BROCHURE

Πρόληψη & Διαχείριση
Ανθρώπινου Λάθους στον Τομέα της Υγείας
Θα υπάρξει μοριοδότηση για Γιατρούς, Νοσηλευτές και Βιολόγους.
Θα υπάρχει μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά και το αντίστροφο.

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 | 08:30-14:00 | Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

Οργανωτής

Συντονιστής

Χορηγός Φιλοξενίας

Νομικός Συνεργάτης

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές

Εισαγωγή
Η Kratis Training and Consulting Ltd, διοργανώνει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, μονοήμερο Επιστημονικό
Συνέδριο με θέμα: «Ασφάλεια Ασθενών -Πρόληψη και Διαχείριση Ανθρώπινου Λάθους στο Τομέα της Υγείας».
Το Συνέδριο στοχεύει να επικεντρωθεί στην ανάγκη δημιουργίας συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής,
ανάλυσης αλλά και πρόληψης ιατρικών λαθών και δυσμενών συμβάντων. Με δεδομένο ότι έχει αναπτυχθεί
έντονος προβληματισμός σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες σχετικά με τα ιατρικά σφάλματα, η πραγματοποίηση
για δεύτερη φορά στην Κύπρο του εν λόγω Επιστημονικού Συνεδρίου κρίνεται ως πολύ σημαντική. Το θέμα
θα αναπτύξουν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα καταγραφούν
εισηγήσεις αρμόδιων φορέων και επαγγελματιών, οι οποίοι με τις τοποθετήσεις τους θα συμβάλουν στην
καταγραφή συμπερασμάτων και στην έκδοση των πορισμάτων του Συνεδρίου.
Γιατί υπάρχει ανάγκη για διαχείριση της Ασφάλειας Ασθενών στην Κύπρο;
• Έλλειψη σχετικού νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου στην Κύπρο.
• Η Κύπρος σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο κατατάσσεται σαν πρώτη χώρα μεταξύ των άλλων χωρών της
Ευρώπης όπου πιστεύεται ότι οι ασθενείς μπορεί να υποστούν αρνητικές επιπτώσεις κατά την νοσηλεία τους.
• Πολλά λάθη, ακόμα και συμβάντα, δεν γνωστοποιούνται με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται διορθωτικά και
προληπτικά μέτρα.
• Άδικη μεταχείριση επαγγελματιών υγείας (κυρίως γιατρών). Νομικές υποθέσεις, μέσα ενημέρωσης κλπ.
• Έλλειψη συστηματικής πρόληψης ανθρωπίνων λαθών

Στόχοι Συνεδρίου
Ευαισθητοποίηση για την ΑΑ στον τομέα της υγείας και των σχετικών φορέων και θεσμών.
• Ανάδειξη της σημασίας της ορθής διαχείρισης ΑΑ
• Προβολή της εικόνας στην ΑΑ (Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή, Ελλάδος, Κύπρου)
• Ανάδειξη διαφορών ανθρώπινου λάθους και αμέλειας
• Συζήτηση των νομικών πτυχών του λάθους/ αμέλειας
• Συζήτηση συστημάτων διαχείρισης ΑΑ
• Ενδυνάμωση κουλτούρας ΑΑ στην Κύπρο
• Προώθηση ‘Δίκαιης’ κουλτούρας
• Συμβολή στην μείωση άδικων νομικών και άλλων επιπτώσεων στους επαγγελματίες υγείας
• Καταγραφή εισηγήσεων για επόμενα βήματα
• Δημιουργία επίσημου έγγραφου πορισμάτων (white paper) που θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση
νομοθεσίας, κανονισμών κλπ
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Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας
Ιατρούς
Νοσηλευτές
Υπηρεσία Ασθενοφόρων
Φαρμακοποιούς
Ψυχολόγους
Χημικούς
Διαγνωστικά κέντρα
Φυσιοθεραπευτές
Φοιτητές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής,Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής κλπ.)
Εταιρείες Φαρμάκων (Παραγωγής, Εισαγωγής)
Εταιρίες εξοπλισμού και μηχανημάτων υγείας
Δικηγόρους που διαχειρίζονται Θέματα Ιατρικής Αμέλειας
Ασφαλιστικές Εταιρείες
Ταμεία Υγείας

Θα υπάρξει μοριοδότηση για Γιατρούς, Νοσηλευτες και Βιολόγους.

Πληροφορίες Συνεδρίου
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
08:30 –14:00
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία, Κύπρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30 - 09:00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09:00 - 09:15
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
		Βαγγέλης Δημοσθένους, Διευθύνων Σύμβουλος, Kratis Training & Consulting Ltd, Κύπρος
		Κωνσταντίνος Ιωάννου, Υπουργός Υγείας - Minister of Health, Κύπρος
09:15 - 11:00
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
09:15 - 09:30
Can we improve patient safety by learning from excellence? A new approach to incident
		reporting
		Dr. Constantinos Kanaris, Consultant Paediateric Intensist, University Hospital North Midlands,
United Kingdom
09:30 - 09:45
Implementing critical healthcare risk management systems using cloud-based 		
		
technology applications in an Irish hospital
		
Dr. Luke Feeney, Director of Quality, Risk and Patient Safety in the National Maternity Hospital, Dublin
		
09:45 - 10:00
Patient Rights: Evolution of Medical Law in Cyprus
		
Mr. Yiannos Georgiades, Managing Partner of the law firm Y. Georgiades & Associates LLC, Cyprus
10:00 - 10:15
A dip into the Scottish Spirit
		Paul Sammons, Improvement Advisor, National Health Service, Scotland
10:15-10:30
Πρακτικές προσεγγίσεις για μείωση συμβάντων στο τομέα της υγείας
		Βαγγέλης Δημοσθένους, Διευθύνων Σύμβουλος, Kratis Training and Consulting Ltd, Κύπρος
10:30-10:45
		

Ιατρικό Σφάλμα: Επιπλοκή ή Ιατρική Αμέλεια;
Δρ. Ιωάννης Μάρκου, Νευρολόγος, Αντισμήναρχος στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, Ελλάδα

10:45-11:00

Ερωτήσεις και Συζήτηση

11:00-11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

11:30 -13:00
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
		Εισηγήσεις και προτάσεις για ένα «Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας Ασθενών»
Leading to suggestions for a “Cyprus National Plan for Patient Safety”

Συνεδρία 1η
Εφαρμογή Προγραμμάτων Ασφαλείας
• Αναφορά και συζήτηση συγκεκριμένων
προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών που
εφαρμόζονται σε κέντρα υγείας.
• Αναφορά και διαχείριση συμβάντων και
θεμάτων ασφαλείας
Συντονιστής:
Δρ. Μαίρη Κυριάκου Γεωργίου, Υπεύθυνη
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας
Πανελίστες:
1. Σεραφείμ Κουφούδης Διευθυντής
Λειτουργιών, Αγορών και Ανθρώπινου
Δυναμικού Αρεταίειον Νοσοκομείο
2. Έλενα Δημοσθένους, Σύμβουλος Προτύπων,
CYS
3. Κάλια Δημητρίου, Διευθύντρια Διοίκησης,
Τμήμα Υγείας, Ασφάλειας και Ποιότητας
4. Δρ. Μαρίνος Θεμιστοκλέους, Αναπληρωτής
Κοσμήτορας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Διευθυντής Ινστιτούτου για το Μέλλον,
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Συνεδρία 2η
Δημιουργία και Ενίσχυση Κουλτούρας
Ασφαλείας
• Προώθηση ασφάλειας ασθενών
• Δημιουργία κινήτρων
• Ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων
Συντονιστής:
Δρ. Eυανθία Γεωργίου, Πρώτη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Υπουργείο Υγείας
Πανελίστες:
1. Αντρέας Τίφας, Νοσηλευτικός Λειτουργός,
Ψυχολόγος
2. Δρ. Κωνσταντίνος Κανάρης, Consultant
Paediateric Intensist, University Hospital
North Midlands, Ηνωμένο Βασίλειο
3. Δρ. Χρυσάνθη Λεωνίδου, Ειδικός
Επιστήμονας, Τμήμα Ψυχολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
4. Δρ. Χαράλαμπος Γιαννακαράς,
Ιατροφυσικός Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας
5. Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Συνεδρία 3η
Προστασία και Δίκαιη Μεταχείριση
Επαγγελματιών Υγείας, Κέντρου Υγείας
και Ασθενών σε Περίπτωση Ανθρωπίνου
Λάθους και Αμέλειας

Συνεδρία 4η
Κάθετες προσεγγίσεις και Θέματα
Ασφαλείας Ασθενών

• Εξέταση τρόπων προστασίας ενδιαφερομένων
μερών σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους τόσο
μέσα στον ίδιο τον οργανισμό όσο και σε τυχόν
νομικές διαδικασίες

• Διαφορετικοί κλάδοι και διαφορετικές
δραστηριότητες μπορούν να έχουν διαφορετικές
ανάγκες αλλά και διαφορετικούς τρόπους
προσέγγισης.

• Συζήτηση θέματος της δίκαιης κουλτούρας (Just
Culture) η σημασία της και πως εφαρμόζεται.

• Πιθανό να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας
για τους κλάδους που θα έχουν μεγάλη
συμμετοχή ώστε να γίνουν πιο αναλυτικές
συζητήσεις για κάθε κλάδο.

Συντονιστής:
Γιάννος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Y.
Georgiades & Associates LLC, Κύπρος
Πανελίστες:
1. Βάσος Λαππά, Ανώτερος Σύμβουλος , Kratis
Training & Consulting Ltd.
2. Δημήτρης Λαμπριανίδης, Εκπρόσωπος Τύπου,
Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων
και Φίλων (ΟΣΑΚ)
3. Δρ. Μικαέλλα Συμέου Κωνσταντίνου,
Νοσηλευτική Λειτουργός, Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας, Γενικό Νοσοκομείο
4. Δρ. Ιωάννης Μάρκου, Νευρολόγος,
Αντισμήναρχος στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία

• Ανάκληση πρακτικών που μπορούν να
εφαρμοστούν σε αυτούς τους κλάδους.

Συντονιστής:
Δρ. Περσεφόνη Λάμπρου Χριστοδούλου,
Οδοντίατρος, Υπουργείο Υγείας
Πανελίστες:
1. Δρ. Ριάνα Κωνσταντίνου, Διευθύντρια,
Υπηρεσία Ασθενοφόρων Κύπρου
2. Δρ. Πρόδρομος Καπλάνης, Υπεύθυνος
Μονάδας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού,
Υπουργείο Υγείας
3. Σταυρούλα Κιτηρή , Επικεφαλής Φαρμακείου,
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
4. Αντιπρόσωπος από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων
Κύπρου

13:00-14:00

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

13:00 - 13:30

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Παράλληλων Συνεδρίων

13:30 - 13:45
Ερωτήσεις και Συζήτηση
		
13:45 - 14:00
Λήξη Συνεδρίου

Ομιλητές Συνεδρίου
Dr. Constantinos Kanaris
Consultant Paediateric Intensist, University Hospital North Midlands, United Kingdom
Ο Dr. Κωνσταντίνος Κανάρης είναι Σύμβουλος Παιδιατρικής Εντατικής Φροντίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πάθος για την δωρεάν online ιατρική εκπαίδευση αλλά και την ασφάλεια των
ασθενών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Δεοντολογία και το Δίκαιο με ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα και τη δύσκολή διαχείριση των αεραγωγών. Είναι μέλος της Παιδιατρικής Επιτροπής Καινοτομίας RCPCH 2040 και στην Συντακτική
Επιτροπή των Εκδόσεων Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Φροντίδας. Είναι Ανώτερος Λέκτορας
Παιδιατρικής και Επείγουσας Παιδιατρικής Ιατρικής στα πανεπιστήμια του Keele University και
Queen Mary University London αντίστοιχα.
Dr. Luke Feeney
Director of Quality, Risk and Patient Safety, National Maternity Hospital, Dublin, Ireland
Ο Luke είναι σήμερα ο Διευθυντής Ποιότητας, Κινδύνου και Ασφάλειας των Ασθενών στο Εθνικό
Μαιευτήριο του Δουβλίνου της Ιρλανδίας και είχε προηγουμένως την πολύ καλή τύχη να εργαστεί
για το Βασιλικό Κολέγιο Χειρουργών στην Ιρλανδία, το Dublin Dental University Hospital και το
Southern Illinois University, Illinois, ΗΠΑ. Έχει επίσης συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ), τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και τη Διεθνή Εταιρεία για την Ποιότητα
στην Υγεία. Ο Λουκάς έχει διδακτορικό δίπλωμα (ερευνητικό θέμα: ενσωμάτωση του κινδύνου
για την υγειονομική περίθαλψη, διαχείριση περιστατικών και ελέγχου), και MSc στην Ποιότητα
και Ασφάλεια στη Διαχείριση Υγείας. Ανεξάρτητα από την εμπειρία του Luke, η καθοδηγητική
του αρχή είναι και πάντα θα είναι ότι «όσο περισσότερο νομίζω ότι γνωρίζω για την ποιότητα της
υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών, τόσο περισσότερο ξέρω ότι δεν γνωρίζω
και πρέπει να μάθω!» (Παραφράζοντας και τον Σωκράτη!).

Γιάννος Γεωργιάδης
Διευθύνων Σύμβουλος, Y. Georgiades & Associates LLC, Κύπρος
Ο Γιάννος Γεωργιάδης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου Γ.
Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, το οποίο ιδρύθηκε το 1992 και εστιάζεται στη Λευκωσία, με
γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία άσκησης της
δικηγορίας στους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, φορολογικά, διεθνής εμπόριο,
διασυνοριακές διαφορές, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ακίνητη ιδιοκτησία, επενδύσεις, της
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ιατρικής αμέλειας, νόμου περί διαδικτύου και media. Έχει
εργαστεί σε αξιόπιστο δικηγορικό γραφείο solicitor στο Λονδίνο, αλλά και ως δικηγόρος στο
Corboy & Demetrio in Chicago and Baker & Hostetler στο Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Καθ’όλη την διάρκεια της καριέρας του, ο Γιάννος Γεωργιάδης είχε επιτυχίες σε διάφορες μεγάλες
υποθέσεις υψηλού επιπέδου. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Bar of
England and Wales και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης
για εμπορικές διαφορές (CEAM) στην Κύπρο. Ο Γιάννος Γεωργιάδης είναι συνιδρυτής του
επιχειρηματικού επιταχυντή KV Kinisis Ventures Limited και Σύμβουλος της Νέας Αγοράς (ECM)
του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Paul Sammons
Improvement Advisor, National Health Service, Scotland
Αρχίζοντας με ειδικότητα μηχανικού αεροσκαφών στην British Airways το 1984 και με μια
ποικιλόμορφη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, ο Paul εντάχθηκε στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας
της Σκωτίας το 2006. Το κοινό συστατικό της καριέρας του είναι η αλλαγή - από τη διαχείριση έργων
στα τραπεζικά συστήματα στη Μέση Ανατολικά, στην ετοιμασία μέτρων ενάντια στο Millennium Bug
σε φαρμακευτικά προϊόντα στο Λονδίνο, και στις προκλήσεις της παροχής υγειονομικής περίθαλψης
σε μικρά κέντρα πληθυσμού στην αγροτική Σκωτία. Εργάστηκε ως Σύμβουλος σε θέματα βελτίωσης,
μετά που απέκτησε και το προσόν Scottish Improvement Leader qualification (ScIL) το 2016. Ο
Paul έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των ασθενών στο τοπικό συμβούλιο υγείας
Dumfries και Galloway, παίρνοντας ηγετική θέση σε εθνικό επίπεδο και χρησιμοποιώντας δεξιότητες
διευκόλυνσης και καθοδήγησης που εξοπλίζουν ηγέτες και επαγγελματίες με τη δυνατότητα να
βελτιώσουν την ασφάλεια των ασθενών ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας τους. Ο
Paul διαδραματίζει κύριο ρόλο στην παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας και βελτίωσης της
ποιότητας που προφέρεται σε ασθενείς και υποστηρίζει μια σειρά πρωτοβουλιών κλινικής αλλαγής.
Ένα από τα προγράμματα του τώρα περιλαμβάνει την αναβάθμιση υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας
σε εγκύους και λεχώνες, η οποία βασίζεται στη πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Σκωτίας με τη
ονομασία Best Start. Γιατί τόσο ενδιαφέρον για την υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο; Ο Paul
και η οικογένεια του επισκέπτονται συχνά την Κύπρο και μάλιστα σχεδιάζουν να μετακομίσουν
στο νησί μέσα στο 2020.

Βαγγέλης Δημοσθένους, MSc
Διευθύνων Σύμβουλος, Kratis Training and Consulting, Κύπρος
Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διαχείριση Ασφάλειας. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως
εξουσιοδοτημένος μηχανικός αεροσκαφών με παράλληλη δραστηριότητα ως εκπαιδευτής
ασφάλειας και οι ανθρώπινοι παράγοντες. Από το 2005 διαχειρίζεται την Kratis με πρακτική
δραστηριότητα στην παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς σε πάνω
από 33 χώρες. Αυτοί οι οργανισμοί σχετίζονται με την ασφάλεια, τους ανθρώπινους παράγοντες,
την έρευνα περιστατικών, τη διαχείριση της ασφάλειας κλπ. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EASA) Επιτροπών Ασφάλειας της Αεροπορίας και των Ανθρώπινων Παραγόντων. Υπηρέτησε στα
εκτελεστικά συμβούλια της Aircraft Engineers International και του Flight Safety Foundation
(Med). Έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά προγράμματα σχετικά με
την ασφάλεια και τους ανθρώπινους παράγοντες.
Δρ. Ιωάννης Μάρκου
Νευρολόγος, Αντισμήναρχος στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, Ελλάδα
Ο Δρ. Ιωάννης Μάρκου είναι Νευρολόγος και Αντισμήναρχος στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
Είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Αεροπορικής Ιατρικής και Οργάνωσης του Υγειονομικού Σώματος
της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Εργάζεται ταυτόχρονα ως Νευρολόγος στο North Cumbria
Integrated Care NHS Foundation Trust (NHS). Έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο του Ανθρωπίνου
Παράγοντα και του Ανθρωπίνου Λάθους από Νευρολογικής άποψης και την επίδραση τους στην
ασφάλεια πολύπλοκων συστημάτων όπως η αεροπορία. Ως αποτέλεσμα αυτού ήταν μέλος επιτροπής
διερεύνησης πολλών αεροπορικών ατυχημάτων, μεταξύ των άλλων και του «Ήλιος». Από το 2007
είναι στην λίστα πραγματογνωμόνων των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών και Πειραιώς και
έχει ασχοληθεί με πολλαπλές υποθέσεις ιατρικού σφάλματος. Από το 2018 είναι επιστημονικός
υπεύθυνος της IM Medicolegal Consultancy Ltd, της πρώτης εταιρείας ιατρών πραγματογνωμόνων
με έδρα την Λευκωσία.

Επιστημονική Επιτροπή
Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι εκπροσωπούν όλους τους
τοπικούς φορείς που έχουν άμεση εμπλοκή με το θέμα του Συνεδρίου. Η Επιτροπή στηρίζει το Συνέδριο τόσο όσον
αφορά στην επιλογή της θεματολογίας και των ομιλητών, όσο και για τη διασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής
λειτουργίας των επιμέρους εργαστηρίων.
• Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας
• Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ)
• Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
• Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας
• Ιατρική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
• Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Frederick
• Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ)
• Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου
• Βιολογική Εταιρεία Κύπρου
• Κυπριακή Εταιρεία Ποιότητας στην Υγεία
• Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων
• Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών
• Υπηρεσία Ασθενοφόρων
• Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου
• Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
• Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος (Π.Ο.Σ)
• Ογκολογικο Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
• Δικηγορικό Γραφείο Γ. Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ
• Kratis Training and Consulting Ltd

Διοργανωτής

Η Kratis, δραστηριοποιείται από το 2005 τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό παρέχοντας συμβουλευτικές και
εκπαιδευτικές υπηρεσίες με ειδίκευση στη πρόληψη και διαχείριση του ανθρώπινου λάθους κυρίως στο τομέα της
αεροπορίας. Η αεροπορία κατάφερε να μειώσει δραματικά τα συμβάντα και τα δυστυχήματα που προκαλούνται
από τα ανθρώπινα λάθη. Η ανάμιξη μας με το τομέα της υγείας, με την παροχή σχετικών εκπαιδεύσεων, μας κάνει
να πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα και στον τομέα της υγείας. Η Kratis
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 35 χώρες και έχει πελάτες διεθνείς και άλλους οργανισμούς όπως RollsRoyce, Emirates, Gulfstream Aerospace, Etihad, Brussels Airlines, Cathay Pacific κλπ.
Η εταιρία συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως το CRM4EMS, κάτω από το Erasmus+ στο οποίο
συμμετέχει και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Το πρόγραμμα αναπτύσσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για
Υπηρεσίες Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών που αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα με κύριο στόχο την αποφυγή
λαθών. Επίσης η Kratis συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Stamina for Biopharmaceutical το οποίο
ανάπτυξε πρόγραμμα για τον ανθρώπινο παράγοντα και τα ανθρώπινα λάθη στον τομέα κατασκευής φαρμάκων.
http://kratisconsulting.com

Συντονισμός

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής
αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων,
ειδικευμένα business media, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ
διοργανώνει πάνω από 80 συνέδρια σε όλους τους τομείς της αγοράς, εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια
και ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες επιχειρηματικών βραβεύσεων. Η IMH εκδίδει τα μόνα business περιοδικά
στην Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες
χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες - Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal
(www.inbusinessnews.com), το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και το REPORTER (www.reporter.com.cy).
Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter, το GOLD News Daily Newsletter και το
REPORTER Newsletter. Το τμήμα προσφορών της ΙΜΗ λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου
τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την
ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούργιους πελάτες και συνεργάτες,
να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com

Νομικός Συνεργάτης

Η εταιρεία Γ. Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ ιδρύθηκε το 1992 από τον Γιάννο Γεωργιάδη. Το γραφείο προσφέρει
σωρεία νομικών υπηρεσιών σε διεθνής και ντόπιους πελάτες, πολυεθνικές εταιρείες, καινοτόμες επιχειρήσεις,
χρηματοοικονομικές εταιρείες, μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Το γραφείο έχει
αποκτήσει δίκτυο επαφών και συνεργατών σε χώρες από όλο τον κόσμο και επικεντρώνεται στο να προσφέρει
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες του παγκοσμίως. Η εταιρεία ειδικεύεται σε Μ&Α (συγχωνεύσεις &
εξαγορές), επενδύσεις, κατεμπιστεύματα, πνευματική ιδιοκτησία, εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, ακίνητη ιδιοκτησία,
ιατρονομικό δίκαιο, ιατρική αμέλεια, οπτικοακουστικό τομέα, επίλυση διαφορών, διαιτησία και δικαστικές διαδικασίες.
Η εταιρεία είναι σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την Nέα Αγορά.

Χορηγός Φιλοξενίας

Το SEMELI HOTEL βρίσκεται εντός της επιχειρηματικής περιοχής της πρωτεύουσας, μόλις λίγα λεπτά από το
κέντρο της Λευκωσίας αλλά και τους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Το ξενοδοχείο διακρίνεται για την κομψή
του ατμόσφαιρα, τις άριστες υπηρεσίες και την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση που παρέχεται σε κάθε επισκέπτη.
Τα 54 δωμάτια και οι 8 Σουίτες είναι πλήρως εξοπλισμένα για να φιλοξενήσουν τις ανάγκες των επισκεπτών,
είτε ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για σκοπούς αναψυχής. Παράλληλα, η απόλυτη ευελιξία στις
4 αίθουσες διεξαγωγής εκδηλώσεων του SEMELI HOTEL επιτρέπει τη χρήση τους τόσο για επαγγελματικές όσο
και για ιδιωτικές περιστάσεις κάθε είδους, με δυνατότητα φιλοξενίας από 10 μέχρι 350 άτομα.

Χορηγοί Επικοινωνίας

Το περιοδικό IN Business είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής αγοράς, που
προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στον χώρο του
επιχειρείν: Εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική
ευθύνη, deals, ανακατατάξεις, καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί
για δώδεκα χρόνια άλλοτε με τις εις βάθος αναλύσεις του κι άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά.

Το περιοδικό GOLD ιδρύθηκε το 2011 ως η πρώτη αγγλόφωνη έκδοση, με μηνιαία κυκλοφορία, της Κύπρου.
Σήμερα, όχι μόνο αποτελεί μια επιχείρηση που προωθεί με συνέπεια καλές επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά
επιπλέον διαθέτει ένα μοναδικό όσο και πολύτιμο αναγνωστικό κοινό, το οποίο απαρτίζεται από άτομα μεγάλης
οικονομικής επιφάνειας, από στελέχη διεθνών επιχειρήσεων, αγγλόφωνους επιχειρηματίες γυναίκες και άντρες,
Κύπριους και μη. Το περιοδικό GOLD παρέχει μια εις βάθος, ολοκληρωμένη κι ενημερωμένη επισκόπηση γύρω
από την τοπική επιχειρηματική σκηνή, την Οικονομία και τις αγορές. Έχει δε κερδίσει επάξια τη φήμη του, χάρη
στα αναλυτικά άρθρα και τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις με σημαντικές όσο και διεθνείς προσωπικότητες που
κρατούν θέσεις-κλειδιά.

Μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα φέρνει κοντά σας τα τελευταία νέα και εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Με
προσήλωση στην εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα και με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα, το πόρταλ
REPORTER είναι κόμβος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για ό,τι συμβαίνει στην
Κύπρο και τον κόσμο. Webtv, audio, info graphics και άλλες καινοτομίες εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του portal
μας, το οποίο είναι προσβάσιμο από όλες τις συσκευές desktop, tablets και smart phones. Τα νέα digital Μέσα
της IMH περιλαμβάνουν και το application του REPORTER το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε tablets και smart
phones, σε περιβάλλον IOS και Android, καθώς και το καθημερινό newsletter το οποίο αποστέλλεται σε 100.000
συνδρομητές.

