
Παρουσίαση τεχνολογίας αιχμής για την πρόληψη καρδιαγγειακών / 
εγκεφαλικών επεισοδίων - project e-cardio

Η ανάγκη/ δικαίωμα/ υποχρέωση στη «σωστή κι έγκαιρη διάγνωση».
Η ψηφιακή τεχνολογία στην Υγεία  κι αν φτάνει στα σύννεφα (cloud) ….

……..σημασία έχει  να αγγίζει τον πολίτη…

Δήμητρα Θεοδώρου
Βιοϊατρικός μηχανικός
dtheodorou@enamed.gr
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Θέμα του συνεδρίου: «Η μεγάλη πρόκληση: πώς θα επιτευχθεί η επιτάχυνση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία στη μετά-COVID εποχή;»                                       

Η παρουσίασή μου ακολούθως θα αναδείξει τεχνολογία με επίκεντρο την καρδιά, που μπορεί:

- να εφαρμοστεί  ΣΗΜΕΡΑ, γιατί την φέραμε ήδη στην Ελλάδα..

Έτσι ώστε( η Ελλάδα): 

- να μπορέσει να δημιουργήσει Υπεραξία και

- να  αγγίξει τον στόχο της επιτάχυνσης, ΑΝΕΞΟΔΑ  (!),άμεσα, «συνδυάζοντας» τη θέληση 

- για ΠΡΟΛΗΨΗ πληθυσμού       

- τον θεσμό του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, παρέχοντάς του σύγχρονα «εργαλεία», που θα ωθήσουν τον πολίτη στη σωστή 

διάγνωση κι όλα αυτά με απώτερο σκοπό  

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ… για αυτό εξάλλου δεν γίνεται ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός;

❖ Η Ελλάδα Θα μπορέσει να δημιουργήσει Υπεραξία στο χώρο της Ψηφιακής Υγείας;

❖ Ποια είναι η παρουσία της Ελλάδας σε εμβληματικές Ευρωπαϊκές δράσεις Ψηφιακής  Καινοτομίας και χάραξης πολιτικών;

❖ Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Είμαστε έτοιμοι για νέες προκλήσεις και προοπτικές;



1) Διότι η καρδιά αποτελεί το πιο σημαντικό όργανο-είναι αυτό που μας κρατά στη ζωή

2) Διότι πολλοί δεν πηγαίνουν στον καρδιολόγο ή πηγαίνουν όταν είναι ήδη αργά (και το κράτος καλείται τότε να ξοδεύει για τη 
θεραπεία τους)-σε αυτό μπορεί να βοηθήσει κι ο οικογενειακός/προσωπικός ιατρός (η ανάλυση πάντα από τον καρδιολόγο)

3) Διότι οι ειδικοί όσοι ασχολούνται με τα καρδιακά προβλήματα και τα ισχαιμικά εγκεφαλικά αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σημαντικό 
κενό στη πρόληψη στο τομέα αυτό, που οδηγεί  ετησίως σε πολλούς θανάτους, αναπηρίες  κι όλα αυτά πέρα από την 
ποιότητα ζωής  κοστίζει στην ποιότητα ζωής των συγγενών αλλά κοστίζει και στο κράτος που θα κληθεί να θεραπεύσει…

4) Διότι υπάρχουν αρκετές δράσεις για άλλα θέματα εξίσου σημαντικά (για ψυχική υγεία Τηλεψυχιατρική – Τηλεσυμβουλευτική, 
τηλεδιάγνωση, υπάρχουν ήδη δράσεις με κινητές μονάδες για μαστογραφίες ,test pap για σπιρομετρήσεις ,για κατ’ οικον. φροντίδα 
υπέργηρου πληθυσμού ακόμη και ειδοποίηση σε περίπτωση πτώσης αυτών να ειδοποιείται συντονιστικό κέντρο ,στα πλαίσια της  
κοινωνικής μέριμνας και με επιχορήγηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα

5) Γιατί oχι σε όλα αυτά να μην προστεθεί και η πρόληψη για τηλε-καρδιολογία …είτε ως μήνυμα σε υψηλού κινδύνου ασθενείς,AMEA
κτλ για να προσέλθουν για έλεγχο που μάλιστα μπορεί ΑΝΕΞΟΔΑ για το κράτος (αρκεί να αγκαλιάσει τη προσπάθεια) να καλυφθεί 
με δράσεις από ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΠΑ, σε επίπεδο ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ κτλ

Τηλε-καρδιολογία  (e-cardio): Γιατί εστιάζουμε στην καρδιά;

Ποια όμως τηλε-καρδιολογία; 
δεν θα ήταν εξέλιξη εάν παρουσίαζα συστήματα  τηλεϊατρικής 20ετίας….εκσυγχρονισμός 

σημαίνει χρήση τεχνολογίας αιχμής….κι αυτή φέραμε στην Ελλάδα



Γιατί e-cardio πρόληψη;
Η ανάγκη για την πρόληψη καρδιαγγειακών/εγκεφαλικών

πολλά άρθρα, δημοσιεύσεις από τους ειδικούς για την έγκαιρη ανίχνευση κι αντιμετώπιση των 
αρρυθμιών-της κολπικής μαρμαρυγής από την οποία πολύ κόσμος πάσχει χωρίς να το γνωρίζει..

https://1voice.gr/elliniki-kardiologiki-etaireia-nea-dedomena-stin-kardiologia-kai-tin-prolipsi/Πηγές:
https://www.stroke.gr/

Πηγή :https://www.stroke.gr/el (Ελληνικός 
Οργανισμός Εγκεφαλικών)      



Η καρδιά είναι μια ακούραστη αντλία…

Όταν δεν δουλεύει σωστά, γιατί κάποια αιτία δημιουργεί αρρυθμίες που την κάνουν να πάλλεται ακανόνιστα, τότε

δεν αντλεί το αίμα σωστά το οποίο λιμνάζει κάπου σε κάποιο αγγείο…κι όταν λιμνάζει το αίμα…δημιουργείται

θρόμβος ο οποίος κάπου θα ταξιδέψει κάποια στιγμή και θα αυξηθεί ο κίνδυνος για να δημιουργεί εγκεφαλικό

επεισόδιο, ανακοπή κτλ.

Η πιο συχνή αρρυθμία είναι η κολπική μαρμαρυγή και πολλές φορές ο ασθενής δεν τη νιώθει για να πάει σε

καρδιολόγο κι έτσι παραμελεί να κάνει προληπτικό έλεγχο για να ελέγξει την καρδιά του με αποτέλεσμα να

αυξάνει στατιστικώς τον κίνδυνο πρόκλησης εγκεφαλικών, κι άλλων καρδιαγγειακών προβλημάτων

Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή εμφανίζουν 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακό εγκεφαλικό

επεισόδιο( ΑΕΕ). Επίσης, η κολπική μαρμαρυγή προκαλεί κόπωση του καρδιακού μυός και καρδιακή ανεπάρκεια,

κατάσταση κατά την οποία η καρδιά δεν μπορεί να προωθήσει επαρκή ποσότητα αίματος στα υπόλοιπα όργανα.

Τι είναι η αρρυθμία;

❑ Οι άνω των 40 ετών και γυναίκες σε εμμηνόπαυση, ένας στους τέσσερις θα εμφανίσει κολπική μαρμαρυγή 

κάποια στιγμή στη ζωή του

❑ Υπάρχουν διάφορα είδη κολπικής μαρμαρυγής και πολλές φορές δεν τις νιώθουν «ασυμπτωματικοί». Αυτοί 

κινδυνεύουν περισσότερο για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί η κολπική μαρμαρυγή τόσο πιο καλό για τον ασθενή που σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγηθεί σε λήψη 

αντιπηκτικών φαρμάκων ή κατάλυση (ablation) επιβαρύνοντας την ποιότητα ζωής του αλλά και το ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ.



Όταν είναι συχνή η αρρυθμία (σε προχωρημένη κατάσταση), τότε πολύ 
πιθανόν με ένα απλό καρδιογράφημα ηρεμίας να ανιχνευτεί…

Πολλές φορές όμως για την διάγνωση των αρρυθμιών, δεν αρκεί το απλό 
καρδιογράφημα ηρεμίας κι αν ο καρδιολόγος (εφόσον ο ασθενής πάει 
στον καρδιολόγο εγκαίρως) υποψιαστεί κάτι θα ζητήσει την τοποθέτηση 
holter ΗΚΓ μιας φορητής συσκευής με καλώδια που ο ασθενής θα το έχει 
μαζί του για 1-2 ημέρες.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ όμως, όταν πρωτοεμφανίζονται και είναι 
ακόμη σπάνιες δεν εμφανίζονται την 1η, 2η μέρα με αποτέλεσμα ο 
ασθενής να μην έχει σωστή διάγνωση
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Ημέρες παρακολούθησης
Πηγή: : “Diagnostic Utility of a Novel Leadless Arrythmia Monitoring Device”, 2013

71.3% ακόμη και συμπτωματικών αρρυθμιών
Μπορούν να χαθούν στο 24-ωρο holter.

Πως ανιχνεύεται η αρρυθμία……



NEΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
HOLTER ΗΚΓ

ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ                                                     

ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Έως 14 ΗΜΕΡΩΝ-ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΝΑ 
ΦΕΡΕΙ ΚΙΝΗΤΟ 

1-2 ΗΜΕΡΩΝ



Η ανάγκη για holter ΗΚΓ παρατεταμένης 
καταγραφής (έως 14 ημέρες)-ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ





Σε πλήρη ανάπτυξη το AT patch:

✓ υποαλλεργικό υλικό

✓ αδιάβροχο

✓ με ενσωματωμένη μνήμη και μπαταρία 14 ημερών !χωρίς εξάρτηση άλλης συσκευής 

(κινητό κτλ, για μετάδοση δεδομένων)

HOLTER συνεχούς καταγραφής HΚΓ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ! 

• 14 HMEΡΩΝ (AYTOKOΛΛΗΤΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ) 

• Με ενσωματωμένη μνήμη και μπαταρία βοηθά στη διάγνωση αρρυθμιών, κολπικής μαρμαρυγής κτλ χωρίς ο ασθενής να 
πρέπει να έχει μαζί του κινητό ή smartwatch για την μετάδοση των δεδομένων ,καθιστώντας το άνετο για όλες τις ηλικίες 
(>7 ετών)  και διανοητικές καταστάσεις

Ο ΙΑΤΡΌΣ ΒΛΕΠΕΙ AMEΣΑ ΜΕΣΩ BLUETOOTH ΣΤΟ 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ 

ΣΙΓΟΥΡΕΤΕΙ ΌΤΙ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ



Κλασικό holter

• AT-Patch detects raw ECG data itself clean and 
accurate with high sensitivity, and it has high P-wave visibility

• P-Wave is an essential waveform for diagnosing 
atrial fibrillation-related diseases like Stroke and Cardiac 

Arrest.



Το Patch είναι αποδεκτό για την ακρίβεια του, από την EUROPEAN SOCIΕTY OF CARDIOLOGY



ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Προσφέροντας σύγχρονη τεχνολογία ως το at patch ,η επιτακτική ανάγκη ΠΡΟΛΗΨΗΣ  

καρδιολογικών/εγκεφαλικών είναι άμεσα εφαρμόσιμη για να προσφέρει (σωστή) έγκαιρη 

διάγνωση καθώς :

1. Ακόμη κι ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ  ΙΑΤΡΟΣ ή νευρολόγος για 

παρακολούθηση ή ο ιατρός στην απομακρυσμένη περιοχή (νησιά, μακριά από τον 

αστικό ιστό) ή με δράσεις κατ’οίκον επίσκεψης , ΑΜΕΑ ή απλά για αποσυμφόρηση 

των νοσοκομείων, ο καθείς   μπορεί να το τοποθετήσει  στον ωφελούμενο (τον 

προς εξέταση πολίτη) 

-Μετά από 14 ημέρες που θα το παραλάβει , το συνδέει με καλώδιο/Bluetooth στον 

υπολογιστή του για ανάλυση  από τον ίδιο εάν εχει τις γνώσεις (καρδιολόγος) ή το 

στέλνει ΨΗΦΙΑΚΑ  στον συνεργαζόμενο καρδιολόγο ή στο εξειδικευμένο 

αρρυθμιολογικό κέντρο  για ανάλυση/γνωμάτευση .

2. Δεν ταλαιπωρείται ο πολίτης  με διαδικασίες για νέο ραντεβού με τον ειδικό ή 

μετάβαση σε άλλο τόπο χάνοντας ώρες από την εργασία του,εξοδα μετακίνησης 

κτλ(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

3. Επιβεβαιώνεται ότι ο πολίτης θα κάνει τον προληπτικό έλεγχο  αφου του το 

τοποθετεί εκείνη την στιγμή που του το προτείνει καθώς είναι μιας χρήσης 

επομένως πάντα διαθέσιμο 

(στατιστικώς ο πολίτης σήμερα γνωρίζει την ανάγκη για πρόληψη, ανασταλτικοί 

παράγοντες ώς η διαδικασία για κλείσιμο ραντεβού , η  έλλειψη χρόνου ή η 

δυσκολία της εξέτασης αποτρέπουν την υλοποίηση της πρόληψης)

4. Τηλεσυμβουλευτική καθώς τα raw data μπορούν ΨΗΦΙΑΚΑ να αποσταλούν στον 

ειδικό για δεύτερη γνώμη.

5. Απασχολείται λιγότερο  και για λιγότερο χρόνο το προσωπικό καθώς είναι πιο 

παραγωγική η όλη διαδικασία τοποθέτησης/ανάλυσης κτλ

6. Μπορεί ΑΝΕΞΟΔΑ (χωρίς επιβάρυνση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) να  

εγκρίνει δράσεις προληπτικού ελέγχου  ( με ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ) για 

screening ιδιαίτερα του ασυμπτωματικού πληθυσμού (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ) ι

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 

1. ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ 

ΟΡΑΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ

2. ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΛΗΨΗ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

HOLTER) KAI ΠIO ANEKTH Η ΜΕΘΟΔΟΣ KAΘΩΣ :

-Είναι  «ΑΟΡΑΤΟ» .. μόλις 84 x 48.8 x 8.5 mm & 13 γρ και μπορεί άνετα να 

κάνει τις δραστηριότητές του χωρίς να φαίνεται σε τρίτους

-είναι  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  (εν αντίθεσή με το εμφυτευόμενο που υπήρχε ως 

τώρα και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακραίες περιπτώσεις )

-ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ! 

(ο ασθενής μπορεί να κάνει ντουζ-είναι πιο ανεκτό)

-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΙΝΗΤΟ/modem για να καταγράψει /μεταδώσει τα 

δεδομένα (καθώς έχει ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 14           

ΗΜΕΡΕΣ!).-αποδεκτό κι από τους μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία ως 

υπέργηροι,μικρά παιδιά κτλ

Ετσι δεν διακυβεύεται να χαθούν δεδομένα διότι λχ το κινητό δεν έχει 

μπαταρία ή έσπασε ή o ασθενής δεν έχει «δεδομένα» .διαδικασίες που 

αγχώνουν τους ασθενείς.

Επειδή δεν έχει οθόνη/κινητό προστατεύει τον  ασθενή από περιττό 

άγχος ή από τον κίνδυνο να κάνει τον ιατρό στον εαυτό του..

--ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ υψίστη υγιεινή…

-Δεν φεύγει από τον τόπο του , εξοικονόμηση πόρων από ταξίδια, άδειες 

κτλ

-δωρεάν εάν οι αρμόδιοι φορείς το «αγκαλιάσουν» εγκρίνοντας ακόμη 

και δράσεις πρόληψης με ΕΣΠΑ  ως έχει εγκρίνει  για πολλές 

παρόμοιες δράσεις πρόληψης ως τώρα

Η υπεραξία από την χρήση του  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ HOLTER HKΓ 14 ΗΜΕΡΩΝ-ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ:



Appendix. Innovative Products Pipeline

➢ Total Body sign
- ECG
- Breath
- Pulse
- Body Temp
- Fall Down

➢ Non-Invasive CGMS
(Continuous Glucose Monitoring)

- No pain
- No stress

➢ Continuous Blood Pressure Gauge
- 24/7 Monitoring
- Realtime Alarm

➢ Polysomnography
- World’s First ECG+ Respiration Monitoring

➢ Tiny Thermometer
- Continuous Check
- Alarm

Σε ανάπτυξη νέα προϊόντα:



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ….
- ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ                

ΚΑΙ
- ΝΑ ΑΓΚΑΛΛΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Είμαστε έτοιμοι για νέες προκλήσεις και προοπτικές;



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τηλ 2108022150, Κιν 6972442852

Δείτε βίντεο και μελέτες στην ιστοσελίδα μας 

www.enamed.gr

•Facebook

•LinkedIn

http://www.enamed.gr/
https://www.facebook.com/1named/
https://www.facebook.com/1named/
https://www.linkedin.com/company/79067519/

