CONSORCI CREDITS4HEALTH - ASSOCIATS
UNIFI – Università degli Studi di Firenze
La Universitat de Florència (UNIFI), formada per 24 Departaments
acadèmics repartits en cinc Àrees d’Estudi, és un punt de referència per a
la investigació científica a Florència. Gràcies a la seva estructura en
departaments, la Universitat de Florència realitza programes
d’investigació científica, activitats educatives i de transmissió de
coneixements i innovació. En concret, el Departament de Cirurgia i de
Medicina Traslacional (DCMT) promou la investigació acadèmica i
l’educació juntament amb l’atenció mèdica; de fet proporciona al mateix
temps una formació innovadora per als estudiants universitaris i una
atenció mèdica als ciutadans que es fonamenta en metodologies
d’avantguarda.
ISBEM – Istituto Scientifico Biomedico Euromediterraneo
L’ISBEM és un institut biomèdic sense intenció de lucre i una empresa
d’investigació (una PIME, segons la UE) que pot comptar amb
col·laboracions d’empreses públiques i privades del món industrial,
universitats italianes i europees, hospitals públics i privats, associacions
de voluntariat, així com institucions territorials que es dediquen a la
formació i a l’educació. Els programes de l’ISBEM (investigació, educació i
atenció mèdica) beneficien directament l’assistència sanitària i als
ciutadans, i això gràcies a productes innovadors, procediments efectius i
serveis avançats. Al sud d’Itàlia i per a moltes persones, l’ISBEM
desenvolupa un paper fonamental a l’hora d’implementar la contínua fase
de migració d’un sistema basat en la malaltia a un altre basat en la salut.
FIN – Fundació per a la Investigació Nutricional
La FIN és una Fundació privada sense ànim de lucre creada el 1997, la
missió de la qual és la recerca en Nutrició Comunitària. La FIN té una
gran experiència en l’àmbit de la Nutrició Comunitària, que es focalitza en
molts aspectes com per exemple: l’avaluació dels hàbits alimentaris i
nutricionals de les persones; la creació i la valoració de qüestionaris nous
o existents per a tipologies específiques de persones; test d’avaluació
ràpida de l’adherència als principis de la Dieta Mediterrània (KIDMED) o a

d’altres patrons d’alimentació saludable; mètodes per a l’avaluació de
l’activitat física; l’aplicació de tecnologies de la informació i de la
comunicació en els àmbits de la nutrició i de l’activitat física, l’avaluació de
l’evidència científica en la nutrició comunitària i la promoció de la Dieta
Mediterrània.
LMU – Ludwig-Maximilians-Universität
La Universitat Ludwig Maximilians de Munic és una de les universitats
més importants d’Europa i a més a més ha obtingut un cop més els millors
resultats en les Iniciatives d’Excel·lència a Alemanya. La Càtedra
Universitària de Filosofia IV (Prof. Julian Nida-Rümelin) se centra en la
teoria de la racionalitat, en l’ètica i en la filosofia política. Ha participat en
nombrosos projectes interdisciplinars, entre els quals trobem Robolaw,
GeNECA i ForChange.
Universidad de Ioànnina
La Universitat de Ioànnina compta amb 17 Departaments acadèmics i
ofereix molts programes d’estudis de postgrau d’alta qualitat on es
combinen elements de didàctica i investigació tant en els programes de
Màster com en els de Doctorat. La Universitat de Ioànnina col·labora molt
de prop amb altres importants institucions acadèmiques a Europa i als
Estats Units, com per exemple la Universitat de Stanford, la Universitat de
Brown, l’Institut Nacional de la Salut (NIH), l’Imperial College de Londres i
la Universitat Erasmus de Rotterdam. Els treballs d’investigació en la
universitat han rebut ajudes del Secretariat General per a la Investigació i
la Tecnologia, d’altres institucions públiques del sector a Grècia, de la
Comissió Europea, de fons governamentals dels Estats Units i Canadà, i
de fundacions sense ànim de lucre.
F.I.R.M.O. – Fondazione Raffaella Becagli
La F.I.R.M.O., Fundació Raffaella Becagli, va ser fundada el 20 de febrer
de 2006. És una organització privada sense ànim de lucre que té com a
finalitat prioritària la prevenció i la cura de les malalties dels ossos. Per
assolir aquest objectiu la Fundació ha creat aliances estratègiques entre
pacients, organitzacions sanitàries i científiques, organismes delegats per
a la salut pública, universitats, investigadors i indústries. Un comitè format
per socis científics, institucionals i industrials representa l’element clau per

al creixement de la Fundació, amb la finalitat de fomentar les teràpies
innovadores i les diagnosis del futur.
H.H.F. – Hellenic Health Foundation
La Fundació Hel·lènica per a la Salut (HHF) és una organització que es
troba a Grècia. Aporta la seva experiència en l’àmbit de la investigació per
a la salut. Els seus esforços se centren en proporcionar a tothom
informacions sobre qüestions de salut. Els objectius de HHF consisteixen
en conduir, fomentar i dur a terme investigacions científiques amb la
finalitat de promoure la salut i prevenir les malalties, sobretot en els
habitants de Grècia. Per a complir amb la seva missió HHF col·labora
amb institucions, organitzacions i personalitats gregues i internacionals,
amb l’objecte de crear i difondre coneixements relacionats amb la salut.
FUB – Freie Universität Berlin
La Universitat Lliure de Berlin (FUB) és una universitat d’ampli espectre
que compta amb dotze departaments i tres instituts centrals que junts
ofereixen més de 150 programes acadèmics i una gran varietat de
disciplines, entre les quals trobem la psicologia de la salut. La FUB és una
de les onze universitats que han obtingut resultats exitosos en les tres
línies fonamentals de les iniciatives d’excel·lència del govern alemany. La
FUB a més, des de la seva fundació el 1948, es troba dins una xarxa
internacional de la qual és element fonamental, la International Network
University.
LABOR – Industrial Research Lab
LABOR és un laboratori privat d’investigació industrial que proporciona al
món de les empreses solucions dirigides a la millora de productes i
procediments de producció i que deriven d’innovacions tecnològiques.
L’experiència multidisciplinària de LABOR es fonamenta en una xarxa de
socis de tecnologia i centres universitaris d’excel·lència a nivell europeu.
ATB
L’institut de Bremen ATB és un centre d’investigació especialitzat en el
desenvolupament i la implementació de solucions a mida de Tecnologies
de la Informació i de la Comunicació personalitzades, les quals són

possibles gràcies a l’ús de les últimes tecnologies i a la interacció i
cooperació activa amb els clients. Aquestes aplicacions inclouen la gestió
dels coneixements, l’enginyeria de sistemes software, l’anàlisi de sistemes
i el disseny en diferents àmbits. A l’experiència especial en l’àmbit de les
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació s’afegeix l’ontologia que
es fonamenta en la modelització i extracció del context així com en
sistemes de suport de decisions sofisticades.
L4V – Looking For Value
La Looking For Value Srl és una companyia de consultoria empresarial
que es troba a Roma, va ser fundada l’any 2010, la missió de la qual és
assessorar les empreses petites i mitjanes posant al seu abast serveis de
consultoria mitjançant activitats estratègiques quotidianes amb la finalitat
de crear un valor afegit. L4V compta amb un equip de professionals amb
experiència en molts serveis; té una perspectiva multi-sectorial i treballa
en els següents sectors industrials: sector públic (italià i europeu), sistema
bancari, béns immobles, luxe i alimentació i begudes.
Adnkronos comunicazione
Adnkronos comunicazione és l’agència d’assessoria del Grup gmcadnkronos especialitzada en la comunicació empresarial. Mitjançant
instruments innovadors i gràcies a la fusió d’informació, edició,
comunicació i multimèdia, un equip interdisciplinar de professionals es
cuida de la ideació i la realització de plans de comunicació integrada,
l'organització d’iniciatives on i offline, activitats de servei de premsa i de
relacions públiques digitals –entre les quals trobem la monitorització de
pàgines web i mitjans de comunicació, anàlisi de reputació de marques,
feeding i seeding, Buzz orientation– calibrades per a empreses públiques i
privades, italianes i internacionals.
C3 – Collaborating for Health
C3 Collaborating for Health cerca solucions per evitar l’epidèmia global de
malalties previsibles actuant sobre els tres aspectes de major risc: el
consum de tabac, una dieta poc saludable (incloent-hi l’ús nociu d’alcohol)
i l’absència d’activitat física. C3 fomenta aliances i crea col·laboracions
entre diverses organitzacions que, treballant juntes, poden superar
inconvenients que impedeixen dur una vida saludable. Els seus socis

inclouen professionals de la salut, persones en les comunitats locals,
activitats i negocis (incloent-hi aquelles que promouen la salut en el lloc
de treball) i personalitats del món acadèmic: ixen les investigacions en
accions eficaces, compartint els coneixements a través de la seva extensa
xarxa online a tot el món. (www.c3health.org / Twitter @C3Health)
Ministero della Salute Italiano
El Ministeri de la Salut d'Itàlia desenvolupa a nivell estatal les següents
funcions en els àmbits desglossats a continuació: protecció de la salut
humana, coordinació del Sistema Sanitari Nacional, promoció i protecció
de la salut en els llocs de treball, salut alimentària i salut veterinària.
El Ministeri a més organitza la planificació i la coordinació en temes de
prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de malalties; els
programes nacionals de salut, la investigació científica en salut, les
relacions amb els organismes internacionals i amb la Unió Europea, la
coordinació i el control d’activitats tècniques a les Regions i el control de
qualitat dels serveis de salut.
ARES – Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia
L’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia –l’Agència Regional de Salut
de l'Apúlia– va ser creada en virtut de la Llei Regional nº 24 del 13 d’agost
de 2001.
Caracteritzada per la seva funció pública, l’ARES té com a objectius
l’anàlisi de necessitats, l’avaluació de la qualitat dels serveis de salut i
també fomentar l’ús d'innovadores eines de gestió. Per desenvolupar les
seves funcions, l'ARES realitza l’anàlisi epidemiològica dels serveis de
salut, avalua les innovacions tecnològiques i els productes farmacèutics,
calcula la demanda i l’oferta i, a més, fomenta l’ús de models de gestió
innovadors.

