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7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ



• Ποιοί είμαστε

• Ηλ.-υγεία / τηλεϊατρική/ τηλεφροντίδα

• Έρευνες – Συμπεράσματα – Χρησιμότητα

• Ε-νεφρολογική φροντίδα

• Σύγχρονα σενάρια χρήσης ολοκληρωμένου management 
νεφρολογικού ασθενή

• To success case στην e-Νεφρολογία

Περιεχόμενα Παρουσίασης



Γνωρίστε τη VIDAVO



2002
Ιδρύεται ,
ως εταιρία έρευνας

2004

2005

Βραβείο για τον καινοτομικό χαρακτήρα

Κεφαλαιουχική ενίσχυση , Εγκατάσταση στη 

2008

Εξαγωγική Δραστηριότητα, Ένταξη στην ΕΝ. Α. του ΧΑ
Α, OASIS: BINTA

2009

2010

2011

Ερευνητική Συνεργασία με το MIT

Διπλ. Ευρεσιτεχνίας“Συσκευής Ασύρματου
Σπιρόμετρου,    

Διπλ. Ευρεσιτεχνίας “ Προσωπικό περικάρπιο ασφαλείας”
Βράβευση “European Seal of e-Excellence 2011”

Επενδύει σε 
(1) Photoral Harvard biophotonic spin-off 
(2) Kerverus, εταιρία λογισμικού
(3) Echmi ΑΕ

Πιστοποίηση CE γιαVida24© ως ιατροτεχνο-
λογικό  προϊόν

15
ΕΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

2017

2014

2012

Διπλ. Ευρεσιτεχνίας για“ Καινοτόμα Διαδραστική
Πλατφόρμα για Alzheimer ”, Βράβευση Excellence 
innovation στον τουρισμό υγείας

Βράβευση Mobile excellence

2016

ΝΈΟ ΠΡΟΪΟΝ

16
ΕΤΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

3 ΠΑΤΕΝΤΕΣ

5 ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ  THERMI

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=KA2Yy-QltnI


Το όραμά μας

Φροντίδα Υγείας για όλους
οπουδήποτε, οποτεδήποτε!



Η αποστολή μας

‘‘δημιουργούμε βιώσιμες λύσεις 
eHealth’’



Τηλεϊατρική: Εξέλιξη - Ορισμοί



Το κύριο ρεύμα της γνώσης της τηλεϊατρικής προέρχεται
από την δεκαετία του ΄70 και
ιδιαίτερα από την δεκαετία του ΄80 όταν έλαβε χώρα η
επανάσταση του προσωπικού υπολογιστή.

Στην δεκαετία του ΄90, έλαβε χώρα η πραγματική
ανάπτυξη της τηλεϊατρικής με την άνθιση των δικτύων
τηλεπικοινωνίας και του διαδικτύου και με την
εμφάνιση των πρώτων mobile εφαρμογών.

Βάζοντας τα πράγματα σε μια ιστορική θεώρηση η
τηλεϊατρική βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο



Ο μετασχηματισμός
της υγείας στην 
ψηφιακή εποχή

➢Έως το 2020 υπερδιπλασιασμός συσκευών που 
συνδέονται στο Διαδίκτυο 

➢4 συσκευές για κάθε ανθρώπινο ον σε αυτόν τον 
πλανήτη.

➢6 τρισ. δολάρια θα επενδυθούν σε λύσεις IoT. 

➢Bασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του 
Διαδικτύου :
- η αύξηση της σύνδεσης στο Διαδίκτυο, 
- η ταχεία ανάπτυξη των έξυπνων τηλεφώνων και
- η διαθεσιμότητα αισθητήρων χαμηλού κόστους.

Πηγή: Business Intelligence





Robotics & Artificial Intelligence 



Virtual Reality & Gamification



Mobile Health & Health Management



Η ηλεκτρονική υγεία
στη βάση του 
μετασχηματισμού



e-Υγεία
( όχι μόνο εξ αποστάσεως)

Τηλε-υγεία
(πρόληψη,  προαγωγή, διάγνωση, 

θεραπεία, διαχείριση   εξ 
αποστάσεως

Διασυνδεδεμένη 
Υγεία

Τηλε-
ιατρική

(θεραπεία &

περίθαλψη  
εξαποστάσεως) 

Τηλε-
φροντί
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HEALTH

Robotics

Τεχν. Νοημοσύνη

Data Analytics

VR/ AR

3D printing

Gamification



e-Υγεία
( όχι μόνο εξ αποστάσεως)

Τηλε-υγεία
(πρόληψη,  προαγωγή, διάγνωση, 

θεραπεία, διαχείριση   εξ 
αποστάσεως

Διασυνδεδεμένη 
Υγεία

Τηλε-
ιατρική (θεραπεία 
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περίθαλψη  
εξαποστάσεως) 

Τηλε-
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Τηλε-καρδιολογία

Τηλε-ακτινολογία

Τηλε-φαρμακολογία

Τηλε-νεφρολογία

Τηλε-ψυχιατρική



E-Health

• Η ηλεκτρονική υγεία αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που 

βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

και µπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη 

θεραπεία, την παρακολούθηση και τη διαχείριση  (όχι μόνο 

απομακρυσμένα και όχι μόνο για ασθενείς)



Διεπιστημονική 
ομάδα

Χειρουργεία

Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα

Ειδικός 
Γιατρός

Φαρμακείο

Επείγουσα 
Βοήθεια

Κατ’ οίκον
Βοήθεια

Απεικονιστικές 
Εξετάσεις

Χημειοθεραπείες/ 
Ακτινοβολίες

Εργαστηριακές 
Εξετάσεις

Ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση 

& 
Προσωποποιη-

μένη 
ιατρική



Τηλε-υγεία – Τηλεϊατρική - Τηλεφροντίδα

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ιατρικής και φροντίδας υγείας με τη μετάδοση
εικόνας, ήχου και δεδομένων σε πραγματικό συνήθως χρόνο, μέσω του διαδικτύου,
από ένα απομακρυσμένο σημείο σε ένα άλλο.

Καταγραφή & ασύρματη μετάδοση βιολογικών σημάτων για παρακολούθηση 

χρόνιων ασθενών & προσυμπτωματικό έλεγχο πολιτών



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μελέτη της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Αγορά Τηλεϊατρικής* 

✓ Λύσεις: Οι κυριότερες λύσεις – εφαρμογές τηλεϊατρικής επικεντρώνονται πρωτίστως στο χώρο της τηλεπαρακολούθησης και πρόληψης

στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και σε σχέση με τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών. Ένας μεγάλος αριθμός λύσεων στοχεύει στην ευεξία και

την αυτο-φροντίδα, με εξειδικευμένες κινητές εφαρμογές υγείας.

✓ Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές: Τα ισχύοντα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές αφορούν κυρίως τις τεχνικές απαιτήσεις

✓Η αγορά: Το δυναμικό της αγοράς της τηλεϊατρικής είναι ισχυρό. Αναμένεται να έχουμε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 14% τα επόμενα

χρόνια. Αυξάνεται επίσης γρήγορα η αγορά ευεξίας που υποστηρίζεται επαρκώς από την ψηφιακή τεχνολογία (κινητές εφαρμογές,

συσκευές).

✓Εμπόδια: Δυσκολίες πρόσβασης στην τηλεϊατρική υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης λόγω της έλλειψης αποδεκτών λύσεων από

τα ενδιαφερόμενα μέρη, του δυσμενούς ρυθμιστικού πλαισίου, της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και υποδομής πληροφορικής

✓Κόστος: Η τηλεϊατρική κρίνεται ότι είναι αποδοτική ως προς το κόστος

✓Εφαρμογή Μεγάλης Κλίμακας: Η περαιτέρω υιοθέτηση της τηλεϊατρικής είναι οικονομικά αποδοτική

Συμπεράσματα 
Έρευνας

2018
* Market study on telemedicine, Final Report, European Commission



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ελληνικός Πιλότος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
SmartCare*

✓ Οι ασθενείς νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με την έκβαση της κατάστασης της υγείας  τους 
σε ψηφιακό περιβάλλον όπου είναι δυνατή η παρακολούθηση του πλάνου φροντίδας τους από 
συνεργατική ομάδα

✓ Οι επαγγελματίες υγείας αισθάνονται ασφάλεια και είναι θετικοί ως προς την υποστήριξη σύγχρονων 
τεχνολογικών λύσεων που οδηγούν σε προσωποποιημένα μονοπάτια φροντίδας (care paths)

✓Τυχόν γραφειοκρατικά και οικονομικά εμπόδια πρέπει να λυθούν προτού οι λύσεις αυτές 
εφαρμοστούν σε μεγάλης κλίμακας δράσεις.

Συμπεράσματα 
Έρευνας

2017

* Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα που έχει χρηματοδοτήσει ποτέ η
Ευρωπαϊκή Ένωση, με την συμμετοχή 44 φορέων από 17 χώρες. Ανήκει στην κατηγορία
Policy Support Programs (PSP) - Pilot A με χαρακτηριστικό την διενέργεια μεγάλων
πιλοτικών εφαρμογών



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone

✓ Βελτίωση της ποιότητας ζωής (67,5%)

✓ Βελτίωση της υγείας τους από αρκετά έως πάρα πολύ (89%)

✓ Να λειτουργεί σε μόνιμη βάση στην περιοχή τους (98%).

✓ Παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών (90,24%) και η δυνατότητα λήψης
δεύτερης γνώμης (63,41%) για τους ίδιους τους Γενικούς / Αγροτικούς Ιατρούς

Συμπεράσματα 
Έρευνας

2016



Διαφοροποίηση μέσω Τεχνολογίας
- Εξατομικευμένη προσέγγιση αλλά και δυνατότητα ομαδικών παρεμβάσεων. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες με

έμφαση το management υγείας – ευεξίας. Prestige και αύξηση γοήτρου, αξιοπιστίας. Δέσμευση Ασθενών
(Patient Engagement).

- Συμμόρφωση με Διεθνή Πρότυπα GDPR. Διαφύλαξη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Καλύτερη λήψη αποφάσεων. Δυνατότητα μέτρησης και παρακολούθησης αποτελεσμάτων μέσω γραφημάτων

, στατιστικών απεικονίσεων. Νέα Οργάνωση Μεθόδων. Δυνατότητα Πρόσβασης στην υπηρεσία εκεί που
βρίσκεται ο ασθενής 24/7

- Απομακρυσμένη διασύνδεση. Συνεργατικό Περιβάλλον. Νέα εργαλεία στη διάθεση του χρήστη: ιατρικές

εφαρμογές (apps) αξιολόγησης και παρακολούθησης μιας χρόνιας ασθένειας . Έξυπνη ενσωμάτωση
εμπεριστατωμένων επιστημονικών μεθοδολογιών στην ιατρική πρακτική (π.χ. Care Paths, Στοχοθεσία –
αλλαγή συμπεριφοράς προς βέλτιστη υγεία)

Εξοικονόμηση  πόρων  για γιατρούς  και  ασθενείς   



e-Νεφρολογική Φροντίδα



Connected care «σουίτα» 

Σύμφωνη με διεθνή πρότυπα  ασφάλειας και προστασίας προσωπικών 
δεδομένων (ISO27001, GDPR), CE για Hardware και Software (MDR 2017/745) 



Έξυπνη διαβαθμισμένη 
πρόσβαση 

web

Πρόσβαση από τον Ασθενή ή τον 
οικείο του

Πρόσβαση από την ομάδα Φροντίδας

Data analytics

Alerting 

Online συμβουλευτική

Εργαλεία λήψης 
απόφασης για τους 

γιατρούς

Evidence-based 
medicine (EBM)

Διαχειριστικά Εργαλεία 
για Διαχειριστές (Admin)

Διαδραστικός ΗΦΥ

Health Cloud

Behavior coaching

Τηλεσυνεδρίες

Εξ αποστάσεως 
αξιολόγηση

On line  καταγραφή

Υπηρεσίες 
διασύνδεσης
ασθενών

Μία «σουίτα» πολλά σενάρια 



Γιατρός               Ασθενής 

• Επίκεντρο o ασθενής

• Έµφαση στην πρόληψη

• Ολοκληρωμένη διαχείριση υγείας 
(διατροφή, άσκηση)

• Δείκτες εξέλιξης υγείας

• Συνεργασία με επαγγ. υγείας

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
αξιοποιώντας την σουίτα 

On-line 
συνεδρίες

On-line 
θεραπείες

On-line
ερωτηματ/για

Αυτόματες 
ειδοποιήσεις

Διαδραστικοί
Φάκελοι 

Ασθενή

Apps 
ασθενών

Πρόληψη Διάγνωση
Παρακολούθηση

ΣυμμόρφωσηςΘεραπείες Follow Up



Γιατρός        Συνεργατικό Περιβάλλον 

• Συνεδρίες  από απόσταση

• Δεύτερη γνώµη

• Διεπιστημονικές ομάδες - δίκτυα

• Ψηφιακά συμβούλια

On-line 
συνεδρίες

Διαμοιρασμός 
ιατρικών εικόνων & 

δεδομένων 

Εικονοδιάσκεψη
για ιατρική χρήση

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
αξιοποιώντας την σουίτα 



Σύγχρονα σενάρια χρήσης ολοκληρωμένου 
management νεφρολογικού ασθενή



• Ημερολόγιο  
αιμοκάθαρσης 

• Ιατρικές παράμετροι

• Ζωτικές μετρήσεις

• Χορηγούμενα Φάρμακα

• Ομάδα υποστήριξης

• Υπενθυμίσεις

Συνεδρίες 
αιμοκάθαρσης

Διάγνωση κατά ICD 10
Δείκτες Υγείας
Οικογενειακό ιστορικό
Φαρμακευτική Αγωγή

Κλινικές εξετάσεις κατά 
σύστημα Παρακλινικές
/ Απεικονιστικές κλπ

Διατροφική

Ψυχολογική

Αξιολόγηση

• Καταχώρηση 
θεραπευτικού πλάνου

• Διατροφικού Πλάνου

• Καταχώρηση ορίων και 
δεικτών παρακολούθησης

• Εργαλεία συμμόρφωσης

Παρακολουθηση
Θεραπειας

Αυτοματοποιημένοι 
κλινικοί αλγόριθμοι για 
Νεφρική Νόσο (eGFR
Cockcroft-Gault
΄Μέτρηση - Αξιολόγηση 

παραγόντων κινδύνου

Διαστρωμά-τωση
Κινδύνου

•Πρόσληψη πρωτεϊνών-
ενεργειακές  ανάγκες σε 
ασθενείς υπό εξωνεφρική
κάθαρση

•Διατροφικές οδηγίες για 
ασθενείς με ΧΝΝ που δεν 
υποβάλλονται σε 
εξωνεφρική κάθαρση

•Καταγραφή της 
υποθρεψίας στη ΧΝΝ

• Διαιτολογικό ιστορικό 
νεφροπαθούς

• Σημειώσεις ιατρού

• Συμβουλές διαιτόλογου

• Στοχοθεσία & follow

Διατροφικό 
management

Εκπαίδευση ασθενών

Τηλεσυνεδρίες

Διασύνδεση –
συγχρονισμός με app

Ιατρικοί αλγόριθμοι

Κλινικές Μελέτες

Συνταγογραφιση

Οργάνωση Ραντεβού

Λίστας εργασιών

Ειδικά 
Εργαλεία

• Εβδομαδιαίοι στόχοι -
προκλήσεις

• Βαθμιαία 
παρακολούθηση της 
αλλαγής

•Πρακτικές συνειδητής 
προετοιμασίας & αλλαγής

Συμπεριφορικό
coaching

• Διαμόρφωση εντολών -
κανόνων

• Αυτοματοποιημένες 
εντολές & ειδοποιήσεις

•Εργαλεία Επιστημονικά 
Τεκμηριωμένης Ιατρικής

Rule engine

•Ιατρικό Ιστορικό

•Φαρμακευτική αγωγή

•Θεραπευτικά πλάνα 

•Απεικονιστικές & 
εργαστηριακές εξετάσεις

• Ιατρική γνωμάτευση

• Συμβουλευτική

Ηλεκτρονικός 
Φάκελος 

• Εργαλεία 
υποστήριξης 
Κλινικών 
Αποφάσεων

• Υποδείγματα

• Αναλυτικές 
ενημερώσεις

Analytics

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ειδικές  λειτουργίες & εργαλεία
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 



Προσωποποιημένο 
Θεραπευτικό Πλάνο

Διαχείριση Διατροφής 
Νεφροπαθούς

Ενδονοσοκομειακή & 
Εξωνοσοκομειακη Θεραπεία -

Αγωγή

Διεπιστημονική Ομάδα 
Υποστήριξης

Ολοκληρωμένη 
Αξιολόγηση 

Εργαλεία  διασύνδεσης Ασθενών : ΗΦΑ, 
Ειδοποιήσεις, Πλάνο Θεραπείας, Πλάνο 
Διατροφής

Σενάριο ολοκληρωμένου Health Management νεφρολογικών ασθενών



Σενάριο αυτοδιαχείρισης ασθενών

Καταγραφή δεδομένων από 

ειδικά εκπαιδευμένο 

επαγγελματία υγείας

Αξιολόγηση, γνωμάτευση, 

παρακολούθηση από 

ειδικό γιατρό



Σενάριο τηλε-
παρακολούθησης 
Νεφρολογικών 
ασθενών από
κλινική ομάδα 



Βραβευμένη Καλή Πρακτική στην Ελλάδα  

http://www.vidavo.eu/index.php/success-cases

http://www.vidavo.eu/index.php/success-cases


Σας ευχαριστώ για την προσοχή 
σας!

@VIDAVO_SA

Συνδεθείτε :
Βρείτε μας :

website: www.vidavo.eu

Θεσσαλονικη: 10ο χλμ Θεσσαλονίκης – N.Μουδανιών, Balkan 
Center , Κτίριο Δ, ΤΚ. 57001
Tηλ: +30 2310 474762 Fax: +30 2310 476464

networking@vidavo.eu


