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Διεθνής διάκριση
για το Ερευνητικό
και Πειραματικό Κέντρο
της ELPEN
Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια το
Πρότυπο Ερευνητικό και Πειραματικό
Κέντρο της ELPEN συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία επιστημονικής
γνώσης, θέτοντας τις βάσεις για την
ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και
θεραπειών. Οι υποτροφίες που έχει
προσφέρει μέχρι σήμερα ξεπερνούν
τις 130, ενώ έχει υλοποιήσει 350 ερευνητικά προγράμματα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του.
Παράλληλα, σπουδαίο είναι και το
εκπαιδευτικό έργο που αναπτύσσει, σε
συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς
ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς
φορείς. Περισσότερα από 800 είναι
τα επιστημονικά σεμινάρια που έχει
πραγματοποιήσει, με πολλά από αυτά
να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της
διεθνούς ιατρικής κοινότητας.
Ο φορέας European Union of
Medical Specialists και Network of
Accredited Clinical Skills Centres in
Europe εκφράζει τους επίσημους
φορείς που σχετίζονται με τις Ιατρικές Ειδικότητες και τη Συνεχιζόμενη
Ιατρική Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο της ELPEN αποτελεί το
πρώτο και μοναδικό αυτή τη στιγμή
ελληνικό εκπαιδευτικό κέντρο κλινικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων,
που λαμβάνει τη πιστοποίηση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/UEMSNASCE και το όγδοο κατά σειρά
στην Ευρώπη, ενώ είναι και το μοναδικό αμιγώς ιδιωτικό.
Η συγκεκριμένη φέρει τον τίτλο
«Multispecialty format centre», χαρακτηρίζοντας ένα εκπαιδευτικό κέντρο
για διάφορες ιατρικές ειδικότητες
και άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις και κλάδους (κτηνιατρική, νοσηλευτική, paramedics, επαγγελματίες

Επίσημη πιστοποίηση ως
Διεθνές Εκπαιδευτικό
Κέντρο έλαβε πρόσφατα
το Ερευνητικό –
Πειραματικό Κέντρο
της Ελληνικής
Φαρμακοβιομηχανίας
ELPEN από τον
φορέα UEMS / NASCE
(European Union of
Medical Specialists και
Network of Accredited
Clinical Skills Centres in
Europe). Πρόκειται για
μια σπουδαία διάκριση,
η οποία έρχεται ως
επιστέγασμα
της μακρόχρονης
ερευνητικής και
εκπαιδευτικής του
δραστηριότητας.
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υγείας κ.ά.). Πρόκειται αναμφίβολα
για μια σημαντική διεθνή καταξίωση,
η οποία έρχεται να προστεθεί στις
σημαντικές διακρίσεις που έχει λάβει
μέχρι σήμερα το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο της ELPEN, οι οποίες
το κατατάσσουν ως:
Ò Το μεγαλύτερο εργαστήριο Πειραματικής – Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, καθώς επίσης και το μοναδικό
που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας.
Ò Το μεγαλύτερο ιδιωτικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό κέντρο και Εργαστήριο Μεταφραστικής Έρευνας στην
ευρύτερη περιοχή.
Η απονομή της συγκεκριμένης πιστοποίησης έγινε στο πλαίσιο επίσημης τελετής, που πραγματοποιήθηκε
στις 13 Οκτωβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο του Lund στη Σουηδία. Αντίστοιχη πιστοποίηση έλαβε την ίδια
μέρα και το κέντρο της Λωρραίνης/
Νανσύ (Γαλλία). Η επιγραφή «Μηδέν
Άμουσον» στην είσοδο της αίθουσας,
που φιλοξένησε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, προσέθεσε έναν ιδιαίτερο
συγκινησιακό τόνο στη ατμόσφαιρα
της τελετής, επισημαίνοντας πως
τίποτα δεν γίνεται χωρίς όραμα και
έμπνευση.
Στην ομιλία που παρέθεσε ο διευθυντής του Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου της ELPEN A.E, κ.Απόστολος Ε. Παπαλόης ανέφερε μεταξύ
άλλων, πως: «Το Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο της ELPEN λαμβάνει
σήμερα πιστοποίηση ορθών επιστημονικών πρακτικών και λειτουργιών,
οργάνωσης και ροών και σταθερού
επιστημονικού και δεοντολογικού
ελέγχου. Θα μείνουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας.».
■

