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Δομή της ομιλίας 

• Εισαγωγή 

• Έργο Take a Breath



Εισαγωγή: 
Το φορτίο των 
αναπνευστικών νόσων

• Asthma is present in
everyday life in Europe with
several implications

3



Εισαγωγή: 
Το φορτίο των αναπνευστικών νόσων

▪ 210 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως με ΧΑΠ

▪ Το 2012 έγινε η 3η αιτία θανάτου1

▪ Στη ΧΑΠ αποδίδονται:

-3 εκατομμύρια θάνατοι το 2015,  συνολικά το 5,6% των                                                                

θανάτων σε παγκόσμιο επίπεδο για το 20151

- η συχνότητα θα αυξηθεί 30%  τα επόμενα 10 χρόνια1

-το 27% των θανάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα1

▪ Το 50% των ασθενών με ΧΑΠ είναι > 60 ετών2 και το 20-40% αυτών συνταξιοδοτούνται 

πρόωρα λόγω της ΧΑΠ3

▪ Η ΧΑΠ επηρεάζει σε παρόμοιο βαθμό άντρες κι γυναίκες1

1.World Health Organization. Chronic Obstructive Pulmonary Disease Factsheet. Available at: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/

2. Decramer M, Janssens W, Miravitlles M. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Lancet 2012; 379: 1341-51
3. Fletcher MJ et al. COPD Uncovered: BMC Public Health 2011; 11: 612

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/


Εισαγωγή: 
Το φορτίο των αναπνευστικών νόσων

• The World health Organization’s (WHO) estimates that ambient
outdoor and indoor air pollution have contributed to the
deaths of 7.7 million people in 2012, including over 660,000
children.

• Asthma, COPD, respiratory infection, and lung cancer seem to be
aggravated due to exposure to an assortment of
environmental air pollutants, such as particulate matter, ozone
and nitrogen oxides.



Εισπνευστικές 
συσκευές

Εισαγωγή: 
Το φορτίο των αναπνευστικών νόσων



Τύποι εισπνευστικών συσκευών

Νεφελοποιητές Α. Προωθητικοί

Β. Υπερήχων

Δοσιμετρικές συσκευές εισπνοών υπό πίεση (pMDIs)

(pressurized metered dose inhalers)

• Δοσιμετρικές συσκευές εισπνοών υπό πίεση + αεροθάλαμος (pMDIs + spacer)

• Δοσιμετρικές συσκευές εισπνοών υπό πίεση που ενεργοποιούνται με την εισπνοή 

(BA-MDI)(Breath actuated MDI)

Συσκευές εισπνοής ξηράς σκόνης (DΡIs)

(dry powder inhaler)

• Μονής δόσης DPI (SD DPI)

• Πολλαπλών δόσεων DPI (MD DPI)

Δοσιμετρικές συσκευές εισπνοών λεπτού νεφελώματος (SMI)

(soft mist inhaler)



Εισαγωγή: 
Κοινά σφάλματα κατά τη χρήση 
αναπνευστικών συσκευών

ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ pMDI ΣΥΣΚΕΥΕΣ DPI
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ  DPI
ΜΙΑΣ  ΔΟΣΗΣ

Αποτυχία αφαίρεσης του 
καλύματος της συσκευής Χ Χ

Κράτημα ανάποδα της 
συσκευής Χ Χ

Αποτυχία φόρτωσης της 
δόσης Χ Χ

Αποτυχία τρυπήματος 
της κάψουλας Χ

Εκπνοή μέσα στην 
συσκευή Χ Χ

Πολύ αδύναμη ή πολύ 
αργή εισπνοή Χ Χ

Αδυναμία συγχρονισμού-
ενεργοποίησης της 
συσκευής

Χ



Εισαγωγή: 
Κοινά σφάλματα κατά τη χρήση αναπνευστικών 
συσκευών

• Poor compliance causes clinical implications 
for the patient.

• Even only one mistake in the technique of using 
an inhaler has been associated with increased 
visits to emergencies, an increase in the number 
of hospitalization costs, as well as medication per 
person.

• Financial impact: ¼ of inhaler devices costs 
are wasted due to misuse of the inhalers.

Melani AS et al. Respir Med 2011

Lavorini F. et al. Respiration 2014

Lavorini F. et al. Respiration 2014



Take-A-Breath
Smart Platform for Self-management and 

Support of Patients with Chronic Respiratory 
Diseases



Το πρόγραμμα: 
Κωδικός έργου T1EDK-03832

• Σκοπός: Ανάπτυξη μίας state-of-the-art εξατομικευμένης πλατφόρμας 
εκπαίδευσης για ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα

• Έναρξη: Ιούλιος 2018 Διάρκεια: 36 μήνες

• Το Take-A-Breath συγχρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ και Εθνικούς Πόρους



Αρχιτεκτονική 
του έργου 
Take-A-Breath

Σχηματική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του Take-A-
Breath



Αρχιτεκτονική 
του έργου 
Take-A-Breath

Σύστημα βιοπαρακολούθησης και 

ευφυής συσκευή ορθής χρήσης εισπνοής φαρμάκου

• Σύστημα επεξεργασίας σήματος
− Ανάλυση ήχου

− Ανάλυση κινήσεων συσκευής

• Αισθητήρες περιβαλλοντικών παραμέτρων
− Υγρασία

− Θερμοκρασία

• Αισθητήρες / χρήση κινητού
− Θέση GPS

− Κάμερα



Αρχιτεκτονική 
του έργου 
Take-A-Breath

Σύστημα ιατρικής συμπερασματολογίας και λήψης 
αποφάσεων

• Σύστημα αποτίμησης κατάστασης και κινδύνου
− Εκτίμηση πνευμονικής λειτουργίας και τάσης εξέλιξης

− Εκτίμηση συμμόρφωσης με οδηγίες ορθής χρήσης

− Πολυπαραγοντικά μοντέλα ασθενών (κλινικές έρευνες και 
ιατρική γνώση)

− Εξατομικευμένο μοντέλο χρήστη

− Οδηγίες και σενάρια παρεμβάσεων

Ευφυής εφαρμογή αυτοδιαχείρισης αναπνευστικών 
νοσημάτων

 Λειτουργία εφαρμογής σε οικιακό χώρο και περιβάλλον 
εργασίας
− Εκπαίδευση στην ορθή χρήση

− Χρήση διαδραστικών αφηγήσεων και μηχανών παιγνίων



Αρχιτεκτονική 
του έργου 
Take-A-Breath

Τελικοί Χρήστες

• Ασθενείς
− Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
− Άσθμα

Συσκευή εισπνοής φαρμάκου, κινητό / tablet

• Οικογένεια/Φιλικό περιβάλλον 
ασθενών

Υποστηρικτικό περιβάλλον

• Ιατροί / Επαγγελματίες Υγείας
Ειδικό περιβάλλον



Λειτουργικό πρωτότυπο
Air quality monitor

• Περιβαλλοντικές μετρήσεις

− Συγκεντρώσεις πτητικών ενώσεων (tVOC)

− Συγκεντρώσεις αερίων (CO2)

− Συγκεντρώσεις σωματιδίων (Particulate Matter)

− Θερμοκρασία

− Υγρασία 

• Λειτουργία της συσκευής

− Ο χρήστης συνδέεται, αρχικά, μέσω Bluetooth με τη συσκευή

− Η συσκευή παίρνει τα στοιχεία του WiFi και συνδέεται στο Internet

− Η συσκευή αποσυνδέεται από το Bluetooth

− H συσκευή τυπώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην οθόνη τις
μετρήσεις

− Η συσκευή στέλνει τα δεδομένα των μετρήσεων μέσω Internet, όταν
τα ζητήσει ο χρήστης

− Ο χρήστης βλέπει τα δεδομένα στο κινητό του

− Η συσκευή για να λειτουργεί σωστά πρέπει να είναι μόνιμα συνδεδεμένη
στην πρίζα



Λειτουργικό πρωτότυπο
Air quality monitor

Δυνατότητα επέκτασης για 
μετρήσεις και άλλων παραμέτρων



Λειτουργικό πρωτότυπο
add-on

• Λειτουργία add-on

− Ο χρήστης ενεργοποιεί τη συσκευή ανακινώντας την ή πατώντας
το κουμπί

− Ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί με τη συσκευή σε περίπου 20
δευτερόλεπτα, διαφορετικά αυτή απενεργοποιείται

− Ο χρήστης συνδέεται με τη συσκευή μέσω Bluetooth

− Ο χρήστης χρησιμοποιεί το φάρμακο και η συσκευή στέλνει
δεδομένα επιτάχυνσης και ήχου στην εφαρμογή του κινητού

− Η συσκευή στέλνει και δεδομένα θερμοκρασίας, υγρασίας και
μέτρηση της μπαταρίας στην εφαρμογή

− Μετά τη χρήση η συσκευή απενεργοποιείται και ο χρήστης
ενημερώνεται από την εφαρμογή για την επιτυχία λήψης του
φαρμάκου

− Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία η οποία φορτίζεται με καλώδιο USB



Λειτουργικό πρωτότυπο
add-on • Cases για εισπνευστικές συσκευές

− case για το Genuair

− case για το Aerolin



Λειτουργικό πρωτότυπο
add-on

• Cases για εισπνευστικές συσκευές
− case για Respimat

− case για Symbicort

Δυνατότητα 
επέκτασης και 

σε άλλες 
συσκευές



Ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων 
επιτάχυνσης

Η παρακολούθηση της κίνησης του χρήστη
κατά τη χρήση της συσκευής εισπνοών δύναται
να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με
την τήρηση της σωστής διαδικασίας λήψης
φαρμακευτικής αγωγής.

• Για την παρακολούθηση της κίνησης:
− Χρησιμοποιείται ένα επιταχυνσιόμετρο.
− Τα δεδομένα λαμβάνονται από τον μικροελεγκτή.
− Μεταφέρονται στην κινητή συσκευή μέσω BLE.
− Στο διακομιστή γίνεται η ανάλυσή τους για εξαγωγή 

συμπερασμάτων.
− Επιστρέφονται στην εφαρμογή τα αποτελέσματα.



Ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων 
επιτάχυνσης

Ορθή χρήση
Κύρια σημεία που δύνανται να γίνουν λανθασμένα, τα οποία και
ελέγχονται:

• Εκκίνηση

− Κατά την εκκίνηση ο χρήστης ανακινεί τη συσκευή για
ενεργοποίηση. Αυτό αποτελεί και απαραίτητο βήμα για τις
συσκευές pMDI.

− Εάν δεν ανακινηθεί δεν ενεργοποιείται, άρα καταλαβαίνει και
ο ασθενής ότι παρέλειψε ένα βήμα.

• Κατά τη χρήση

− Σε όλους τους τύπους συσκευών είναι απαραίτητο η συσκευή
να κρατείται σωστά και σε ευθεία με την κεφαλή του ασθενούς.

− Κατά την εισπνοή, καθώς γεμίζουν οι πνεύμονες, ο ασθενής
γέρνει ελαφρώς προς τα πίσω.

− Σε κανένα στάδιο δεν πρέπει η συσκευή να γέρνει πλευρικά.



Κινητή εφαρμογή

Βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά
Υλοποιημένες λειτουργίες εφαρμογής αυτοδιαχείρισης

− Προηγμένη ανάλυση και επεξεργασία εικόνας και βίντεο για την αξιολόγηση της
σωστής χρήσης της συσκευής εισπνοής.

− Επεξεργασία και ανάλυση ήχου με την βοήθεια AI αλγορίθμων για την
αξιολόγηση της διαδικασίας εισπνοής.

− Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων από το επιταχυνσιόμετρο με την βοήθεια
AI αλγορίθμων για την αξιολόγηση της διαδικασίας κίνησης στην συσκευή.

− Αυτοματοποιημένος υπολογισμός θορύβου του περιβάλλοντος πριν από κάθε
χρήση.

− Ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό.

− Αναλυτικές οδηγίες για κάθε βήμα τις διαδικασίας εισπνοής με κατάλληλες
συμβουλές και αλληλεπιδράσεις.

− Προσωποποιημένη ανατροφοδότηση.

− Προσαρμοσμένο UI για τον ασθενή (Hμερολόγιο, Προσαρμόσιμο προφίλ κ.α.).

− Λεπτομερής καθοδήγηση (Tutorial) ή λειτουργία προχωρημένου χρήστη.

− Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών συσκευών εισπνοής.



Κινητή εφαρμογή

Βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός με επίκεντρο τον ασθενή

Dashboard, Προσαρμόσιμο προφίλ



Κινητή εφαρμογή

Βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός με επίκεντρο τον ασθενή

Εκπαιδευτικό υλικό, Ημερολόγιο μετρήσεων
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Κινητή εφαρμογή

Βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά

Προηγμένη ανάλυση εικόνας 
και video για τον καθορισμό 
της σωστής χρήσης



Κινητή εφαρμογή

Βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά

o Παρέχονται οδηγίες χρήσης για το
βήμα όπου απαιτείται με βάση την
κάμερα

o Χρησιμοποιείται ήχος, εικόνα και
κείμενο για την καθοδήγηση

Λεπτομερείς οδηγίες για 
κάθε βήμα 



• AI-enabled audio recognition to evaluate proper inhalation procedure

Εκπαίδευση σε βήματα



Κινητή εφαρμογή

H βαθμολογία
εμφανίζεται αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση 
της χρήσης

Συντάσσεται 
λεπτομερής 
αναφορά  με 
αποτελέσματα

Oι βαθμολογίες αποθηκεύονται στο 
σύστημα και επεξεργάζονται κατάλληλα 
προκειμένου να παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες σε ασθενείς και
επαγγελματίες υγείας

Feedback  & Αποτελέσματα



Κινητή 
εφαρμογή 

Υποσύστημα 
εξατομικευμένης 
καθοδήγησης και 
υποστήριξης με 
εικονική 
πραγματικότητα

• Αναπτύχθηκε μια εφαρμογή Εικονικής 
Πραγματικότητας

• Καθοδηγεί βήμα-βήμα το χρήστη στη σωστή 
χρήση της συσκευής εισπνεόμενης φαρμακευτικής 
αγωγής

• Είναι συμβατή με κινητές συσκευές και tablet με 
λειτουργικό σύστημα Android



Κινητή 
εφαρμογή 

Υποσύστημα 
εξατομικευμένης 
καθοδήγησης 
και υποστήριξης 
με εικονική 
πραγματικότητα

• Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
δει την κίνηση από διάφορες 
οπτικές γωνίες

• Όταν παρακολουθήσει ένα βήμα 
μπορεί:

− Να προχωρήσει στο επόμενο

− Να επαναλάβει την προβολή του 
ίδιου βήματος



Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Η επιτυχής έκβαση του έργου θα επιφέρει ατομικά, οικονομικά αλλά και
κοινωνικά οφέλη:

• βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών

• μειώνοντας σημαντικά τις παροξύνσεις

• ενημερώνοντας επαγγελματίες υγείας και φαρμακευτικές
εταιρίες για συσχετίσεις μεταξύ συμπτωμάτων/ περιβαλλοντικών
συνθηκών και φαρμάκων

• προσφέροντας εργαλεία που θα οδηγήσουν στην βελτίωση των
υπηρεσιών και προϊόντων

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις παρακάτω υλοποιήσεις:

• Ευφυή Συσκευή Ορθής Χρήσης Εισπνοής Φαρμάκου μέσω Δικτύου
Ασύρματων Αισθητήρων

• Ευφυή Πλατφόρμα Αυτοδιαχείρισης και Εξατομικευμένης
Καθοδήγησης

• Σύστημα Κλινικής Παρακολούθησης και Ιατρικής Υποστήριξης



Συνεργαζόμενοι φορείς



Ευχαριστώ

για την

προσοχή σας


