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ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ 

Αποκατάσταση ασθενών στη κοινότητα με τηλεϊατρική 
υποστήριξη/ ΤΗΛΕ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

3.1. Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής 
3.2. Βελτίωση μεταφορών και επικοινωνιών (πύλες εισόδου) 
3.3. Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 

1.177.375€ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

733.200,00 € 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

235.800,00 € 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΨΗΛΩΝ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

208.375,00 € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κάθε χρόνο νοσηλεύονται στις ΜΕΘ των Γενικών Νοσοκομείων που βρίσκονται στις περιοχές 
συνεργασίας πάνω από 3500 βαριά πάσχοντες ασθενείς από τους οποίους (με μέση 
θνητότητα 20%) επιβιώνουν οι ~2800. Σημαντικό ποσοστό (25-35%, 700-1000 ετησίως) 
εξέρχεται της ΜΕΘ χωρίς να είναι σε θέση να επανενταχθεί στην εργασία, την οικογένεια και 
την τοπική κοινωνία, αφού χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα κάρδιο-αναπνευστικής 
αποκατάστασης με διεπιστημονική υποστήριξη. Η πρόσβαση σε τέτοια προγράμματα είτε 
είναι αδύνατη είτε προϋποθέτει σοβαρό οικονομικό κόστος και μεταφορά του ασθενούς 
εκτός της κοινότητας του. Γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου πιλοτικής 
εφαρμογής υπηρεσιών κάρδιο-αναπνευστικής αποκατάστασης στην κοινότητα με τη χρήση 
τηλεϊατρικής, σε ασθενείς μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
Κύριες ενέργειες είναι : α) οι προπαρασκευαστικές (σύσταση Συμβουλίου Έργου / ετοιμασία 
εγχειριδίου διαχείρισης και συντονισμού), β) η αποτύπωση των κλινικών και τεχνολογικών 
αναγκών καθώς και της μεθοδολογίας της εξατομικευμένης αποκατάστασης, γ) η αγορά, 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του υλικού και λογισμικού, δ) η εκπαίδευση 
επαγγελματιών υγείας και ασθενών στη χρήση τους, ε) η λειτουργία της πιλοτικής 
υπηρεσίας και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στ) η εξασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης, 
της προβολής και της αειφορίας του έργου αλλά και της ποιότητας των επιστημονικής 
γνώσης που θα παραχθεί. Αναμένεται ότι, από το έργο θα παραχθεί ένα ασφαλές, 
λειτουργικό και cost-effective μοντέλο υπηρεσίας κατ’ οίκο φροντίδας, πρότυπο καινοτόμου 
εφαρμογής της τεχνολογίας στην αποκατάσταση ασθενών στην κοινότητα. Επίσης, 
αναμένονται με ενδιαφέρον τα επιστημονικά ευρήματα για τις παραμέτρους της αξιολόγησης 



της αερόβιας ικανότητας για άσκηση σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα των 
εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης. 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Γενικότερος στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμου πιλοτικής εφαρμογής υπηρεσιών 
καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης στην κοινότητα με εκ του μακρόθεν επίβλεψη 
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεϊατρικής, σε ασθενείς που εξέρχονται από το Νοσοκομείο 
μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην Κύπρο και στην Κρήτη σε αστικες 
και απομακρυσμένες περιοχές. Επιμέρους στόχοι της πρότασης είναι: 1. Δημιουργία 
τεχνολογικής υποδομής τηλεϊατρικής που θα μπορεί να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την πιο 
πάνω εφαρμογή (αποτύπωση αναγκών, παραμετροποίηση, προδιαγραφή και προμήθεια 
εξοπλισμού, εγκατάσταση και συντήρηση) με διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, ενσωμάτωση της υποδομής στην καθημερινή πρακτική των κλινικών ομάδων 
και διασφάλιση του χαμηλού κόστους αναβάθμισης και της επεκτασιμότητας. 2. Περαιτέρω 
ανάπτυξη και ενδυνάμωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των υπό μελέτη 
περιοχών Κύπρου και Κρήτης στους τομείς της προσβασιμότητας στην ιατρική περίθαλψη, 
της ασφαλούς επανένταξης στην κοινότητα και της καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης 
ιατρικών υπηρεσιών. 3. Καταγραφή και δημοσίευση της εμπειρίας και εξαγωγή 
προκαταρκτικών (λόγω μικρού αριθμού ασθενών στο πιλοτικό πρόγραμμα) επιστημονικών 
συμπερασμάτων για τη μεθοδολογία αξιολόγησης της αερόβιας ικανότητας και τη δομή και 
αποτελεσματικότητα του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης. 4. Δημιουργία 
προϋποθέσεων για μετεξέλιξη της πιλοτικής εφαρμογής σε βιώσιμη και αειφόρο υπηρεσία 
στην περιοχή συνεργασίας με άξονες την παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών με χαμηλό 
λειτουργικό κόστος. Το έργο καλύπτει το 75% του γεωγραφικού χώρου και το 77% του 
πληθυσμού της διασυνοριακής περιοχής. Θα δημιουργήσει βάσεις δεδομένων με ασθενείς 
από τις 2 ΜΕΘ (Κύπρο - Κρήτη) που πληρούν κριτήρια ένταξης στην πιλοτική υπηρεσία για 
12 μήνες (~350 ασθενείς από τους οποίους θα επιλεγούν 3 ομάδες των έξι από κάθε ΜΕΘ, 
σύνολο 36). Τα εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης στην κοινότητα θα 
υλοποιηθούν παράλληλα στις 2 περιοχές συνεργασίας με κοινή τηλεϊατρική υποστήριξη 
στους 36 αυτούς ασθενείς. Η συνολική ομάδα πληθυσμού που θα μπορούσε να 
εξυπηρετηθεί από την τυχόν εισαγωγή σε πλήρη κλίμακα της νέας αυτής υπηρεσίας στις υπό 
αναφορά περιοχές δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη (~1000 οικογένειες το χρόνο). Αν δε 
λάβουμε υπ’ όψη ότι η κοινωνία επενδύει στη νοσηλεία και επιβίωση ενός τέτοιου αριθμού 
ασθενών στις ΜΕΘ > 15.000.000 Ευρώ ετησίως (μόνο στις υπό αναφορά περιοχές και μόνο 
για τη νοσοκομειακή νοσηλεία τους), μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του 
διακυβεύματος. Επιπλέον, η υπηρεσία στην οποία προσβλέπουμε μπορεί με απλές 
τροποποιήσεις να επεκταθεί και σε τουλάχιστον τριπλάσιο από τον προαναφερθέντα αριθμό 
ασθενών με άλλες χρόνιες ασθένειες / αναπηρίες 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΡΓΟΥ

Η γεωγραφική κατανομή του έργου περιλαμβάνει : 
1. Την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου με άμεσο τρόπο και τις 3 περιφερειακές 

ενότητες της Κρήτης ( Πρώην Νομαρχίες Λασιθίου , Χανίων, Ρεθυμνης με έμεσο 
τρόπο) 

2. Όλη την Κύπρο   
 


