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Το Interreg IPA CBC «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» 
είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA 
II). Η δήλωση στρατηγικής του Προγράμματος είναι «η ενίσχυση της εδαφικής 
συνοχής βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο και τις ευκαιρίες απασχόλησης 
διατηρώντας το σεβασμό στο περιβάλλον και χρησιμοποιώντας τους φυσικούς 
πόρους για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος». 

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεπαρκούς 
πρόσβασης στις υπηρεσίες του συστήματος υγείας για άτομα που ζουν σε 
απομονωμένες κοινότητες σε διασυνοριακές περιοχές της Ελλάδας και της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. 

Το COMETECH θα δημιουργήσει τέσσερις μονάδες ηλεκτρονικής υγείας -δύο 
σε κάθε χώρα- σε απομονωμένες κοινότητες που συνεργάστηκαν μεταξύ τους 
με στόχο την εισαγωγή της «Συνεχούς Φροντίδας» στην παραμεθόρια περιοχή 
μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας. Για να 
επιτευχθούν τα παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη ιατρικών 
βοηθημάτων τηλεϊατρικής. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των 
υπηρεσιών υγείας και των δύο χωρών σε μια περιοχή που έχει παραμεληθεί 
οικονομικά σε σημαντικό βαθμό. Τα πλεονεκτήματα της συνεχούς φροντίδας 
για μεταβολικές ασθένειες μέσω του προγράμματος τηλεϊατρικής είναι τα 
ακόλουθα:

• Μείωση του αριθμού των μη διαγνωσμένων περιπτώσεων διαβήτη 
• Μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας λόγω χρόνιων επιπλοκών 

του διαβήτη 
• Αναβάθμιση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών 
• Μείωση του κόστους υγείας για μεταβολικές ασθένειες

Η αρχική διάρκεια του έργου ήταν 24 μήνες. Ωστόσο, η τελική διάρκεια του 
έργου είναι πλέον 42 μήνες.

1. Εισαγωγή - στόχος του έργου COMETECH 

Πρ. Αρ. Εταίροι Χώρα

LB  
(PP1)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (IHU) 
(Πρώην όνομα: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης)

Ελλάδα

PP2 Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας Ελλάδα

PP3 Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ελλάδα

PP4 Κλινικό Νοσοκομείο Bitola Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας

PP5 Γενικό Νοσοκομείο Veles Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας
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Σύμφωνα με την εφαρμογή του πιλοτικού σχεδίου, θα εξεταστούν συνολικά 
1.000 ασθενείς, 400 ασθενείς στη Θεσσαλονίκη, 200 ασθενείς στο νοσοκομείο 
Φλώρινας, 200 ασθενείς στο νοσοκομείο Bitola και 200 ασθενείς στο νοσοκομείο 
Veles. Η εξέταση των ασθενών θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη σειρά και η 
διαδικασία εξέτασης θα είναι προκαθορισμένη. 

Μετά την αρχική υποδοχή, ο ασθενής θα ενημερώνεται διεξοδικά για τη 
διαδικασία ελέγχου και εάν συμφωνεί να συμμετάσχει σε αυτή θα υπογράφει 
τη γραπτή φόρμα συγκατάθεσης. Το έντυπο συγκατάθεσης θα είναι γραμμένο 
στη γλώσσα του ασθενούς προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως 
και να συμφωνήσει να συμμετάσχει στη διαδικασία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Μετά την 
ενημέρωση, θα ακολουθεί η καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων (ηλικία, 
φύλο κ.λπ.), του ιατρικού ιστορικού και του αριθμού ταυτότητας αντί του 
ονόματος του ασθενούς για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Θα ακολουθήσει η ιατρική εξέταση χρησιμοποιώντας τις εξής ιατρικές 
συσκευές:

1. Ασύρματο ψηφιακό Αναστημόμετρο (Υπολογισμός BMI)  
2. Ασύρματη ψηφιακή ζυγαριά  
3. Συσκευή παρακολούθησης γλυκόζης αίματος
4. Σύστημα παρακολούθησης HbA1c  
5. Ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο
6. Καρδιογράφος 12κάναλος με οθόνη 
7. Σπιρόμετρο 
8. Συσκευή παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης με υπολογισμό 

σφυροβραχιόνιος δείκτη (ABI) 
9. Πελματογράφος 
10. Προηγμένη συσκευή παρακολούθησης προϊόντών τελικής γλυκοζυλίωσης   

(AGE READER) 
11. Μη Μυδριακή κάμερα αμφιβληστροειδούς 
12. Παλμικό οξύμετρο  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 βρίσκεται η λίστα και τα χαρακτηριστικά των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και της 
διαδικασίας εξέτασης.

2. Σύντομη περιγραφή και λειτουργίες των ιατρικών συσκευών. 
Πραγματοποίηση εξέτασης με συσκευή Android. 
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2.1. Ενεργοποίηση του Bluetooth  

2.2. Σύνδεση στην εφαρμογή Vida24 COMETECH 

Πριν ανοίξετε την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Blue-
tooth στη συσκευή σας:

1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» από το μενού της συσκευής σας 
2. Μεταβείτε στο «Bluetooth»
3. Τέλος, επιλέξτε «Bluetooth On»

Το Bluetooth είναι πλέον ενεργοποιημένο και η συσκευή σας μπορεί να 
αλληλεπιδράσει με άλλες συσκευές με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή Vida24 COMETECH, επιλέξτε το εικονίδιο από 
το μενού «Εφαρμογές».

Εμφανίζεται η ακόλουθη εισαγωγική οθόνη και μετά η αρχική σελίδα της 
εφαρμογής.
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Στην αριστερή πλευρά της οθόνης βρίσκεται το μενού εφαρμογών ως εξής: 
 
• Χρήστες
• Ιστορικό 
• Ιατρικές εξετάσεις
• Συγχρονισμός

 Τα ακόλουθα πλήκτρα εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης:

 
 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο/πλήκτρο του μενού για πρόσβαση στη λειτουργία της 
επιλογής σας.

Δεν έχει 
ληφθεί 
ακόμη 
ειδοποίηση 
για 
απαντήσεις

Αυτό το εικονίδιο γίνεται κόκκινο εάν υπάρχουν 
απαντήσεις στο vida24 που δεν έχουν ληφθεί 
ακόμη στο tablet.

Ρυθμίσεις Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις, όπως 
περιγράφεται παρακάτω (Ρυθμίσεις )
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2.3. Χρήστες    

Επιλέξτε το μενού «Χρήστες» για να εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη, όπου έχετε 
την επιλογή να προσθέσετε ένα νέο χρήστη, να αναζητήσετε και να επιλέξετε 
έναν υπάρχων χρήστη ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ χρήστη.

Για να προσθέσετε ένα νέο χρήστη επιλέξτε «Προσθήκη». Αρχικά εμφανίζεται 
το μήνυμα που ζητά τη συγκατάθεσή σας. Μόλις αποδεχτείτε, εμφανίζεται μια 
φόρμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες και επιλέξτε το κουμπί 
«Αποθήκευση». Το αρχείο χρήστη δημιουργήθηκε.
Για να επιλέξετε έναν από τους ήδη καταχωρημένους χρήστες, κάντε κύλιση 
προς τα πάνω και προς τα κάτω στη λίστα ονομάτων, τα οποία εμφανίζονται με 
αλφαβητική σειρά. Εναλλακτικά, για να αναζητήσετε ένα χρήστη, συμπληρώστε 
τα αρχικά του επωνύμου του χρήστη στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε το κουμπί 
«Αναζήτηση». 
Επιλέξτε το χρήστη κάνοντας κλικ στο όνομα του και στη συνέχεια, από το 
πλευρικό μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε «Επιλογή», όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
Από το ίδιο μενού επιλέξτε «Επεξεργασία» για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο 
προφίλ χρήστη ή «Ακύρωση δήλωσης συναίνεσης» για να ανακαλέσετε τη 
δήλωση συναίνεσης χρήστη.
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2.4. Ιατρικές εξετάσεις    

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πραγματοποιήσετε μια εξέταση πρέπει πρώτα να έχετε 
επιλέξει το χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το χρήστη που θέλετε να 
εξετάσετε.

Για να πραγματοποιήσετε μια εξέταση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
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1. Μεταβείτε στο μενού «Ιατρικές εξετάσεις» από το κύριο μενού της εφαρμογής 
Vida24 COMETECH.

2. Επιλέξτε την εξέταση που θέλετε να κάνετε. 
3. Επιλέξτε το λόγο για την ιατρική επίσκεψη όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα: 

4. Εκτελέστε την εξέταση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να προχωρήσετε σε μια εξέταση χρησιμοποιώντας ιατρική συ-
σκευή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στη συσκευή Android είναι ενερ-
γοποιημένο.Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, μπορείτε να προσθέσετε τα σχόλια 
που θα συνοδεύουν την εξέταση. Στη συνέχεια, φορτώνονται τα αποτελέσματα. 



CO
M

ET
EC

H

12

5. Εάν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, η εξέταση μεταφορτώνεται 
αμέσως στο κέντρο vida24. Διαφορετικά, η εξέταση αποθηκεύεται 
τοπικά και μπορεί να μεταφορτωθεί αργότερα όταν θα είναι διαθέσιμη η 
σύνδεση στο διαδίκτυο. 

6. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, επιλέξτε το πλήκτρο επιστροφής  για να 
επιστρέψετε στο κύριο μενού.
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2.4.1.  Column scale (height, stadiometer)   

Το ανθρώπινο ύψος ή ανάστημα είναι η απόσταση από το κάτω μέρος των ποδιών 
έως την κορυφή του κεφαλιού σε ένα όρθιο ανθρώπινο σώμα.

Η μέτρηση του ύψους είναι σημαντική, επειδή το ύψος συσχετίζεται με 
χαρακτηριστικά υγείας όπως το προσδόκιμο ζωής. Μελέτες δείχνουν ότι 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ χαμηλού ύψους και μεγαλύτερης διάρκειας ζωής. 
Άτομα χαμηλού ύψους είναι επίσης πιθανότερο να έχουν χαμηλότερη αρτηριακή 
πίεση, μειωμένο κίνδυνο φλεβικής ανεπάρκειας και είναι λιγότερο πιθανό να 
προσβληθούν από καρκίνο. Η μέτρηση ύψους είναι επίσης απαραίτητη για τον 
υπολογισμό του BMI, του πιο συνηθισμένου δείκτη για την αξιολόγηση της 
παχυσαρκίας. Γνωρίζοντας τη στενή σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας και του 
σακχαρώδη διαβήτη καθώς και των καρδιαγγειακών παθήσεων, μπορούν να 
ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε κάθε περίπτωση.
 
Το ψηφιακό αναστημόμετρο που χρησιμοποιείται στο έργο COMETECH είναι το 
μοντέλο SECA 264. Είναι μια ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης ύψους βάρους 5 
κιλών με υψηλή ακρίβεια αποτελεσμάτων. Παρέχεται μπαταρία και έχει εύρος 
μέτρησης 30-220 cm. Διαθέτει επίσης τη γραμμή SECA Frankfurt στο ακουστικό 
που διασφαλίζει ότι ο ασθενής είναι στη σωστή θέση και έτσι συμβάλλει στη 
λήψη ακριβών μετρήσεων,  λευκή οπίσθια οθόνης LCD στο ακουστικό και 
αντιολισθητικό λαστιχένιο τάπητα.

Η κλίμακα ύψους πρέπει να ρυθμίζεται ως προς την ακρίβεια της πριν από κάθε 
μέτρηση ύψους, χρησιμοποιώντας ένα γνωστό αντικείμενο προκαθορισμένου 
ύψους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ένα επίπεδο, ακάλυπτο τμήμα του 
δαπέδου και σε ένα επίπεδο τμήμα του τοίχου.

Η διαδικασία είναι γρήγορη και εύκολη: ο επαγγελματίας υγείας πιέζει το κουμπί 
ενεργοποίησης της συσκευής και ο ασθενής στέκεται στην πλατφόρμα της 
μέτρησης ύψους.

Το ψηφιακό αναστημόμετρο που χρησιμοποιείται στο έργο COMETECH είναι το 
μοντέλο SECA 264. Είναι μια ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης ύψους βάρους 5 
κιλών με υψηλή ακρίβεια αποτελεσμάτων. Παρέχεται μπαταρία και έχει εύρος 
μέτρησης 30-220 cm. Διαθέτει επίσης τη γραμμή SECA Frankfurt στο ακουστικό 
που διασφαλίζει ότι ο ασθενής είναι στη σωστή θέση και έτσι συμβάλλει στη 
λήψη ακριβών μετρήσεων,  λευκή οπίσθια οθόνης LCD στο ακουστικό και 
αντιολισθητικό λαστιχένιο τάπητα.

Η κλίμακα ύψους πρέπει να ρυθμίζεται ως προς την ακρίβεια της πριν από κάθε 
μέτρηση ύψους, χρησιμοποιώντας ένα γνωστό αντικείμενο προκαθορισμένου 
ύψους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ένα επίπεδο, ακάλυπτο τμήμα του 
δαπέδου και σε ένα επίπεδο τμήμα του τοίχου.

Η διαδικασία είναι γρήγορη και εύκολη: ο επαγγελματίας υγείας πιέζει το κουμπί 
ενεργοποίησης της συσκευής και ο ασθενής στέκεται στην πλατφόρμα της 
μέτρησης ύψους.
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Το άτομο πρέπει να βγάλει τα παπούτσια και να αφαιρέσει τυχόν ογκώδη ρούχα 
που καθιστούν δύσκολη τη στάση στον τοίχο. Προκειμένου να έχει μια ακριβή 
μέτρηση, ο ασθενής πρέπει να σταθεί όρθιος με τα μάτια να κοιτάζουν ευθεία 
μπροστά, η ευθεία των ματιών και του πηγουνιού πρέπει να είναι παράλληλη 
με το πάτωμα, τα πόδια να είναι επίπεδα στο πάτωμα με τις φτέρνες στη γωνία 
όπου το πάτωμα και ο τοίχος συναντώνται και το κεφάλι, οι ώμοι και οι γλουτοί 
να αγγίζουν τον τοίχο. Στέκεται με ελάχιστη κίνηση των χεριών. Οι μετρήσεις 
ύψους μπορούν να διαβαστούν με μια γρήγορη ματιά στη λευκή οπίσθια οθόνη 
της συσκευής.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί αυτόματα και 
θα καταγραφεί στην πλατφόρμα της εφαρμογής. Εάν δεν συμβεί αυτό, μπορείτε 
να εισαγάγετε τα αποτελέσματα χειροκίνητα.
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2.4.2.  Μέτρηση βάρους  

Η μέτρηση του σωματικού βάρους είναι ιδιαίτερα σημαντική και για αυτό, μαζί 
με τη μέτρηση του ύψους, αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα της ιατρικής 
εξέτασης. Είναι γνωστό ότι το υπερβολικό βάρος μπορεί να επηρεάσει τον 
κίνδυνο ενός ατόμου να αναπτύξει μια σειρά από προβλήματα υγείας, όπως η 
παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, η υψηλή αρτηριακή πίεση και οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις.

Η μέτρηση του σωματικού βάρους είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό του 
δείκτη μάζας σώματος (BMI). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του BMI, ο ασθενής 
ταξινομείται ως κανονικού βάρους ή ως υπέρβαρος ή ως παχύσαρκος. Γνωρίζοντας 
τη στενή σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη καθώς και 
των καρδιαγγειακών παθήσεων, μπορούν να ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε κάθε 
περίπτωση. 

Η ασύρματη ηλεκτρονική ζυγαριά Model I Health Core, εκτός από τη μέτρηση 
του σωματικού βάρους, μπορεί να μετρήσει το BMI (δείκτη μάζας σώματος), 
τα οστά, τους μύες, το λίπος σώματος, τη μάζα νερού και το σπλαχνικό λίπος. 
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ημερήσιας πρόσληψης 
θερμίδων, για την εμφάνιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του δωματίου, για 
την παρακολούθηση δεδομένων, γραφημάτων και ιστορικού, για την αποθήκευση 
απεριόριστων μετρήσεων, για την κοινή χρήση των ιατρικών δεδομένων του 
ασθενούς με τον επαγγελματία υγείας ή την οικογένειά του και για την ασφάλεια 
και την αποθήκευση των δεδομένων.

Η διαδικασία είναι γρήγορη και εύκολη: ο επαγγελματίας υγείας πιέζει το 
κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής και ο ασθενής στέκεται στην συσκευή 
μέτρησης βάρους. 

Το άτομο στέκεται με ελάχιστη κίνηση των χεριών του στο πλάι. Τα παπούτσια και 
τα επιπλέον ρούχα θα πρέπει να αφαιρεθούν. Για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, οι 
μετρήσεις βάρους θα πρέπει να πραγματοποιούνται το πρωί ή -σε περιπτώσεις 
που αυτό δεν είναι δυνατό- τουλάχιστον 6 ώρες μετά από το γεύμα. Το σωματικό 
βάρος μπορεί να επηρεαστεί και από το υγρό στην ουροδόχο κύστη, οπότε οι 
μετρήσεις βάρους θα πρέπει να πραγματοποιούνται μετά το άδειασμα της 
ουροδόχου κύστης.
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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί αυτόματα και 
θα καταγραφεί στην εφαρμογή. Εάν δεν συμβεί αυτό, μπορείτε να εισαγάγετε τα 
αποτελέσματα χειροκίνητα.
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2.4.3. Συσκευή παρακολούθησης γλυκόζης αίματος (σακχάρου 
αίματος)  

Η γλυκόζη είναι απλή ζάχαρη και περίπου 4 γραμμάρια γλυκόζης υπάρχουν στο 
αίμα ενός ανθρώπου 70 κιλών ανά πάσα στιγμή. Η γλυκόζη είναι το κύριο καύσιμο 
για την παραγωγή ενέργειας στα ανθρώπινα κύτταρα. Η γλυκόζη στο ανθρώπινο 
αίμα μπορεί να προέρχεται από το συκώτι ή μπορεί να ληφθεί από την τροφή. 
Μπορεί να μεταφερθεί από τα έντερα ή το ήπαρ σε άλλα κύτταρα ιστών στο 
σώμα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Η κυτταρική πρόσληψη γλυκόζης 
ρυθμίζεται κυρίως από την ινσουλίνη, μια ορμόνη που παράγεται στο πάγκρεας. 
Κανονικά, τα επίπεδα γλυκόζης σε κατάσταση εγρήγορσης είναι 85-100 mg/dl και 
δύο ώρες μετά το γεύμα είναι περίπου 140-180 mg/dl. Εάν τα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα είναι υψηλά, αυτό ονομάζεται υπεργλυκαιμία. Η πιο κοινή αιτία της 
υπεργλυκαιμίας είναι ο διαβήτης. Η μακροχρόνια υπεργλυκαιμία προκαλεί πολλά 
προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων καρδιακών παθήσεων, καρκίνου, 
οφθαλμών, νεφρών και νευρικών βλαβών. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό 
να μετρούνται τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα ειδικά σε άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη.

Η συσκευή παρακολούθησης γλυκόζης αίματος (GlucoMen), είναι μια 
υπερσύγχρονη ηλεκτρονική συσκευή μεγέθους τσέπης.

Η διαδικασία είναι γρήγορη και εύκολη:  ο επαγγελματίας υγείας ζητά από 
τον ασθενή να καθίσει και του εξηγεί τη διαδικασία. Στη συνέχεια, πλένετε τα 
χέρια και φοράτε γάντια. Επιλέγετε το σημείο της δειγματοληψίας αίματος: 
συνήθως στο δάχτυλο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο ώμος ή ο μηρός. 
Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα με οινόπνευμα για να καθαρίσετε την περιοχή 
και αφήστε το οινόπνευμα να στεγνώσει. Μια μικρή σταγόνα αίματος που 
λαμβάνεται με τρύπημα του δέρματος με ένα νυστέρι, τοποθετείται σε μια 
ταινία μέτρησης, μίας χρήσης. Τοποθετήστε τη δοκιμαστική ταινία στο μετρητή 
γλυκόζης, ακολουθώντας τις οδηγίες. Χρησιμοποιήστε ένα νυστέρι μίας χρήσης 
ή μια συσκευή τρυπήματος για να αντλήσετε αίμα και να την απορρίψετε σε ένα 
δοχείο αιχμηρών αντικειμένων. Τοποθετήστε το αίμα στη δοκιμαστική ταινία με 
το σωστό τρόπο. 
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Τοποθετήστε το επίχρισμα αλκοόλης ή ένα κομμάτι γάζας πάνω από το σημείο και 
κρατήστε το εκεί ή αφήστε τον ασθενή να το κρατήσει εκεί μέχρι να σταματήσει 
η αιμορραγία. Παρακολουθήστε για υπερβολική αιμορραγία. Θα πρέπει να γίνει 
απόρριψη όλων των χρησιμοποιημένων συσκευών με ασφάλεια σύμφωνα με τις 
πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί αυτόματα και 
θα καταγραφεί στην πλατφόρμα της εφαρμογής. Εάν δεν συμβεί αυτό, μπορείτε 
να εισαγάγετε τα αποτελέσματα χειροκίνητα.
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2.4.4. Σύστημα παρακολούθησης HbA1c

Μια εξέταση HbA1c μετρά την ποσότητα σακχάρου στο αίμα (γλυκόζη) που 
συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη είναι το μέρος των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων που μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες στο υπόλοιπο σώμα. 
Μια εξέταση HbA1c δείχνει ποια ήταν η μέση ποσότητα γλυκόζης που συνδέεται 
με την αιμοσφαιρίνη τους τελευταίους τρεις μήνες. Είναι ένας μέσος όρος τριών 
μηνών, επειδή συνήθως αυτό είναι το χρονικό διάστημα ζωής των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του διαβήτη ή του 
προδιαβήτη και για την παρακολούθηση του γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς 
με σακχαρώδη διαβήτη. Η κανονική τιμή για το HbA1c είναι <6,5%. Η συσκευή 
παρακολούθησης HbA1c, Afinion-2 Analyzer, είναι μια προηγμένη ιατρική συσκευή 
για τη μέτρηση της αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c). Το βάρος της είναι 4 κιλά και το 
μέγεθος της είναι 20 εκ. x 19 εκ. x 33 εκ. Έχει έγχρωμη οθόνη αφής και εύκολη 
συσκευή χειρισμού.

Η διαδικασία εξέτασης είναι γρήγορη και εύκολη: ο επαγγελματίας υγείας 
ζητά από τον ασθενή να καθίσει και του εξηγεί τη διαδικασία. Στη συνέχεια, 
πρέπει να πλύνετε τα χέρια και να φορέσετε γάντια. Επιλέγετε το σημείο της 
δειγματοληψίας αίματος: συνήθως στο δάχτυλο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 
ώμος ή ο μηρός. Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα με οινόπνευμα για να καθαρίσετε 
το σημείο και αφήστε το οινόπνευμα να στεγνώσει. Μια ενσωματωμένη συσκευή 
δειγματοληψίας συλλέγει μια μικρή σταγόνα αίματος, που λαμβάνεται με 
τρύπημα του δέρματος με ένα νυστέρι. Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσετε 
τη συσκευή δειγματοληψίας στην κασέτα εξέτασης και να τοποθετήσετε την 
κασέτα εξέτασης στον αναλυτή και να κλείσετε το καπάκι. Η επεξεργασία ξεκινά 
αυτόματα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε λίγα λεπτά. 
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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί αυτόματα 
και θα καταγραφεί στην πλατφόρμα της εφαρμογής. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε 
μπορείτε να εισαγάγετε τα αποτελέσματα χειροκίνητα.
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2.4.5. Ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο

Το στηθοσκόπιο είναι μια ιατρική συσκευή ακρόασης των εσωτερικών ήχων 
του ανθρώπινου σώματος και είναι ο βασικός εξοπλισμός ενός επαγγελματία 
υγείας. Συχνά χρησιμοποιείται για τους ήχους των πνευμόνων και της καρδιάς. 
Χρησιμοποιείται επίσης για τα έντερα και τη ροή του αίματος στις αρτηρίες 
και τις φλέβες ενώ σε συνδυασμό με σφυγμόμετρο χρησιμοποιείται και για 
μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης.

Το ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο, 3M ™ Littmann® Electronic Stethoscope Model 
3200, είναι μια ασύρματη συσκευή στην οποία οι ήχοι μεταδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσφέρει μείωση θορύβου, βελτίωση σήματος και οπτική και ηχητική έξοδο. 
Χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό βοήθημα ως μέρος της ιατρικής αξιολόγησης 
ενός ασθενούς. Το ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο 3M ™ Littmann® Model 3200 
συνδυάζει τεχνολογία μείωσης θορύβου περιβάλλοντος και δυνατότητες 
απόσβεσης θορύβου με ενίσχυση, τεχνολογία Bluetooth® και ένα ολοκαίνουργιο 
περιβάλλον εργασίας για υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και ευκολίας χρήσης.

Η διαδικασία εξέτασης: Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η κλινική εξέταση, ο 
ασθενής πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού, όπως να βγάλει τα ρούχα 
εάν είναι απαραίτητο, να ξαπλώσει στον καναπέ, να πάρει βαθιές αναπνοές κ.λπ. 
Οι ήχοι ακρόασης μεταδίδονται ασύρματα στον υπολογιστή όπου έχει ανοίξει το 
λογισμικό Littman.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί και θα 
καταγραφεί στο λογισμικό Littman. Στη συνέχεια, μπορείτε να το ανεβάσετε 
στην πλατφόρμα της εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο τρίτο μέρος στην ενότητα 7.4. Προσθήκη εξετάσεων.
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2.4.6.Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) 

Η εξέταση ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) είναι μια απλή, ανώδυνη διαδικασία 
που μετράει τους χτύπους της καρδιάς. Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να 
δείξει εάν η καρδιά χτυπά με φυσιολογικό ρυθμό και δύναμη. Μπορεί επίσης να 
δείξει το μέγεθος και τη θέση των θαλάμων της καρδιάς. Ένα μη φυσιολογικό 
ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να είναι σημάδι καρδιακής νόσου ή βλάβης. 
Η εξέταση ECG χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση 
διαφόρων καρδιακών διαταραχών που περιλαμβάνουν ακανόνιστο καρδιακό 
παλμό (αρρυθμία), φραγμένες αρτηρίες, καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή 
προσβολή κ.λπ. Το μοντέλο ECG 1200G Electrocardiograph CONTEC είναι μια 
φορητή συσκευή με μπαταρία που καταγράφει ηλεκτρικά τη δραστηριότητα 
της καρδιάς. Μπορεί να συλλέξει ταυτόχρονα σήμα 12 ECG και να εκτυπώσει 
κυματομορφή ECG με θερμικό σύστημα εκτύπωσης. Περιλαμβάνει εγγραφή και 
εμφάνιση κυματομορφής ECG σε λειτουργία AUTO/Manual, μέτρηση και διάγνωση 
παραμέτρων κυματομορφής ECG αυτόματα, ζητώντας «Απενεργοποίηση» και 
«Έλλειψη χαρτιού», υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, AC/DC, επιλογή ρυθμού, 
εκτύπωση του διαγράμματος τάσεων και του ιστογράμματος του διαστήματος 
P-R, διαχείριση βάσης δεδομένων περιστατικών.

Η διαδικασία εξέτασης: Η διαδικασία διαρκεί περίπου τρία λεπτά. Για να 
ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ECG, ο ασθενής θα ξαπλώσει στον καναπέ 
ιατρικής εξέτασης. Ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης θα τοποθετήσει 
αρκετά ηλεκτρόδια (μικρούς αισθητήρες που κολλάνε στο δέρμα) στα χέρια, 
στα πόδια και στο στήθος. Ο πάροχος μπορεί να χρειαστεί να ξυρίσει ή να 
κόψει την υπερβολική τρίχα, ειδικά στο στήθος των ανδρών, πριν τοποθετήσει 
τα ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια συνδέονται με καλώδια σε ένα υπολογιστή που 
καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Η δραστηριότητα θα 
εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή ή/και θα εκτυπώνεται σε χαρτί. 

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί και θα 
καταγραφεί στο λογισμικό ECG. Στη συνέχεια, μπορείτε να το ανεβάσετε στην 
πλατφόρμα της εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο τρίτο 
μέρος στην ενότητα 7.4. Προσθήκη εξετάσεων. 
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2.4.7.Σπιρομέτρηση

Η σπιρομέτρηση (σπιρόγραμμα) είναι μια απλή, ανώδυνη διαδικασία που μετρά 
τον αερισμό, την κίνηση του αέρα μέσα και έξω από τους πνεύμονες. 

Οι βασικές μετρήσεις σπιρογράμματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Αναγκαστική ζωτική ικανότητα (FVC): η μεγαλύτερη ποσότητα αέρα που 
μπορεί να εκπνεύσει δυναμικά μετά την αναπνοή όσο το δυνατόν πιο βαθιά. Μια 
χαμηλότερη από την κανονική ένδειξη FVC δείχνει περιορισμένη αναπνοή. 

Αναγκαστικός όγκος εκπνοής (FEV): πόσος αέρας περνάει από τους πνεύμονες 
σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή η ανάγνωση βοηθά το γιατρό να αξιολογήσει τη 
σοβαρότητα των αναπνευστικών προβλημάτων. Οι χαμηλότερες ενδείξεις FEV-
1 δείχνουν κάτι σημαντικό που προκαλεί απόφραξη.

Η συσκευή σπιρομέτρου, Model Spirodoc, προορίζεται για τη μέτρηση του όγκου 
του αέρα που εισπνέεται και εκπνέεται από τους πνεύμονες. Οι σπιρομετρήσεις 
περιλαμβάνουν FVC, VC, IVC, MVV, PRE/POST Βρογχοδιασταλτική σύγκριση με 
ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων παραμέτρων, μνήμη έως 10.000 σπυρομετρήσεις, 
φωτεινές σημάνσεις υγείας για γρήγορη και εύκολη ερμηνεία. 

Η διαδικασία εξέτασης: Διαρκεί περίπου 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Η σπιρομέτρηση απαιτεί από τον ασθενή να αναπνεύσει μέσα σε ένα σωλήνα που 
είναι προσαρτημένος στη συσκευή σπιρόμετρου. Πριν από τη εξέταση, ο τεχνικός 
ή ο γιατρός θα δώσει συγκεκριμένες οδηγίες. Η σωστή εκτέλεση της εξέτασης 
είναι απαραίτητη για ακριβή και ουσιαστικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης σπιρομέτρησης, ο ασθενής θα πρέπει να κάθεται.

Ένα κλιπ θα τοποθετηθεί στη μύτη για να κρατήσει τα ρουθούνια κλειστά.

Ο ασθενής θα πάρει μια βαθιά αναπνοή και θα αναπνέει όσο το δυνατόν πιο δυνατά 
για αρκετά δευτερόλεπτα στο σωλήνα. Είναι σημαντικό τα χείλη να σφραγίζουν 
γύρω από το σωλήνα έτσι ώστε να μην διαρρέει αέρας.

Απαιτείται η εξέταση να γίνει τουλάχιστον τρεις φορές για να βεβαιωθείτε ότι 
τα αποτελέσματα είναι σχετικά συνεπή. Εάν υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση 
μεταξύ των τριών αποτελεσμάτων, πρέπει να επαναλάβετε το τεστ. Η υψηλότερη 
τιμή μεταξύ τριών  αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται ως το τελικό αποτέλεσμα.
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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί αυτόματα και 
θα καταγραφεί στην πλατφόρμα της εφαρμογής. 
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2.4.8. Συσκευή παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης με 
υπολογισμό του σφυροβραχιόνιος δείκτη(ABI)

Η υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση) είναι ο ισχυρότερος ή ένας από τους 
ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου για σχεδόν όλες τις καρδιαγγειακές παθήσεις 
που δύναται να αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου όπως η 
στεφανιαία νόσος, η υπερτροφία αριστερής κοιλίας, οι καρδιακές αρρυθμίες, η 
κολπική μαρμαρυγή, το εγκεφαλικό επεισόδιο και η νεφρική ανεπάρκεια. 

Η συσκευή παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης (BP) μετρά την πίεση του 
κυκλοφορούντος αίματος στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και αποτελεί 
βασικό εξοπλισμό για ένα επαγγελματία υγείας. Η αρτηριακή πίεση εκφράζεται 
συνήθως με όρους συστολικής πίεσης (SP, μέγιστη κατά τη διάρκεια ενός 
καρδιακού παλμού) έναντι της διαστολικής πίεσης (DP, ελάχιστη μεταξύ δύο 
καρδιακών παλμών) και μετριέται σε χιλιοστά υδραργύρου (mmHg) πάνω από 
την ατμοσφαιρική πίεση. Η αρτηριακή πίεση είναι ένα από τα ζωτικά σημεία, 
μαζί με τον αναπνευστικό ρυθμό, τον καρδιακό ρυθμό, τον κορεσμό οξυγόνου 
και τη θερμοκρασία του σώματος. Η κανονική αρτηριακή πίεση ηρεμίας σε έναν 
ενήλικα είναι περίπου 120 χιλιοστά συστολικού υδραργύρου και 80 χιλιοστόμετρα 
διαστολικού υδραργύρου (120/80 mmHg). Η αρτηριακή πίεση ταξινομείται ως 
φυσιολογική (SBP, <120 mm Hg και DBP, <80 mm Hg), προ-υπέρταση (SBP, 120–
139 mm Hg ή DBP, 80–89 mm Hg), υπέρταση σταδίου 1 (SBP, 140– 159 mm Hg 
ή DBP, 90–99 mm Hg) και υπέρταση σταδίου 2–3 (SBP, ≥160 mm Hg ή DBP, ≥100 
mm Hg). 

Η εξέταση του σφυροβραχιόνιος δείκτη (ABI) συγκρίνει την αρτηριακή πίεση 
που μετράται στον αστράγαλο με την αρτηριακή πίεση που μετράται στο 
βραχίονα. Ο σφυροβραχιόνιος δείκτης (ABI) είναι η αναλογία της συστολικής 
αρτηριακής πίεσης στον αστράγαλο προς τη συστολική πίεση του αίματος στον 
άνω βραχίονα (μπράτσο). Ένας χαμηλός δείκτης αστραγάλου-βραχιόνων μπορεί 
να υποδηλώνει στένωση ή απόφραξη των αρτηριών στα πόδια. Η εξέταση του 
σφυροβραχιόνιος δείκτη είναι ένας γρήγορος, μη επεμβατικός τρόπος για τον 
έλεγχο της περιφερικής αρτηριακής νόσου (PAD). Η ασθένεια εμφανίζεται 
όταν οι στενωμένες αρτηρίες μειώνουν τη ροή του αίματος στα κάτω άκρα. Το 
PAD μπορεί να προκαλέσει πόνο στα πόδια και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής 
προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. Η συσκευή παρακολούθησης της 
αρτηριακής πίεσης με τη συσκευή brachial index (ABI) αστραγάλου, Model Watch 
BP-office ABI, περιλαμβάνει τέσσερις περιχειρίδες πιεσόμετρου τόσο για τα 
χέρια όσο και για τα πόδια, οι οποίες μετρούν ηλεκτρονικά την αρτηριακή πίεση - 
ταυτόχρονα στα παραπάνω τέσσερα σημεία - και επιπλέον υπολογίζουν αυτόματα 
το δείκτη ABI.
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Η διαδικασία εξέτασης: η διαδικασία διαρκεί περίπου 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί 
επιτυχώς η προετοιμασία και η εξέταση.

Γενικά, δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε ειδικές οδηγίες πριν από τη διεξαγωγή 
εξέτασης σφυροβραχιόνιος δείκτη. Ο ασθενής πρέπει να φοράει χαλαρά, άνετα 
ρούχα που επιτρέπουν στον τεχνικό ή στο γιατρό που εκτελεί την εξέταση του 
σφυροβραχιόνιος δείκτη, να τοποθετεί εύκολα μια περιχειρίδα πιεσόμετρου 
στον αστράγαλο και στον άνω βραχίονα. Για να πραγματοποιήσει την εξέταση ο 
τεχνικός ή ο γιατρός βάζει το πιεσόμετρο που μετρά την αρτηριακή πίεση και 
στους δύο βραχίονες και στους δύο αστραγάλους. Μετά την ολοκλήρωση των 
μετρήσεων BP, η συσκευή υπολογίζει αυτόματα το δείκτη ABI.

Με βάση τον αριθμημένο δείκτη ABI, ο σφυροβραχιόνιος δείκτης μπορεί να 
εμφανίζει:

• Χωρίς απόφραξη (1 έως 1.4).  Ένας αριθμός δείκτη αστραγάλου σε αυτό το 
εύρος υποδηλώνει ότι πιθανώς δεν υπάρχει PAD.

• Αποκλεισμός οριακής γραμμής (0,91 έως 0,99). Ένας αριθμός δείκτη 
αστραγάλου σε αυτό το εύρος δείχνει ένα οριακό PAD   

• PAD (λιγότερο από 0,90). Ένας αριθμός δείκτη αστραγάλου σε αυτό το εύρος 
θεωρείται αφύσικος και υποδηλώνει διάγνωση PAD. 
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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί αυτόματα 
και θα καταγραφεί στην πλατφόρμα της εφαρμογής. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε 
μπορείτε να εισαγάγετε τα αποτελέσματα χειροκίνητα.
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2.4.9.Πελματογράφος 

Είναι γνωστό ότι τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να υποφέρουν από 
προβλήματα στα πόδια και είναι σημαντικό να μετρηθεί η πελματική πίεση. Η 
αυξημένη πελματική πίεση μπορεί να προκαλέσει έλκος στα πόδια. Το έλκος των 
ποδιών που μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό είναι μία από τις πιο απειλητικές 
μακροχρόνιες επιπλοκές του διαβήτη.

Ο Πελματογράφος, το μοντέλο LorAn EPS/R1, είναι μια ελαφριά, φορητή συσκευή 
μέτρησης της πελματικής πίεσης η οποία καταγράφει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς του ποδιού. Η 
συσκευή αποτελείται από δύο μέρη, μια ειδική ανθεκτική πλατφόρμα μεγέθους 
50x70x4 cm, ενσωματωμένη με 2304 αισθητήρες πίεσης-αισθητήρα μεγέθους 
9x9mm και ένα λογισμικό για υπολογιστή, το οποίο αναλύει τα δεδομένα πίεσης. 
Το Foot Scanner είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση, τη διάγνωση, την πρόληψη και 
τη μέθοδο θεραπείας, μέσω ανάλυσης δεδομένων χαμηλότερου άκρου. Το εύρος 
πίεσης είναι 50-350 kpa και η συχνότητα 50-100 Hz.

Η σάρωση ποδιών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές υψηλής πίεσης 
του ποδιού καθώς και την κατανομή των τάσεων, των σημείων πίεσης, του κέντρου 
μάζας σώματος και μια πλήρης ανάλυση βάδισης. Η ανάλυση foot scan βασίζεται σε 
δεδομένα από χιλιάδες αισθητήρες, συνδεδεμένους σε έναν υπολογιστή, παρέχοντας 
απολύτως ακριβείς πληροφορίες που στοχεύουν στη δημιουργία μεμονωμένων, επί 
παραγγελία ορθοτικών σολών.

Η διαδικασία εξέτασης: Η διαδικασία διαρκεί περίπου 15 λεπτά ώστε να 
ολοκληρωθεί επιτυχώς η απόδοση προετοιμασίας και εξέτασης. Γενικά, δεν 
χρειάζεται να ακολουθήσετε ειδικές οδηγίες πριν εκτελεστεί ο έλεγχος ποδιών. Ο 
ασθενής πρέπει να φοράει χαλαρά, άνετα παπούτσια και κάλτσες τις οποίες μπορεί 
εύκολα να βγάλει. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξέταση, το μόνο που απαιτείται 
είναι ο εξεταζόμενος ασθενής να βγάλει τα παπούτσια του και να σταθεί όρθιος στην 
πλατφόρμα σάρωσης ποδιών. Η συσκευή μετρά αυτόματα τις πελματικές πιέσεις 
και τις αναλύει. Η απλή ερμηνεία της λειτουργίας του ποδιού εμφανίζεται μέσω 
λεπτομερών εικόνων και στατιστικών γραφημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί και θα καταγραφεί 
στο λογισμικό EPS/R1. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανεβάσετε στην πλατφόρμα της 
εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο τρίτο μέρος στην 
ενότητα 7.4. Προσθήκη εξετάσεων. 
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Τα τελικά προϊόντα προηγμένης γλυκοζυλίωσης (AGEs) είναι τροποποιήσεις 
πρωτεϊνών ή λιπιδίων που έχουν γλυκοποιηθεί και οξειδωθεί μετά από έκθεση 
σε σάκχαρα αλδόζης. Συμβάλλουν στην παθοφυσιολογία της αγγειακής νόσου 
στο διαβήτη μέσω συσσώρευσης στα τοιχώματα των αγγείων όπου μπορεί να 
διαταράξουν τη δομή και τη λειτουργία των κυττάρων. Το προχωρημένο τέλος 
της γλυκοζυλίωσης, έχει επίσης υποτεθεί ότι παίζει ρόλο στην αθηροσκλήρωση, 
το οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και τη χρόνια νεφρική νόσο. 

Το Advanced Glycated End-Products (AGE) Reader είναι μια φορητή, μη επεμβατική 
συσκευή παρακολούθησης που χρησιμοποιεί υπεριώδες φως για να διεγείρει 
τον αυτοφθορισμό στον ανθρώπινο ιστό του δέρματος. Το AGE Reader έχει 
μια πηγή φωτός που φωτίζει τον ιστό ενδιαφέροντος (συνήθως το βραχίονα). 
Αυτό το φως διεγείρει τμήματα φθορισμού στον ιστό ο οποίος, ως αποτέλεσμα, 
θα εκπέμπει φως με διαφορετικό μήκος κύματος. Στη χρησιμοποιημένη ζώνη 
μήκους κύματος, η κύρια συμβολή στο φθορισμό προέρχεται από φθορισμό 
AGE. Το εκπεμπόμενο φως ανιχνεύεται με τη χρήση ενός φασματόμετρου 
ή φωτοδιόδων. Με αυτό, το AGE Reader μετρά τη συσσώρευση ιστών των 
τελικών προϊόντων προηγμένης γλυκοζυλίωσης σε ανθρώπινο δερματικό ιστό. 
Η μέτρηση των τελικών προϊόντων προηγμένης γλυκοζυλίωσης παρέχει άμεση 
πρόβλεψη καρδιαγγειακού κινδύνου σε 10-12 δευτερόλεπτα. Το AGE Reader έχει 
σχεδιαστεί για διάγνωση φιλική προς τον ασθενή και εξαιτίας αυτού επιτρέπει 
στους γιατρούς να εξασκούν εξατομικευμένη φροντίδα και να αποτρέπουν 
ασθένειες (πρόληψη).

Η διαδικασία εξέτασης:  Η διαδικασία διαρκεί συνολικά περίπου 10-12 λεπτά 
για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η προετοιμασία και η εξέταση. Γενικά, δεν 
απαιτείται να ακολουθείτε ειδικές οδηγίες πριν από την εξέταση των τελικών 
προϊόντων προηγμένης γλυκοζυλίωσης (AGEs). Το τεστ είναι μη επεμβατικό και 
ανώδυνο. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, το μόνο που απαιτείται 
είναι ο εξεταζόμενος ασθενής να βάλει το χέρι του για 12 δευτερόλεπτα στην 
ειδικά σχεδιασμένη επιφάνεια και στη συνέχεια να το αφαιρέσει. Η συσκευή 
μετρά αυτόματα τα τελικά προϊόντα προηγμένης γλυκοζυλίωσης και τα αναλύει. 
Η απλή ερμηνεία και η αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου εμφανίζεται 
μέσω λεπτομερών εικόνων και στατιστικών γραφημάτων.

2.4.10. Συσκευή παρακολούθησης τελικών προϊόντων προηγμένης 
γλυκοζυλίωσης (AGE)
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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί αυτόματα 
και θα καταγραφεί στην πλατφόρμα της εφαρμογής. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε 
μπορείτε να εισαγάγετε τα αποτελέσματα χειροκίνητα. 



CO
M

ET
EC

H

31

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια από τις πιο σοβαρές χρόνιες 
επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη και εάν παραμείνει αδιάγνωστη και χωρίς 
θεραπεία μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Η έγκαιρη διάγνωση της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας από τη φωτογραφία fundus είναι ζωτικής σημασίας.

Η μη μυδριακή κάμερα αμφιβληστροειδούς (fundus camera) TRC-NW400 είναι ένα 
ειδικά κατασκευασμένο μικροσκόπιο, χαμηλής ισχύος, εφοδιασμένο με κάμερα 
υψηλής ευκρίνειας. Παράγει έγχρωμες φωτογραφίες εξαιρετικής ποιότητας. 
Οι λεπτομέρειες είναι πολύ σαφείς και ευκρινείς και είναι ορατές σε όλο τον 
αμφιβληστροειδή (πίσω μέρος του ματιού), τις αρτηρίες, τις φλέβες, την ωχρά 
κηλίδα και οποιαδήποτε πιθανή βλάβη του αμφιβληστροειδούς. Είναι φιλική στη 
χρήση και με ένα μόνο άγγιγμα ο χειριστής μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες και 
των δύο ματιών. Το Topcon TRC-NW400 εξασφαλίζει πλήρως αυτοματοποιημένη 
ευθυγράμμιση, αυτόματη εστίαση και αυτόματη λήψη.

Η κάμερα fundus επιτρέπει στο γιατρό να τραβήξει μια μεγεθυμένη εικόνα υψηλής 
ανάλυσης του εσωτερικού του ματιού. Αυτό επιτρέπει πολύ πιο ακριβή διάγνωση 
μιας σειράς σοβαρών παθήσεων των ματιών καθώς πολλά συμπτώματα μπορούν 
να εντοπιστούν πολύ νωρίτερα από ό, τι με άλλες μεθόδους.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από την κάμερα fundus μπορούν επίσης 
να διατηρηθούν στο αρχείο με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να 
δημιουργηθεί ένα πολύ πιο λεπτομερές και ακριβές οπτικό ιστορικό.

Η διαδικασία εξέτασης: Η διαδικασία είναι μη επεμβατική και ανώδυνη. Η 
κάμερα fundus εξασφαλίζει πλήρως αυτοματοποιημένη ευθυγράμμιση, αυτόματη 
εστίαση και αυτόματη λήψη και δεν απαιτείται μυδρίαση για να εκτελεστεί ο 
έλεγχος. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, το μόνο που απαιτείται 
είναι ο εξεταζόμενος ασθενής να βάλει το σαγόνι του σε μια ειδική υποδοχή της 
συσκευής και να κοιτάξει ευθεία για 1-2 λεπτά. Η φωτογραφία Fundus διαρκεί 
μόνο λίγα λεπτά χωρίς ενόχληση ή ενοχλητική εξέταση. Ο χειριστής -γιατρός 
ή τεχνικός- με ένα μόνο άγγιγμα μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες και των δύο 
ματιών.

Η φωτογραφία fundus θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή ή/και θα 
εκτυπωθεί σε χαρτί.

2.4.11. Μη μυδριακή κάμερα αμφιβληστροειδή 
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Η παλμική οξυμετρία είναι μια μέθοδος παρακολούθησης του κορεσμού οξυγόνου 
στο αίμα ενός ατόμου (SO2). Μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα ακόμη και μικρές 
αλλαγές στο πόσο αποτελεσματικά μεταφέρεται το οξυγόνο στα άκρα που 
βρίσκονται πιο μακριά από την καρδιά συμπεριλαμβανομένων των ποδιών και 
των βραχιόνων. Είναι πολύ χρήσιμη σε καταστάσεις όπως πνευμονικές παθήσεις, 
αναιμία, καρδιακές παθήσεις και ιδιαίτερα καρδιακή ανεπάρκεια κ.λπ.

Το παλμικό οξύμετρο Model PM 150 connect Pulseoximeter είναι μια μικρή, 
φορητή συσκευή με μπαταρία που λειτουργεί με κλιπ για την παρακολούθηση 
του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SO2) και την ανίχνευση του ρυθμού παλμού 
μη επεμβατικά. Η συσκευή παλμικού οξυμέτρου τοποθετείται σε ένα λεπτό 
μέρος του σώματος του ασθενούς συνήθως στην άκρη του δακτύλου ή στο λοβό 
του αυτιού ή στην περίπτωση ενός βρέφους σε ένα πόδι. Η συσκευή περνά δύο 
μήκη κύματος φωτός μέσω του σώματος σε έναν φωτοανιχνευτή. Μετρά την 
μεταβαλλόμενη απορρόφηση σε κάθε ένα από τα μήκη κύματος επιτρέποντάς 
να προσδιοριστούν οι απορροφητικές ουσίες που οφείλονται μόνο στο παλμικό 
αρτηριακό αίμα, εξαιρουμένου του φλεβικού αίματος, του δέρματος, των οστών, 
των μυών, του λίπους και (στις περισσότερες περιπτώσεις) του βερνικιού 
νυχιών.

Η διαδικασία εξέτασης:  Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία το μόνο που 
απαιτείται είναι ο εξεταζόμενος ασθενής να βάλει τη συσκευή που μοιάζει με 
κλιπ . 

Η διαδικασία είναι μη επεμβατική. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία 
το μόνο που απαιτείται είναι ο εξεταζόμενος ασθενής να βάλει τη συσκευή 
που μοιάζει με κλιπ ή και ανώδυνη. Η κάμερα fundus εξασφαλίζει πλήρως 
αυτοματοποιημένη ευθυγράμμιση, αυτόματη εστίαση και αυτόματη λήψη και δεν 
απαιτείται μυδρίαση για να εκτελεστεί ο έλεγχος. 

2.4.12. Οθόνη παλμού οξυμέτρου δακτύλου σφυγμού οξυγόνου SPO2
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Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, το μόνο που απαιτείται είναι ο 
εξεταζόμενος ασθενής να βάλει το σαγόνι του σε μια ειδική υποδοχή της 
συσκευής και να κοιτάξει ευθεία για 1-2 λεπτά. Η φωτογραφία Fundus διαρκεί 
μόνο λίγα λεπτά χωρίς ενόχληση ή ενοχλητική εξέταση. Ο χειριστής -γιατρός 
ή τεχνικός- με ένα μόνο άγγιγμα μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες και των δύο 
ματιών.

Η φωτογραφία fundus θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή ή/και θα 
εκτυπωθεί σε χαρτί.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί αυτόματα και 
θα καταγραφεί στην πλατφόρμα της εφαρμογής. Εάν δεν συμβεί αυτό, μπορείτε 
να εισαγάγετε τα αποτελέσματα χειροκίνητα.
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3. Αποστολή Εξετάσεων   

4. Λήψη απαντήσεων  

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για την αποστολή των ολοκληρωμένων 
εξετάσεων στο κέντρο vida24 σε περίπτωση που δεν υπήρχε πρόσβαση στο 
διαδίκτυο κατά την αποθήκευση του τεστ. Επιλέξτε το εικονίδιο «Συγχρονισμός» 
από το κύριο μενού της εφαρμογής, επιλέξτε «Ανέβασμα» και περιμένετε να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

 

Εάν υπάρχει απάντηση για λήψη από το κέντρο vida24, το εικονίδιο  είναι 
κόκκινο. Για να λάβετε την απάντηση του ειδικού από το κέντρο, επιλέξτε το 
εικονίδιο «Συγχρονισμός» από το κύριο μενού της εφαρμογής, όπως περιγράφεται 
παραπάνω. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, επιλέξτε «Λήψη» και περιμένετε να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία.  
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5. Ιστορικό  

Επιλέξτε το εικονίδιο «Ιστορικό» από το κύριο μενού εφαρμογής για να δείτε το 
ιατρικό ιστορικό του ασθενούς που επιλέξατε τη δεδομένη τη στιγμή:

Οι τελευταίες καταγεγραμμένες εξετάσεις (Ιστορικό) εμφανίζονται στην 
αριστερή πλευρά της οθόνης. 

Ορισμένες πληροφορίες για το χρήστη εμφανίζονται στα δεξιά καθώς και οι 
ακόλουθοι δείκτες  υγείας:
• ESC:10ετής κίνδυνος καρδιαγγειακού θανάτου 
• eGFR: Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης
• ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του ιατρικού ιστορικού και των 
εργαστηριακών εξετάσεων που έχετε υποβάλει για το συγκεκριμένο ασθενή 
καθώς και τα σχόλια που συνοδεύουν το αρχείο του εξεταζόμενου. Επίσης, έχετε 
την επιλογή να προσθέσετε «Κλινική εξέταση», «Θεραπεία» και «Περιβαλλοντικές 
μετρήσεις» πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά.
 
Το ακόλουθο κλειδί εμφανίζεται επάνω δεξιά:

ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ Πρόσβαση στο αντίστοιχο μενού όπου μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε μια νέα εξέταση
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Επιλέξτε «Τελευταίες καταγεγραμμένες εξετάσεις» για να εμφανιστεί η λίστα 
των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

Οι εξετάσεις που σημειώνονται με το πορτοκαλί εικονίδιο στα δεξιά 
τους, έχουν σταλεί στο κέντρο vida24.

Οι εξετάσεις που σημειώνονται με το μπλε εικονίδιο στα δεξιά τους, 
έχουν απαντηθεί από τον ειδικό γιατρό.

Οι εξετάσεις που σημειώνονται με το γκρι εικονίδιο στα δεξιά τους, 
είναι αυτές για τις οποίες δεν απαιτείται κάποια γνώμη.

5.1. Τελευταίες καταγεγραμμένες εξετάσεις (Ιστορικό) 
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Για να δείτε τα σχόλια που εισαγάγατε κατά τη διάρκεια του τεστ, επιλέξτε 
«Σχόλια» επάνω δεξιά. 

Για να δείτε την απάντηση του ειδικού γιατρού στην εξέταση, επιλέξτε «Απάντηση» 
επάνω δεξιά.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, επιλέξτε το πίσω πλήκτρο 
της συσκευής Android.
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Επιλέγοντας «Σχόλια/Σημειώσεις» μπορείτε να δείτε τα σχόλια ή τις σημειώσεις 
που έχετε υποβάλει. Μπορείτε  επίσης να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες. 

Επιλέξτε «Ιατρικό ιστορικό» για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις 
πληροφορίες του αρχείου του εξεταζόμενου που έχουν εισαχθεί από το μενού 
«Χρήστες».

Επιλέγοντας «Εργαστηριακές εξετάσεις» εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:   

5.2. Σχόλια/Σημειώσεις 

5.3. Ιατρικό ιστορικό 

5.4. Εργαστηριακές εξετάσεις 
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Επιλέξτε «Προσθήκη» για να υποβάλετε μια νέα εργαστηριακή εξέταση.

Συμπληρώστε τη φόρμα και επιλέξτε «Αποθήκευση».
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Επιλέγοντας «Κλινική εξέταση» εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη: 

Επιλέξτε «Προσθήκη» για υποβολή νέας κλινικής εξέτασης.

Εισαγάγετε το ιατρικό ιστορικό και επιλέξτε «Αποθήκευση».

5.5. Κλινική εξέταση 
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Επιλέγοντας «Θεραπεία», εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:  

Επιλέξτε «Προσθήκη» για να υποβάλετε μια νέα θεραπεία.

Εισαγάγετε τη θεραπεία και επιλέξτε «Αποθήκευση».

5.6. Θεραπευτική αγωγή
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Επιλέγοντας «Περιβαλλοντικές μετρήσεις» εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

Επιλέξτε «Προσθήκη» για να υποβάλετε μια νέα περιβαλλοντική μέτρηση.

Εισαγάγετε τις περιβαλλοντικές μετρήσεις και επιλέξτε «Αποθήκευση».

5.7. Περιβαλλοντικές μετρήσεις 
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Μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

• «Συσκευές»: Λίστα συζευγμένων συσκευών Bluetooth 

•  “Min / Max”: Εισαγάγετε ελάχιστες και μέγιστες τιμές/περιθώρια για 
κάθε τύπο εξέτασης προκειμένου να λάβετε μια οπτική ειδοποίηση όταν το 
αποτέλεσμα της εξέτασης είναι εκτός αυτών των περιθωρίων.

6. Ρυθμίσεις 
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•  “Vida24 Login”: Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια του χρήστη (γιατρός) 
χρησιμοποιώντας τις συσκευές.

• «Επαναφορά/δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας»: Δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων.

• Επιλέξτε «Backup data» για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στο κέντρο.
• Επιλέξτε «Επαναφορά δεδομένων» για να ανακτήσετε όλα τα 
δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στο κέντρο την τελευταία 
φορά που πραγματοποιήθηκε ένα αντίγραφο ασφαλείας.  

• «Ρυθμίσεις συσκευής»: Πρόσθετες ρυθμίσεις για το σπιρόμετρο. 
• «Ρυθμίσεις συστήματος»: Μεταβείτε στο μενού «Ρυθμίσεις» της Android 
συσκευής σας.
• «Ρυθμίσεις συστήματος»: Μεταβείτε στο μενού «Ρυθμίσεις» της Android 
συσκευής σας.
• «Interreg»: Μεταβείτε στον ιστότοπο του έργου http://mng.diabetes.ihu.gr.  

http://mng.diabetes.ihu.gr
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Η διαδικασία σύζευξης είναι μια λειτουργία η οποία συνδέει τη συσκευή tablet 
σας με τη βιολογική συσκευή εγγραφής σήματος. Διαμορφώνει ουσιαστικά τη 
συσκευή εγγραφής ώστε να στέλνει τα δεδομένα στο συγκεκριμένο tablet και 
όχι σε άλλο. 

Για να προχωρήσετε κάντε τα εξής: 

1. Από το μενού «Ρυθμίσεις συστήματος» μεταβείτε στο μενού συσκευών 
για σύνδεση Bluetooth.   

2. Στο μενού «Ρυθμίσεις->Bluetooth» θα δείτε την επιλογή «Αναζήτηση 
συσκευών». 

3. Ορίστε αυτήν την επιλογή και εισαγάγετε τη συσκευή εγγραφής στη 
διαδικασία σύζευξης (λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης της συσκευής).

4. Θα δείτε το όνομα της αντίστοιχης συσκευής Bluetooth στη λίστα των 
διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.   

5. Επιλέξτε το. 
6. Επιλέξτε επιστροφή για να επιστρέψετε στο Vida24 COMETECH.
7. Τέλος, στην εφαρμογή Vida24 COMETECH μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» και 

επιλέξτε «Συσκευές».

Εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές Bluetooth συνδεδεμένες στο Android tablet, 
όπως φαίνεται παρακάτω.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια λεπτομερή επίδειξη μιας εξέτασης 
ασθενούς και της αντίστοιχης εισαγωγης δεδομένων στο σχετικό βίντεο.

6.1. Διαδικασία σύζευξης
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Το COMETECH Vida24 είναι το λογισμικό λήψης και προβολής των ιατρικών 
εξετάσεων. Αποτελεί ένα σύστημα τηλεμετρίας που χρησιμοποιεί τις τελευταίες 
τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας (Δίκτυο κινητών τηλεφώνων), ένα Tab-
let ή ένα Smartphone και ιατρικές συσκευές παρακολούθησης. Είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για τον πολυάσχολο και δραστήριο γιατρό καθώς επιτρέπει την 
παρακολούθηση της υγείας του ασθενούς οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Πρόκειται για μια εφαρμογή που βασίζεται στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας 
μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα, χάρη στο φιλικό προς 
το χρήστη περιβάλλον, μέσω ενός προγράμματος περιήγησης όπως ο Internet 
Explorer.

Όλα αυτά γίνονται εύκολα και γρήγορα με μερικά μόνο κλικ του ποντικού του 
υπολογιστή σας.

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης (Mozilla fire-
fox, Google chrome κ.λπ.) στη διεύθυνση https://mng.diabetes.ihu.gr  ή 
μέσω http://cometechproject.eu επιλέγοντας αυτό το εικονίδιο  δίπλα στο  
LOGIN ή από το μενού Medical Platform επιλέγοντας το εικονίδιο vida24  
COMETECH.

7. Παρουσίαση της πλατφόρμας COMETECH Vida24_GP 

7.1. Είσοδος στο CometechVida24   
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Στη συνέχεια, συμπληρώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και 
επιλέξτε Σύνδεση.

Εάν το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένα, θα δείτε το 
ακόλουθο μήνυμα:

Εισαγάγετε ξανά το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Αυτή είναι η αρχική σελίδα που θα δει ο γενικός γιατρός μετά τη σύνδεση. 

7.2. Αρχική σελίδα  
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Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, εμφανίζονται το εικονίδιο εισερχομένων, 
οι ειδοποιήσεις και το όνομα χρήστη, ενώ εάν πατηθούν, εμφανίζονται οι εξής 
επιλογές: 
• Προφίλ 
• Έξοδος

Εισαγάγετε τη θεραπεία και επιλέξτε «Αποθήκευση».  

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το λογαριασμό σας κάντε κλικ στο 
κουμπί «Έξοδος». 
Επιλέξτε «Προφίλ» για εμφάνιση των προσωπικών σας στοιχείων. Πατήστε το 
κουμπί για επεξεργασία.

Τα προσωπικά στοιχεία που μπορείτε να αλλάξετε είναι:
• Επώνυμο
• Όνομα 
• Βάρος 
• Ύψος 
• Ημερομηνία γέννησης 
• Καπνιστής 
• Φύλο 
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Επιλέγοντας ένα ασθενή εμφανίζεται το προφίλ του. Την πρώτη φορά που θα 
εισαγάγετε το αρχείο του ασθενούς, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους. 

Οι επιλογές μενού είναι:
• Το όνομα του χρήστη 
• Προσθήκη εξετάσεων 
• Ιστορικό εξετάσεων 
• Προσωπικό ιστορικό 
• Κλινική εξέταση 
• Θεραπεία 
• Περιβαλλοντικές μετρήσεις 

Και θα εξηγηθεί στα επόμενα κεφάλαια.

7.3. Μενού χρήστη
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Επιλέγοντας «Προσθήκη εξετάσεων» μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία των 
ακόλουθων εξετάσεων: Κάμερα αμφιβληστροειδούς, ECG, Στηθοσκόπιο και 
Βηματόμετρο. 

Επιλέγοντας «Ιστορικό εξετάσεων» μπορείτε να δείτε στον πίνακα τις εξετάσεις 
που πραγματοποιήθηκαν.

Σημείωση! Στις περιπτώσεις ECG, εξετάσεις αμφιβληστροειδούς και 
πελματογράφημα, μπορείτε να δείτε τα αρχεία που έχετε ανεβάσει προηγουμένως 
κάνοντας κλικ στο/α κουμπί/α   ή μπορείτε να επεξεργαστείτε την εξέταση 
πατώντας το κουμπί .  

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια νέα εξέταση, συμπληρώστε την ημερομηνία 
κάνοντας κλικ στο πεδίο «Ημερομηνία», επιλέξτε την ημέρα/μήνα και, στη 
συνέχεια, κάντε κλικ στο πεδίο «Επιλογή αρχείων» για να επιλέξετε ένα ή 
περισσότερα αρχεία από τον υπολογιστή σας. Τέλος, για να αποθηκεύσετε την 
εξέταση, πατήστε το κουμπί.     

7.4. Προσθήκη εξετάσεων

7.5. Ιστορικό εξετάσεων 
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Επιλέγοντας «Προσωπικό ιστορικό» μπορείτε να δείτε το προσωπικό ιστορικό 
του επιλεγμένου χρήστη. 

Επιλέγοντας «Κλινική εξέταση», μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να 
δείτε προηγούμενες κλινικές εξετάσεις.

7.6. Προσωπικό ιστορικό

7.7. Κλινική εξέταση  
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Εάν θέλετε να προσθέσετε μια κλινική εξέταση, επιλέξτε «Προσθήκη κλινικής 
εξέτασης» και συμπληρώστε τη φόρμα:

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την κλινική εξέταση, κάντε κλικ στο «Αποθήκευση», 
διαφορετικά κάντε κλικ στο «Κλείσιμο».

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε την κλινική εξέταση επιλέγοντας το κουμπί
delete.
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Επιλέγοντας «Θεραπεία» μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να δείτε 
προηγούμενες θεραπείες του χρήστη. 

Εάν θέλετε να προσθέσετε θεραπεία, επιλέξτε «Προσθήκη θεραπείας» και 
συμπληρώστε τη φόρμα.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη θεραπεία,  επιλέξτε την «Αποθήκευση», 
διαφορετικά επιλέξτε το «Κλείσιμο».

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε τη θεραπεία επιλέγοντας το κουμπί 

7.8. Θεραπευτική αγωγή 
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Επιλέγοντας «Περιβαλλοντικές μετρήσεις» έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε, 
να διαγράψετε και να δείτε προηγούμενες περιβαλλοντικές μετρήσεις 

Εάν θέλετε να προσθέσετε περιβαλλοντικές μετρήσεις, επιλέξτε «Προσθήκη 
περιβαλλοντικών μετρήσεων» και συμπληρώστε τη φόρμα.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε περιβαλλοντικές μετρήσεις, επιλέξτε την 
«Αποθήκευση», διαφορετικά επιλέξτε το «Κλείσιμο». 

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε τις περιβαλλοντικές μετρήσεις επιλέγοντας το 
κουμπί.  

7.9. Περιβαλλοντικές μετρήσεις   
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8. Παρουσίαση της πλατφόρμας CometechVida24_Experts     

8.1. Συνδεθείτε στην πλατφόρμα CometechVida24_Experts   

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης (Mozilla firefox, Goo-
gle chrome κ.λπ.) στη διεύθυνση https://mng.diabetes.ihu.gr  ή μέσω  http://
cometechproject.eu επιλέγοντας αυτό το εικονίδιο   δίπλα στο LOGIN  

Στη συνέχεια, δώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε 
Σύνδεση.

Εάν το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένα, θα δείτε το 
ακόλουθο μήνυμα:

Εισαγάγετε ξανά το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
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8.2. Αρχική σελίδα

Αυτή είναι η αρχική σελίδα που θα δει η ομάδα ειδικών γιατρών μετά τη σύνδεση. 

Στο μενού «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις εξετάσεις.

Στο μενού «ΙΣΤΟΡΙΚΟ» εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους ασθενείς.
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Μπορείτε να αναζητήσετε ένα ασθενή με όνομα ή αναγνωριστικό από την περιοχή 
αναζήτησης. Όταν επιλέξετε ένα ασθενή, μπορείτε να δείτε όλες τις εξετάσεις

και κάνοντας κλικ σε μια συγκεκριμένη εξέταση μπορείτε να δείτε τα 
αποτελέσματα.
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Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αρχείου  μπορείτε να δείτε τα αρχεία 
μεταφόρτωσης των ακόλουθων εξετάσεων: Κάμερα αμφιβληστροειδούς ECG, 
Στηθοσκόπιο και Βηματόμετρο. 

Ως ειδικός γιατρός μπορείτε να απαντήσετε στο γενικό ιατρό, εάν θέλετε να 
στείλετε ένα μήνυμα σχετικά με τη συγκεκριμένη εξέταση.

Ελπίζουμε ότι αυτό το φυλλάδιο σε συνδυασμό με το σχετικό βίντεο θα σας 
βοηθήσει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 

Ημερομηνία:                                                          Αριθμός ασθενούς:

Επώνυμο:                                                             Όνομα:

Επώνυμο:                                                                   Όνομα: 

Υπογραφή:                                                            Ημερομηνία: 

Υπογραφή                                                                  Ημερομηνία:

Ο ιατρός ή το άτομο που είχε τη συγκατάθεση να συζητήσει.
Βεβαιώνω ότι έχω εξηγήσει προσωπικά τη φύση, το σκοπό, τη διάρκεια, τα οφέλη 
και τους κινδύνους της μελέτης στο άτομο που αναφέρεται παραπάνω.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Continuity of care in Metabolic diseases through modern Technology –COMETECH

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στόχος αυτής της μελέτης είναι η ιατρική εξέταση και η παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης σε ασθενείς αξιοποιώντας ιατρικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 
σε συνεργασία με τρεις άλλες μονάδες υγείας, μέσω τηλεϊατρικής.

Διάβασα την ενημερωτική συγκατάθεση για αυτή τη μελέτη. Μου εξηγήθηκε ο 
σκοπός, η διάρκεια και το πιθανό όφελος της μελέτης και τι αναμένεται να κάνω. 
Οι ερωτήσεις μου απαντήθηκαν ικανοποιητικά. Συμφωνώ να συμμετάσχω στη 
μελέτη. 

Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου στη μελέτη είναι εθελοντική και ότι είμαι 
ελεύθερος να αποχωρήσω ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογηθώ, χωρίς να 
επηρεάσω την ιατρική περίθαλψη ή τα νομικά μου δικαιώματα.

Κατανοώ την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα 
προσωπικά δεδομένα μου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Λίστα ιατρικών συσκευών

a/a Περιγραφή Μοντέλο Φωτογραφία Προδιαγραφές προϊόντος, εγχειρίδιο 
χρήστη και βίντεο οδηγού

1 Ψηφιακό 
Αναστημόμετρο 
με ασύρματη 
μετάδοση 
δεδομένων (BMI 
CALCULATOR)

SECA 264 https://www.seca.com/en_ae/products/
all-products/product-details/seca264.html

2 Αυτοπαρακολού-
θηση συστημάτων 
γλυκόζης αίματος 
(Συσκευές και 
αξεσουάρ)

Gluco Men 
areo 

https://www.menarinidiabetes.gr/ell/product/
GlucoMen-areo 

3 Σύστημα 
παρακολούθησης 
HbA1c   

Afinion™ 2 
Analyzer 

https://www.alere.com/en/home/product-
details/afinion2-analyzer.html 

https://www.globalpointofcare.abbott/en/
support/product-installation-training/afin-
ion2-install-training-guide.html 

https://www.globalpointofcare.abbott/en/
support/product-demos/afinion2.html 

4 Ηλεκτρονικό 
στηθοσκόπιο

3M™ 
Littmann® 
Electronic 
Stetho-
scope 
Model 
3200 

https://www.littmann.com/3M/en_US/
littmann-stethoscopes/products/~/3M-
Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-
3200/?N=5932256+8711017+3293188392&
rt=rud 

https://www.youtube.com/
watch?v=3Q4zvaCRaec&t=84s 

https://www.youtube.com/
watch?v=B9Sx9LO59N4 

5 ECG 12κάναλο με 
οθόνη 

ECG1200G 
Electrocar-
diograph_
CONTEC 

http://www.contecmed.com/index.
php?page=shop.product_details&prod-
uct_id=22&flypage=flypage.tpl&pop=0&op-
tion=com_virtuemart&Itemid=588

https://contecmedical.en.made-in-china.
com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-
ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Ma-
chine-Ce.html 

https://www.seca.com/en_ae/products/all-products/product-details/seca264.html
https://www.seca.com/en_ae/products/all-products/product-details/seca264.html
https://www.menarinidiabetes.gr/ell/product/GlucoMen-areo
https://www.menarinidiabetes.gr/ell/product/GlucoMen-areo
https://www.alere.com/en/home/product-details/afinion2-analyzer.html
https://www.alere.com/en/home/product-details/afinion2-analyzer.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/afinion2-install-training-guide.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/afinion2-install-training-guide.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/afinion2-install-training-guide.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-demos/afinion2.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-demos/afinion2.html
https://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud
https://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud
https://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud
https://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud
https://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud
https://www.youtube.com/watch?v=3Q4zvaCRaec&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=3Q4zvaCRaec&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=B9Sx9LO59N4
https://www.youtube.com/watch?v=B9Sx9LO59N4
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
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a/a Description Model Image Product specifications, user manual and 
guide videos

6 Σπιρόμετρο Spirodoc https://www.spirometry.com/prodotti/
spirodoc/ 

https://youtu.be/XCGrE56vPsg 
7 Συσκευή παρα-

κολούθησης 
της αρτηρια-
κής πίεσης με 
τον σφυροβρα-
χιόνιο δείκτη 
(ABI) και τον 
προσδιορισμό 
της διαφοράς 
μεταξύ βραχιό-
νων 

Watch 
BP-office 
ABI 

https://www.microlife.com/professional-
products/watchbp-office/watchbp-office-abi 

https://youtu.be/-mKmGe8wjvA 

8 Πελματογρά-
φος 

Lor An 
EPS/R1 

http://www.loran-engineering.com/
baropodometric_plate.html 

http://www.wiva.guru/science1-eng.html 

https://www.youtube.com/
watch?v=Inc0i2W14N0 

9 Προηγμένη 
συσκευή παρα-
κολούθησης 
τελικών προϊό-
ντων Glycated 
(AGE READER)

AGE Read-
er 

https://www.diagnoptics.com/age-reader/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5oR-
V9adO50 

10 Μη Μυδριακή 
κάμερα αμφι-
βληστροειδούς

TRC-
NW400, 
Nonmydri-
atic fundus 
camera  

https://www.topcon-medical.eu/eu/
products/284-trc-nw400-non-mydriatic-
fundus-camera.html#general 

http://www.topconmedical.com/products/
trcnw400-literature.htm 

https://youtu.be/kEJ8tRhRoCA 
11 Οθόνη παλμού 

οξυμέτρου δά-
κτυλο σφυγμού 
οξυγόνου SPO2 
PM

PM 150 
connect 
Pulseoxim-
eter

https://www.medisana.com/en/oxid-oxid-4/
oxid-oxid/Pulsoximeter-PM-150-connect.html

12 Ασύρματη ζυ-
γαριά

I Health 
Core

https://ihealthlabs.com/wireless-scales/
ihealth-core/

https://www.youtube.com/watch?v=BcG-
R9WbDDE

https://www.spirometry.com/prodotti/spirodoc/
https://www.spirometry.com/prodotti/spirodoc/
https://youtu.be/XCGrE56vPsg
https://www.microlife.com/professional-products/watchbp-office/watchbp-office-abi
https://www.microlife.com/professional-products/watchbp-office/watchbp-office-abi
https://youtu.be/-mKmGe8wjvA
http://www.loran-engineering.com/baropodometric_plate.html
http://www.loran-engineering.com/baropodometric_plate.html
http://www.wiva.guru/science1-eng.html
https://www.youtube.com/watch?v=Inc0i2W14N0
https://www.youtube.com/watch?v=Inc0i2W14N0
https://www.diagnoptics.com/age-reader/
https://www.youtube.com/watch?v=5oR-V9adO50
https://www.youtube.com/watch?v=5oR-V9adO50
https://www.topcon-medical.eu/eu/products/284-trc-nw400-non-mydriatic-fundus-camera.html#general
https://www.topcon-medical.eu/eu/products/284-trc-nw400-non-mydriatic-fundus-camera.html#general
https://www.topcon-medical.eu/eu/products/284-trc-nw400-non-mydriatic-fundus-camera.html#general
http://www.topconmedical.com/products/trcnw400-literature.htm
http://www.topconmedical.com/products/trcnw400-literature.htm
https://youtu.be/kEJ8tRhRoCA
https://www.medisana.com/en/oxid-oxid-4/oxid-oxid/Pulsoximeter-PM-150-connect.html
https://www.medisana.com/en/oxid-oxid-4/oxid-oxid/Pulsoximeter-PM-150-connect.html
https://ihealthlabs.com/wireless-scales/ihealth-core/
https://ihealthlabs.com/wireless-scales/ihealth-core/
https://www.youtube.com/watch?v=BcG-R9WbDDE
https://www.youtube.com/watch?v=BcG-R9WbDDE

