


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-υγείας – 
φροντίδας & τηλε-πρόνοιας   

 
  

 
•  
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ π.χ. 
διαβήτη, υπέρταση, ΧΑΠ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ π.χ. ΑΘΛΗΤΩΝ, 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ π.χ. τηλε-

συμβουλευτική, διακοπή 
καπνίσματος, πρόληψη 

μεταβολικών νοσημάτων 

https://www.youtube.com/watch?v=-6qyB2OvLbI


Πρόληψη Μεταβολικού Συνδρόμου Εφήβων: 
Κάνε Like στην Υγεία 

Π. Φάληρο, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος 
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16 Γυμνάσια & 11 
Λύκεια 

Με χρήσης 
τηλεϊατρικής μέτρηση 
και καταγραφή: 

• Δείκτη μάζας σώματος 

• Γλυκόζης του αίματος 

• Βάρους 

• Χοληστερόλης 
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Πολυκαναλική 
Διαδικτυακή Πύλη για 
την ενημέρωση των 
εφήβων αλλά και την 
δημιουργία 
κουλτούρας 
αυτοβοήθειας (self 
management) 
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Online παιχνίδια 
διατροφής και υγείας 

http://likestinygeia.vida24.gr/ 



Πρόληψη Μεταβολικού Συνδρόμου Εφήβων – 
Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 

www.diatrofi-efivia.gr 

Mέτρηση, με τη 
χρήση εφαρμογών 

τηλεϊατρικής, του επιπολασμού 
της παχυσαρκίας και του 

μεταβολικού συνδρόμου σε έναν 
αριθμό εφήβων του δήμου 
Αμπελοκήπων–Μενεμένης. 

Aνίχνευση των κύριων 
Διαταραχών Λήψης Τροφής σε 

δείγμα εφήβων του δήμου. 

Δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Υγείας των Εφήβων για 

την παρακολούθηση των 
δεδομένων υγείας των εφήβων 

του δήμου. 

Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης 
για την Πρόληψη και την 

Προαγωγή της Υγείας των 
Εφήβων του δήμου. 

Yλοποίηση παρεμβάσεων για την 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης 

του μεταβολικού 
συνδρόμουμέσω δράσεων 

προαγωγής υγείας. 

 



Πρόληψη και προαγωγή υγείας 
Δήμος Ζίτσας 



Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής σε άλλους Δήμους 

SmartCare(PSP):  

Ελληνικός  Πιλότος   





Πιθανά σενάρια δράσεων e-υγείας, φροντίδας, 
τηλε- πρόνοιας 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες  φροντίδας υγείας (πρόληψη, διάγνωση, 
θεραπεία, αποκατάσταση) 

 Κάλυψη άτυπων προβλημάτων και καταστάσεις υγείας, καθώς και 
επιλεγμένα χρόνια νοσήματα, τη στιγμή που έχει ανάγκη, δηλαδή σε λογική 
απόσταση και σε εύλογο χρόνο και με αυτό τον τρόπο να ανταποκρίνεται 
στην αποτελεσματική διαχείριση του ασθενούς (patient management) 

αποφόρτιση των νοσοκομειακών δομών,  

παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών υγείας στους δημότες 

εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού 

δυνατότητα ταυτόχρονης συμβουλευτικής από ομάδα επαγγελματιών 
υγείας (medical consultation, wellness coaching) 

45% μείωση θανάτων ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης 
χρόνιων περιστατικών  π.χ. καρδιοπαθών, διαβητικών κ.α.   



VIDAVO – Health Telematics 
10ο χλμ Θεσσαλονίκης    –  Ν. 

Μουδανιών 
57001, Θεσσαλονίκη 
PO.BOX: 8109 
Tel: +30 2310 474439 
Fax: +30 2310 476464 
networking@vidavo.eu 
www.vidavo.eu  

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!! 

 

 Ειρήνη Πατσιούρα 

  
 Οικονομολόγος, Μ.Β.Α. 
         Project Manager 
 


