
-SEMESTER 5 ACTIVITIES- 

 

 
IN SITU VISIT TO GALICIA – Compostela, 18-19th of June 

Galician Health Service and ACIS 
welcomed a delegation from Digital 
Health & Care Institute (DHI) - 
Scotland, from the Lower Silesia  
government - Poland, from Healthy 
Saxony (HS) - Germany, and from the 
Basque Country Health Service and 
the Foundation of Innovation and 
Health Research (BIOEF) - Basque 
Country. 

On the 18th, Javier Quiles, Head of IT Systems of the Galician Health 
Service, and Marta Sande, IANUS Project Office, presented IANUS 
(offers to health professionals access to patient's electronic health 
record) and Telea (a home telecare platform for chronic patients). In 
the afternoon, E-Saúde platform was presented. E-Saúde allows 
citizens to check their personal health records. 
During the second day, the partners from Scotland and Lower Silesia 
visited the Galeras Health Center to see the IANUS management. After 
that, the whole delegation visited to the University Hospital Complex 
in Compostela where it was presented the Cardiac Rehabilitation. A 
programme supervised by professionals for helping patients to recover 
from heart attacks and cardiac surgery.  
 
IN SITU VISIT TO SCOTLAND – Glasgow and Edinburgh, 25-26th of June 

ACIS and a representative of HealthFactory 
(a stakeholder from the Dutch Partner), 
met for an in situ visit in Glasgow. It 
was full of interesting talks  
surrounding co-design and principles 
to engage Scottish people on topics of 
health and care.  
On Monday 25th, Janette Hughes, 
programme lead presented the 

timeline, objectives and achievements of Living it Up (LiU). Gemma 
Teal, researcher, described the activities for engaging different patient 
groups in co-design workshops. Then George Crooks, DHI CEO, gave his 



leadership perspective: what it achieved and future aspirations. In the 
afternoon, Chaloner Chute, DHI chief technology officer, talked about 
different sub-elements of LiU absorbed into the DHI’s Demonstration 
and Simulation Centre. Finally, Rui Cardoso, Head of challenge 
sponsors, introduced CivTech and how CivTech manages real 
challenges, developing new products and faster/easier services, thanks 
to link thw public-sector expertise and the private sector creativity. 
Next day, the group met staff from the National Health Service and the 
Scottish Government. Susana Fernández Nocelo, ACIS Coordinator of 
European Projects explained examples of Pre-commercial Procurement 
projects such as ‘EMPATTICS’ and ‘Hospital2050’ and ‘InnovaSaúde’ 
programmes for Public Procurement of Innovation. The in situ visit 
ended at the CivTech facilities to learn examples of projects that are 
currently developing in their co-working space. 
 
IN SITU VISIT TO SAXONY – Dresde, 2-3rd of July 

Introduced by the host HEALTHY 
SAXONY and stakeholders; a 
delegation from the Digital Health & 
Care Institute, the University of 
Strathclyde (Scotland) and 
representatives from the Lower 
Silesian Voivodship (Poland), visited 
Saxony to know more about the 
telemedicine platform CCS Telehealth 

Ostsachsen (THOS) and the Leipzig Geriatric Network, GeriNeTrainer. 
On the first day, Dr. Olaf Mueller and the specialists Martin Benedict 
and Dr. Hannes Schlieter made a presentation of the work of the 
healthcare region Carus Consilium Sachsen and some interesting 
services within THOS. It is an open platform where clinics, physicians, 
nurses, other medical service providers and patients at home are all 
connected. Then, Juliane Wolf presented the GeriNeTrainer initiative, 
which aims to increase everyday competence by an activity program in 
groups and/or at home. Furthermore, stakeholder Carus Consilium 
Sachsen presented other initiatives to improve healthcare system.  
Finally, the second day was introduced to the Scottish partners the 
Data Integration Center, established as an ecosystem for medical 
research and care. 
 
 W dniach  18-19 czerwca wizyta w Galicji. Galicyjska Służba Zdrowia i ACIS 



powitały delegację z Digital Health & Care Institute (DHI) - Szkocji, z rządu 
Dolnego Śląska - Polski, ze Zdrowej Saksonii (HS) - Niemiec oraz z Krajowej 
Służby Zdrowia Kraju Basków i Fundacji Innowacji i Badania w zakresie zdrowia 
(BIOEF) - Kraj Basków. 
18 listopada Javier Quiles, szef systemów informatycznych galicyjskiej służby 
zdrowia oraz Marta Sande, Biuro Projektu IANUS, zaprezentowały IANUS (oferty 
dla pracowników służby zdrowia dostęp do elektronicznej dokumentacji 
medycznej pacjenta) i Telea (domowa platforma teleopieki dla pacjentów 
chronicznych) . Po południu zaprezentowano platformę E-Saúde. E-Saúde 
umożliwia obywatelom sprawdzanie ich osobistej dokumentacji medycznej. 
Drugiego dnia partnerzy ze Szkocji i Dolnego Śląska odwiedzili Centrum Zdrowia 
Galeras, aby zobaczyć zarządzanie IANUS. Następnie cała delegacja odwiedziła 
Zespół Uniwersyteckiego Szpitala w Compostela, gdzie przedstawiono 
rehabilitację kardiologiczną. Program nadzorowany przez profesjonalistów, 
który pomaga pacjentom odzyskać siły po atakach serca i kardiochirurgii. 
W dniach  25-26 czerwca Zespół odwiedził Szkocję. Delegacja ACIS i 
przedstawiciel HealthFactory (partner z holenderskiego partnera) spotkali się na 
miejscu w Glasgow. Było to pełne ciekawych rozmów dotyczących 
współprojektowania i zasad angażowania szkockich ludzi w tematy związane ze 
zdrowiem i opieką. 
W poniedziałek 25 stycznia Janette Hughes, prowadząca program, przedstawiła 
harmonogram, cele i osiągnięcia Living up (LiU). Gemma Teal, badaczka, opisała 
działania na rzecz angażowania różnych grup pacjentów w warsztaty 
współprojektowania. Następnie George Crooks, dyrektor generalny DHI, 
przedstawił swoją wizję przywództwa: co osiągnął i jakie są przyszłe aspiracje. 
Po południu Chaloner Chute, główny specjalista ds. Technologii DHI, mówił o 
różnych podelementach LiU wchodzących w skład Centrum Demonstracji i 
Symulacji DHI. Na koniec, Rui Cardoso, szef sponsorzy wyzwań, przedstawił 
CivTech i sposób, w jaki CivTech radzi sobie z prawdziwymi wyzwaniami, 
opracowując nowe produkty i szybsze / łatwiejsze usługi, dzięki powiązaniu 
wiedzy sektora publicznego i kreatywności sektora prywatnego. 
Następnego dnia grupa spotkała się z pracownikami National Health Service i 
Scottish Government. Susana Fernández Nocelo, ACIS Koordynator ds. 
Projektów europejskich, wyjaśniła przykłady projektów zamówień 
przedkomercyjnych, takich jak programy "EMPATTICS" i "Hospital2050" oraz 
"InnovaSaúde" w zakresie zamówień publicznych na innowacje. Wizyta 
zakończyła się w ośrodkach CivTech, aby zapoznać się z przykładami projektów, 
które obecnie rozwijają się w swojej wspólnej przestrzeni roboczej. 
 
W dniach 2-3 lipca delegacja była z wizytą w SAKSONII – Drezno 



Wprowadzony przez gospodarza HEALTHY SAXONY i interesariuszy; delegacja 
z Digital Health & Care Institute, University of Strathclyde (Szkocja) oraz 
przedstawiciele Dolnośląskiego (Polska) odwiedzili Saksonię, aby dowiedzieć się 
więcej o platformie telemedycznej CCS Telehealth Ostsachsen (THOS) i lipskiej 
sieci geriatrycznej GeriNeTrainer . 
Pierwszego dnia dr Olaf Mueller i specjaliści Martin Benedict i dr Hannes 
Schlieter dokonali prezentacji pracy w regionie opieki zdrowotnej Carus 
Consilium Sachsen oraz kilku interesujących usług w ramach THOS. Jest to 
otwarta platforma, na której łączą się kliniki, lekarze, pielęgniarki, inni 
usługodawcy medyczni i pacjenci w domu. Następnie Juliane Wolf przedstawiła 
inicjatywę GeriNeTrainer, która ma na celu zwiększenie codziennych 
kompetencji poprzez program zajęć w grupach i / lub w domu. Ponadto 
interesariusz Carus Consilium Sachsen przedstawił inne inicjatywy mające na 
celu ulepszenie systemu opieki zdrowotnej. 
Wreszcie w drugim dniu szkockim partnerom zostało przedstawione Centrum 
Integracji Danych, stworzone jako ekosystem dla badań i opieki medycznej. 
 
 

-NEXT ACTIVITIES- 

 

 Action Group Report 3 will be delivered/uploaded to 

InterregEurope web 

 All TITTAN Good Practices should be uploaded to 

InterregEurope.eu/tittan 

 September will be full of intense work for elaborating the Action 

Plans to adapt and implement those more interesting Good 

Practices in each region 

 

NEXT ACTIVITIES- 
 
• Raport grupy działania 3 zostanie dostarczony / przesłany do sieci 
InterregEurope 
• Wszystkie dobre praktyki TITTAN należy przesłać na stronę 
InterregEurope.eu/tittan 
• Wrzesień będzie pełen intensywnych prac nad opracowaniem planów 
działania w celu dostosowania i wdrożenia bardziej interesujących dobrych 
praktyk w każdym regionie. 


