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R. Bengoa, 
Regional Minister for Health and Consumer Affairs 
for the Basque Country of Spain (2012): 

“Suppose I am a patient: 

I have 12,000 apps about chronic disease, access to 

my records and a battery of gadgets for home 

support. 

Am I more empowered?”

The WHO, Empowering Patients, 17-4-2012 
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-
diseases/sections/news/2012/4/empowering-patients

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/sections/news/2012/4/empowering-patients


The Lancet, Editorial,  379(9827): 1677, 2012

Patient Empowerment – who empowers whom?

η σημερινή έρευνα έχει δείξει ότι 

για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τη βελτίωση της υγείας 

είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την ικανότητα του ασθενή 

 να καταλαβαίνει την κατάσταση της υγείας του 

 να μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος την ασθένειά του

 να μπορεί να συνομιλεί και να διαπραγματεύεται με τη γιατρό του

 να χρησιμοποιεί βέλτιστα τις παροχές του συστήματος υγείας



ενδυνάμωση ασθενών

εκπαίδευση

συμμετοχή

έλεγχος

υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής

καλύτερη υγεία και πρόληψη

βέλτιστη αντιμετώπιση ασθένειας

τήρηση θεραπείας και επανελέγχων,

ικανοποίηση, αυτοδιάθεση και

μείωση κόστους



κατανόηση: ενημερότητα για την προσωπική κατάσταση υγείας

γνώση: σχετική, δομημένη πληροφορία με στόχο 

πληροφορία: πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορία εν
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δράση, συμμετοχή

συναισθηματική 
υποστήριξη

κατάλληλο 
φυσικό 

περιβάλλον

υποστηρικτική 
τεχνολογία

μηχανισμοί 
ανάδρασης

συναισθη-
ματικό

κοινω-
νικόl

γνωστικό

συμμετοχή στη 
λήψη απόφασης

decision 
support

συνεργασία

επικοινωνία

αλλαγή 
συμπεριφοράς

Kaldoudi, Makris, 2014



ενημερότητα

συνδυασμός προσωπικών δεδομένων με 
γενικές ιατρικές ενδείξεις

σημασιολογική περιγραφή δεδομένων, 
χάρτες νοημάτων

on-line βάσεις (MedLinePlus, EUPATI)

γνώση

πληροφορία

κατανόηση



ενεργοποίηση

δράση, συμμετοχή

συναισθηματική 
υποστήριξη

on-line social 
networks

φυσικό 
περιβάλλον

έρευνα για 
περιγραφή του 
περιβάλλοντος 

ως προς το 
περιεχόμενο 

υγείας

υποστηρικτική 
τεχνολογία

φορητοί και 
φορετοί

αισθητήρες και 
σχετικές 

εφαρμογές

μηχανισμοί 
ανάδρασης

θετική και 
αρνητική 

ανάδραση με 
έξυπνα 

συστήματα



έλεγχος

◼ συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

 συστήματα υποστήριξης λήψης απόφασης

◼ αλλαγή συμπεριφοράς και 

υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής

 διεπιστημονική έρευνα 

 αλλαγή του πώς προσλαμβάνει 

το περιβάλλον ο ασθενής

συναισθη-
ματικό

κοινω-
νικόl

γνωστικό

decision 
support

συνεργασία

επικοινωνία
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shared informed decision

εκπαίδευση και ενδυνάμωση

του ασθενή

για πρόληψη και διαχείριση

FP7-ICT-2013-611140

Κοινοπραξίας: 6 εταίροι από
4 χώρες ΕΕ

Διάρκεια: Nov 2013 – Oct 2016

Προϋπολογισμός: 3.210.470€

Συντονιστής: Ε. Καλδούδη (ΔΠΘ)



Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης

The Open 
University, 

UK

Univ. of Bedfordshire, UK

Vilnius Univ. Hospital, LT
Kaunas Univ., LT

Industrial Research Institute
for Automation & 
Measurements, PL

http://www.beds.ac.uk/




καδριονεφρική νόσος & συνασθένειες

κάποιοι αριθμοί… 

 υπέρταση 1/3 ενήλικες (US 2008) 

 διαβήτης 8% του συνολικού πληθυσμού

 χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 9-16% του συνολικού πληθυσμού

 44% της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας οφείλεται στο διαβήτη

 86% της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας έχει τουλάχιστον 1 συνασθένεια

 Οι περισσότεροι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αναπτύσσουν 
καρδιαγγειακή νόσο

 χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια  1-2% του συνολικού κόστους υγείας

 νεφροπάθεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση)  >2% του συνολικού κόστους υγείας



CARRE

δυναμικό 
μοντέλο των 
παραγόντων 

κινδύνου

προσωπικά 
δεδομένα από 
ποικίλες πηγές

προσωπικό

γραφικό και 
διαδραστικό

μοντέλο

σύστημα 
υποστήριξης 

λήψης 
απόφασης

ενδυνάμωση 
ασθενών

https://github.com/mbostock/d3/wiki/Gallery


προσωπικά δεδομένα
διασύνδεση 
δεδομένων 
με βάση τη 

σημασία

LOD

ιατρική τεκμηρίωσηιατρικές ενδείξεις

γιατρός

βιοσήματα

διαδικτυακή 
παρουσία

προσωπικός 
ιατρικός φάκελος ασθενής

υποστήριξη λήψης απόφασης 
υποστήριξη αλλαγής τρόπου ζωής 

γραφική παρουσίαση του 
γενικού και προσωπικού 
μοντέλου παραγόντων κινδύνου 

https://github.com/mbostock/d3/wiki/Gallery


μοντέλο παραγόντων κινδύνου

ασθένεια ή 
παράγοντας ασθένειαοδηγεί σε 

υπό ορισμένες συνθήκες

με συγκεκριμένη 
πιθανότητα



σύστημα περιγραφής παραγόντων κινδύνου



σύστημα περιγραφής παραγόντων κινδύνου



σύστημα περιγραφής παραγόντων κινδύνου



σύστημα περιγραφής παραγόντων κινδύνου



σύστημα περιγραφής παραγόντων κινδύνου



σύστημα περιγραφής παραγόντων κινδύνου

https://entry.duth.carre-project.eu/

https://entry.duth.carre-project.eu/


υποστήριξη λήψης απόφασης 
υποστήριξη αλλαγής τρόπου ζωής 

γραφική παρουσίαση του 
γενικού και προσωπικού 
μοντέλου παραγόντων κινδύνου 

ιατρικές ενδείξεις

γιατρός

βιοσήματα

διαδικτυακή 
παρουσία

προσωπικός 
ιατρικός φάκελος ασθενής

προσωπικά δεδομένα
διασύνδεση 
δεδομένων 
με βάση τη 

σημασία

LOD

ιατρική τεκμηρίωση

https://github.com/mbostock/d3/wiki/Gallery


συλλογή προσωπικών στοιχείων

◼ βιοαισθητήρες

◼ ιατρικό ιστορικό από προσωπικό φάκελο υγείας

◼ χειροκίνητη εισαγωγή ιατρικής πληροφορίας

◼ προτιμήσεις και πρόθεση από αναζητήσεις στο web

CARRE D.3..2 & D.3.3, 2015



υποστηρίζονται βιοαισθητήρες από διάφορες εταιρίες
https://devices.duth.carre-project.eu

CARRE D.3..2 & D.3.3, 2015

https://devices.duth.carre-project.eu/


υποστήριξη λήψης απόφασης 
υποστήριξη αλλαγής τρόπου ζωής 
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CARRE D.5.3, 2016 

σύστημα υποστήριξης του ασθενή



CARRE D.5.3, 2016 

σύστημα υποστήριξης του ασθενή



CARRE D.5.3, 2016 

σύστημα υποστήριξης του ασθενή



σύστημα υποστήριξης του ασθενή

https://visual.duth.carre-project.eu/

https://visual.duth.carre-project.eu/


αξιολόγηση

◼ τυχαιοποιημένη

ελεγχόμενη δοκιμασία 

σε 2 νοσοκομεία: 

Ελλάδα και Λιθουανία

◼ κύριος στόχος 

να δοκιμαστεί η ικανότητα του συστήματος 

− να αυξήσει την ενημερότητα σε θέματα υγείας increase health literacy

− να βελτιώσει την ενδυνάμωση ασθενών 

− να αξιολογήσει την χρηστικότητα του συστήματος 

πληθυσμός μελέτης

(σύνολο = 160 ασθενείς)

1η ομάδα

ασθενείς με αυξημένο 
κίνδυνο καρδιακής ή 

νεφρικής νόσου

ομάδα 
CARRE

(40 ασθ.)

ομάδα 
ελέγχου

(40 ασθ.)

2η ομάδα

ασθενείς με καρδιακή ή 
νεφρική νόσο

ομάδα 
CARRE

(40 ασθ.)

ομάδα 
ελέγχου

(40 ασθ.)



Mean differences between the two visits on quality of life (PCS and MCS), health literacy (HLT) and 

empowerment (EMP) for the CARRE arm, calculated as a percentage of the value at baseline. 

Visit 2 – Visit 1: E2 – E1*

[(E2 - E1)/E1]*100%
PCS MCS HLT EMP

DUTH

Total Population 2.2% -0.9% 7.7% 15.0%

Metabolic Syndrome -0.8% -0.6% 1.6% 14.0%

HF or CKD 10.3% -1.4% 30.5% 17.4%

VULSK

Total Population 1.4% 2.5% 11.5% 2.6%

Metabolic Syndrome -0.5% 1.6% 6.3% 10.6%

HF or CKD 3.5% 3.7% 17.8% -5.0%

POOLED

Total Population 1.7% 1.0% 9.8% 8.0%

Metabolic Syndrome -0.6% 0.4% 3.7% 12.4%

HF or CKD 5.7% 1.8% 21.3% 1.8%

* E2 = CARRE arm after (visit 2), E1 = CARRE arm at baseline (visit 1)

# bold red lettering highlights significant differences 

(p<.05), p values obtained by comparing

values within each arm using paired samples t-test PCS – Quality of life (SF-36) – physical 

MSC – Quality of life (SF-36) – mental

HLT – health literacy

EMP – empowerment 



N (%) SUS (mean  SD)

total population 55 (100%) 67.7  12.8

DUTH 26 (47.3%) 67.0  11.4

VULSK 29 (52.7%) 68.3  14.5



εφαρμογή κινητού

* Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) Official Journal L. 2016;119(1) 

privacy by design architecture*



εφαρμογή κινητού



εφαρμογή κινητού



επόμενα 
βήματα

✓ Mediterranean FoodCoach

✓ HealthyPlaces

health content 
of the environment 

via 
life context descriptions & 

participatory sensing

medical evidence

personalized 
decision support system

quantified self
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