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Τα επόμενα χρόνια δισεκατομμύρια συσκευές θα είναι διασυνδεδεμένες στο διαδίκτυο 

και τα δεδομένα που θα παράγονται θα είναι πέρα από κάθε φαντασία. ΙοΤ (internet of 

things): θα αλλάξει τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα και η υγεία δεν θα αποτελέσει 
εξαίρεση.  



Ας μετατρέψουμε το eHealth 

(Ψηφιακή Υγεία) σε πολιτικό 
και οικονομικό πλεονέκτημα 



eHealth μια ευκαιρία τον άνθρωπο 

© Το eHealth έχει γίνει το σύμβολο του εκδημοκρατισμού της 

παροχής υγείας και φροντίδας 

© Είναι μια ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της 

εποχής μας: 

© Ανερχόμενο κόστος υγείας λόγω της γήρανσης του πληθυσμού 

© Αύξηση του κόστους από τα μη λοιμώδη χρόνια νοσήματα 

© Τα αποτελέσματα της επανάστασης που έχει φέρει η ψηφιακή 

τεχνολογία και επικοινωνίες δεν είναι , απόλυτα προβλέψιμα 



eHealth in the WHO  
European Region 



 Παρεμβάσεις στην υγεία: 
• Ευρεία εφαρμογή τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών 
• Ομαδική προσέγγιση (CDC) 

Οι απαιτήσεις για τις προσκλήσεις της εποχής μας είναι 
πολυεπίπεδες 



eHealth μια ευκαιρία τον άνθρωπο 
© Αγωγή υγείας: εφαρμογές σε κινητά και έξυπνες συσκευές που 

αλλάζουν τη συμπεριφορά 

© Συλλογή επεξεργασία στοιχείων που μετατρέπονται σε χρήσιμη 

πληροφορία για την προσαρμογή της θεραπείας 

© Απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών (τηλεϊατρική, 

τηλεφροντίδα, ανάλυση μεγάλων δεδομένων και προσαρμογή 

των πολιτικών σε όλα τα επίπεδα) 

© Νέα πρότυπα χρηματοδότησης 

© Αυξημένες ανάγκες για ασφάλεια δεδομένων 



eHealth μια ευκαιρία τον άνθρωπο 

© Τα πιο εξελιγμένα συστήματα είναι σε Δανία, Ισλανδία, Φιλανδία, 

Ισπανία και Σουηδία. 

© 2-5% των εξοικονομούνται για να καλύψουν άλλες ανάγκες. Η 

απόδοση της επένδυσης στο eHealth είναι 2:1  

© Η απόσβεση γίνεται σε λιγότερο από 5 χρόνια 

© Οι ιατροί στη Σουηδία λένε ότι εξοικονομούν 30’ τη μέρα ΄λόγω 

της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

© Εργαλείο για το ιατρό, το σύστημα και τον άνθρωπο 



© Ποιος χρηματοδοτεί; 

eHealth μια ευκαιρία τον άνθρωπο 



eHealth μια ευκαιρία τον άνθρωπο 

© Ποιος ελέγχει; 

 

Μόνο το 11% των χωρών της ευρώπης (ΠΟΥ) ελέγχουν τις 

συσκευές και εφαρμογές και τα λογισμικά για ποιότητα, αξιοπιστία 

και ασφάλεια  



eHealth μια ευκαιρία τον άνθρωπο 

© Το νοσοκομείο ROYAL FREE του NHS TRUST έδωσε στη DEEP 

MIND της GOOGLE στοιχεία από 1.6 εκατομμύρια φακέλους 

ασθενών!!! 

 

© https://t.co/OvEvkce6td 

 

© Παραβίαση προσωπικών δεδομένων… 

© Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα; 

https://t.co/OvEvkce6td


Για εύκολη πρόσβαση και ανάπτυξη: 

© Η αποτελεσματικότητα στην υγεία 

είναι ίδια ή και καλύτερη 

© Η πρόσβαση σε υπηρεσίες πολύ 

μεγαλύτερη 

© Η αγορά ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ θα 

μεγαλώσει 

© Οι ασθενείς ευχαριστημένοι γιατί 

έχουν μεγαλύτερη επιλογή  



Το επερχόμενο «τσουνάμι» 
 
Η start-up Glooko, εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, έλαβε νέα κεφάλαια 
$35M για να διευρύνει τη δυνατότητα της για ανάλυση δεδομένων 
 
Συμφωνία με τη NOVO NORDISK για συσκευή που μετρά τις μονάδες 
ινσουλίνης που χορηγεί και ενημερώνει μια βάση δεδομένων.  
 
 



© Αλλαγή συμπεριφοράς. ΠΩΣ; 

© Εκπαίδευση & ενημέρωση 

© Οικονομικά κίνητρα 

© Νομοθεσία 

eHealth μια ευκαιρία τον άνθρωπο 
ποιες είναι οι τάσεις; 



© ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Δημιουργία ενός συνεργατικού οικοσυστήματος με 

όλους τους συντελεστές; 

© Εκπαίδευση & ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους 

που παρέχει η τεχνολογία και δεν αφορά μόνο την υγεία 

© Νέα πρότυπα λειτουργίας της υγείας  

© Νέα πρότυπα τιμολόγησης υπηρεσιών υγείας και φροντίδας 

© …με Οικονομικά κίνητρα 

© Προσαρμογή της Νομοθεσίας για να αντιμετωπισθεί το 

….τσουνάμι 

eHealth μια ευκαιρία τον άνθρωπο 
Τι προτείνουμε; 



6 days of Digital Health in the centre of 

Athens  

- eHealth FORUM 2017 

- 17th INTEROPERABILITY CONFERENCE 

- eHealth START-UP EXHIBITION  

- commercial exhibition 

www.ehealthforum.org  

http://www.ehealthforum.org/


• Innovation in Digital Health 
• Patient generated data 
• Data Security 
• Patient Narratives 
• Assisted living 
• Cross Border Healthcare 
• Refugees and Cross border Healthcare 
• eHealth in Balkans 
• eHealth developments in Greece 
• eHealth: Tool for Healthcare Governance  
• Behavioural Change 
• Interoperability 

 



Σας ευχαριστώ πολύ! 
 


