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Δείκτης εξάρτησης σήμερα



Η εξέλιξη του





H χαρτογράφηση του ”smart” στην γήρανση του πληθυσμού

• Συναγερµοί (και πτώσης)
• Έξυπνες συσκευές 

δραστηριότητας
• Επιτήρηση διαµερίσµατος / 

χώρου
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• Τηλεφροντίδα
(επέκταση της λειτουργικότητας 
µέσα από το θεσµικό πλαίσιο )

• Κατ’ οικον υπηρεσίες

• Ιατρικές συσκευές 
• Κατ’ οικον υπηρεσίες

• Τηλεπαρακολούθηση
• ∆ιαχείριση χρόνιων νοσηµάτων 
• Ολοκληρωµένη Φροντίδα

Γήρανση Υγεία



• 24/7 τηλεφωνική φροντίδα και ψυχολογική βοήθεια 

• Κουµπί πανικού για παρέµβαση έκτακτης ανάγκης

• Ανίχνευση πτώσης 

• Ασφαλής επιστροφή στο σπίτι

Είναι µια υπηρεσία τηλεφροντίδας που στοχεύει στην υποστήριξη της αυτόνοµης 
διαβίωσης στο σπίτι τους, ατόµων που κινδυνεύουν λόγω ηλικίας, προβληµάτων 
υγείας ή κοινωνικής αποµόνωσης, προσφέροντας εξατοµικευµένη προσοχή που 
µπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας, να µειώσει το αίσθηµα της 
µοναξιάς στην καθηµερινή ζωή, να ενισχύσει την ανεξαρτησία, να ανιχνεύσει και να 
αποτρέψει επικίνδυνες καταστάσεις.



ΣΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ



Συσκευές παρακολούθησης και τηλεφροντίδας

• Ο ωφελούµενος έχει τη δυνατότητα κλήσης σε 

βοήθεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού όταν 

χρειαστεί άµεση βοήθεια.

• H έξυπνη συσκευή χειρός ανιχνεύει αυτόµατα 

τυχόν πτώση του ηλικιωµένου και καλείται το 

κέντρο 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης.

• Γεωεντοπισµός ωφελούµενων µε προβλήµατα 

άνοιάς σε περίπτωση απώλειας 

προσανατολισµού.



24/7 Κέντρο Κλήσεων Υψηλής ∆ιαθεσιµότητας

• Τηλεφωνικό κέντρο στελεχωµένο 

µε επαγγελµατίες υγείας 24/7 

• Πλατφόρµα λογισµικού ελέγχου 

συσκευών και καταγραφής 

συµβάντων

• ∆υνατότητα διαχείρισης ιατρικών 

δεδοµένων µε διαλειτουργικότητα

• Τηλεπικοινωνιακές υποδοµές







Ένας χρόνος λειτουργίας στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας



Εφαρµοσµένη λύση

• Επτά (7) χρόνια αδιάλειπτης  λειτουργίας µε διαχείριση 
• 3.500 ωφελούµενοι
• Εκατοντάδες περιπτώσεις αποστολής υπερ επείγουσας βοήθειας
• Αυξηµένη αίσθηση ασφάλειας και αλληλεγγύης
• Σηµαντικό βήµα στην ολοκληρωµένη φροντίδα υγείας
• Σηµαντική εξέλιξη και αναβάθµιση της υπηρεσίας

∆ήµος Σερρών

Μάιος 2014

Νοέµβριος 
2014

∆ήµος 
Μεταµόρφωσης 

Αττικής

∆ήµος Πυλαίας –

Χορτιάτη

Ιανουάριος 
2015

Φεβρουάριος 
2015

∆ήµος Σκύδρας

Περιφέρεια 
Κεντρικής 

Μακεδονίας

2020

2022
Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας



∆ιαχείριση χρόνιων 
ασθενειών

Τηλεπαρακολούθηση

Ολοκληρωµένη φροντίδα

Tηλεφροντίδα



Υπηρεσία ιστορικού τηλεφροντίδας και ειδοποιήσεων

• Πρόσβαση των συγγενικών προσώπων και επαγγελματιών υγείας στα δεδομένα του 
συνοπτικού ιατρικού ιστορικού μετά από τη συγκατάθεση του εξυπηρετούμενου.

• Πρόσβαση μέσω κατάλληλης εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου eHealthPass που 
περιλαμβάνει το ιστορικό των κλήσεων και των υπηρεσιών.

• Λήψη ειδοποιήσεων από τους συγγενείς των ηλικιωμένων μετά από συγκεκριμένα 

περιστατικά, για τα οποία επιθυμούν να λαμβάνουν γνώση. 



ΓΙΑΤΡΟΙ

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

eHealthPass
η πλατφόρµα του ασθενή

Το eHealthPass είναι µια σύγχρονη 
πλατφόρµα ψηφιοποίησης και 
επαναχρησιµοποίησης δεδοµένων 
πολλαπλών λειτουργιών.
Μια ηλεκτρονική διαχείριση 
δεδοµένων υγείας που προσφέρει µια 
πλατφόρµα στους γιατρούς και 
ασθενείς και ενισχύει τη συνεργασία 
τους µε εργαλεία όπως τηλεδιάσκεψη, 
πλάνο θεραπείας κ.λπ.



eHealthPass Certifications & standards

CE certified for a class II medical device (MDD 93/42)

Αυτό το διεθνώς συµφωνηµένο πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης 
ποιότητας ειδικά για τη βιοµηχανία ιατρικών συσκευών.

Certifications:

Standards:



01

02

03

04

∆ιαχείριση και συναίνεση προσβασιµότητας, Συλλογή 

δεδοµένων και χρήση αυτών υπο τον έλεγχο του ασθενούς

Ιδιωτικότητα

Εξατοµικευµένα ερωτηµατολόγια και chatbots. 

Ενδυνάµωση του ασθενούς για τον έλεγχο των δεδοµένων του

Αυτοδιαχείριση

∆ιευρύνει την αξια των δεδοµένων προς όφελος των 

τελικών χρηστών

∆ιαλειτουργικότητα

Σύγχρονα εργαλεία συνεργασίας γιατρών-ασθενών

(Ειδοποιήσεις, Υπενθυµίσεις, Ραντεβού, Πλάνο θεραπείας, 

Τηλεδιασκέψεις)

Συνεργατικότητα



Ευρωπαϊκά έργα διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικής υγείας



Έξυπνη ψηφιακή βοηθός για την 
αυτόνοµη διαβίωση των ηλικιωµένων

• Κατασκευή προσιτής έξυπνης συσκευής φωνητικών εντολών 
χρησιµοποιώντας ανοικτό υλικό

• Χρήση τεχνητής νοηµοσύνης (NLP/NLU, Conversational AI,) για την 
υποβοήθηση καθηµερινών αναγκών 

• Τήρηση θεραπευτικού πλάνου

• Υπενθύµιση φαρµακευτική αγωγής

• Κλήση άµεσης βοήθειας µε φωνή

• ∆ηµιουργία ραντεβού µε συµβεβληµένο γιατρό χρησιµοποιώντας 
δηµόσια web services

• Πρόσβαση στις υπηρεσίες του ehealthpass µε φωνητική διεπαφή για 
του ηλικιωµένους µε σκοπό την συνεργασία µε γιατρό, φροντιστή 
και οικογένεια



ΕΙΜΑΣΤΕ

Λύσεις & υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας01

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού

02 Λύσεις αυτόνοµης διαβίωσης

03



”Ευχαριστούμε”

Επικοινωνία

email: info@gnomon.com.gr

Τ: +30 21 070 01635


