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Time is Brain: Η πλατφόρμα που δίνει
λύσεις στο Σύστημα Υγείας
Το 4ο βραβείο στο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG
Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας απέσπασε η νεοφυής επιχείρηση Time is
Brain. Τι λέει για την επιχείρηση και το Διαγωνισμό η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη,
επικεφαλής της ομάδας Time is Brain.
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Το Time ίs Brain είναι μία έξυπνη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, η
οποία μπορεί, σύμφωνα με τους δημιουργούς της, εφόσον εισαχθεί στο Σύστημα Υγείας, να επιταχύνει
σημαντικά το χρόνο αντιμετώπισης των εγκεφαλικών, επιφέροντας άμεσα οφέλη για την υγεία και την
ποιότητα ζωής των ασθενών και εξασφαλίζοντας σημαντική μείωση στο κόστος του εγκεφαλικού για την
κοινωνία.
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Απόρρητο

Το θεραπευτικό παράθυρο χορήγησης κατάλληλης θεραπείας είναι 3 ώρες και σε κάποιες περιπτώσεις 4-5
ώρες. Αμέσως μόλις φτάσει ο ασθε νής, ο γιατρός συμπληρώνει μέσω της εφαρμογής τα υπόλοιπα
απαραίτητα στοιχεία και εξετάζει πιθανές αντενδείξεις για την χορήγηση ειδικής θε ραπε ίας. Εκτυπώνει,
μέσω της ε φαρμογής, το πρωτόκολλο θεραπείας και την φόρμα συναίνεσης του ασθενή για έλεγχο και
υπογραφή με σκοπό να υπάρχει σαφής συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στις θεραπευτικές
αποφάσε ις. Επίσης καταγράφονται οι χρόνοι από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την στιγμή της
χορήγησης της θεραπείας.
Η δυνατότητα διασύνδεσης της πλατφόρμας Time 1s Brain με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγε ίας, που
υλοποιείται σε εθνικό ε πίπε δο, θα δώσει άμεση πρόσβαση στους θεράποντες ιατρούς σε δημογραφικά
στοιχε ία, φαρμακευτική αγωγή και ιατρικό ιστορικό του ασθε νούς, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη φροντίδα
υγείας και παρέχοντας πληροφορίε ς, που είναι μεν διαθέσιμες ηλε κτρονικά, αλλά πολλές φορές δεν είναι
προσβάσιμες την στιγμή που είναι απαραίτητες για τη λήψη ιατρικής απόφασης. Όταν η εφαρμογή θα είναι
σε πλήρη λε ιτουργία, θα μπορούν τα δεδομένα που θα παραχθούν να αξιοποιηθούν για να βελτιωθεί
περαιτέρω ο τρόπος διαχείρισης των συγκεκριμένων περιστατικών.

Η άμεση παρέμβαση πόσο μπορεί να μειώσει το κόστος, αλλά και το χρόνο
αποκατάστασης εγκεφαλικών επεισοδίων;
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Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η κύρια αιτία μείζονος αναπηρίας στην Ευρώπη. Παρά την ύπαρξη
διαθέσιμης θεραπείας (ενδοφλέβιας θρομβολυτικής και ενδοαγγειακής θεραπείας για οξύ ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο), πολλοί ασθενείς δεν την λαμβάνουν λόγω καθυστερημένης άφιξης στο νοσοκομείο.
Το ποσοστό των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο, που έφτασαν πριν από το κρίσιμο χρονικό διάστημα 4
ωρών για την έναρξη της θεραπείας, έχει δείξει μικρή βελτίωση τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Οι καθυστερήσεις πριν και μετά την άφιξη στο νοσοκομείο που δεν επιτρέπουν στον ασθενή να λάβει
εγκαίρως την ενδεδειγμένη θεραπεία, οδηγούν σε αυξημένη αναπηρία και θάνατο. Τα στοιχεία, από την
έρευνα που διεξάχθηκε σε 32 ευρωπαϊκές χώρες το 2017, έδειξαν ότι σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι
υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο, 9 εκατομμύρια έζησαν με εγκεφαλικό επεισόδιο και περισσότεροι από
430.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος των 60
δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο για το 2017: 27 δισεκατομμύρια ευρώ για την υγειονομική περίθαλψη, 5
δισεκατομμύρια ευρώ για την κοινωνική μέριμνα (νοσηλευτική ή οικιακή περίθαλψη), και 16 δισεκατομμύρια
ευρώ για την άτυπη, μη αμειβόμενη περίθαλψη που παρέχεται σε εκατομμύρια επιζώντες από εγκεφαλικό
επεισόδιο από τους οικείους τους σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ύψους 12
δισεκατομμυρίων ευρώ αποδίδεται στη μείωση παραγωγικότητας λόγω θανάτων και αναπηρίας από
εγκεφαλικό επεισόδιο ατόμων σε ηλικία εργασίας.
Υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερα από 2.000 εγκεφαλικά επεισόδια συμβαίνουν
καθημερινά. Σχεδόν το ένα τέταρτο αυτών των ασθενών θα μπορούσε να επωφεληθεί από την έγκαιρη
πρόσβαση σε θρομβόλυση. Η μείωση των καθυστερήσεων στη λεγόμενη «αλυσίδα επιβίωσης» θα
οδηγήσει σε βελτιωμένα αποτελέσματα και μειωμένη νοσηρότητα των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο,
μειώνοντας παράλληλα το οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο αυτής της ασθένειας.
Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι συμβαίνουν 16.095 εγκεφαλικά επεισόδια το χρόνο, αριθμός που
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 19% μέχρι το 2035 . Επίσης υπάρχει μέτρια γνώση στο ευρύτερο κοινό
σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου του εγκεφαλικού επεισοδίου, τα συμπτώματα, καθώς και για τον
τρόπο κατάλληλης ανταπόκρισης. Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι συχνά μία αποτρέψιμη,
θεραπεύσιμη και αντιμετωπίσιμη κατάσταση. Επιδέχονται πρόληψης, θεραπείας και διαχείρισης σε μεγάλο
βαθμό. Υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί δραστικά το κόστος, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων
συνεπειών τους. Αυτό απαιτεί κοινές δράσεις των κρατικών φορέων, επιστημονικών οργανισμών, ενώσεων
υποστήριξης ασθενών, επαγγελματιών υγείας, κλινικών και προκλινικών ερευνητών και της βιομηχανίας.

& Τεχνολογίας είναι σε εξέλιξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάΜουν την πρότασή τους nλεκτΙJ.ονικά έως και 4 Οκτωβρίου, ώρα 15:00.
* Ο 12ος Διαγωνισμός Καινοτομίας

ν

Απόρρητο

