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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ICT
Policy Support Programme (ICT PSP)
Αριθμός Σύμβασης 325158

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την 
Ιστοσελίδα του SmartCare: www.pilotsmartcare.eu ή επικοινωνήστε μαζί
μας στο PilotSmartCare@empirica.com

Παροχή Υπηρεσιών Σήμερα

Σιλό 
Φροντίδας

Υγείας

• Ασθενής χωρίς προσωπική
επιρροή για τις αποφάσεις
που αφορούν την υγεία του

• Ασύμμετρη πληροφόρηση
και ανάληψη κινδύνου από
τον ασθενή  

• Μη βέλτιστη κατανομή 
δράσεων μεταξύ ασθενή και
γιατρού

SmartCare

Μοντελοποίηση Υπηρεσιών

Σιλό 
Κοινωνικής
Φροντίδας

Μονοπάτια Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας SmartCare

Ασθενής

Φροντίδα για το 
Πολίτη και Αυτοδιαχείριση

της Κατάστασης του 

• Καθολικές Υπηρε-
σίες

• Συνεργατικές Υπη-
ρεσίες

• Ασφαλείς Υπηρε-
σίες

• Υπηρεσίες Άμεσης
Απόκρισης στα
Αιτήματα των
Ασθενών 

• Αποτελεσματικές
Υπηρεσίες

• Υπηρεσίες που
Ενδυναμώνουν τον
Ασθενή

Ολοκληρωμένες 
Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΟΥΥ)

Δομικά Στοιχεία

Πρόσβαση σε
"Ολοκληρωμένα"
δεδομένα φροντί-

δας

Συντονισμός
και συνεργασία

στη παροχή
των υπηρεσιών

Πρόσβαση από
και σε κατ΄

οίκον υπηρε-
σίες

Ενιαία και εξατομικευ-
μένη αντίδραση σε

περιστατικά  

Επικοινωνία σε
πραγματικό χρόνο

Πληροφορίες και Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες του SmartCare βασίζονται σε
ήδη υφιστάμενες και τεχνολογικά εξελιγμέ-
νες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών και περιλαμβάνουν δοκιμασμένες
λύσεις τηλεφροντίδας και τηλεπαρακολού-
θησης ασθενών κατ΄οίκον. Η ενοποίηση του
συστήματος βασίζεται, όπου είναι δυνατό, σε
ανοιχτά πρότυπα και στη διαλειτουργικότητα

πολλών εφαρμογών. Ένα πιο ολοκληρωμένο
σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
θα υποστηρίξει καλύτερα και θα βελτιώσει
τις ζωές των πολιτών, περιλαμβανομένων και
αυτών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα,
καθώς και των φροντιστών τους.

Το SmartCare επικεντρώνεται στο σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και την υλοποίηση δυο μονο-
πατιών φροντίδας για τους ηλικιωμένους
που εμφανίζουν σύνθετα προβλήματα. Οι
υπηρεσίες του SmartCare θα χρησιμοποι-
ήσουν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών ώστε να διευκολυνθούν: 

• Η ανθρωποκεντρική, συντονισμένη
φροντίδα για τους ασθενείς και τους
φροντιστές τους

• Τα υψηλότερα επίπεδα αυτο-φροντίδας
και αυτοδιαχείρισης της κατάστασης των
ασθενών

• Η εννοποιημένη προσέγγιση από το
σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

• Η αποτελεσματική και αποδοτική επικοι-
νωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων

• Η βέλτιστη χρήση των πόρων, μικρότερη
επικάλυψη στην παροχή των υπηρεσιών
και πιο εξορθολογισμένη φροντίδα

Βελτιώνοντας το Συντονισμό στη
Παροχή Φροντίδας...
Το πλέγμα των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και στέγασης καθώς και
οι κάθε είδους σχετικές παροχές και διαδικασίες, μπορεί να δημιουργούν σύγχυση
ειδικά στους ηλικιωμένους που ζούν με ένα ή περισσότερα χρόνια νοσήματα. Οι πολί-
τες θα πρέπει να λαμβάνουν υπηρεσίες  φροντίδας μέσω ενός συστήματος που είναι
λιγότερο γραφειοκρατικό, καθοδηγεί τον ασθενή σε όλα τα στάδια του, πιο αποτελε-
σματικό και που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των εμπλε-
κομένων: Ένα σύστημα που είναι ολοκληρωμένο, ενιαίο και με καλό συντονισμό.

Πρωτόκολλα –
Μονοπάτια Φροντίδας

Υποδομές ΤΠΕ/
Τηλεϊατρικής

Θεραπευτικό Πλάνο/
Πρωτόκολλο

Υποδομές ΤΠΕ/
Τηλεφροντίδας

Υποδομές ΤΠΕ του SmartCare

Υπηρεσίες SmartCare



...Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ προς
όφελος των ηλικιωμένων και των χρονίως
πασχόντων.
Πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι κάνουν εισαγωγή
στο νοσοκομείο και καθυστερούν αδικαιολό-
γητα να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ένα
μονοπάτι του SmartCare εστιάζει στην ολο-
κλήρωση όλων των διαδικασιών, υπηρεσιών,
πληροφοριών και μέσων επικοινωνίας που

απαιτούνται ώστε ο ασθενής να έχει μια
ασφαλή, ομαλή και έγκαιρη μετάβαση από
το νοσοκομείο πίσω στο σπίτι του όπου και
θα λαμβάνει κατάλληλες υπηρεσίες αποκα-
τάστασης αλλά και υπηρεσίες που βοηθούν
στην ανεξάρτητη διαβίωση του. Το δεύτερο

μονοπάτι φροντίδας έχει σχεδιαστεί ώστε να
παρέχει ολοκληρωμένες και συντονισμένες
υπηρεσίες για τους ανθρώπους που ζούν
στο σπίτι και έχουν πολλαπλές ανάγκες
φροντίδας. Οι ανάγκες αυτές απαιτούν μια

ελαστική προσέγγιση από την μεριά των
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγ-
γύης ώστε να ανταποκρίνονται στις διακυ-
μάνσεις της υγείας και ευημερίας των ασθε-
νών με την πάροδο του χρόνου.

Από όλη την Ευρώπη, 10 περιοχές έχουν επι-
λεγεί για να υλοποιήσουν το έργο Smartcare.
Η κάθε περιοχή εμπλέκει διαφορετικά ενδια-
φερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένου τους
χρήστες των υπηρεσιών του SmartCare και
των φροντιστών τους. Στόχος είναι να ανα-
πτυχθούν προσεγγίσεις υλοποίησης και αξιο-
λόγησης των δυο γενικών μονοπατιών φρον-
τίδας στo πλαίσιο των συστήματων υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανο-
μένου και του τρίτου τομέα, όπου αυτό είναι
εφικτό:

• Syddanmark (DK) 
• Tallinn (EE)
• Attikí (EL)
• Aragón (ES)
• Etelä-Kariala (FI)
• Friuli Venezia Giulia (IT)
• Noord-Brabant (NL)
• Kraljevo (RS)
• Uppsala län (SE)
• Scotland (UK)

Η αξιολόγηση θα εξετάσει από την πλευρά του
χρήστη των υπηρεσιών SmartCare, τα οφέλη
και τα αδύναμα σημεία για όλους τους εμπλε-

κόμενους στο θεραπευτικό συνεχές των μονο-
πατιών φροντίδας. 

Επιπλέον, η αξιολόγηση θα υποστηριχθεί από
ανάλυση κόστους – οφέλους και από μοντε-
λοποίηση ενώ οι εκβάσεις και τα αποτελέ-
σματα θα παρέχουν στις περιοχές – πιλότους
την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε η παροχή
υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας σε
άλλους πληθυσμούς στόχους να γίνει η
κυρίαρχη τάση, τόσο στους πιλότους όσο και
αλλού. 

Επιπλέον, η κοινοπραξία του SmartCare συνερ-
γάζεται με άλλες 13 περιοχές της Ευρώπης οι
οποίες έχουν δεσμευτεί να υιοθετήσουν την
προσέγγιση που ακολουθείται στο SmartCare,
να λάβουν χρήσιμα μαθήματα και να δοκιμά-
σουν τη δυνατότητα εφαρμογής της στα δικά
τους συστήματα υγείας και κοινωνικής αλλη-
λεγγύης.   

Αναμένεται ότι το έργο θα έχει σαν αποτέλε-
σμα πληθώρα αποδείξεων και πρακτικών
εμπειριών οι οποίες θα συνθέσουν οδηγίες
που θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν
το μοντέλο του SmartCare σε άλλες περιοχές
της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσμου.

...σε 23 περιοχές της Ευρώπης...
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Πιλότοι

Περιοχές που 
συνεργάζονται


