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mobile-health και καρδιακή ανεπάρκεια
Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί μια βαριά, προοδευτικά εξελισσόμενη νόσο που μειώνει σημαντικά την
ποιότητα ζωής και συνοδεύεται από υψηλή θνησιμότητα και νοσηρότητα, συχνές νοσηλείες και αυξημένο
κόστος για τα συστήματα υγείας
Οι μελέτες της m-health εστιάζονται περισσότερο:
1. Στην φαρμακολογική και μη φαρμακολογική αγωγή (διαιτητική αγωγή, φυσική δραστηριότητα, μεταβολές
σωματικού βάρους)
2. Στην εξ αποστάσεως διαχείριση της νόσου σε βάθος χρόνου

3. Στην προαγωγή της αυτοφροντίδας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής
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• Σχεδιασμός εξατομικευμένης m-health παρακολούθησης
• Συνεργασία ασθενών, κλινικών, κοινωνικών επιστημόνων
και μηχανικών
• Συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
• Εξ αποστάσεως συνεχής αναβάθμιση ή τροποποίηση
λογισμικού αναλόγως διαμορφούμενων αναγκών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Η παροχή εξατομικευμένων m-health υπηρεσιών εξ αποστάσεως
είναι εφικτή
• Η καλή πρακτική της συνεχούς αναβάθμισης/τροποποίησης των
εφαρμογών αναλόγως των διαμορφούμενων αναγκών των ασθενών
και των κλινικών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά στον
σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται
μεγαλύτερη αποδοχή τους από τους ασθενείς
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How to do: Telerehabilitation in heart failure patients

Cardiology Journal 2012, Vol. 19, No. 3

How to do: Telerehabilitation in heart failure patients -Starting
• The first part — the training consent
procedure. Each patient, before a training
session, should answer a series of questions
regarding his or her present condition via
mobile phone (factors should include fatigue,
dyspnoea, oedema, and medication(s) taken).
Subsequently patients should transmit resting
ECG, blood pressure and body mass data to
the monitoring centre.
• The second part — the training session.
aerobic endurance (continuous or interval),
respiratory muscle and strength/resistance
training. The intensity of exercise depends on
workload achievements in tests.
• TR set is used to monitor and control training
in anywhere the patient has elected to
exercise. If the training session is completed
uneventfully, the patient transmits ECG
recording via a mobile phone to the
monitoring centre immediately after the end
of every training session. Patients can also
transmit an ECG recording at any moment
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Hospital-to-Home’
more popular

1. Reason for Action
Background
In a digital era there is ineffective communication between cardiologists and Heart Failure patients for managing their condition after discharge.
There is lack of real time data for monitoring of patient health condition and cardiologists are missing insights for adjusting the patient plan of care on time and
with maximum effect.
Patients get limited or no education on their disease management after discharge and it is observed that they are not following their plan of care. Therefore
they are not monitored as expected.
All the above often result into patients revisiting the hospital earlier than needed or later than expected, with impact on patient’s quality of life and higher
treatment costs.

Problem Statement
There is need for monitoring HF patients in real time after hospital discharge in order to effectively manage their condition and continuously optimize their
plan of care.
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Η συλλογή των δεδομένων κάθε χρήστη θα πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου ιατρικών συσκευών
(Internet of Medical Things) που θα αποτελείται από φορητές και σταθερές ιατρικές διασυνδεδεμένες
συσκευές.
Τα συμπεριφορικά δεδομένα θα συλλέγονται από τους ασθενείς μέσω μίας έξυπνης εφαρμογής που
θα περιλαμβάνει το πλάνο θεραπείας, την συλλογή συμπτωμάτων, την έξυπνη λειτουργικότητα για την
αυτοματοποιημένη εισαγωγή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων και την πλατφόρμα εκπαίδευσης.
Ο βασικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα ευφυές εργαλείο το οποίο θα συλλέγει τα
παραπάνω δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real και near-real time), θα υλοποιεί την ανάλυση τους
μέσω εξελιγμένων και εξατομικευμένων αλγορίθμων, ενώ παραλληλα θα προσφέρει έγκαιρη
πρόβλεψη των παραγόντων που επηρεάζουν την μη-ομαλή διεξαγωγή και τη μη-συμμόρφωση των
ασθενών στο πλάνο θεραπείας.
Η διαδικασία της ανάλυσης του συνόλου των δεδομένων, στοχεύει: στην δημιουργία ενός καινοτόμου
πλαισίου εξατομικευμένων ιατρικών αποφάσεων και νέων δεικτών για την ΚΑ, στην διεξαγωγή
εξατομικευμένων συμπερασμάτων, στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την
δημιουργία του πλάνου θεραπείας κατά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, και στην αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητα των παραπάνω δυνατοτήτων στην προσπάθεια αυτοδιαχείρισης της καρδιακής
ανεπάρκειας.
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Ο βασικός στόχος του HFPatients’ Journey είναι η αυτοματοποίηση των υφιστάμενων
μεθόδων δημιουργίας και παρακολούθησης ενός πλάνου θεραπείας από όλους τους
εμπλεκόμενους.
Το έργο θα παρέχει την δυνατότητα δυναμικής αλλαγής του πλάνου και την άμεση
ενημέρωση των χρηστών, με σκοπό να βελτιώσει τον διαμοιρασμό της πληροφορίας
μεταξύ γιατρού-ασθενή και να μειώσει τις μη-παραγωγικές συναντήσεις.
Η εξατομικευμένη δημιουργία πλάνου θεραπείας από τον γιατρό μέσω των
αυτοματοποιημένων διαδικασιών του και η συνεχής παρακολούθηση του από το
σύστημα στοχεύουν στην αύξηση των επιπέδων συμμόρφωσης και στη μείωση του
αριθμού των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο.
Το σύστημα αποτελεί το πρώτο σε Ελληνικό σύστημα ψηφιοποίησης και
αυτοματοποίησης της παρακολούθησης ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια και θα
εφαρμοστεί σε τουλάχιστον 100 ασθενείς για 14-16 μήνες.
Η εφαρμογή του καινοτόμου πλαισίου αξιολόγησης θα δώσει στη δυνατότητα στο
σύστημα να παράγει νέους βιολογικούς δείκτες για την εξέλιξη της νόσου καθώς και να
αποτυπώσει ποιοτικά και ποσοτικά την απόδοσή του συστήματος αναφορικά με την
διαδικασία ιατρικής συμπερασματολογίας και λήψης αποφάσεων στο οικοσύστημα της
υγειονομικής περίθαλψης ενός ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια

2. Our medical device (mHealth app and Web platform app)
Use specifications
a. Users
Patients with HF, Age: 50+
Clinicians: Cardiologists

b. Environment
Patients: at Home with smart devices and smartphone. Use: Daily
Cardiologists: at Cardiology Clinic using desktop application. Use: Daily

c. User Interface

Monitored Parameters:
Blood glucose
Heart rate
Sleep
Activity
Stress
SPO2

Monitored Parameters:
Weight (4G)
Blood pressure (4G)

Patients: Smartphone app including Educational videos, Medication
reminders, Alert notification, Communication, Visualization of parameters‘
trends, Symptoms’ Questionnaires
Cardiologists: Desktop app including Plan of Care, Alert notification,
Communication, Visualization of parameters‘ trends, Appointments

d. Intended use
Patients:
Self-care maintenance (medication adherence and symptoms recognition)
Self-care monitoring (with real time data collection in a autonomous way)
Cardiologists:
Patients Monitoring
Patients Management

Patient pathway steps

Focus on optimizing the patient pathway

Hospital – patient discharge Virtual – follow up 15 days

15 days

Hospital – follow up 1
month

15 days

Hospital – follow up 3
months

2 months

Hospital – follow up 6
months
3 months

Discharge

Readmission

Extended period of stay at home
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Συγκεκριμένα η κλινική πλατφόρμα θα υποστηρίζει λειτουργίες ώστε:

(α) να συλλέγει πλήθος δεδομένων ιδιαίτερα σημαντικών και κρίσιμων αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας των ασθενών,
(β) να συνδέεται με συσκευές του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things, IoT) ώστε να παρακολουθεί ποιοτικά
χαρακτηριστικά όλων των πτυχών της καθημερινής ζωής των χρηστών, όπως την άσκηση, την ποιότητα του ύπνου και το άγχος,
καθώς και κλινικών δεικτών που θα συλλέγονται από δομές υγείας.
(γ) να αναλύει τα δεδομένα ώστε να καθοδηγεί τον κλινικό στην δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων και υποστήριξης λήψης
αποφάσεων με κατάλληλες παρεμβάσεις.
(δ) να παρέχει ένα ανοιχτό σύστημα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των κλινικών και των ασθενών.

