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Ψηφιακά εξατομικευμένο μοντέλο 

Διαστρωμάτωση κινδύνου & Ενδυνάμωση Ασθενών  
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JADECARE Κοινοπραξία  

•17 Αρμόδιες αρχές 
 
•31 Συνεργαζόμενοι φορείς  
 
•23 Next Adopters (Επόμενοι Φορείς 
Εφαρμογής)  από 15 ευρωπαϊκές χώρες 
 
•Δομές υγείας από όλη την Ευρώπη που 
καλύπτουν διαφορετικά συστήματα 
χρηματοδότησης 
 
•Περιοχές με διαφορετικό επίπεδο 
διείσδυσης, υιοθεσίας ή ωριμότητας 
εξατομικευμένης /ολοκληρωμένης 
φροντίδας  

Εισαγωγή JADECARE  

Σκοπός & Στόχοι  

Ψηφιακά 
εξατομικευμένο 

μοντέλο 

Διαστρωμάτωση 
Κινδύνου 

Ενδυνάμωση 
Ασθενών  

 Φάση Υλοποίησης  

Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων            

RE-AIM  
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Ομάδα Έργου  

• 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
(4THYPE) 

 

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Τμήμα Ιατρικής   
 

- Παναγιώτης Μπαμίδης Πρόεδρος ΕΛΕΒΙτ, HL7 Hellas - Καθηγητής Ιατρικής 
Φυσικής και Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση στο Εργαστήριο 
Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής του Α.Π.Θ. 
 

- Χριστίνα Πλωμαρίτη PhD can και Παναγιώτης Μ. Ψωμάς PhD  

- Ερευνητικοί  Συνεργάτης στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
 

Εισαγωγή JADECARE  

Σκοπός & Στόχοι  

Ψηφιακά 
εξατομικευμένο 

μοντέλο 

Διαστρωμάτωση 
Κινδύνου 

Ενδυνάμωση 
Ασθενών  

 Φάση Υλοποίησης  

Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων            

RE-AIM  
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Στόχος 

     Ενίσχυση της ικανότητας των υγειονομικών αρχών προς τη μετάβαση σε ένα 

ψηφιακό, εξατομικευμένο μοντέλο ολοκληρωμένης φροντίδας. 

 Το JADECARE σκοπεύει:  

•  Συμβολή σε καινοτόμα, αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα υγείας, 

παρέχοντας εξειδίκευση  για  την  στήριξη μεταρρυθμίσεων του συστήματος 

υγείας.  

• Μεταφορά τεχνογνωσίας των Αυθεντικών Καλών Πρακτικών που αναπτύχθηκε 

από τους Προηγούμενους Φορείς εφαρμογής προς του Επόμενους Φορείς. 

Εφαρμογής  

Εισαγωγή JADECARE  

Σκοπός & Στόχοι  

Ψηφιακά 
εξατομικευμένο 

μοντέλο 

Διαστρωμάτωση 
Κινδύνου 

Ενδυνάμωση 
Ασθενών  

 Φάση Υλοποίησης  

Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων            
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Ψηφιακό εξατομικευμένο μοντέλο ολοκληρωμένης φροντίδας  

Καλές Πρακτικές των Βάσκων  

• Εστιάζει σε προληπτικές παρεμβάσεις, ενδυνάμωση ασθενών και 

εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη 

• Υπάρχει μια καθορισμένη στρατηγική για το συντονισμό της υγείας και της 

κοινωνικής περίθαλψης  και πραγματοποιείται σε (α) διαχείριση ασθενειών; 

(β) διαχείριση περιπτώσεων και (γ) σε επίπεδα πληθυσμού 

• Υποστηρίζεται από μια στρατηγική e-Health που περιλαμβάνει έναν 

ενοποιημένο καθολικό ΗΦΥ, η-Συνταγογράφηση,  Προσωπικός φάκελος 

Υγείας΄24 X 7 Νοσοκομειακή υποστήριξη and τηλεφωνικό κέντρο.  

Εισαγωγή JADECARE  
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Διαστρωμάτωση κινδύνου    
• Συστηματική διαδικασία για τον προσδιορισμό ασθενών που διατρέχουν 

υψηλότερο κίνδυνο για επιδείνωση της υγείας τους και οι οποίοι 

αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από μια παρέμβαση. 

Πληθυσμιακή 
διαστρωμάτωση   

Εξατομικευμένη 
διαστρωμάτωση  

Ατομικό θεραπευτικό 
πλάνο 

Πληθυσμιακά 
Στοχευμένο  

πρόγραμμα υγείας  

Πληθυσμιακή 
Επιλογή υπηρεσιών 

Εξατομικευμένη 
Επιλογή υπηρεσιών       

Εισαγωγή JADECARE  
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Διαδικασία Διαστρωμάτωσης & Εξαγωγής Δεδομένων   
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Πυραμιδωτό μοντέλο διαστρωμάτωσης με δείκτη πρόβλεψης (PI)  
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Διαστρωμάτωση κινδύνου - Stratification risk   

• Ταξινόμηση των ασθενών ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχουν  

• Η διαστρωμάτωση ταξινομεί περισσότερους από δύο εκατομμύρια 
πολίτες. 

• Τα στοιχεία βασίζονται σε προηγούμενα δεδομένα π.χ. 
επιδημιολογικών, δημογραφικών, κοινωνικοοικονομικών και 
κλινικών μεταβλητών. 

• Τα αποτέλεσματα  είναι το προβλεπόμενο κόστος υγειονομικής 
περίθαλψης του επόμενου έτους (ACG Grouper) 

• Aντιπροσώπευση  της νοσηρότητας και της σοβαρότητας του 
ασθενούς με διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα φροντίδας.  
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Ενδυνάμωση Ασθενών  
• Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν με τις 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης  

• Ενδυνάμωση να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες και δικαιώματα  

• Ενίσχυση της υγειονομικής παιδείας και διασφάλιση της συμμετοχής στη 

λήψη αποφάσεων και στην αυτοεξυπηρέτηση. 

o Χαμηλότερος αριθμός νοσηλείας και επισκέψεις στο ΕΠ 

o Υψηλότερος αριθμός επισκέψεων στο GPs 

o Καλύτερος συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών 

oΑναδιοργάνωση των υφιστάμενων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού  

Εισαγωγή JADECARE  

Σκοπός & Στόχοι  

Ψηφιακά 
εξατομικευμένο 

μοντέλο 

Διαστρωμάτωση 
Κινδύνου 

Ενδυνάμωση 
Ασθενών  

RE-AIM  
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Ενδυνάμωση Ασθενών  
Οι αντιλήψεις των ασθενών: 

o Πιο ασφαλείς και ενδυναμωμένοι όσον αφορά την διαχείριση της υγείας τους 

o Υψηλότερη ικανοποίηση με τη φροντίδα που λαμβάνουν 

o Υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής (από παθητικοί αποδέκτες ⇒ ενεργοί 
πράκτορες)  

o Η προγνωστική ανάλυση επιβεβαιώνει  ότι η παρέμβαση είναι οικονομικά 

αποδοτική (cost-effective) 

o Καμία αλλαγή στις κλινικές μεταβλητές (ΔΜΣ, καρδιακός ρυθμός, κορεσμός 

οξυγόνου ...)  
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Φάση προ-υλοποίησης 

Εισαγωγή JADECARE  

Σκοπός & Στόχοι  

Ψηφιακά 
εξατομικευμένο 

μοντέλο 

Διαστρωμάτωση 
Κινδύνου 

Ενδυνάμωση 
Ασθενών  

 Φάση Υλοποίησης  

Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων       RE-

AIM  

Αξιολόγηση αναγκών της υφιστάμενης κατάστασης  

Ορισμός του πεδίου παρέμβασης και επιλογή θεμάτων προς εφαρμογή 

Εκτίμηση της κατάστασης και  ανάλυση SWOT  

Αξιολόγηση για την επιλογή των Καλών Πρακτικών 

Προετοιμασία του πιλοτικού σχεδίου δράσης  

Flexible 

Simple 

Structured 

Comparable 

Participatory 
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ΙΣΧΥΡΑ  ΑΔΥΝΑΜΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Η βάση δεδομένων για τους 
ασθενείς έχει αρχίσει να 
δημιουργείται λόγω των 
αναγκών εμβολιασμού 

- Η ηλεκτρονική συνταγή έχει 
ήδη ενσωματωθεί στο 
σύστημα υγείας 

- Ομαδική εμπειρία σχετικά 
με καινοτόμες παρεμβάσεις 
με γνώμονα την υγεία 

Ψηφιακός μετασχηματισμός 
του κράτους (Ν 4727/2020) 
και διαδικτυακή πύλη 
πολιτών 

-Ομαδική εμπειρία στην 
ψηφιακή καινοτομία, εστίαση 
και βαθιά γνώση σε 
μεθοδολογίες συν-

δημιουργίας, προσεγγίσεις με 
βάση την κοινότητα και τις 
πλατφόρμες κόμβου 
ηλεκτρονικής υγείας  
. 

- Έλλειψη δεδομένων από την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

- Δεν υπάρχει βάση δεδομένων 
για το ιστορικό των ασθενών και 
δυσκολίες στην επικοινωνία, τον 
συντονισμό 

- Δεν υπάρχει υποδομή ιατρικού 
φακέλου, επομένως θα είναι 
δύσκολο να συλλεχθεί το 
ιστορικό των ασθενών. 
- Δεν υπάρχει συνέχεια της 
φροντίδας (πρωτοβάθμια κλπ.) - 
η πρωτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψη πρέπει να 
υποστηρίζεται. 
-Περιορισμοί πόρων. 
- Έλλειψη συντονισμού μεταξύ 
υγειονομικής περίθαλψης και 
κοινωνικών υπηρεσιών. 
- Έλλειψη ειδικών οικονομικών 
πόρων 

- Έλλειψη δεδομένων από την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα  

 - Momentum της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας ευθυγραμμίζεται 
με την αυξημένη προσοχή της 
Διεθνούς κοινότητας σχετικά με 
την ενδυνάμωση του ασθενούς 
με επίκεντρο τον ασθενή  
- Διαθεσιμότητα νέων 
τεχνολογιών με πιθανή 
εφαρμογή για τη φροντίδα 
πολύπλοκων χρόνιων ασθενών 

- Συνεργασία με Εθνικά Ψηφιακά 
Δίκτυα Υγείας (σε χώρες όπου 
έχουν ήδη διαμορφωθεί) 
- Το Covid είναι ένας 
επιταχυντής για ψηφιακό 
μετασχηματισμό  
-Συνεργασία με Εθνικά Ψηφιακά 
Δίκτυα Υγείας (σε χώρες όπου 
έχουν ήδη διαμορφωθεί)  
- Βελτιωμένη συμμετοχή ατόμων 
σε αυτοπαρακολούθηση και 
διαχείριση χρόνιων ασθενειών  

- Επιμονή των προβλημάτων απορρήτου 

- Ορισμένα συστήματα ταξινόμησης 
ασθενών είναι ακριβά. 
- Αρχές διαλειτουργικότητας και 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στα 
συστήματα ΤΠΕ των οργανισμών 
υγειονομικής περίθαλψης 

- Τα δεδομένα του ιστορικού των 
ασθενών μπορεί να είναι κακής 
ποιότητας. 
- Η βιωσιμότητα του δημόσιου 
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης 
βρίσκεται υπό πίεση λόγω της αύξησης 
της γήρανσης του πληθυσμού και της 
χρόνιας κατάστασής του. 
- Αλλαγές στην πολιτική κατάσταση. 
-  Σταθερότητα και συνέχεια των 
πολιτικών και γραφειοκρατικών ηγετών 
του τομέα της υγείας 

- Ικανότητα επίτευξης συναίνεσης, 
συμμετοχής και δράσης μεταξύ ομάδων 
ενδιαφερομένων  
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Αξιολόγηση Επιπτώσεων και επιλογή των Καλών 
Πρακτικών  
• Ομάδα Εργασίας  θα αξιολογήσει τις επιπτώσεων  και τα αποτελέσματα του έργου 

και το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί   

• Αξιολογήσαμε τη σκοπιμότητα εφαρμογής των βασικών χαρακτηριστικών που 

καλύπτουν τις ανάγκες τους.  

• Οι απαιτήσεις ωριμότητας που προσδιορίζονται από τις πρωτότυπες Καλές 

Πρακτικές είναι καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή κάθε βασικής 

δυνατότητας.  

• Στη συνέχεια, θα ελέγξουν εκ νέου τις απαιτήσεις ωριμότητας που προσδιορίζονται 

με τις τοπικές δυνατότητές τους  

Εισαγωγή JADECARE  

Σκοπός & Στόχοι  

Ψηφιακά 
εξατομικευμένο 

μοντέλο 

Διαστρωμάτωση 
Κινδύνου 

Ενδυνάμωση 
Ασθενών  

 Φάση Υλοποίησης  

Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων       

 RE-AIM  
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Διάσταση  Προ απαιτούμενα 
Ωριμότητας  

Διαστρωμάτωση  Ενδυνάμωση ασθενούς  

Διαδικασία 
εξαγωγής 
δεδομένων και 
κατασκευή 
ταμπλό  

Ταξινόμηση 
ασθενών  

Δια στρωματοποίηση 
στη σύμβαση-πλαίσιο  

Ανάπτυξη Σχολής Υγείας  Προγράμματα 
ενδυνάμωσης για χρόνιους 
και / ή ασθενείς με 
πολυνοσηρότητα  

Ετοιμότητα για αλλαγή  
 

Ηγεσία στην οργανωτική 
αλλαγή τόσο σε πολιτικό όσο 
και σε επίπεδο διαχείρισης 
στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης. Επιθυμητή και 
στον κοινωνικό τομέα  
 

Δομή και διακυβέρνηση  Δημιουργία ομάδων εργασίας, 
συμμαχιών και άλλης άτυπης 
συνεργασίας, 
υποστηριζόμενων από φορείς 
διακυβέρνησης 

Ψηφιακή υποδομή  Σχέδιο για ψηφιακή 
υποδομή και ψηφιακές 
εξελίξεις που επιτρέπουν 
αμφίδρομη επικοινωνία 
συστήματος ασθενών  
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7 δομικοί πυλώνες για την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υγείας  

Στρατηγική  & 
Επένδυση  Παροχές & 

Εφαρμογές  
Πρωτοκόλλα   &  
δια- 
λειτουργικότητα  

Ηγεσία και 
Διακυβέρνηση  

Νομοθεσία, 
πολιτικές  και 
συμμόρφωση  

Εργατικό  
δυναμικό 

Υποδομή 
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• Reach  - Έκταση   

• Effectiveness - Αποτελεσματικότητα 

• Adoption  -  Υιοθέτηση  

• Implementation -  Υλοποίηση  

• Maintenance  -  Συντήρηση  

 

Εισαγωγή JADECARE  

Σκοπός & Στόχοι  

Ψηφιακά 
εξατομικευμένο 

μοντέλο 

Διαστρωμάτωση 
Κινδύνου 

Ενδυνάμωση 
Ασθενών  

 Φάση Υλοποίησης  

Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων            

RE-AIM  



www.jadecare.eu 

Διευκολύνει της 
μετάφρασης της έρευνας 
στην πρακτική 

Εξισορροπεί εσωτερική και 
εξωτερική εγκυρότητα  

Δίνει έμφαση στην 
αντιπροσωπευτικότητα 

Αντιμετωπίζει παράγοντες 
πολλαπλών επιπέδων: 
ατομικά, οργανωτικά, 
συστημικά  

RE-AIM  
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Κινδύνου 

Ενδυνάμωση 
Ασθενών  

 Φάση Υλοποίησης  

Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων        

RE-AIM  
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ΈΚΤΑΣΗ 

Τεχνικός ορισμός 

Ο απόλυτος αριθμός, αναλογία 
και αντιπροσωπευτικότητα των 
ατόμων που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία, και 
τους λόγους (ποιοτικός).  

Ρεαλιστική χρήση 

ΠΟΙΟΣ σκοπεύει να 
ωφεληθεί και ποιος 

συμμετέχει ή εκτίθεται 
στην πρωτοβουλία;  

Glasgow RE, Estabrooks PE. Pragmatic Applications of RE-AIM for Health Care... Prev Chronic Dis 2018;15:170271. DOI: http://dx.doi.org/10.5888/pcd15.17027 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
ΙΚΟΤΗΤΑ 

Τεχνικός ορισμός 

Ο αντίκτυπος μιας 
πρωτοβουλίας στα 
αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένων 
πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων, ετερογένειας, 
ποιότητας ζωής και 
οικονομικών αποτελεσμάτων 
καθώς και των λόγων για τους 
οποίους (ποιοτικός) 

Ρεαλιστική χρήση 

Ποιο είναι το πιο 
σημαντικό όφελος που 

προσπαθείτε να 
επιτύχετε και ποια είναι 
η πιθανότητα αρνητικών 

αποτελεσμάτων;  

Glasgow RE, Estabrooks PE. Pragmatic Applications of RE-AIM for Health Care... Prev Chronic Dis 2018;15:170271. DOI: http://dx.doi.org/10.5888/pcd15.17027 
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ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 

Τεχνικός ορισμός 

Ο απόλυτος αριθμός, 
αναλογία και 
αντιπροσωπευτικότητα των 
ρυθμίσεων και των 
πρακτόρων που είναι 
πρόθυμοι να ξεκινήσουν ένα 
πρόγραμμα, και τους λόγους 
για τους οποίους (ποιοτικά).  

Ρεαλιστική χρήση 

ΠΟΥ εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα και 

  ΠΟΙΟΣ το 
εφάρμοσε;  

Glasgow RE, Estabrooks PE. Pragmatic Applications of RE-AIM for Health Care... Prev Chronic Dis 2018;15:170271. DOI: http://dx.doi.org/10.5888/pcd15.17027 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Τεχνικός ορισμός 

Πιστότητα στο 
πρωτόκολλο 
παρέμβασης, καθώς και 
προσαρμογές, χρόνος 
και κόστος καθώς και οι 
λόγοι για τους οποίους 
(ποιοτικός). 

Ρεαλιστική χρήση 

Πόσο σταθερά 
παραδόθηκε το 

πρόγραμμα, πώς 

προσαρμόστηκε, πόσο 

κόστισε και γιατί έγινε 
το αποτέλεσμα;  

Glasgow RE, Estabrooks PE. Pragmatic Applications of RE-AIM for Health Care... Prev Chronic Dis 2018;15:170271. DOI: http://dx.doi.org/10.5888/pcd15.17027 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Τεχνικός ορισμός 

Ο βαθμός στον οποίο ένα 
πρόγραμμα καθιερώνεται 
σε επίπεδο ρύθμισης ή 
διατηρείται σε ατομικό 
επίπεδο καθώς και οι λόγοι 
για τους οποίους 
(ποιοτικός).  

Ρεαλιστική χρήση 

ΠΟΤΕ λειτουργούσε 
το πρόγραμμα και 

πόσο καιρό 
διατηρούνται τα 
αποτελέσματα;  

Glasgow RE, Estabrooks PE. Pragmatic Applications of RE-AIM for Health Care... Prev Chronic Dis 2018;15:170271. DOI: http://dx.doi.org/10.5888/pcd15.17027 
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Συμβολή του έργου στο Σύστημα Υγείας  

Περισσότερο αποτελεσματική 
διάθεση και διαχείριση των 

πόρων  
Αυξημένες ικανότητες του 
Συστήματος Υγείας για 
εξατομικευμένες 
παρεμβάσεις βάση 
πραγματικών αναγκών  
 Στοχευμένες παρεμβάσεις, 

αυτοεξυπηρέτηση ασθενών, 
αυξημένη διαχείριση περιστατικών 

συντελούν σε ένα επιστημονικά 
τεκμηριωμένο  μοντέλο  μείωση  
κόστους /αποτελεσματικότητας  

Μεγαλύτερη ικανοποίηση  και 
εμπλοκή των ασθενών με το 
Σύστημα Υγείας . 
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The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole 

responsibility; it can not be considered to reflect the views of the European Commission and/or the 

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European 

Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may 

be made of the information it contains. 
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