő
változatos innovatív
termékekre és
szolgáltatásokra épül,
megerősítve ezzel a hazai,
nemzeti szintű
lehetőségeket. A K+F
összekötése az
egészségüggyel és az
információ
menedzsmenttel
egyértelműen ösztönző
eszközként szolgál a fenti
ambíciók eléréséhez.

A fenti programokkal
párhuzamosan 2017.03.30.án az Enterprise Europe
Network (EEN)
Egészségügyi Szektor
Csoportja is ülést tartott the
HELIUM konzorciummal
azonos helyszínen. A
szektor csoport tagjai
délelőtt egy rövid előadást
hallgattak meg a projektről,
majd ezt követően közös
kapcsolat- és hálózatépítést
szolgáló programokon
vehettek részt a nap
folyamán.
Read more

Kövessen minket a
közösségi média
felületeken!
Szeretnénk minél
szélesebb körben
megosztani a HELIUM
projekt híreit.
Látogasson el a
honlapunkra website és
közösségi média
oldalainkra Linkedin és
Facebook.
Saját információit szeretné
megosztani velünk
Twitteren ? Használja
kettős kereszt
#Helium_health

Soron következő
eseményeink
Portót
követően
a
konzorcium
következő
találkozójára 2017.06.21-22.
között Liverpoolban kerül
majd
sor.
A
projekt
„Keveredjünk” (Lets-BlendIt) szakaszában az a célunk,
hogy
átfogó
tudást
szerezzünk
arról,
hogy
regionálisan
miként
fejleszthetjük tovább az
egészségügyi
innovációk
ökoszisztémáját.

Read more

A kezdeményezés Portó
város önkormányzata és a
város Akadémiai

Mivel a program még 2004ben indult el, mára már közel
400 ember vonódott be ebbe a
szociális innovációs projektbe.
A Cosiness Program nem
maradt észrevétlen, és

Cosiness
(Meghittség)
program
Egy mindenki számára
előnyös helyzet néha
váratlan területeken
nyilvánul meg. A Cosiness
program erre kiváló példa.
A projektben idős
embereket hoznak össze
diákokkal, hogy
csökkentsék az idősek
elmagányosodását és a
diákok számára olcsóbb
albérleti költséget
kínáljanak.

Szövetségének partnerségi
együttműködése révén jött
létre. Alapvető célja, hogy a
felsőoktatásban tanuló
hallgatók számára
anyagilag kedvezőbb
albérleti megoldást kínáljon
Portóban, és így segítse a
diákok beiratkozását és
integrációját a városban.
Ezzel a megoldással kísérlik
meg felvenni a harcot az
idősek elszigetelődésével
és elmagányosodásával
szemben. Az által, hogy a
diákoknak lehetővé teszik,
hogy beköltözhessenek az
idős emberek otthonaiba, az
idősek társasághoz és
segítséghez jutnak
mindennapi teendőik
ellátásában.

A Cosiness Program
keretében felsőoktatásban
tanuló diákoknak kínálnak
albérleti elhelyezést Portó
város belvárosi részében
élő idősek lakásaiban
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elismerésként kivívta a
„magas potenciállal
rendelkező szociális
vállalkozás” címet, amelyet
Institute of Social
Entrepreneurship (Szociális
Vállalkozások Intézete)
szervezet adományoz. Ezen
felül a programot az „Ez az
európai szociális innovációfelhívás inspiráló történetekre”
címmel megjelent jelentésben
figyelemre méltó projektként
említik meg.
A jelentés a szociális innováció
területén, szerte Európában
meglévő,
a
társadalmi
tudatformálás szempontjából
legígéretesebb
projektekre
kívánja felhívni a figyelmet.
További információ az alábbi
linkre kattintva érhető el: here.
Read more
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