




5th Infocom Mobile World Conference 

Ο ασθενής στο επίκεντρο 



ποιοί είμαστε 

Είμαστε μια εταιρεία σχεδιασμού και υλοποίησης 
προγραμμάτων υγείας και συμμόρφωσης ασθενών με 
χρόνιες παθήσεις. 

 



πόροι 

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΕΟΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ “ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΡΟΣ” 

Δεν συλλέγονται σε κεντρική βάση οι πληροφορίες του ασθενή  

Μόνο η θεραπεία του υπάρχει κεντρικά και αυτή διασπασμένη σε δύο βάσεις 



πληροφορίες 

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

Όρος αναζήτησης στα 

Αγγλικά/Ελληνικά 

Αριθμός αποτελεσμάτων στα 

Αγγλικά 

Αριθμός αποτελεσμάτων στα 

Ελληνικά 

Patient/ασθενής 132.000.000            441.000 

Health consumer/χρήστης 

υπηρεσιών υγείας 

  52.600.000            792.000 

e-patient (αγγλικά & ελληνικά)  86.700.000                6.680 

Empowered patient/ενδυναμωμένοι 

ασθενείς 

    1.140.000                   140 

Digital health 219.000.000      142.000.000 

Health literacy      6.890.000       10.100.000 

Digital literacy      3.950.000         5.740.000 

502.280.000                                     159.079.820 
https://epatientgr.wordpress.com 



δεδομένα 

ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ ΤΣΕΚΑΡΟΥΜΕ ΤΑ Ε-MAILS ΜΑΣ 

Σε λίγο θα τσεκάρουμε: 
 

•ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΡΥΘΜΟ 
•ΠΙΕΣΗ 
•ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
•ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ 
•ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ  
•ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 
 

Θα συλλέγονται πληροφορίες από: 
 
•ΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΘΕΝΗ  
•ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ.  
 
(ΣΚΠ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ, ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ, AGE’S ΚΛΠ) 



outcomes 

 

  

  

  

  

 

• ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

• ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

• ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

• ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

• ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

• ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

• ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

• ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

• ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ  

• ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 



προορισμός 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 



συμπεριφορά 

Η πληροφορία όμως δεν αλλάζει την ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 
Θα πρέπει ο ασθενής να ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ και να 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ & την δική του ΕΥΘΥΝΗ στην αντιμετώπιση 
της νόσου του  
 

 
με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τον… 



E-patient 

Εmpowered patient 
 

•«Equipped»: εξοπλισμένος με τις κατάλληλες δεξιότητες για την διαχείριση της ασθένειάς τους 

•«Enabled»:  έχει διευκολυνθεί να κάνει  επιλογές για την φροντίδα της υγείας του και οι επιλογές                      

του είναι σεβαστές. 

•«Empowered»: ενδυναμωμένος ψυχολογικά 

•«Engaged»: δεσμεύμενος για την φροντίδα της υγείας του, επικοινωνεί μέ άλλους για τα θέματα που 

τον απασχολούν 

•«Equal»: αισθάνεται ισότιμος στην σχέση του με τους γιατρούς που ασχολούνται με την περίθαλψή 

του 

•«Emancipated»: απελευθερωμένος  από προκαταλήψεις 

•«Expert»: έμπειρος, οι έμπειροι ασθενείς μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας τους, να 

αντιμετωπίσουν καλύτερα την κόπωση και άλλα συμπτώματα χρονίων ασθενειών και να μειώσουν τον 

βαθμό ανικανότητας και εξάρτησης από νοσοκομειακή φροντίδα. 



αλυσίδα 

και ο οποίος θα ανατροφοδοτεί την αλυσίδα της πληροφορίας 

αλλά αυτό είναι… 







Thank you 

  


