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Βοήθεια στο Σπίτι 24/7 

Περιγραφή του προβλήματος 

Όπως όλοι γνωρίζουμε ζούμε σε μια κοινωνία με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έτσι 

και η καθημερινότητα μας συμβαδίζει με αυτούς. Αυτός είναι ένας από τους κύριους 

λόγους για τον οποίο η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει τον χρόνο ή την άνεση να 

βρίσκεται με τους ηλικιωμένους είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο 

προκειμένου να αποφύγουν μία απρόοπτη, δυσάρεστη εξέλιξη στην υγεία τους. 

Σίγουρα, όλοι όσοι έχουν βρεθεί στην απαιτητική κατάσταση να φροντίζουν έναν 

δικό τους άνθρωπο που το έχει ανάγκη, αισθάνονται πολλές φορές ανασφάλεια, 

κόπωση, αγωνία, ενώ ο διαθέσιμος χρόνος  μειώνεται από τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις αλλά και από την επαγγελματική ζωή του κάθε ενός. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναζητήσαμε  από την υπηρεσία του δήμου μας 

"Βοήθεια στο σπίτι",  κατανοήσαμε ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να παρέχει την 

φροντίδα της στους ηλικιωμένους κάθε μέρα όλη την μέρα. Έρευνες έχουν δείξει πως 

αιτία για πολλούς θανάτους ηλικιωμένων ήταν η αδυναμία παροχής άμεσης 

βοήθειας  και  άγνοια της κατάστασης υγείας τους την δεδομένη στιγμή. 

Μέσα από αυτό τον προβληματισμό σκεφτήκαμε να πειραματιστούμε με 

μία  κατασκευή που θα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την υγεία των 

ηλικιωμένων σε εικοσιτετράωρη βάση με σκοπό την εύκολη, αλλά κυρίως, 

αποτελεσματική φροντίδα τους. 

 

Προτεινόμενη λύση 

Ευαισθητοποιηθήκαμε 

σχετικά με τη φροντίδα 

των ηλικιωμένων 

συνανθρώπων μας και 

αναζητώντας λύση σε 

πρακτικά της ζητήματα 

σκεφτήκαμε η κατασκευή 

μας να αποτελείται στο 

βασικό της μέρος από έναν 

μικροελεγκτή Arduino. Σε 

αυτόν έχει συνδεθεί ο 

αισθητήρας μέτρησης 

οξυγόνου στο αίμα 

MAX30102 δίνοντας μας 

μετρήσεις ανά πάσα στιγμή 

και ώρα. Με αυτόν τον 

τρόπο ελέγχονται οι 

μετρήσεις οι οποίες είναι 

έξω από τα όρια του 

φυσιολογικού και 

αποστέλλεται e-mail στην 
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υπηρεσία "βοήθεια στο σπίτι" με το όνομα και την διεύθυνση του ηλικιωμένου για να 

σπεύσει εγκαίρως. 

Μια άλλη σημαντική καινοτομία της κατασκευής μας είναι η σύνδεσή της με ένα 

buzzer και με ένα led με τα οποία πραγματοποιείται η υπενθύμιση για τα φάρμακα 

που θα πρέπει να πάρει ο ασθενής. 

Για να αποφύγουμε τα ατυχήματα τα οποία μπορούν να προκληθούν από φωτιά, 

έχουμε εγκαταστήσει αισθητήρα ανίχνευσης φλόγας. Σε περίπτωση που ανιχνευτεί 

φλόγα θα εκπέμπεται  ένα e-mail στην υπηρεσία με σκοπό την άμεση ειδοποίηση για 

την κατάσβεση της φωτιάς και την διάσωση του ηλικιωμένου. 

Τέλος, με την χρήση ενός κουμπιού θα στέλνεται μήνυμα στην υπηρεσία σε 

περίπτωση παραβίασης του χώρου. 

 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε 

Χρησιμοποιήσαμε έναν μικροελεγκτή 

Arduino τον οποίο συνδέσαμε με ένα οξύμετρο 

max30102, με έναν αισθητήρα φλόγας/φωτιάς, με 

ένα button, με ένα module bluetooth HC-05, με ένα 

led και ένα buzzer. Όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται 

στην οθόνη ενός κινητού στο οποίο τρέχει ένα app 

του app inventor και συνδέεται με bluetooth με το 

arduino μέσω του HC-05. 

Όταν το ποσοστό του Ο2 στο αίμα είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο με 92% εφμανίζεται το μήνυμα 

στο κινητό "Ο2 is ok". Όταν το ποσοστό Ο2 πέσει 

κάτω από 92% τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Ο2 is 

low" και με εντολή http command /get στέλνεται 

ένα Webhook στην υπηρεσία IfTTT (If this then 

that) που πυροδοτεί (trigger) την αποστολή e-mail 

με θέμα " Προσοχή: Ο2 is low". 

Όταν ο αισθητήρας φωτίας ανιχνεύσει φλόγα 

τότε εμφανίζεται στο κινητό το μήνυμα "Attention 

fire" και με εντολή http command /get στέλνεται 

ένα Webhook στην υπηρεσία IfTTT (If this then 

that) που πυροδοτεί (trigger) την αποστολή e-mail 

με θέμα " Προσοχή: fire". 

Όταν πατηθεί το button τότε εμφανίζεται στο 

κινητό το μήνυμα "Need help" και με εντολή http 

command /get στέλνεται ένα Webhook στην 

υπηρεσία IfTTT (If this then that) που πυροδοτεί 

(trigger) την αποστολή e-mail με θέμα " Προσοχή: 

Need help". 

Τέλος κάθε 8 ώρες έχουμε ηχητική και φωτεινή ένδειξη για την λήψη φαρμάκων. 
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Κοινωνικός αντίκτυπος 

Πιστεύουμε στην επικοινωνία και τη συνεργασία. Τις θεωρούμε δύο κοινωνικές 

διαδικασίες που υποστηρίζουν τη ζωής μας, τη δική μας και των γύρω μας. Με βάση 

αυτές, ήρθαμε σε επαφή με φορείς του τόπου μας, τόσο για να ενημερωθούμε, όσο 

και για να βοηθήσουμε με τη συμμετοχή μας, στην εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας. 

Μοιραστήκαμε την ιδέα αρχικά στο σχολείο μας με τους καθηγητές και τη 

διευθύντριά μας και εξηγήσαμε την κατασκευή που σκεφτήκαμε, γιατί ξέραμε πως θα 

υπάρξει αμέριστη συμπαράσταση και ενθουσιασμός. Η επόμενη κίνησή μας ήταν να 

ενημερώσουμε την υπηρεσία του δήμου μας "βοήθεια στο σπίτι". Ακούσαμε την 

άποψη ανθρώπων που ειδικεύονται στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων και 

πιστεύουν πως με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η κοινότητα μας όπως και οι ίδιοι 

τους ως επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και πρόνοιας . 

Την προσπάθεια μας στήριξε η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δράμας ενθαρρύνοντας μας και προτρέποντάς μας να τη βελτιώσουμε και να τη 

συνεχίζουμε την νέα σχολική χρονιά. 

 

Επικοινωνία με τοπικούς φορείς 

Με σκοπό την υλοποίηση της κατασκευής πήραμε συμβουλές και πληροφορίες 

από διάφορες πηγές. Καταστάσεις και επιρροές στην ζωή μας, στάθηκαν αφορμή 

στον τωρινό προβληματισμό μας. 

Η βασική ιδέα προήλθε από την υπηρεσία "βοήθεια στο σπίτι", αφού μας 

πληροφόρησε για τις συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι 

συνάνθρωποί μας είτε έχουν τους συγγενείς τους κοντά είτε όχι. 

Έτσι, και με βάση τις γνώσεις που αποκτήσαμε από το μάθημα της Βιολογίας, 

της Πληροφορικής και της Φυσικής με την βοήθεια των καθηγητών μας, αφού, 

δηλαδή, μπορέσαμε να γνωρίσουμε τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου 

οργανισμού, του προγραμματισμού και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων αντίστοιχα, 

σκεφτήκαμε συνδυαστικά. 

 Η ευκαιρία να κάνουμε πράξη αυτόν τον προβληματισμό μας δόθηκε από το σχολείο 

μας, το οποίο συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του generation next. 

Παράλληλα μας ενθάρρυναν και βρισκόταν πάντα δίπλα λύνοντάς μας κάθε απορία. 

Φυσικά πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το Ε.Κ.Φ.Ε Δράμας χάρη στο οποίο και 

στο πρόγραμμα που ακολούθησε εκπαιδευτήκαμε κατάλληλα με σκοπό να 

πραγματοποιηθεί η επιθυμία μας: η επίλυση του προβλήματος που μας απασχόλησε. 

 

Η ομάδα μας 

Η ομάδα μας με το όνομα Galaxy conquest, αποτελείται από δύο άτομα, την Μαρία-

Άννα, μαθήτρια της Γ΄ τάξης και την Κατερίνα- Ελένη, μαθήτρια της Β΄ τάξης του 
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Γυμνασίου Φωτολίβους. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που ζούμε αυτήν την περίοδο η 

επικοινωνία μας γίνονταν εξ αποστάσεως με σύμμαχο τα ψηφιακά εργαλεία. 

 

Για την επικοινωνία μας χρησιμοποιήσαμε το Webex, το Viber και το messenger ενώ για 

την αποθήκευση και την κοινοποίηση των εγγράφων χρησιμοποιήσαμε το Google drive. 

Η συνεργασία ήταν υποδειγματική σε όλα τα στάδια και τις απαιτήσεις του project. Η 

εμπειρία μας από όλη αυτήν την δράση ήταν μοναδική και διαφορετική μέσα στο σχολικό 

πλαίσιο. Η Μαρία-Άννα ανέλαβε τον προγραμματισμό με την βοήθεια του υπεύθυνου 

καθηγητή και μαζί με την Κατερίνα, συντάξαμε τα κείμενα. Για την παραγωγή του βίντεου 

χρησιμοποιήσαμε τα smartphones μας, η μία έγραφε την άλλη, και την επεξεργασία την 

κάναμε με το πρόγραμμα photo. 

 
Το πρόγραμμα στο app inventor  για την εφαρμογή του κινητού που συνδέει 

το arduino με το κινητό μέσω Bluetooth. 
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Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας IFTTT για να ενημερώνει με email  τον 

διευθυντή του σχολείου. 
 
 
 
 
 
 

Βίντεο της εργασίας στο Youtube 
 

https://youtu.be/bYbHq6msw28 

 

 
 
 
 

Βιβλιογραφία 

Εφαρμογές Arduino, Γεώργιος Γίδας 

Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino, Εμανουήλ Πουλάκης 

https://youtu.be/bYbHq6msw28
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Βασική Ηλεκτρονική, Albert Paul Malvino, Εκδόσεις Τζιόλα 

Αρχές ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ευθυμιάδης, Καλογήρου,... Εκδόσεις Σύγχρονη 

Παιδεία  

wikipedia στα λήμματα: Οξυγόνο, αίμα 

Ιστότοπος:  

https://wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_and_Oximeter_Sensor_SKU_SEN0344 

Ιστότοπος:  

https://create.arduino.cc/projecthub/csw/flame-sensor-with-arduino-6df6b9 

 


