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Η γήρανση του πληθυσμού και η συνακόλουθη αύξηση των πασχόντων από άνοια, αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για την Ευρώπη του 21ου αιώνα και ειδικότερα τα 

συστήματα υγείας.  

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως Τεχνολογικός Συντονιστής και η εταιρεία Q-PLAN INTERNATIONAL ΕΠΕ, ως 

Υπεύθυνος Διάχυσης & Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων (και οι δυο με έδρα τη Θεσσαλονίκη), συμμετέχουν στο 

έργο «CAREGIVERSPRO-MMD». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4 εκατ. ευρώ, υλοποιείται με τη 

χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 (αρ. συμβολαίου 690211) και ξεκίνησε τον 

Ιανουάριο του 2016. Συντονιστής του έργου είναι το Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), 

ενώ συμμετέχουν ακόμη 5 εταίροι από τη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας προσαρμοσμένης τόσο στις 

ανάγκες των ατόμων με άνοια όσο και των φροντιστών τους, θέτοντας αυτή τη «δυάδα» στο επίκεντρο του 

συστήματος. Η πλατφόρμα θα προσφέρει ποικίλες προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με σκοπό να βελτιώσει 

την ποιότητα ζωής των εμπλεκόμενων χρηστών («δυάδες») και να προσφέρει στα άτομα με άνοια τη δυνατότητα 

να παραμείνουν ενεργά στο κοινωνικό σύνολο για όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας CAREGIVERSPRO-MMD, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε smartphones, tablets και 

Η/Υ, θα μπορούν προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες κάθε χρήστη και θα περιλαμβάνουν: 

• κλινική και ψυχολογική αξιολόγηση, 

• εξατομικευμένα προγράμματα φροντίδας, 

• ενημέρωση προσαρμοσμένη στα συμπτώματα κάθε χρήστη, 

• κοινωνική δικτύωση με άλλα άτομα με άνοια, φροντιστές και περιθάλποντες ιατρούς, 

• σύστημα υπενθύμισης για τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, 

• σύστημα παραγωγής αναφορών για ιατρούς και ιατρικό προσωπικό, με στοιχεία για την τήρηση της 

φαρμακευτικής αγωγής και άλλες σημαντικές πληροφορίες.  

Η πλατφόρμα αναμένεται να μειώσει τις άμεσες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των ατόμων με άνοια και 

των φροντιστών τους και να βελτιώσει την ψυχολογία και την ποιότητα ζωής τους, μειώνοντας παράλληλα τα 

κόστη περίθαλψης των εθνικών συστημάτων υγείας. 

Τον Ιούλιο του 2016 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ανάλυσης απαιτήσεων με συγκεκριμένες ομάδες χρηστών 

(άτομα με άνοια, φροντιστές, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ), για το περιεχόμενο και τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της πλατφόρμας. 4 πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας θα τρέξουν από το 2017 και για 18 

μήνες σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και διάφορες 

σχετικές δράσεις.  

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις και την πορεία του έργου μέσα από τον ιστότοπο 

www.caregiversprommd-project.eu και από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook: CAREGIVERSPRO-MMD 

project, Twitter: CAREGIVERSPRO-MMD, LinkedIn: CAREGIVERSPRO_MMD Project).  

Για περισσότερες πληροφορίες:  Q-PLAN INTERNATIONAL, info@qplan-intl.com, τηλ. 2310257177 
Υπεύθυνοι: Δημήτριος Δασκαλάκης, Αναστασία Ματονάκη 
 
 

 

Το έργο “CAREGIVERSPRO-MMD, Self-management interventions and mutual assistance community services, helping 
patients with dementia and caregivers connect with others for evaluation, support and inspiration to improve the 
care experience” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 για 
την Έρευνα και την Καινοτομία (Αρ. Συμβολαίου 690211) 

 


