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Παρηγορική Φροντίδα είναι μια προσέγγιση που 
επιδιώκει τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής 
ασθενών (και των οικογενειών τους) που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται 
με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, μέσω της 
πρόληψης και της ανακούφισης του πόνου και 
συγκεκριμένα, με τον έγκαιρο εντοπισμό και την 
προσεγμένη αξιολόγηση και θεραπεία του πόνου και 
άλλων σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών 
προβλημάτων.  
Η Παρηγορική Φροντίδα δεν έχει να κάνει μόνο με 
τη φροντίδα τελικού σταδίου αλλά με τη φροντίδα 
που παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας. 
Επίσης, διασφαλίζει την υποστήριξη της οικογένειας 
και των λοιπών οικείων προσώπων των ασθενών 
τόσο κατά τη διάρκεια της ασθένειας, όσο και κατά 
την περίοδο του πένθους. 
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The aim of the INADVANCE project 

Ο στόχος του έργου InAdvance είναι να βελτιώσει το όφελος των παρεμβάσεων 

παρηγορικής φροντίδας για τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές αυτών, 
καθώς και τους επαγγελματίες υγείας. Για να το πετύχει αυτό θα σχεδιάσει 
αποτελεσματικές, αναπαράξιμες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις έγκαιρης 

παρηγορικής φροντίδας που εστιάζονται και προσανατολίζονται από τους ασθενείς. 

http://www.inadvanceproject.eu/


Έγκαιρη ενσωμάτωση της Παρηγορικής Φροντίδας στην 
καθημερινή κλινική ρουτίνα που απευθύνεται σε 

ασθενείς με σύνθετες χρόνιες παθήσεις στην εξέλιξη 
προς τα προχωρημένα στάδια. 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 825750 

The INADVANCE challenge 



ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 

• Ασθενείς 

• Οικογένεια 

• Άμισθοι/ΈμμισθοιΦροντιστές 

• Επαγγελματίες Υγείας  
• Διευθυντές Υπηρεσιών 

STAKEHOLDERS 

• Φορείς υπηρεσιών υγείας 

• Κέντρα αποφάσεων 

• Σύλλογοι ασθενών 

• Ακαδημία 

• Ευρύ κοινό 
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Σε ποιους απευθύνεται 
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CONSORTIUM 



Προτεινόμενες Εφαρμογές κι Εργαλεία 
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INADVANCE _ Υποστηρικτικές Εφαρμογές  
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(AUTH) 

Empathy training sessions 

(AUTH) 

Bed sores monitoring 

(NIVELY-WITA) 

Web app  

Mobile app 

Patients (App) 

Caregivers (App) 

HCPs (Web App) 

Open Labyrinth scenarios 

Mobile app 
Patients, Caregivers, HPCs 

VR app 

Patients 

Caregivers 

HCPs 

Face-to-face HCPs 

Web app  

Camera 

Patients 

Caregivers 

HCPs 

INTERVENTION INTERFACE(S) TARGET 
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Εφαρμογή μέσω κινητού τηλεφώνου_εξατομικευμένο 
πλάνο αυτοδιαχείρισης 
 

 Αυτοδιαχείριση μέσω ενός εύχρηστου προγράμματος ψηφιακής 
υγείας και έξυπνων ειδοποιήσεων 

 Ευρεία κάλυψη των αναγκών θεραπείας, από τη διαχείριση 
φαρμάκων έως σχέδια για άσκηση και διατροφικές συνήθειες 

 Καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς μέσω ενός εκπαιδευτικού 
mobile παιχνιδιού  

 Αύξηση της συμμόρφωσης με την φαρμακευτική αγωγή μέσω 
ενός έξυπνου βοηθού στο κινητό 

 Επαφή με άλλους ασθενείς σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο δίκτυο 
κοινωνικών μέσων  

 Ανταλλαγή απόψεων/εμπειριών μεταξύ ασθενών (forum)  

 Πλήρης έλεγχος των προσωπικών δεδομένων υγείας και διαφανής 
πολιτική κοινοποίησης  



Εκπαίδευση _Virtual patient σενάρια 

15 virtual patient (VP) που αναπτύχθηκαν στην παλτφόρμα 

Γλώσσες:  ✔ Ελληνικά 

✔ Αγγλικά 
Κατηγορίες: 

✔ Ενημέρωση για την ασθένεια 

✔ Διαχείριση Συμπτωμάτων 

✔ Ψυχολογική Υποστήριξη 

15 VPs 

Εκπαίδευση σε 7 προβλήματα 
υγείας: 

1. Διαβήτης 

2. Δυσλιπιδαιμία 

3. Καρδιακή Ανεπάρκεια 

4. Κολπική Μαρμαρυγή 

5. Υπέρταση 

6. Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια 

7. Χρόνια Νεφρική Νόσος 
 

Διαχείριση Συμπτωμάτων  

Ασθενείς με πολυνοσηρότητες Ψυχολογική υποστήριξη: 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 
Ικανοτήτων Διαχείρισης της 
Ασθένειας 

1. Άγχος 

2. Διαταραχές Ύπνου  

3. Πένθος/Θλίψη 

4. Συναισθηματική συνείδηση/νοημοσύνη 
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Εκπαίδευση _Virtual patient σενάρια 
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Εκπαίδευση_Virtual Patients mobile app 

Virtual patient scenarios 

Problem based learning 

 Διαδραστικά σενάρια 

 Ενίσχυση ικανοτήτων για λήψη 
αποφάσεων και επίλυσης 
προβλημάτων 
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Εφαρμογές Τεχνητής Πραγματικότητας (VR) 
για χαλάρωση και διαχείριση του πόνου 

https://www.atmosphaeres.com/video/447/Forest+Waterfall 

01/06/2021 



Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην ενσυναίσθηση 
μέσω τεχνολογιών Τεχνητής Πραγματικότητας (VR) 
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Bedshores monitoring 

• MentorAge on the ceiling of each bed, monitoring and analyzing movement  

• Extracting a “movement” signal for some areas of the body  

• Collect the signals to the hospital’s local server  
• Collect observations from nurses on pressure ulcers from the patients  

• Work on prediction algorithm for pressure ulcers  
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Digital Hub/Living Lab  

○ VR headsets 

○ Υπολογιστές 

○ Ιατρικός Εξοπλισμός 

○ RGB cameras και άλλα 

 

● Το Digital Hub θα φιλοξενήσει 
τις πιλοτικές παρεμβάσεις του  
InAdvance. 

01/06/2021 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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Β' 
Προπαιδευτική 

Παθολογική 
Κλινική, ΑΠΘ. 

 

http://www.ippokratio.gr/ 
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