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➢ Mobile Health ή mHealth είναι η χρήση κινητών 
συσκευών και της τεχνολογίας των προσωπικών 
αισθητήρων στην ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη

➢ Οι χρόνιες ασθένειες βρίσκονται στο επίκεντρο 
των εξελίξεων στον τομέα της υγείας, κυρίως 
λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης των 
προβλημάτων τους που συνήθως ισοδυναμεί με 
μεγάλο κόστος και αναποτελεσματικότητα 
διαχείρισης της νόσου

Η 

Ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη 

γίνεται κινητή



325,000 εφαρμογές mHealth 
παγκοσμίως

Η συνολική αγορά για των 
mHealth εφαρμογών 
αναμένεται να φθάσει τα 100,2 
δισ. δολάρια μέχρι το 2023

Το 70% των εφαρμογών 
στοχεύει σε ασθενείς

70%

Το 30% των εφαρμογών 
στοχεύει σε επαγγελματίες 
υγείας

30%



Καταμερισμός της 
mHealth αγοράς

Αγορά mHealth, ανά προϊόντα και υπηρεσίες

Γλυκόμετρα, Ηλεκτροκαρδιογράφοι, Πιεσόμετρα, 
Οξύμετρα, Εισπνεόμενα, Συσκευές καταγραφής 
άπνοιας, Πολυ-παραμετρικοί αισθητήρες, κτλ. 

Υπηρεσίες: Παρακολούθησης, Διάγνωσης και 
συμβουλευτικής, Θεραπείας, Σωματικής και Ψυχικής 
Υγείας, Πρόγνωσης, κτλ.

Εφαρμογές Υγείας για ασθενείς (Διαχείριση χρόνιων 
νοσημάτων, Σωματικής και Ψυχικής Υγείας, Φάκελοι 
Ασθενών, Εφαρμογές στενευμένες στις ανάγκες των 
γυναικών, κτ.)

Εφαρμογές Υγείας για επαγγελματίες (ηλεκτρονικά 
παραπεμπτικά, τηλεπαρακολούθηση και 
τηλεπερίθαλψη, εκπαίδευση, κτλ.)

Υπηρεσίες 
mHealth

Εφαρμογές 
mHealth

Διασυνδεδεμένες 
ιατρικές συσκευές



Αυτοδιαχείριση

Πλάνο Θεραπείας

Συνεχής 
εκπαίδευση

Ενδυνάμωση και 

Παρακίνηση

Διαδίκτυο 
Ιατρικών 

Συσκευών

Κοινότητα

Ανατροφοδότηση 

Εφαρμογές Υγείας για ασθενείς



MYAIRCOACH

Analysis, modelling and sensing of both physiological and 
environmental factors for the customized and predictive self-
management of Asthma

(2015: H2020-RIA)



Οι παράγοντες που οδήγησαν στο άσθμα 
mHealth



Οι παράγοντες που οδήγησαν στο άσθμα 
mHealth



Η εφαρμογή του 

myAirCoach για 

κινητές συσκευές 

στοχεύει στην 

βέλτιστη 

αυτοδιαχείριση της 

νόσου

Εφαρμογή για 

κινητές συσκευές 



Η εφαρμογή του myAirCoach σε web εφαρμογές στοχεύει στην βέλτιστη 
παρακολούθηση της νόσου από επαγγελματίες υγείας



Air Quality Monitor

Smart Inhaler 

Activity Tracker

Outdoor Air quality 

myAirCoach Συσκευές 



Η Εικονική Κοινότητα ή 

Virtual Community

στοχεύει στην 

ενεργοποίηση και 

συμμετοχή των 

χρηστών με σκοπό την

ενδυνάμωση τους 



Smart Platform for Self-management and Support of 
Patients with Chronic Respiratory Diseases 

(2018: Τ1ΕΔΚ-03832)



❖ Τα χρόνια αναπνευστικά 
προβλήματα όπως το 
Άσθμα και η Χρόνια 
Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
θεωρούνται από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα 
υγείας της σύγχρονης 
εποχής

• Η ΧΑΠ αποτελεί την
τέταρτη αιτία θανάτου
στις ΗΠΑ

• Η πλειονότητα των
ασθενών κάνει
τουλάχιστον ένα λάθος
κατά τη χρήση συσκευής
εισπνοών



• Υιοθέτηση καινοτόμου λογισμικού (περιβάλλον εικονικής και επαυξημένης
πραγματικότητας, σύστημα λήψης κλινικών αποφάσεων) και υλικού
(ασύρματο προσωπικό σύστημα βιοπαρακολούθησης)

• Υλοποίηση προηγμένων υπηρεσιών αυτοδιαχείρισης της υγείας

• Εξατομικευμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και έλεγχος της ορθής
χρήσης της φαρμακευτικής συσκευής

• Έγκαιρη πρόβλεψη και οδηγίες αποτελεσματικής παρέμβασης για την αποφυγή
κρίσεων άσθματος και έκτακτων καταστάσεων



• Ανάπτυξη ενός βιο-δικτύου
παρακολούθησης με χρήση μη
παρεισφρητικών αισθητήρων

• Συλλογή πλήθους δεδομένων
κατά τη διάρκεια καθημερινών
δραστηριοτήτων του χρήστη

• Εκπαίδευση ασθενών στην ορθή
χρήση των εισπνευστικών
συσκευών, με μεθόδους
επεξεργασίας σήματος και
υπολογιστικής όρασης, με
τεχνικές παιχνιδοποίησης, με
χρήση εικονικών χαρακτήρων
και διαδραστικών αφηγήσεων

• Καθοδήγηση του ατόμου μέσω
ενός συστήματος υποστήριξης
λήψης αποφάσεων, σε
κατάλληλες παρεμβάσεις



• Οικονομικά και Κοινωνικά οφέλη

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

• Ευφυής Συσκευή Ορθής Χρήσης Εισπνοής Φαρμάκου μέσω Δικτύου Ασύρματων
Αισθητήρων

• Ευφυής Πλατφόρμα Αυτοδιαχείρισης και Εξατομικευμένης Καθοδήγησης

• Σύστημα Κλινικής Παρακολούθησης και Ιατρικής Υποστήριξης



Συσκευές Take-a-Breath

AR/VR

συσκευές μετρούμενων δόσεων 
(pMDIs)

συσκευές ξηράς σκόνης (DPIs)



Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for 
Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced 
Workability 

(2019: H2020-SC1-DTH-2018-1, RIA)



Το εργατικό δυναμικό αυξάνεται (ηλικιακά) 1

Το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας (15-65) σε σχέση με 

τους εργαζομένους ηλικίας άνω των 65 μειώνεται και 

αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. 

Μέχρι το 2030 οι εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 αναμένεται να 

συνθέτουν το 30% του εργατικού δυναμικού

Οι ανθρώπινες ικανότητες αλλάζουν κατά την άνοδο 

της ηλικίας, επηρεάζοντας τη λειτουργικότητα

ICT-mHealth 

solutions 

can support 

workability 

and quality 

of life of the 

ageing 

workforce

[1] EU-OSHA, Cedefop, Eurofound and EIGE (2017), Joint report on Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and 
ageing from EU Agencies, Publications Office of the European Union, Luxembourg



Το όραμα του 
Ageing@Work

Στόχος: να υποστηρίξει τους 

εργαζόμενους που μεγαλώνουν 

και παραμείνουν υγιείς, 

δραστήριοι και παραγωγικοί, για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Ευπροσάρμοστα και 

εξατομικευμένα εργαλεία ICT 

Τα εργαλεία θα συμβάλουν στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας 

και της ευημερίας των 

γηρασκόντων εργαζομένων





Procuring innovative ICT for patient empowerment 
and self-management for type 2 diabetes mellitus

(2017: SC1-PM-12-2016 - PCP - eHealth innovation in 
empowering the patient)



Οι παράγοντες που οδήγησαν στο mHealth 
του διαβήτη



Web Εφαρμογή DM4all



Δυνατότητα 
πρόβλεψης 
εμφάνισης Διαβήτη 
Τύπου 2 μέσω της 
αυτόματης 
ανάλυσης του 
Ιατρικού 
Φακέλου 



Προβλήματα που 
αναγνωρίζονται 
αυτόματα από 
σύστημα 
υποβοήθησης 
λήψης 
αποφάσεων στο 
DM4All

Variable Source Problem identified

Past history EHR Smoking

Doctor and/or nurse

evaluation

EHR Increased BMI

HbA1c Laboratory High HbA1c

Physical activity FitBit Sedentarism

Blood Glucose level MediSanté Blood 

Glucose Plus sensor / 

Self-reported

High blood glucose 

before lunch

Nutrition PROMs Excessive intake of

calories

Mental health PROMs Problems sleeping



First consult:

Definition of 

SCP

Annual visit:

Decompensated 

T2DM in need of 

hospitalized care

Day 1

First consult:

Definition of 

SCP

Anticipated annual 

visit:

Introduction of new 

treatments and the 

patient goes home

4MDay 1

Fitbit detects 

decreased 

physical 

activity

High blood 

glucose

recorded by 

Medisante

Problem Areas 

in Diabetes 

Questionnaire 

shows 

emotional 

distress 

High risk of 

clinical 

deterioration 

detected by 

DM4All 

The healthcare 

team is warned

Συμβολή του DM4all σε ένα τυπικό ετήσιο έλεγχο



Συσκευές DM4all

Blood Glucose Meter

Blood Pressure Meter

Activity Tracker

Smart Scale



Η εκπαίδευση γίνεται σημαντική παράμετρος του πλάνου θεραπείας



Διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό διαλειτουργικών εφαρμογών





Take-A-Breath

www.take-a-breath.gr

Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με 
χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα



Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, 

Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability 

https://ageingatwork-project.eu/
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