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Σύγκρουση συμφερόντων 

• Καμμία για αυτήν την παρουσίαση 



Η σημασία της αυτοδιαχείρισης των ασθενών 

 

Curr Rheumatol Rep (2021) 23: 2 



 

Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της ΡΑ 

Nature Rev Rheum 2020(16):525 



Χρησιμότητα των health apps στα RDs 

-  Αλλαγή στις πεποιθήσεις και συμπεριφορές του ασθενή 
-  Γνώση και δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  
-  ελάττωση συμπεριφορών επικίνδυνων για την υγεία 
-  βελτίωση κλινικού αποτελέσματος (καλύτερη διαχείριση 
συμπτωμάτων-συμμόρφωση στην αγωγή, ελάττωση 
ενεργότητας νόσου 
-   αντικειμενική μέτρηση, καταγραφή και παρακολούθηση 
πληροφοριών υγείας (κίνηση, δραστηριότητα, ύπνος) με 
ελάχιστη προσπάθεια 
-  Αντιμετώπιση του διπόλου ελάττωση αριθμού 
ρευματολόγων-αύξηση ζήτησης υπηρεσιών 
-  Περιορισμός απαιτούμενων ιατρικών επισκέψεων  

Rheum Dis Clin N Am-(2019)https://doi.org/10.1016/j.rdc.2019.01.011 



Χρησιμότητες Health apps 

• Patient care: The aiding of patient care by increasing 
patient self-management via improving access to general 
disease information, collection of personal disease 
information and encouragement  to improve one’s 
behavior. 

 

• Research purposes: The systematic collection of data for  
scientific research which could increase  our 
understanding of differences between  patients, possible 
disease triggers and concomitant symptoms 

Int. J. Clin. Rheumatol. (2019) 14(1), 44-49 



 

Int. J. Clin. Rheumatol. (2019) 14(1), 44-49 



Τυπική αρχιτεκτονική μιας υπηρεσίας mhealth 

 

J Biomed Inform 2015;56:265-72 



Λειτουργικότητες  Health apps 

 Inform: Provide information in a variety of formats (text, 
photo, video). 

 Instruct: Provide instructions to the user. 

 Record: Capture user entered data. 

 Display: Graphically display/output user entered data. 

 Guide: Provide guidance based on user entered information, 
and may further offer a diagnosis, or recommend a 
consultation with a physician or a treatment. 

  Remind/Alert: Provide reminders to the user. 

  Communicate: Provide communication between healthcare 
providers and patient 

Int. J. Clin. Rheumatol. (2019) 14(1), 44-49 



Aρχές που πρέπει να διέπουν τις Health apps 

• Εύκολη λειτουργία (εγκατάσταση, φόρτωση, «τρέξιμο» 
app) 

 

• Ιδιωτικότητα 

 

• Ασφάλεια δεδομένων 

 

• Χρήσιμο, ακριβές και αναβαθμιζόμενο περιεχόμενο 

 

• Ευκολία στη χρήση  
 

 
Nature Rev Rheum 2020(16):525 



Ουκ ολίγες… 

 

https://www.statista.com/statistics/779919/health-apps-available-google-play-worldwide/ 

* 53979 iOS healthcare apps 



 



Growth in the number of medical apps downloaded 
during the COVID-19 pandemic by country in 2020 

 

https://www.statista.com/statistics/1181413/medical-app-downloads-growth-during-covid-pandemic-by-country/ 



Ποιοι ασθενείς είναι πιο πιθανοί χρήστες? 

• Νεώτεροι, υψηλότερη εκπαίδευση, μεγαλύτερες 
προσδοκίες, ενεργότητα νόσου 
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RA monitor 

 



 



 



Pain scale-Pain tracker diary 

 



Προσδοκίες ασθενών 

 

Patient Perspectives on a Digital Mobile Health Application for RA. Open Access Rheumatology: 
Research and Reviews 2021:13 63–71  



 



 



 



 



 



 



 



 

RMD Open 2019;5:e001014 



 

RMD Open 2019;5:e001014 



Συμπερασματικά… 

• Η ψηφιακή τεχνολογία και ειδικότερα τα apps των 
smartphones μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην 
αυτοδιαχείριση των ασθενών 

• Φροντίδα ασθενών – εκπαίδευση – έρευνα 

• Χρειάζεται να πληρούν προϋποθέσεις λειτουργικότητας 
και ευχρησίας 

• Έλλειμμα στην ελληνική πραγματικότητα:                    
πεδίον δόξης λαμπρόν… 



Σας ευχαριστώ πολύ 


