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• Οι τοποθετήσεις ως προς τα δεδομένα εκφράζουν τις απόψεις της ομιλήτριας  
 

• Η παρουσίαση στοχεύει σε ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά την 
ανεξάρτητη επιστημονική κρίση 

 

• Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σχετιζόμενη με την ομιλία 

Δήλωση συμφερόντων 



PHI – RWE COE https://www.fda.gov/media/120060/download 

Ορισμοί RWD/RWI/RWE 
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Ανάλυση  
RWD 

οδηγεί σε Real-world evidence 

Τα αποδεικτικά στοιχεία του πραγματικού κόσμου μπορούν να βελτιώσουν την κατανόησή μας για 
την παροχή υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας, την υγεία και τις εμπειρίες των ασθενών, 

καθώς και τις επιπτώσεις των τεχνολογιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών και των 
ψηφιακών τεχνολογιών υγείας, σε περιβάλλοντα καθ’ ημέρα κλινικής πρακτικής 

Εμπειρίες 
ασθενών ή 

χρηστών 

Επίδραση των 
παρεμβάσεων 
στη φροντίδα 

Επίδραση των 
τεχνολογιών στην 
παροχή φροντίδας 

Προσδιορισμός νόσου, 
παροχή φροντίδας, 

έκβαση 

Δημιουργία 
και έλεγχος 
οικονομικών 

μοντέλων 

Επιδράσεις 
των 

τεχνολογιών 
στα 

αποτελέσματα 

Η ανάλυση των RWD οδηγεί σε RWE 



Πλεονεκτήματα και προκλήσεις των RCTs και RWE 



Αρχές δημιουργίας αποδεικτικών στοιχείων (RWE) 

Διαφάνεια 

1 
Generate evidence in a 

transparent way and 

with integrity from study 

planning through to 

study conduct and 

reporting. 

Καταλληλότητα δεδομένων 

2 
Ensure data is 

trustworthy, relevant 

and of sufficient 

quality to answer 

the research 

question. 

Μέθοδοι 

3 
Use analytical 

methods that 

minimise the risk of 

bias and characterise 

uncertainty. 



Αξιολόγηση καταλληλότητας δεδομένων 

Προέλευση δεδομένων 

• Ποιος ήταν ο σκοπός της 
συλλογής δεδομένων; 

• Ποια δεδομένα συλλέχθηκαν, 
σε ποιες συνθήκες, πώς και 
από ποιον; 

• Τεκμηρίωση δεδομένων και 
διαχείριση ποιότητας 

• Ρυθμίσεις διακυβέρνησης 
δεδομένων 

Καταλληλότητα για το σκοπό 

Πο
ιό
τη
τα

 • Πόσα δεδομένα λείπουν για τις βασικές μεταβλητές της μελέτης ;  

• Γιατί λείπουν δεδομένα; 

• Πόσο ακριβής είναι η καταγραφή δεδομένων; 

• Πώς αξιολογήθηκε η ακρίβεια; 

Συ
νά

φ
ει
α 

• Η πηγή δεδομένων περιέχει όλες τις σχετικές μεταβλητές της μελέτης; 

• Είναι ο πληθυσμός παρόμοιος με τον πληθυσμό που προορίζεται για 
την τεχνολογία; 

• Είναι οι ρυθμίσεις περίθαλψης σχετικές με τη φροντίδα ασθενών στο 
ΕΣΥ 

• Είναι το μέγεθος του δείγματος και η παρακολούθηση επαρκή για  τη 
δημιουργία αξιόπιστων αποτελεσμάτων; 



Πηγές RWE: Πλεονεκτήματα και περιορισμοί 



 Βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή μέσω των  δυνατοτήτων που 
παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία  (συγκέντρωσή και διάθεση όλης της πληροφορίας που 
αφορά τον ασθενή, ενίσχυση της διεπιστημονικής επικοινωνίας και συνεργασίας, 
υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων κ.λπ..) 

 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος με την εισαγωγή προτυποποιημένων 
διαδικασιών, την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων αλλά και την εποπτεία και 
συγκριτική αξιολόγηση των μονάδων αλλά και των παρόχων υγείας.  
 

 Υποστήριξη του ασθενή με χρήση ψηφιακών  εφαρμογών που διευκολύνουν τη ζωή του 
και τη διαχείριση της νόσου.  

 

 Συλλογή υψηλής ποιότητας εθνικών δεδομένων  που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο 
για χάραξη πολιτικής όσο και για επιστημονική έρευνα, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό διεθνές 
επίπεδο. 

Στόχοι και 
δυνατότητες 

Ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας βάσεων δεδομένων/ψηφιακών εργαλείων 



Σύσταση  και λειτουργία Εθνικών Μητρώων Ασθενών 



 

• Τα Μητρώα Ασθενών (Patient Registries) 

αποτελούν ένα οργανωμένο σύστημα 

συλλογής ομοιόμορφων δεδομένων (κλινικών 

ή άλλων), σε ένα πληθυσμό με κοινό 

χαρακτηριστικό μία συγκεκριμένη νόσο 

(διάγνωση), κατάσταση ή έκθεση σε ένα 

ιατρικό προϊόν ή υπηρεσία (φάρμακο, 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, επεμβατική πράξη 

κ.ά.).   

Τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα 

καταγραφής ασθενών (ανά κλινική, νοσοκομείο, 
επιστημονική εταιρεία, σύλλογο ασθενών): 

• Είναι αποσπασματικά (περιορίζονται σε ασθενείς 

που παρακολουθούνται σε συγκεκριμένο 

νοσοκομείο/κλινική) 

• Περιέχουν διπλοκαταγραφές 

• Έχουν θέματα ασφάλειας και προστασίας 

δεδομένων 

• Δεν έχουν δυνατότητα διαλειτουργικότητας 

• Δεν έχουν ευρεία δυνατότητα επεξεργασίας και 
ανάλυσης 

• Είναι προσαρμοσμένα στο θεράποντα/ερευνητή 

και όχι στις ανάγκες του ασθενούς 

Αναγκαιότητα 

 

Χαρακτηριστικά και αναγκαιότητα Εθνικών Μητρώων 

 

Κριτήρια δημιουργίας μητρώων 
ασθενών 

• Η αυξημένη νοσηρότητα / θνητότητα ή/και η χρήση θεραπειών αυξημένου κόστους 

  

• Η χρήση συγκεκριμένης θεραπείας 

 

• Η καταγραφή σπάνιων νόσων  
 



 Πρόκειται για καταγραφή καθορισμένων παραμέτρων σε έναν πληθυσμό, σε πραγματικές συνθήκες, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με: 

 

•  τη φυσική πορεία της νόσου,  
 

• τη μέτρηση και  παρακολούθηση των εκβάσεων,  
 

• την  αποτελεσματικότητα,  
 

• την ασφάλεια,  
 

• το κόστος των θεραπευτικών χειρισμών,  
 

• την εκτίμηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου από τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής  (μετεγκριτικά) 

 

• την εκτίμηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας.  

Σκοπός της σύστασης και λειτουργίας των Μητρώων 



Ποιες ενότητες περιέχει ένα μητρώο 

• Δημογραφικά στοιχεία  
• Ημερομηνία ένταξης στο μητρώο και ημερομηνία πρώτης διάγνωσης  
• Κριτήρια με τα οποία ετέθη η διάγνωση 

• Συνοσηρότητες 

• Σωματομετρικά στοιχεία 

• Επιπλοκές από τη νόσο 

• Νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις 

• Φαρμακευτική αγωγή ή άλλες θεραπευτικές πράξεις που σχετίζονται με τη νόσο 

• Έξεις, συνήθειες, έκθεση σε τοξικές ουσίες πχ λόγω επαγγέλματος που σχετίζονται με τη νόσο 

• Οικογενειακό/κληρονομικό ιστορικό που σχετίζεται με τη νόσο 

• Φαρμακευτική αγωγή, εργαστηριακές / παρακλινικές εξετάσεις 

• Πορεία νόσου 

 

 

 



Για την είσοδο στα μητρώα και κατά 
την επεξεργασία των δεδομένων 

λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των 

δεδομένων  

Διαθέσιμα Μητρώα 



Βήμα 1ο : Αναζήτηση  Δημογραφικών στοιχείων ασθενούς από το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ 

Ο  ιατρός αντλεί τα στοιχεία του ασθενούς από τη βάση του ΑΜΚΑ, Επώνυμο, Όνομα, Ημερομηνία Γέννησης / 
Ηλικία, Φύλο, Υπηκοότητα, Διεύθυνση κατοικίας 

Εθνικό Μητρώο Ασθενών παιδικής ηλικίας με νεοπλασματικά νοσήματα 



 

Διάγνωση 

• Διάγνωση κατά ICD10 

• Διάγνωση κατά ICD–O-3  

• Ημερομηνία Διάγνωσης 

• Τρόπος Διάγνωσης 

• Μονάδα Υγείας αρχικής 
διάγνωσης  

 

 

 

 

Αντιμετώπιση 

• Ημερομηνία Έναρξης Θεραπείας  

• Πρωτόκολλο Θεραπείας 

• Παραπομπή σε ογκολογικό 
κέντρο  

• Ακτινοβολία 

• Χειρουργείο 

 

 

 

 

Βήμα 2ο : Καταχώρηση στοιχείων διάγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου  



Κείμενο 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΟΡΕΙΑΣ  
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ   

 

Βήμα 3ο : Καταγραφές παρακολούθησης πορείας θεραπείας   
 

 Πορεία χημειοθεραπείας, Παρακολούθηση νόσου, Παρακολούθηση υποτροπών  - μεταστάσεων, Ιατρικά συμβάματα – 
Καταγραφές  

 



• Γεωγραφική κατανομή ασθενών 

•  Κατανομή ασθενών ανά φύλο και ηλικία  

•  Πλήθος ασθενών  ανά θεραπευτικό κέντρο 

• Πλήθος  ασθενών ανά κατηγορία  νεοπλασίας 

• Πλήθος  ασθενών ανά εφαρμοζόμενη θεραπεία 

• Πλήθος  ασθενών ανά έκβαση νόσου 

Ενδεικτικές Αναφορές για την Αξιολόγηση των δεδομένων του Μητρώου από το Υπουργείο Υγείας 



Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικά Νοσήματα (υπό διαμόρφωση των παραμέτρων) 

Το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικά 
Νοσήματα θα ενσωματώνει διαδικασίες 

• Συλλογής πολλαπλών δεδομένων 

• Ελέγχου ποιότητας 

• Επεξεργασίας και ανάλυσης 

• Ασφάλειας και προστασίας δεδομένων 
(ψευδωνυμοποίηση κ.λπ..) 

• Διαλειτουργικότητας 



Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Σπάνια Νοσήματα  
(στο στάδιο τελικής διαμόρφωσης της ΥΑ) 



Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης 



Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) 

• Σακχαρώδη Διαβήτη 

• Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 

• Αναπνευστικών Νοσημάτων 

• Γαστρεντερολογικών Νοσημάτων 

• Λοιμώξεων 

• Νευρολογικών Νοσημάτων  

• Οστεοπόρωσης-Νόσου Paget 

• Ρευματολογικών Νοσημάτων 

• Ψωρίασης 

• Ψυχιατρικών Νοσημάτων 

• Πνευμονικής Υπέρτασης 

• Θρομβοεμβολικής Νόσου 

• Νεοπλασιών 

• Αιματολογίας 

 

Η δημιουργία/επικαιροποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών βασίζεται στις εισηγήσεις των αντίστοιχων 

Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας αποτελούμενων από ιατρούς (Πανεπιστημιακούς, Ιατρούς ΕΣΥ, Ελευθεροεπαγγελματίες, Εκπροσώπους Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών) με αποδεδειγμένη εκπαίδευση, εξειδίκευση και εμπειρία στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο 



ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Αρχική Επίσκεψη
-Διάγνωση

1

Διάγνωση σύμφωνα με
Α) Κλινικά κριτήρια

Β) Παρακλινικές εξετάσεις
Γ) Εργαλεία εκτίμησης

Στάδιο Νόσου

Ενδεικνυόμενη Φαρμακευτική 
Αγωγή ( ATC4 ή ATC5)

Χρονικό Διάστημα που πρέπει 
να μεσολαβεί για την 

επανεκτίμηση / 
επαναξιολόγηση

2

Επανεκτίμηση
Παράμετροι έκβασης για την επανεκτίμηση

Προτεινόμενο ποσοτικοποιημένο εργαλείο για την  
•Αποτίμηση της έκβασης
•Ανταπόκριση στη αγωγή

•Ποια κλινικά δεδομένα απαιτούνται (δείκτες)
•Ποια παρακλινικά δεδομένα απαιτούνται (δείκτες)

Προτεινόμενες εκδοχές για την συνέχιση της 
θεραπευτικής αντιμετώπισης με βάση τα 

δεδομένα έκβασης ανταπόκρισης

Πρότυπο αλγορίθμου 



Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 



Τι περιλαμβάνει Ο Η.Φ.Υ. περιλαμβάνει: 
 

• Δημογραφικά / ασφαλιστικά στοιχεία / στοιχεία οικογενειακού γιατρού 

• Στοιχεία ιατρικών ραντεβού 

• Στοιχεία ιατρικών επισκέψεων (Ζωτικά σημεία, κλινική εξέταση ανά σύστημα, συμπτώματα, διαγνώσεις, θεραπευτικές οδηγίες και συστάσεις, κ.ά.) 

• Ατομικό Ιστορικό Υγείας (Σωματομετρικά δεδομένα, διαγνώσεις, νοσήματα, μείζονες παράγοντες κινδύνου, νοσηλείες, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, εμφυτεύσιμες συσκευές, αλλεργίες σε φάρμακα, τροφές, περιβάλλον) 

• Κοινωνικές συνήθειες (κάπνισμα, αλκοόλ κ.ά.) 

• Οικογενειακό Ιστορικό Υγείας 

• Γυναικολογικό Ιστορικό 

• Μαιευτικό Ιστορικό 

• Οδοντιατρικό Ιστορικό 

• Νοσηλείες (στοιχεία εξιτηρίου νοσοκομείου) 

• Εμβολιασμοί 
• Διαγνώσεις 

• Φαρμακευτική αγωγή 

• Διαγνωστικές εξετάσεις 

 Από τον ΗΦΥ δημιουργείται αυτόματα το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (Patient Summary), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
(HL7 – CDA), το οποίο θα ανταλλάσσεται μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας των κρατών μελών για διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας, μέσω των Εθνικών σημείων Επαφής για διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας των κρατών μελών της Ε.Ε.  
 Η ολοκληρωμένη ενεργοποίηση του Ιατρικού Φακέλου Ασφαλισμένου θα δώσει τη δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να μπορεί να έχει πρόσβαση επί των αποτελεσμάτων του ασφαλισμένου και της ιστορικότητας αυτών, για να κρίνει την ανάγκη της ζήτησης μιας εργαστηριακής εξέτασης. 
 

Το περιεχόμενο του Η.Φ.Υ. τηρείται 
ισοβίως και είναι ενιαίο και 
υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο. 



Κατά τη σύσταση και τη λειτουργία του Η.Φ.Υ αλλά και των μητρώων ασθενών πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το 
άρθρο 9Α του Συντάγματος και την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119). 
 
Ειδικότερα, τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση να τύχουν επεξεργασίας, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις εξής περιπτώσεις: 
 
α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής 

περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών  
 
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι 
σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής 
περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
 
γ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει την έγγραφη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς  
 
δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου 
φυσικού προσώπου  
 
ε) η επεξεργασία είναι, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθμίσεων, απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού 
δημοσίου συμφέροντος ή για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής μελέτης ή για 

στατιστικούς σκοπούς 

Προστασία ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων 



Για τη συλλογή και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού 
χαρακτήρα, που καταχωρούνται σε καθένα από τα εν λόγω Μητρώα, το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει και 
λειτουργεί σχετικό πληροφοριακό σύστημα.  
 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για τη 
σύσταση και λειτουργία κάθε Μητρώου με βάση τον ειδικότερο σκοπό του, καθώς και για τη συλλογή, 
την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτό σε 
έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας 
των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδονυμοποίησης και 
κρυπτογράφησης, θέματα οργάνωσης και διαχείρισης κάθε μητρώου με βάση τον ειδικότερο σκοπό 
σύστασης και λειτουργίας του, για την άσκηση και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων 
των δεδομένων, για τους αποδέκτες των δεδομένων, για τους ακριβείς όρους της διάθεσης στατιστικής 
φύσης συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα 
των δεδομένων. 

Πληροφοριακά συστήματα 

Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία που ενδεχομένως οριστεί από το Υπουργείο Υγείας, είναι εξουσιοδοτημένα 
να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στα εθνικά Μητρώα του 
παρόντος, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση 
των εν λόγω καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα. 



 
Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στον Α.Η.Φ.Υ.,  δεν 

μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες.  
 
 Όποιος, χωρίς δικαίωμα, επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στα συστήματα αρχειοθέτησης του 
Α.Η.Φ.Υ., του Σ.Η.Σ. και του ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου, που 
δημιουργήθηκε και τηρείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, που τηρούνται στα Μητρώα αυτά, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, 
επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει 
στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε 
τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. 

Δικλείδες ασφαλείας και  κυρώσεις 



Η συγκέντρωση δεδομένων RWE μπορεί να απαιτεί περισσότερα 
δεδομένα από τα διαθέσιμα στα αρχεία υγειονομικής περίθαλψης 



 Πρόγραμμα θεραπείας με δυνατότητα υπενθύμισης για τα 
επερχόμενα θεραπευτικά συμβάντα. 

 Δυνατότητα αυτοαναφοράς κατάστασης/συμπτωμάτων 
μέσω ερωτηματολογίων που διαμορφώνονται από τους από 
τους ιατρούς χρήστες του συστήματος ανάλογα με τις 
ανάγκες.  Πιθανή αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης. 

 Διαβαθμισμένη πρόσβαση του ασθενούς στα δεδομένα  του 
(εργαστηριακά αποτελέσματα, στοιχεία φακέλου κ.λπ.). 

 Δυνατότητα επικοινωνίας με το  θεράποντα ιατρό/ομάδα 
υποστήριξης  για ερωτήσεις/συμβουλές. 

 Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με το Πληροφοριακό 
Σύστημα των Νοσοκομείων για τους ασθενείς που 
παρακολουθούνται σε αυτά. 

 Ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο, χρηστικές πληροφορίες 
για τους φορείς παροχής θεραπείας και λοιπά  θέματα 
ενδιαφέροντος όπως διατροφή, άσκηση, δικαιώματα, 
παροχές. 

Ψηφιακά Εργαλεία Υποστήριξης 
Ασθενών 



Παρακολούθηση ασθενών εξ’ αποστάσεως  



Κρίσιμα ζητήματα  

• Η αξιοποίηση των Ψηφιακών 
Συστημάτων προϋποθέτει 
επαρκές και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό  

• Ειδικά η συλλογή δεδομένων 
απαιτεί συστηματική ενασχόληση 
και δεν μπορεί να αποτελεί 
πάρεργο του ιατρικού 
προσωπικού. Στις χώρες με 
προηγμένα ψηφιακά συστήματα 
υγείας ο Data Manager, ο Digital 

Coordinator, ο MDT Facilitator: 

 Είναι διακριτός  επαγγελματικός 
ρόλος μέσα στο Σύστημα Υγείας 

 Λαμβάνει ειδική εκπαίδευση και 
πιστοποίηση 

 Έχει θεσμοθετημένα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις  

 

Α. Θεσμικό Πλαίσιο και Διακυβέρνηση Β. Ανθρώπινο Δυναμικό 

• Διαμόρφωση πλαισίου  Διαχείρισης 
και Διάθεσης Δεδομένων Υγείας  σε 
συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες 

• Ανάγκη για ισχυρή διακυβέρνηση και 
διασφάλιση της συνέχειας του 
όποιου χρηματοδοτούμενου 
Προγράμματος  



Γ. Ποιότητα δεδομένων τα οποία πρέπει 
να ακολουθούν τις αρχές F.A.I.R.   

Δ. Κατάλληλος σχεδιασμός μελετών RWE 

• Ευκολία εύρεσης  
• Προσβασιμότητα  
• Διαλειτουργικότητα  

• Επαναχρησιμοποίηση  



Συμπερασματικά… 

 Οι Εθνικής εμβέλειας ψηφιακές εφαρμογές και βάσεις 

δεδομένων μπορούν να συμβάλλουν στη διασφάλιση της 

ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της 

αποτελεσματικότερης παρακολούθησης, της δυνατότητας 

πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες και της πλέον 

αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την υγεία.  

 

 Παράλληλα, αποτελούν πολύτιμες πηγές άντλησης 

δεδομένων πραγματικού κόσμου (RWD/RWE) που μπορούν 

να αξιοποιηθούν  για την προώθηση της ασφάλειας, της 

έρευνας και της καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


