
Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών



#BrainGain #StrongerGreece

Επιστημονική Υπεύθυνη: Όλγα Σίσκου

Εκλαϊκευμένος τίτλος: «Μελέτη για τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων, του κόστους και των εμπειριών των 

ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο»

Επιστημονική Περιοχή: 

Πρόκειται για πολυθεματική μελέτη στις εξής περιοχές:

1. Κοινωνικές επιστήμες

2. Επιστήμες της ζωής

3. Μαθηματικά και  επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

Φορέας Υποδοχής: Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής-Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεργαζόμενος Φορέας:

I. To Τμήμα Υγείας του  Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

II. Το Αρχείο καταγραφής και ανάλυσης Οξέων Αγγειακών 

Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Λωζάννης (ASTRAL)

III. O Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (HSO)

Τίτλος Ερευνητικού Έργου 

«SUN4P- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και 

αποτελεσμάτων υγείας»

Ποσό Χρηματοδότησης: 370.000 € 

Διάρκεια Χρηματοδότησης: 30 μήνες

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Σύνοψη Ερευνητικού έργου 

«SUN4P- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και 

αποτελεσμάτων υγείας»

Πρόκειται για προοπτική μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης στην οποία θα ενταχθούν ασθενείς που για πρώτη φορά υπέστησαν
Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο - ΑΕΕ (N=1,000) προερχόμενοι από επτά δημόσια νοσοκομεία . Όλοι οι ασθενείς θα παρακολουθηθούν
για τρεις μήνες και ένα μέρος αυτών (Ν=300) θα παρακολουθηθεί για ένα χρόνο προκειμένου να καταγραφούν πλήρως οι ανάγκες τους
και μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο (π.χ ανάγκες σε υπηρεσίες αποκατάστασης, λήψης φαρμακευτικής αγωγής, ανάγκες σε
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας) καθώς και να μετρηθεί η απώλεια παραγωγικότητας.

Ουσιαστικά, είναι η πρώτη προσπάθεια μέτρησης της «αξίας» της παρεχόμενης φροντίδας σε ασθενείς με ΑΕΕ και αναμένεται να
συμβάλει στη βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας μέσω της ανακατανομής των πόρων στις
διάφορες μορφές φροντίδας (π.χ αποκατάσταση αντί για ενδονοσοκομειακή), στη δημιουργία δομών κοινωνικής υποστήριξης, στην
ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου μονάδων ΑΕΕ, στην ελαχιστοποίηση της μη αποδοτικής χρήσης των πόρων (π.χ κατάχρηση
εξετάσεων διαγνωστικής απεικόνισης), στην υιοθέτηση πρακτικών τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας, στη μείωση του χρόνου του
κύκλου της φροντίδας.

Αναλυτικότερα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Η παροχή απαραίτητης πληροφορίας (δείκτες ποιότητας) περιλαμβανομένων και δεικτών εκβάσεων (π.χ θνητότητα) που θα συμβάλει

στη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας

2. Η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων τα οποία θα

αξιοποιηθούν στο πλαίσιο στατιστικών και αναλυτικών /περιγραφικών εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση του ΑΕΕ στην Ελλάδα

3. Η αξιολόγηση των εμπειριών των γιατρών/νοσηλευτών και των ασθενών από το ΑΕΕ και της επίδρασης αυτών στη διαχείρισή του.

4. Η αξιολόγηση σοβαρών αρνητικών επιδράσεων του ΑΕΕ στη ζωή των επιζώντων περιλαμβανομένης και της ποιότητας ζωής και της

αναπηρίας

5. Η εκτίμηση του κόστους της φροντίδας (άμεσου υγειονομικού και μη υγειονομικού –π.χ απώλεια παραγωγικότητας)

6. Η εκτίμηση της αξίας της φροντίδας με έμφαση στα κλινικά αποτελέσματα σε σχέση με το κόστος που απαιτήθηκε για την επίτευξή τους



Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

#BrainGain #StrongerGreece

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα θα αναδειχτούν οι ανικανοποίητες ανάγκες των νοικοκυριών σε σχέση με τη λήψη

υποστηρικτικών υπηρεσιών από τις «επίσημα» θεσπισμένες δημόσιες δομές (π.χ υποστήριξη για την επανένταξη ασθενών με

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) στην αγορά εργασίας, παροχή κατ΄οίκον νοσηλευτικής φροντίδας σε συνεχή βάση κλπ).

Μεσοπρόθεσμα, μέσω των αποτελεσμάτων της μελέτης αναμένεται να αναδειχτεί η ανάγκη ανασχεδιασμού (υιοθέτηση ή και

αναθεώρηση υφιστάμενων κλινικών πρωτοκόλλων) του τρόπου διαχείρισης των ασθενών με ΑΕΕ ώστε να επιτευχθούν

βελτιωμένα αποτελέσματα υγείας, περιορισμός της σπατάλης, βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στις υπηρεσίες

υγείας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του έργου θα αξιοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής

υγείας καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (δωρητών) σχετικά με την αναγκαιότητα ανάπτυξης Ειδικών Μονάδων

Διαχείρισης ΑΕΕ (Stroke Units) καθώς και αντίστοιχων υπηρεσιών τηλεϊατρικής (Tele-stroke services).

Μακροπρόθεσμα αναμένεται ότι το έργο θα συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητας και της θνητότητας από ΑΕΕ όπως και

στον περιορισμό των χρόνων ζωής με ανικανότητα λόγω ΑΕΕ.



Η χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μας προσφέρει την πολύτιμη ευκαιρία

να αναλάβουμε την ευθύνη υλοποίησης ενός δικού μας ερευνητικού έργου.

Στο πλαίσιο του έργου SUN4Patients τρεις μεταδιδάκτορες προεχόμενοι από

διαφορετικά επιστημονικά πεδία, λειτουργώντας συμπληρωματικά μεταξύ

μας και επικουρούμενοι από ευρεία ομάδα ερευνητών θα επιχειρήσουμε να

συνδυάσουμε δεδομένα ασθενών αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες

εφαρμογές πληροφορικής ώστε να «παράγουμε» καινοτόμα πληροφόρηση

για τη διαχείριση των ασθενών με ΑΕΕ, με οικονομικούς και κλινικούς

όρους.

Μέσω αυτής της χρηματοδότησης γίνεται πράξη το όραμα μας να

συνεπικουρήσουμε στις προσπάθειες των διαφόρων κοινωνικών εταίρων

(π.χ επαγγελματιών υγείας, ασθενών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής υγείας)

για βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων ασθενών με ΑΕΕ, με παράλληλη

διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας μέσω

του περιορισμού δυνητικών πηγών σπατάλης.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Όλγα Σίσκου

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

σημαίνει…



Στηρίζουμε την Έρευνα

Ενισχύουμε την Καινοτομία 

Βασιλίσσης Σοφίας 127,

11521, Αθήνα

210 64 12 410, 420

info@elidek.gr
www.elidek.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

http://www.elidek.gr/

