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Επιτελική σύνοψη
Η νέα ψηφιακή εποχή, την οποία διανύουμε, είναι τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες που έχει
ζήσει η ανθρωπότητα, καθώς ο ρυθμός της αλλαγής είναι ταχύτερος από ποτέ. Η συνεχής μείωση
του κόστους των διαθέσιμων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες που οφείλουν να
αξιοποιηθούν, αλλά ταυτόχρονα και απειλές, καθώς τα παραδοσιακά όρια των κλάδων διευρύνονται,
δημιουργώντας νέες ανταγωνιστικές πιέσεις για τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου. Η σημαντική
μείωση του κόστους της υπολογιστικής ισχύος, της αποθήκευσης δεδομένων, της χρήσης ευρυζωνικών
υπηρεσιών και λοιπών επιμέρους τεχνολογιών οδηγούν σε εκθετικό ρυθμό αλλαγής, ο οποίος
υπερβαίνει τα όρια κλάδων και γεωγραφιών, δημιουργώντας ευκαιρίες αλλά και διαταραχή
(disruption) σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου Υγείας.

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς
παράγοντες στο μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας τα επόμενα χρόνια. Οι νέες τεχνολογίες έχουν
το δυναμικό να μετασχηματίσουν ριζικά τον κλάδο, ωστόσο οι προκλήσεις που ενέχουν είναι
σημαντικές: ρυθμιστικά εμπόδια, οικονομικοί περιορισμοί, αλλά και δυσκολίες στην αποτελεσματική
ψηφιοποίηση των δεδομένων των ασθενών. Στο τοπίο αυτό έρχονται να προστεθούν παγκόσμιες
τάσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι γενικότεροι περιορισμοί στις κυβερνητικές δαπάνες,
παράγοντες που καθιστούν τον αποτελεσματικό μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας επιτακτική
ανάγκη, με τις ψηφιακές τεχνολογίες να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή.
Η αλλαγή του κλάδου της υγείας αναμένεται να έχει πρωτίστως ως επίκεντρο τον ασθενή, ο οποίος θα
αποκτήσει ρόλο «καταναλωτή υπηρεσιών υγείας» καθώς αναζητά έλεγχο στη διαχείριση της υγείας του.
Ο κλάδος θα διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες του νέου αυτού
«καταναλωτή υπηρεσιών υγείας», ο οποίος θα απαιτεί αναβαθμισμένες εμπειρίες, με κύρια
χαρακτηριστικά την εξατομίκευση, την άνεση, την ταχύτητα και την αμεσότητα στην παροχή υπηρεσιών.
Προς την κατεύθυνση αυτή, δύο είναι οι σημαντικές αλλαγές που αναμένονται: Πρώτον η αλλαγή
στο χώρο παροχής φροντίδας, ο οποίος θα μεταφερθεί σταδιακά από το χώρο του νοσοκομείου στο
χώρο του ασθενή. Δεύτερον, η αλλαγή στον τρόπο της περίθαλψης, δηλαδή έμφαση στην πρόληψη
και «ίαση» της ασθένειας πριν αυτή κάνει την εμφάνισή της. Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη θα
αποτελέσει το νέο τρόπο φροντίδας, με την εικονική και απομακρυσμένη περίθαλψη να διασφαλίζουν την
καθολική πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας. Η στροφή αυτή θα συντελέσει στην αλλαγή
του μοντέλου του συστήματος υγείας, με λιγότερη έμφαση στη φυσική επέκταση των νοσοκομειακών
μονάδων και περισσότερη στην ανάπτυξη δομών για παροχή υπηρεσιών για παροχή φροντίδας
αυξημένης πρόσβασης και ποιότητας με χαμηλότερο κόστος. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες θα
καταστήσουν δυνατή αυτή τη στροφή, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στους ασθενείς αλλά και στις
μονάδες υγείας μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας καθώς και
αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας τους.
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ
Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελεί μία πρωτοβουλία του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων & βιομηχανιών το οποίο έχει
ως στόχο τη συστημική και ουσιαστική παρακολούθηση της πορείας του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.
Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μόνιμο μηχανισμό του ΣΕΒ για την
παρακολούθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα και τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών και προτάσεων με
στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και της ευρύτερης ελληνικής
κοινωνίας. Αναλυτικότερα το Παρατηρητήριο αποσκοπεί:
 Στην παρακολούθηση της πορείας του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, μέσω της σύνθεσης και ανάλυσης
δημοσιευμένων δεικτών από αξιόπιστες πηγές, διαχρονικά και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ένας νέος σύνθετος δείκτης, προσαρμοσμένος στις ανάγκες και τους στόχους
του Παρατηρητηρίου, ο SEV Digital Maturity Index.
 Στη μελέτη της ψηφιακής ωριμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω πρωτογενούς έρευνας μεταξύ υψηλόβαθμων
στελεχών, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο των υφιστάμενων αλλά και προβλεπόμενων επενδύσεων των ελληνικών
επιχειρήσεων σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες.
 Στην επισκόπηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης, με εστίαση στην παρακολούθηση
της εφαρμογής της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και της πορείας υλοποίησης σημαντικών έργων ψηφιακού
μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.
Απώτερος στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου ώστε να αναπτυχθούν ρεαλιστικές
και εφαρμόσιμες προτάσεις άμεσης προτεραιότητας για τη βελτίωση της ψηφιακής ωριμότητας της χώρας.
Επιπλέον, καθώς η έλλειψη τεχνογνωσίας και καλής κατανόησης των ωφελειών που μπορούν να αποφέρουν οι νέες
ψηφιακές τεχνολογίες έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ωριμότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων, το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει αναλάβει την πρωτοβουλία δημοσίευσης μίας
σειράς επιμορφωτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα συνοπτικών μελετών επί θεμάτων που άπτονται της νέας
ψηφιακής εποχής. Στόχος είναι να παρουσιαστούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τα οφέλη που πηγάζουν από αυτές, πρακτικοί
τρόποι προσέγγισης του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς επίσης και διεθνείς και ελληνικές βέλτιστες πρακτικές.
Η παρούσα μελέτη, με την ονομασία Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Κλάδου Υγείας, έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τη
διεθνή εταιρία συμβουλευτικών υπηρεσιών Deloitte και εστιάζει στις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου υγείας
από την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων στη λειτουργία τους.
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Το παρόν κείμενο, εστιάζει στο
ψηφιακό μετασχηματισμό του
κλάδου της και αποτελεί μέρος
μίας σειράς συνοπτικών μελετών
που εκδίδει το Παρατηρητήριο
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του
ΣΕΒ σε συνεργασία με τη διεθνή
εταιρία συμβουλευτικών
υπηρεσιών Deloitte, με στόχο
την ενημέρωση / επιμόρφωση
στελεχών των ελληνικών
επιχειρήσεων σε θέματα που
άπτονται του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
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Ψηφιακές τάσεις και εξελίξεις | κλάδος υγείας και λοιποί κλάδοι
Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η διαταραχή / αλλαγή που επιφέρουν (digital disruption) αναμένεται να επηρεάσουν όλους τους κλάδους της
οικονομίας. Ένας από τους κλάδους που δέχεται άμεση και ισχυρή επίδραση είναι ο κλάδος της Υγείας, γεγονός που δημιουργεί άμεση
ανάγκη για ανάληψη δράσης από τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Χαρτογράφηση της «ψηφιακής διαταραχής» στους κλάδους της οικονομίας
Η Deloitte έχει αναπτύξει έναν χάρτη Ψηφιακής Διαταραχής (Digital
Disruption Map), ο οποίος απεικονίζει το βαθμό στον οποίο δύναται να
επηρεαστούν 17 κλάδοι μίας οικονομίας στο πλαίσιο δύο διαστάσεων:

 την ένταση των επιπτώσεων της «ψηφιακής διαταραχής» («Τhe Βang»)
 τον χρονισμό των επιπτώσεων της «ψηφιακής διαταραχής» («The Fuse»)
Ορισμένοι κλάδοι αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλους
ή αναμένεται να δεχθούν τις αλλαγές που προκαλούν οι ψηφιακές τεχνολογίες
νωρίτερα σε σχέση με άλλους.

Βάσει της άνω απεικόνισης, συγκεκριμένοι κλάδοι οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί
και για την ελληνική οικονομία όπως το λιανεμπόριο, ο κλάδος ΤΠΕ, ο
τουρισμός, τα τρόφιμα και ο τραπεζικός κλάδος βρίσκονται ήδη ή αναμένεται
να εισέλθουν άμεσα σε μία φάση έντονου μετασχηματισμού (Short Fuse / Big
Bang).
Λοιποί κλάδοι που επίσης έχουν μεγάλη σημασία για την ελληνική οικονομία
όπως ο κλάδος της υγείας αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά τα επόμενα
χρόνια (Long Fuse / Big Bang), και ως εκ τούτου οφείλουν από σήμερα να
σχεδιάζουν τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Ως «ψηφιακή διαταραχή» (digital disruption) μπορεί να οριστεί ο θεμελιώδης
μετασχηματισμός που λαμβάνει χώρα σε έναν κλάδο της οικονομίας καθώς νέες ψηφιακές
τεχνολογίες οδηγούν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και «προτάσεων αξίας» που
με τη σειρά τους αλλάζουν ριζικά τις προσδοκίες, συνήθειες και συμπεριφορές πελατών,
συνεργατών και γενικότερα όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου.
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Ψηφιακές τάσεις και εξελίξεις | οικοσύστημα υγείας
Τα δεδομένα στον κλάδο της Υγείας αναμένεται να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο «οικοσύστημα», λόγω
των επερχόμενων ψηφιακών τεχνολογιών. Η ψηφιακή διαταραχή θα σηματοδοτήσει εξελίξεις οι οποίες θα αλλάξουν ριζικά το τοπίο και
αναμένεται να φέρουν τον ασθενή στο κέντρο περισσότερο από ποτέ.
Οικοσύστημα κλάδου υγείας
Επαγγελματίες
του κλάδου
•

Ιατροί

•

Νοσηλευτές

•

Επαγγελματίες
Υγείας

•

Ερευνητές Επιστήμονες
δεδομένων και
αναλυτές

Αρχές
•

Τοπική και κεντρική
κυβέρνηση

•

Ρυθμιστικοί φορείς
(οικονομικοί,
ποιότητας και
επαγγελματίες)

•

Άλλοι κυβερνητικοί
φορείς

Στη νέα ψηφιακή εποχή, η είσοδος καινοτόμων τεχνολογιών, η ψηφιοποίηση και η
αυτοματοποίηση έχουν ξεκινήσει ήδη να επηρεάζουν τους διάφορους κλάδους σημαντικά.
Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, με τον κλάδο της υγείας να
μην αποτελεί εξαίρεση, ενώ σημαντικά θα επηρεαστούν όλα τα «μέρη» του οικοσυστήματος
όπως φαίνεται παρακάτω:
Επαγγελματίες του κλάδου


Από ψηφιακές τεχνολογίες οι οποίες δύνανται να υποστηρίξουν τη διάγνωση και να
διασφαλίζουν αμεσότερη πρόσβαση σε κρίσιμες ιατρικές πληροφορίες, έως και ρομποτικά
συστήματα που υποστηρίζουν τη διεκπεραίωση επεμβάσεων ακριβείας – οι νέες ψηφιακές
τεχνολογίες εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες υγείας ολοένα και περισσότερο με
αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία και διαχείριση
ασθενών.

Αρχές


Μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, φορείς της τοπικής και κεντρικής κυβέρνησης δύνανται να
ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας βελτιώνοντας την ποιότητα της περίθαλψης, την
κάλυψη υπηρεσιών υγείας αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια
υγεία.

Βιομηχανία Υγείας


Ασθενείς

Βιομηχανία
Υγείας
•

Εταιρείες ιατρικής
τεχνολογίας

•

Φαρμακευτικές και
εταιρείες Ιατρικής
Τεχνολογίας

•

Νεοφυείς επιχειρήσεις
ψηφιακής τεχνολογίας
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Πάροχοι Υγείας
•

•

Εθνικές οργανώσεις
Υγείας και
κοινωνικής
αλληλεγγύης
Τοπικοί πάροχοι
υγείας και
περίθαλψης

Εταιρίες της βιομηχανίας υγείας δύνανται να αξιοποιήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα που
μπορούν να αναπτυχθούν χάριν των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ δημιουργούνται
σημαντικές ευκαιρίες συνεργασίας με νεοφυείς επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας του χώρου
του “Med Tech”. Η βελτιωμένη αξιοποίηση δεδομένων υποστηρίζουν την έρευνα για φάρμακα,
ιατρικές συσκευές και νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Πάροχοι Υγείας


Χάριν των ψηφιακών τεχνολογιών, οι πάροχοι υγείας δύνανται να μετασχηματισθούν σε
«διασυνδεδεμένες», έξυπνες μονάδες βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους.

Ασθενείς


Οι νέες τεχνολογίες έχουν ήδη αλλάξει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών σε
όλους τους κλάδους και παρόμοια έχουν επιδράσει στις προσδοκίες των ασθενών. Οι ασθενείς,
ως το κέντρο του «οικοσυστήματος» υγείας αναμένουν αντίστοιχο επίπεδο εμπειρίας, άνεσης,
αμεσότητας, εξατομίκευσης, ελέγχου από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας με αυτό που έχουν
συνηθίσει ως αποδέκτες καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών.

Το παρόν κείμενο εστιάζει στο πως οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν βασικά μέρη του οικοσυστήματος, ήτοι τους ασθενείς, τους παρόχους υγείας / νοσοκομεία και τις φαρμακευτικές εταιρίες.
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Ψηφιακές τάσεις και εξελίξεις | ο ασθενής στην ψηφιακή εποχή
Οι εξελίξεις στον κλάδο σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζονται από τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, συμπεριφορές και συνήθειες των ασθενών, οι
οποίοι εμπλέκονται ολοένα και πιο ενεργά με τη διαχείριση της υγείας τους. Οι καινούριες τεχνολογίες που βρίσκουν εφαρμογή στο χώρο
της υγείας αυξάνουν τις δυνατότητες και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αυξάνοντας παράλληλα και τις απαιτήσεις των
ασθενών, εντονότερα δε παρουσιάζεται το εν λόγω φαινόμενο στις λεγόμενες νέες γενιές.

Οι ασθενείς πλέον απαιτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό
χρόνο, για παράδειγμα σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους
και τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Ολοένα και περισσότεροι ασθενείς ενημερώνονται για το γενετικό τους
προφίλ και για τις ασθένειες από τις οποίες δύνανται να νοσήσουν,
συμμετέχοντας ενεργά στη διαχείριση της υγείας και της ευημερίας τους.

Οι ασθενείς αποκτούν συμπεριφορά τυπικών καταναλωτών και είναι
πρόθυμοι να μοιραστούν δεδομένα υγείας με τους παρόχους
υπηρεσιών υγείας, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα καταναλωτικά
δεδομένα. Οι ασθενείς θέλουν να έχουν έλεγχο των δεδομένων τους,
αλλά είναι και πρόθυμοι να τα μοιραστούν, εφόσον βελτιωθεί η εμπειρία
τους ή αυξηθεί η συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Οι ασθενείς στοχεύουν πλέον στην πρόληψη, και για αυτό το σκοπό
κάνουν αυξημένη χρήση ψηφιακών εφαρμογών υγείας και φορητών
συσκευών. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών γίνεται για σκοπούς
παρακολούθησης θεμάτων υγείας, για καταμέτρηση στόχων υγείας και
φυσικής κατάστασης, καθώς και για καταγραφή και μετάδοση ιατρικών
δεδομένων, δίνοντας έτσι μεγαλύτερο έλεγχο στους ασθενείς για τη
διαχείριση της υγείας τους.
Μέσω ψηφιακών πλατφόρμων και των μέσων δικτύωσης ολοένα και
περισσότεροι ασθενείς προσφέρουν υποστήριξη ο ένας στον άλλον και
ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στο μέλλον θα είναι δυνατή από
οπουδήποτε. Για τους περισσότερους ασθενείς η προσφορά υπηρεσιών
τηλε-ιατρικής θα είναι αναμενόμενη, ενώ πολλοί θα προτιμούν την
πρώτη επαφή με έναν ιατρό μέσω της τηλε-ιατρικής, έναντι της
επαφής δια ζώσης.

Οι ασθενείς απαιτούν ειδικές και καινοτόμες θεραπείες ενώ ολοένα
και περισσότερο είναι πρόθυμοι να αναλάβουν εν μέρει το κόστος μίας
καλύτερης, ταχύτερης και πιο εξειδικευμένης περίθαλψης.

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Ψηφιακές τάσεις και εξελίξεις | τεχνολογίες με εφαρμογή στον κλάδο της υγείας
Συγκεκριμένες επερχόμενες ψηφιακές τεχνολογίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε εταιρίες του κλάδου υγείας να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, επιτρέποντας την υλοποίηση των λύσεων που βελτιώνουν την αποδοτικότητα εταιριών του κλάδου αλλά
και βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς…

Synthetic Biology

Digital Medicine

Robotics

Genomics

Blockchain

Additive
Manufacturing

Nanotechnology

IoT Devices

Virtual
Reality/Augmented
Reality

Artificial
Intelligence

Τεχνολογίες που συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη έρευνα & ανάπτυξη – «Βελτιωμένη Έρευνα & Ανάπτυξη»
Τεχνολογίες που συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία πάροχων υγείας – «Έξυπνοι Πάροχοι Υγείας»
Τεχνολογίες που συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη περίθαλψη ασθενών – «Ιατρική Ακριβείας»

Η χρησιμότητα των παραπάνω τεχνολογιών επεξηγούνται στις επόμενες σελίδες…
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Ψηφιακές τάσεις και εξελίξεις | τεχνολογίες με εφαρμογή στον κλάδο της υγείας
Οι παρακάτω τεχνολογίες θα οδηγήσουν σε μία επανάσταση στο χώρο της υγείας και θα επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο που λαμβάνουμε
υπηρεσίες πρόληψης και περίθαλψης. Ο βαθμός υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών από εταιρίες του κλάδου ενδέχεται να διαφέρει
σημαντικά, λόγω της πολυπλοκότητας τους αλλά και του βαθμού δυσκολίας υλοποίησης κάποιων εξ αυτών σε μεγάλη κλίμακα.
Synthetic Biology

Η συνθετική βιολογία στοχεύει
τόσο στο σχεδιασμό και την
κατασκευή νέων βιολογικών
ιστών και συστημάτων τα
οποία δεν υπάρχουν στον
φυσικό κόσμο, όσο και στον
επανασχεδιασμό και εκ νέου
κατασκευή των ήδη
υπαρχόντων βιολογικών
συστημάτων. Σχεδιασμένα
συστήματα γονιδίων και άλλων
μοριακών συστατικών που
δημιουργούνται μέσω της
συνθετικής βιολογίας
καθιστούν τις ιατρικές
θεραπείες πιο αποτελεσματικές
και υπόσχονται θεραπείες για
μια σειρά προβλημάτων υγείας.

Βελτιωμένη Έρευνα &
Ανάπτυξη
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Robotics

Τα ρομπότ ιατρικών
εφαρμογών μπορούν να
παρέχουν βοήθεια σε
χειρουργικές επεμβάσεις,
απολυμάνσεις δωματίων,
διανομή φαρμάκων, καθώς
και στην παροχή
νοσηλευτικής φροντίδας.
Εκτιμάται ότι αυτοί οι νέοι
«επαγγελματίες υγείας» θα
αναλάβουν στο κοντινό
μέλλον τους ρόλους τους σε
νοσοκομεία, φαρμακεία,
ακόμα και στην κλινική του
πλησιέστερου ιδιωτικού
ιατρείου.

Ιατρική Ακριβείας

Digital Medicine

Ο όρος ψηφιακή ιατρική
περιγράφει έναν τομέα, που
ασχολείται με τη χρήση
τεχνολογιών ως εργαλείων
μέτρησης και παρέμβασης
στην υπηρεσία της
ανθρώπινης υγείας. Τα
προϊόντα ψηφιακής ιατρικής
αποτελούνται από υψηλής
ποιότητας εξοπλισμό και
λογισμικό και έχουν τη
δυνατότητα να υποστηρίξουν
ευρέως την ιατρική έρευνα
και την ιατρική πρακτική,
βρίσκοντας εφαρμογή στην
πρόληψη και θεραπεία
ασθενειών, στην
αποκατάσταση, αλλά και στη
γενικότερη προαγωγή της
υγείας μεταξύ ατόμων και
πληθυσμών.

Βελτιωμένη Έρευνα &
Ανάπτυξη

Blockchain

Το Blockchain διασφαλίζει τη
διαφάνεια και την ασφαλή
παρακολούθηση δεδομένων,
δημιουργώντας μια αξιόπιστη
χρονολογική βάση δεδομένων,
χωρίς την ανάγκη για κεντρική
αποθήκευση. Τα δεδομένα δεν
παρουσιάζουν διαφορά μεταξύ
των βάσεων δεδομένων,
επειδή υπάρχει μία μόνο
εγγραφή. Αυτό μειώνει τα
προβλήματα που προκαλούνται
από διπλότυπα ή αλλοιώσεις
και καθιστά τα δεδομένα πιο
εύκολα προσβάσιμα από τα
συστήματα καταγραφής των
διαφόρων οργανισμών.

Το Blockchain έχει τη
δυνατότητα να αλλάξει ριζικά
διαδικασίες που σχετίζονται με
διαλειτουργικότητα δεδομένων
μεταξύ διαφορετικών παρόχων
(ιατρικά ιστορικά ασθενών,
πληροφορίες
συνταγογράφησης), αλλά και
παρακολούθηση δεδομένων
(συμβάσεις εφοδιαστικής
αλυσίδας, στοιχεία κλινικών
δοκιμών, κ.ά.).

«Έξυπνοι» Πάροχοι
Υγείας

Genomics

Η γονιδιωματική ιατρική είναι
μια αναδυόμενη ιατρική
μέθοδος που μελετά την
ολοκληρωμένη ακολουθία
DNA ενός ατόμου. Η γνώση
της γενετικής δομής ενός
ατόμου μπορεί να βοηθήσει
στην κατανόηση της
προδιάθεσης για κάποιες
γενετικές ασθένειες και να
συμβάλλει στη βελτιστοποίηση
της κλινικής φροντίδας μέσω
διαγνωστικής ή θεραπευτικής
λήψης αποφάσεων, αλλά και
στην ιατρική ακριβείας. Αυτές
οι προηγμένες εφαρμογές
έγιναν πρόσφατα δυνατές
λόγω της εκθετικής μείωσης
του κόστους για τον
προσδιορισμό της
γονιδιωματικής ακολουθίας,
με τη γονιδιωματική ιατρική
να έχει ήδη σημαντικό
αντίκτυπο στους τομείς της
ογκολογίας, της
φαρμακολογίας, των σπάνιων
και μη διαγνωσμένων
ασθενειών και των
μολύνσεων.

Ιατρική Ακριβείας
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Ψηφιακές τάσεις και εξελίξεις | τεχνολογίες με εφαρμογή στον κλάδο της υγείας
Οι παρακάτω τεχνολογίες θα οδηγήσουν σε μία επανάσταση στο χώρο της υγείας και θα επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο που λαμβάνουμε
υπηρεσίες πρόληψης και περίθαλψης. Ο βαθμός υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών από εταιρίες του κλάδου ενδέχεται να διαφέρει
σημαντικά, λόγω της πολυπλοκότητας τους αλλά και του βαθμού δυσκολίας υλοποίησης κάποιων εξ αυτών σε μεγάλη κλίμακα.
Nanotechnology

Η νανοτεχνολογία διαθέτει
τεράστιες δυνατότητες
εφαρμογής στην παροχή
ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, για την
αποτελεσματικότερη παροχή
φαρμάκων, την ταχύτερη
διάγνωση ασθενειών και τη
χορήγηση εξειδικευμένων
εμβολίων. Καθίσταται συνεπώς
μια ουσιαστική κινητήρια
δύναμη για τη μελλοντική
καινοτομία στην ιατρική και την
υγειονομική περίθαλψη, με μια
σειρά από προοδευτικές
εφαρμογές που περιλαμβάνουν
θεραπείες νανοκλίμακας,
βιοαισθητήρες, εμφυτεύσιμες
συσκευές, συστήματα
χορήγησης φαρμάκων και
τεχνολογίες απεικόνισης.

Βελτιωμένη Έρευνα &
Ανάπτυξη
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Additive Manufacturing
(3D printing)

Η τρισδιάστατη εκτύπωση 3D
εξαλείφει πολλούς από τους
περιορισμούς που
παρατηρούνται στις
παραδοσιακές μεθόδους
κατασκευής εξαρτημάτων και
συσκευών. Προσφέρει νέες
δυνατότητες στη μαζική
παραγωγή/προσαρμογή
εξαρτημάτων, με εμπορικά
βιώσιμο κόστος, κάτι το οποίο
ήταν έως τώρα ανέφικτο.
Η ικανότητα παραγωγής
περίπλοκων εξαρτημάτων,
καθιστά τη μεταλλική
τρισδιάστατη εκτύπωση
ιδιαιτέρως κατάλληλη για την
παραγωγή εξατομικευμένων
ιατρικών συσκευών, όπως για
παράδειγμα εμφυτευμάτων
κεφαλής, προσθετικών μελών
και χειρουργικών εργαλείων,
αλλά και οδοντιατρικών
συσκευών.

Ιατρική Ακριβείας

Virtual/Augmented
Reality

Οι νέες καινοτόμες εφαρμογές
εικονικής και επαυξημένης
πραγματικότητας
(Virtual/Augmented RealityVR/AR) μπορούν να
βοηθήσουν τους ιατρούς και
τους χειρουργούς να
ενισχύσουν την ικανότητα
διάγνωσης, θεραπείας και
χειρουργικής επέμβασης στους
ασθενείς τους, δίνοντάς τους
πιο γρήγορη και ακριβή
πρόσβαση σε πληροφορίες
ασθενών και δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο. Μπορούν
επίσης να προσθέσουν
σημαντική αξία στην άσκηση
της ιατρικής και στην
εκπαίδευση, επιτρέποντας
στους σπουδαστές και τους
ασκούμενους ιατρούς να
αντιληφθούν καλύτερα τα
θέματα υγείας και τα σενάρια
που θα αντιμετωπίσουν στο
μέλλον.

Ιατρική Ακριβείας

IoT Devices

Artificial Intelligence

Η άνοδος του IoMT
τροφοδοτείται από την αύξηση
του αριθμού των
συνδεδεμένων ιατρικών
συσκευών που είναι σε θέση να
παράγουν, να συλλέγουν, να
αναλύουν και να μεταδίδουν
δεδομένα, συνδεόμενες με
δίκτυα παρόχων υγειονομικής
περίθαλψης και διαβιβάζοντας
δεδομένα σε ένα cloud ή σε
εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο.
Η αγορά του IoMT αναμένεται
να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης 30,8%, από $41,2
δισ. το 2017 σε $158,1 δισ.
μέχρι το 2022. Η αύξηση αυτή
οφείλεται στην ταχεία
ψηφιοποίηση των συστημάτων
υγείας για την
αποτελεσματικότερη φροντίδα
των ασθενών, στην αύξηση της
ζήτησης κινητών τεχνολογιών
ιατρικής περίθαλψης και στην
αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών
υγείας από το γηρασκόμενο
πληθυσμό και τα άτομα που
πάσχουν από χρόνιες
ασθένειες.

Η τεχνητή νοημοσύνη
αναφέρεται σε οποιοδήποτε
πρόγραμμα ή πληροφοριακό
σύστημα που εκτελεί
λειτουργίες τις οποίες κανονικά
θα εκτελούσε ένας άνθρωπος.
Οι τεχνολογίες τεχνητής
νοημοσύνης είναι σε θέση να
εξάγουν συμπεράσματα από
πληροφορίες που λαμβάνουν
και έχουν τη δυνατότητα να
μαθαίνουν από τα πρότυπα
δεδομένων που
επεξεργάζονται,
αλληλεπιδρώντας με τον
άνθρωπο με φυσικό τρόπο.
Αυτές οι τεχνολογίες
περιλαμβάνουν την εκμάθηση
μηχανών (machine learning),
την εποπτευόμενη αλλά και τη
μη εποπτευόμενη μάθηση
(cognitive computing) και την
επεξεργασία φυσικής γλώσσας
(NLP). Η τεχνητή νοημοσύνη
αναμένεται να φέρει
επανάσταση σε πολλούς τομείς
της βιοφαρμακευτικής, στο
σχεδιασμό φαρμάκων, στην
κλινική έρευνα και την ιατρική
περίθαλψη.

«Έξυπνοι» Πάροχοι
Υγείας

Ιατρική Ακριβείας
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | προκλήσεις του κλάδου της υγείας
Ο κλάδος της υγείας έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις όπως η αύξηση δαπανών λόγω γήρανσης του πληθυσμού ή του
αυξανόμενου κόστους Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) για νέα φάρμακα. Όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, επερχόμενες ψηφιακές
τεχνολογίες δύνανται να συνεισφέρουν στην εξομάλυνση συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Αύξηση του προσδόκιμου ζωής
άνω των 80 ετών, λόγω βελτίωσης των

Παρά την πρόοδο που σημειώνεται στον

Μέχρι το 2030 το ποσοστό του

καρκίνο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και το
διαβήτη.

συνθηκών διαβίωσης, καλύτερης
εκπαίδευσης και ευκολότερης πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας.

πληθυσμού άνω των 65 ετών στην

Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι θα αγγίξει
το 25%, από 19% που διαμορφώθηκε
το 2015.
Με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και
τη γήρανση του πληθυσμού, αναμένεται να
αυξηθεί σημαντικά και η ζήτηση για τις

περιορισμό των μεταδοτικών ασθενειών

χάριν και των εμβολιασμών, η αγορά διαμορφώνεται
από τις αυξανόμενες ανάγκες γηρασμένων
πληθυσμών που ζουν περισσότερο με χρόνιες μη
μεταδοτικές ασθένειες, με κυριότερες τον

Το ποσοστό των θανάτων από μεταδοτικές
ασθένειες εκτιμάται ότι θα μειωθεί από ~23% το
2015 σε ~17% το 2030, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
από μη μεταδοτικές ασθένειες αναμένεται να αυξηθεί
από ~68% σε ~74% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

υπηρεσίες υγείας.

Η παγκόσμια δαπάνη στον κλάδο
υγείας εκτιμάται ότι θα αυξάνει κατά
4,2% ετησίως λόγω των αυξημένων
αναγκών και κόστους των θεραπειών,
από $7,1 τρισ. το 2015 σε $8,7 τρισ. το
2020.
Η παγκόσμια φαρμακευτική δαπάνη
αναμένεται να αυξάνει με ετήσιο
ρυθμό ~5% από το 2017 μέχρι το
2021, υπερδιπλάσιο από το ετήσιο ~2%
που παρουσίασε μεταξύ 2011 και 2016.

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Η αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών είναι
συνήθως πιο ακριβή και απαιτεί μεγαλύτερη
αλληλεπίδραση με τα ιδρύματα υγείας, καθιστώντας
την πρόληψη και καθολική κάλυψη του
πληθυσμού θέμα κρίσιμης σημασίας.
Οι χρόνιες παθήσεις, με κυριότερες τον καρκίνο και
το διαβήτη, αναμένεται να σημειώσουν σημαντική
αύξηση, καθιστώντας την πρόληψη και καθολική
κάλυψη του πληθυσμού κρίσιμης σημασίας. Από το
2018 έως το 2040 οι εμφανίσεις καρκίνου
αναμένεται να αυξηθούν κατά 23%, ενώ ο
αντίστοιχος αριθμός ασθενών με διαβήτη
αναμένεται να αυξηθεί κατά 16% από το 2017 έως
το 2045.

Η αύξηση των μη μεταδοτικών
ασθενειών τροφοδοτείται από
την αστικοποίηση, τον καθιστικό
τρόπο ζωής, την επιδείνωση της
διατροφής και τα αυξανόμενα
επίπεδα παχυσαρκίας.
Μέχρι το 2025, 1,2 δισ.
ενήλικοι εκτιμάται ότι θα είναι
παχύσαρκοι, ενώ μέχρι το
2040, ο αριθμός των ασθενών
που πάσχουν από διαβήτη
αναμένεται να αγγίξει τα 642
εκατ., από το σημερινό αριθμό
των 415 εκατ. νοσούντων.

Η Έρευνα και Ανάπτυξη στη
βιομηχανία φαρμάκων γίνεται
όλο και πιο ακριβή.
Μεταξύ 2010 και 2016, το μέσο

κόστος για την εισαγωγή
ενός νέου φαρμάκου στην
αγορά αυξήθηκε κατά
33%, ωστόσο η μέση αξία του
ανώτατου σημείου πωλήσεων
μειώθηκε κατά 49%.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | αντιμετώπιση προκλήσεων
Προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, αλλά και γενικές τάσεις του μέλλοντος που αναφέρθηκαν προηγουμένως,
οι εταιρίες του κλάδου οφείλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, ενσωματώνοντας
αυτές στο λειτουργικό τους μοντέλο.
Αύξηση του κόστους για έρευνα & ανάπτυξη
στον φαρμακευτικό κλάδο
 Ο τομέας της Ε&Α απαιτεί ολοένα και περισσότερο
χρόνο και κόστος, περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο
αριθμό χειρωνακτικών εργασιών, ενώ πολλές από
τις έρευνες δε φτάνουν ποτέ στην ολοκλήρωση.

Αυξανόμενα κόστη υγείας για παρόχους

02

 Το κόστος της υγείας υπολογίζεται πως θα
αυξάνεται κατά μέσω όρο 5% στην Ευρώπη
κάθε χρόνο (παρόμοια και στην Ελλάδα) τα
επόμενα χρόνια.
 Οι οργανισμοί (νοσοκομεία, φαρμακευτικές)
οφείλουν να αλλάξουν – και με τη βοήθεια της
τεχνολογίας – ώστε να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές,
υιοθετώντας λύσεις που προσφέρουν
αυτοματοποιήσεις και βελτιστοποιήσεις.
Λύσεις: «έξυπνο» νοσοκομείο

 Αυτοματοποιήσεις και εργαλεία που επιτρέπουν
την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε
συνδυασμό με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης,
μπορούν να καταστήσουν την κλινική έρευνα
περισσότερο αποδοτική.

03

Λύσεις: ψηφιακές τεχνολογίες στην
υπηρεσία της έρευνας
(αυτοματοποίηση, data analytics, Cognitive,
διασυνδεδεμένες συσκευές)
Οι ασθενείς απαιτούν υψηλότερο επίπεδο
υπηρεσιών

01

 Οι ανάγκες, οι συνήθειες και οι απαιτήσεις των
ασθενών αλλάζουν. Τα επόμενα χρόνια οι ασθενείς
θα είναι περισσότερο ενημερωμένοι και θα
συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαχείριση της υγείας
και της ευημερίας τους.
 Με την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, οι
πάροχοι υγείας οφείλουν να αναδιαμορφώσουν την
«εμπειρία του ασθενή», σύμφωνα με τις απαιτήσεις
/ προσδοκίες των ασθενών.

Κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές
αναλύονται στις επόμενες σελίδες
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

 Με την αξιοποίηση big data analytics υποστηρίζεται
η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη προς όφελος των
ασθενών
Λύσεις: βελτιωμένη εμπειρία ασθενή
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | το «έξυπνο νοσοκομείο»
Το «Έξυπνο Νοσοκομείο» αποτελεί ένα λειτουργικό πλαίσιο στο οποίο οι τεχνολογικές υποδομές και η παροχή περίθαλψης είναι
σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο επερχόμενες ψηφιακές τεχνολογίες προς το όφελος ασθενών αλλά και της
αποτελεσματικότερης λειτουργίας των μονάδων υγείας.
Κεντρική Μονάδα Παρακολούθησης Δεδομένων

Στον πυρήνα του «έξυπνου νοσοκομείου»
βρίσκεται η κεντρική μονάδα
παρακολούθησης δεδομένων, η οποία
διασφαλίζει τη δυνατότητα για κεντρική και
υποστηριζόμενη από δεδομένα λήψη
αποφάσεων, συγκεντρώνοντας κλινικά αλλά
και λειτουργικά δεδομένα από όλο το εύρος
του νοσοκομείου καθώς και από τα εξωτερικά
σημεία παροχής φροντίδας (περίθαλψη στο
σπίτι). Μέσω της μονάδας αυτής,
ενεργοποιείται η συνολική εποπτεία του
συστήματος για διαχείριση παραπομπών και
μεταβάσεις περίθαλψης αλλά και ορθή
λειτουργία των ίδιων των εγκαταστάσεων του
νοσοκομείου καθώς και η διασύνδεση με
τρίτους π.χ. για τη διαχείριση προμηθειών.

Εικονικές Συνεδρίες

Στοιχεία Ασθενών

Μέσα από φορητές συσκευές το ιατρικό
προσωπικό αποκτά ανά πάσα στιγμή την
εικόνα του ασθενούς μέσα από τον πλήρη
ιατρικό φάκελο ασθενή, αποτελέσματα
ιατρικών εξετάσεων αλλά και συνεχή ροή
ζωτικών στοιχείων του ασθενούς που
συγκεντρώνονται με τη βοήθεια wearables.
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Εικονική Αποκατάσταση

Χρόνια Περίθαλψη στο Σπίτι

Συνδεδμένα ιατρικά μηχανήματα
και τεχνολογίες wearables
επιτρέπουν την παροχή εναλλακτικών
επιλογών περίθαλψης, όπως η εικονική
και η απομακρυσμένη παροχή
περίθαλψης. Η εικονική παροχή
περίθαλψης συνδέει ιατρούς, ασθενείς
και επαγγελματίες υγείας σε πραγματικό
χρόνο για την παροχή υπηρεσιών
υγείας, την προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ των επαγγελματιών, την
υποστήριξη της διαχείρισης της
ασθένειας και το συντονισμό της
φροντίδας.

Μέσα από τεχνολογίες τηλε-ιατρικής το
έξυπνο νοσοκομείο δύναται να παρέχει
φροντίδα έξω από τα φυσικά όρια
του νοσοκομείου, βελτιώνοντας με
τον τρόπο αυτό την εμπειρία του
ασθενή (αφού η περίθαλψη
πραγματοποιείται στην άνεση του
σπιτιού του), αλλά και τη λειτουργική
αποδοτικότητα της νοσοκομειακής
μονάδας, αφού χρόνιες καταστάσεις
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα
με τον τρόπο αυτό, εξοικονομώντας
πόρους.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | το «έξυπνο νοσοκομείο»
Η μετάβαση προς ένα «Έξυπνο Νοσοκομείο» έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε μείωση κόστους και βελτιστοποίηση αποδοτικότητας για
τους παρόχους υγείας. Πρωταρχικός στόχος των έξυπνων νοσοκομείων είναι η βέλτιστη φροντίδα των ασθενών, αξιοποιώντας στο έπακρο
προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Βασικά χαρακτηριστικά / δυνατότητες ενός «Έξυπνου Νοσοκομείου»
Ενισχυμένες ικανότητες (Enhanced Capabilities)


Το «Έξυπνο Νοσοκομείο» παρέχει ενισχυμένες διαγνωστικές και επεμβατικές ικανότητες. Η σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει τη
δυνατότητα για ανάπτυξη νέων μεθόδων θεραπείας (για παράδειγμα χειρουργικά ρομπότ είναι σε θέση να εκτελέσουν επεμβάσεις μικροχειρουργικής, οι οποίες δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν από κλινικούς ιατρούς), ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιώσει και τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους. Τα νοσοκομεία όλο και περισσότερο κάνουν χρήση τεχνικών
εξόρυξης δεδομένων ασθενών (data mining) για σκοπούς διάγνωσης και επιλογής της καλύτερης δυνατής θεραπείας.

Βελτιστοποιημένο (Optimized)


Το «Έξυπνο Νοσοκομείο» δίνει έμφαση τόσο στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας όσο και στην ομαλή ροή των ασθενών εντός των νοσοκομείων καθώς έτσι μπορεί να
οδηγηθεί σε μείωση των χρόνων αναμονής και της διάρκειας παραμονής των ασθενών εντός αυτού, καθώς επίσης και σε μείωση σφαλμάτων και ενίσχυση της ικανοποίησης ασθενών και
εργαζομένων. Οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την επίλυση συμφορήσεων στο σύστημα, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό
στην αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών υγείας και την εξομάλυνση της ροής των ασθενών. Η διαθεσιμότητα της πληροφορίας σε όλα τα στάδια από τα οποία περνάει ο
ασθενής, από την εισαγωγή, τον προγραμματισμό της θεραπείας, έως και την έξοδο, καθώς και η απλούστευση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής, εξετάσεων και εξιτηρίου
έχει ως αποτέλεσμα την βελτιωμένη ροή των ασθενών.

Διασυνδεδεμένο (Connected)


Το «Έξυπνο Νοσοκομείο» αξιοποιεί διασυνδεδεμένες συσκευές (IoT) οδηγώντας σε υπέρβαση των «φυσικών ορίων» του χώρου του νοσοκομείου και επιτρέποντας κατά αυτόν
τον τρόπο την παροχή απομακρυσμένης ιατρικής περίθαλψης. Μια πληθώρα ιατρικών συσκευών π.χ. εμφυτεύσιμες ή «φορετές» (wearables), επιτρέπουν την παρακολούθηση
ασθενών σε πραγματικό χρόνο μέσω καταγραφής ζωτικών δεικτών, ενώ οι μετρήσεις αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες σε νοσοκομειακό προσωπικό και συστήματα. Αυτές οι απομακρυσμένες
δυνατότητες επαυξάνονται μέσα από διάφορες ιατρικές συσκευές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα δράσης (π.χ. χορήγηση φαρμακευτικής δόσης) στον ασθενή ανάλογα με την κατάστασή
του ή μέσω απομακρυσμένων ελέγχων. Επομένως, η εισαγωγή ασθενών στα νοσοκομεία μπορεί να περιοριστεί στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη, επιτυγχάνοντας
μειωμένα κόστη περίθαλψης και βελτίωση της εμπειρίας για τον ασθενή, αφού έχει πλέον τη δυνατότητα να λάβει τη θεραπεία από την άνεση του σπιτιού του.

Αποτελεσματικό (Efficient)



Το «Έξυπνο Νοσοκομείο» αξιοποιεί επερχόμενες ψηφιακές τεχνολογίες για την αποτελεσματική διαχείριση πολύπλοκων υποστηρικτικών διαδικασιών. Έτσι λ.χ. συμμετέχει σε
ψηφιακές αλυσίδες εφοδιασμού και αναπληρώνει αυτοματοποιημένα τα αποθέματα σε αναλώσιμα, αξιοποιεί τεχνολογίες ΙοΤ για την παρακολούθηση της διαχείρισης του ιατρικού
εξοπλισμού, κάνει χρήση robotic process automation για τη διεκπεραίωση back-office λειτουργιών μεγάλου όγκου, κοκ.

Ασφαλές (Secure)


Το «Έξυπνο Νοσοκομείο» βασίζεται στη διαχείριση πληθώρας δεδομένων για την ομαλή του λειτουργία. Η ασφάλεια των ασθενών και η ιδιωτικότητα είναι αδιαπραγμάτευτες έννοιες
για τα «Έξυπνα Νοσοκομεία», ενώ μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών επόμενης γενιάς όπως το blockchain, οι σχέσεις με τα τρίτα μέρη καθίστανται αξιόπιστες και ασφαλείς.

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | το «έξυπνο νοσοκομείο»
Προκειμένου να λειτουργήσουν, τα «Έξυπνα Νοσοκομεία» απαιτούν ένα ευρύ φάσμα διασυνδεδεμένων πάγιων στοιχείων, ενώ υπό
προϋποθέσεις είναι σε θέση να λαμβάνουν ακόμα και αποφάσεις αυτόνομα.
Εξοπλισμός / Συστήματα «Έξυπνων Νοσοκομείων» - Smart Hospital Assets
Διασυνδεδεμένες Ιατρικές Συσκευές

Εγκαταστάσεις

Επιτρέπουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών, η οποία
αποτελεί βασική υπηρεσία την οποία προσφέρουν τα «Έξυπνα
Νοσοκομεία». Φορητές συσκευές είναι διασυνδεδεμένες με συστήματα
ταυτοποίησης και κλινικά πληροφοριακά συστήματα, αυξάνοντας με αυτόν
τον τρόπο τον βαθμό αυτοματοποίησης και τη δυνατότητα λήψης
αποφάσεων.

Κτίρια και εγκαταστάσεις που ενσωματώνουν ολοκληρωμένες έξυπνες διαδικασίες
για τη διαχείριση λειτουργιών, αποτελούν βασικό στοιχείο των «Έξυπνων
νοσοκομείων». Κρίσιμες λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των
ασθενών βασίζονται στις δυνατότητες που παρέχουν τα συστήματα έξυπνης
διαχείρισης εγκαταστάσεων όπως: συστήματα ενεργειακής απόδοσης και
διαχείρισης κλιματολογικής συνθηκών, αισθητήρες θερμοκρασίας, συστήματα
διαχείρισης πρόσβασης / ασφάλειας.

Συστήματα Ταυτοποίησης

Διασυνδεδεμένα Κλινικά Πληροφοριακά Συστήματα (CIS)

Χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση και την ταυτοποίηση ασθενών,
προσωπικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού (για παράδειγμα κρεβάτια). Στα
έξυπνα νοσοκομεία, βιομετρικοί σαρωτές (biometric scanners) διαβάζουν
τα συστήματα ταυτοποίησης, συστήματα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος
επιτρέπουν την ταυτοποίηση και κατά συνέπεια τη χορήγηση αδειών (όπως
πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους), ενώ με τη βοήθεια τεχνολογίας
RFID ή IoT πραγματοποιείται καλύτερη διαχείριση του νοσοκομειακού
εξοπλισμού.

Τα «Έξυπνα Νοσοκομεία» διαθέτουν βασικά πληροφοριακά συστήματα π.χ.
Νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα (Hospital information systems-HIS),
Εργαστηριακά πληροφοριακά συστήματα (Laboratory information systems-LIS),
Συστήματα τράπεζας αίματος, Ερευνητικά πληροφοριακά συστήματα, κ.ά., τα
οποία ωστόσο ολοκληρώνονται με «έξυπνες» ιατρικές συσκευές,
συγκεντρώνοντας ιατρικά και μη δεδομένα από τη λειτουργία του Νοσοκομείου,
ενώ είναι πλέον αυξανόμενα ικανά για αυτόματη λήψη αποφάσεων (π.χ.
αυτοματοποιημένη αναπλήρωση αποθεμάτων αναλωσίμων ή φαρμάκων).

Φορητές Συσκευές

Εξοπλισμός Δικτύωσης

Ενσωματώνονται στα «Έξυπνα Νοσοκομεία» προκειμένου να εξασφαλίσουν
ότι η κατάλληλη πληροφορία είναι διαθέσιμη στο σωστό χώρο και χρόνο,
και να διευκολύνουν την κινητικότητα προσωπικού και ασθενών, π.χ.
φορητοί υπολογιστές, εφαρμογές για tablet και έξυπνα κινητά, βομβητές,
κ.ά.

Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συνδεσιμότητας για τα «Έξυπνα Νοσοκομεία». Δε
διαφέρει από τον τυπικό εξοπλισμό ενός παραδοσιακού νοσοκομείου, αλλά
χαρακτηρίζεται από ενισχυμένα χαρακτηριστικά (π.χ. πρωτόκολλα δρομολόγησης,
διασύνδεση στο διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους).

Εξοπλισμός Απομακρυσμένης Περίθαλψης

Δεδομένα στο Cloud

Επιτρέπει στο «Έξυπνο Νοσοκομείο» να παρέχει υπηρεσίες περίθαλψης
εκτός νοσοκομείου, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε αυτόν
περιλαμβάνεται εξοπλισμός τηλε-διάγνωσης και τηλε-παρακολούθησης,
εξοπλισμός για την διανομή φαρμακευτικής αγωγής (automated dosing
equipment), εξοπλισμός τηλε-υγείας (κάμερες, αισθητήρες, κτλ.)

Cloud πλατφόρμα συλλέγει αυτόματα πληροφορίες ιατρικής γνωμοδότησης,
πραγματοποιεί απεικονίσεις και παράγει αναφορές για τα εργαστηριακά
αποτελέσματα. Η αναφορά αυτή ενσωματώνεται στο προσωπικό αρχείο υγείας του
ασθενούς, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω φορητών συσκευών ανά πάσα στιγμή.

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | στάδια ωρίμανσης προς ένα «έξυπνο νοσοκομείο»
Οι μονάδες υγείας έχουν εξελιχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών και από την απλή χρήση βασικών
συστημάτων όπως αυτά της διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) – που αποτελεί ένα βασικό στάδιο ωριμότητας – επιδιώκουν πλέον
την εφαρμογή επερχόμενων ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να επιτύχουν τα οφέλη ενός «Έξυπνου Νοσοκομείου».

«Έξυπνο»

Στάδιο 4

Υιοθέτηση ψηφιακών
τεχνολογιών

Εξελιγμένο

+

Στάδιο 2
Βασικό

•

Στάδιο 1
•

Η μονάδα δεν έχει αναπτύξει ολιστική
ψηφιακή στρατηγική.

•

Το νοσοκομείο περιορίζεται σε βασικές
τεχνολογικές λύσεις, όπως ένα βασικό
σύστημα ERP και συστήματα λειτουργικής
διαχείρισης, εισαγωγών, εξιτηρίων,
χειρουργικών αιθουσών, προμηθειών και
λογιστηρίου (HIS), χωρίς επιπλέον
modules, ώστε να διαχειρίζεται τα
δεδομένα του, καθώς και συστήματα
λειτουργικής διαχείρισης εργαστηριακών
εξετάσεων (LIS).
LIS
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Η ψηφιακή στρατηγική προσβλέπει στη ριζική
αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της μονάδας
υγείας, εκμεταλλευόμενη όλο το φάσμα των
διαθέσιμων ψηφιακών τεχνολογιών.

•

Η μονάδα αναζητά διαρκώς ευκαιρίες για να
μετασχηματίσει το σύνολο της αλυσίδας αξίας
της μέσω ψηφιακών εφαρμογών και έχει
δημιουργήσει ειδικό τμήμα που ηγείται αυτής
της προσπάθειας.

•

Η προσέγγιση της επιχείρησης απέναντι στην
ψηφιοποίηση αποβλέπει στην ολοκλήρωση και
τις συνέργειες μεταξύ όχι μόνο των
διαφορετικών συστημάτων, αλλά και των
διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης, με
σκοπό την παροχή ψηφιακών προϊόντων και
εμπειριών σε ενιαία βάση, αλλά και στην
αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων.

•

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες υποστηρίζονται
πλήρως από τεχνολογικές λύσεις όπως τα
Robotics, το Blockchain, η Τεχνητή νοημοσύνη,
η Εικονική πραγματικότητα, διασυνδεδεμένες
συσκευές, κτλ.

Στάδιο 3
Προχωρημένο

Βασικό ERP

•

HIS

•

•

Η μονάδα έχει εντοπίσει την ανάγκη για
ανάπτυξη μιας ψηφιακά ευρείας
στρατηγικής με εστίαση στην εμπειρία του
ασθενή, αλλά η εκτέλεση είναι
προσαρμοσμένη ανά έργο (project basis).
Το ERP ενισχύεται με επιπλέον modules και
παραμετροποιήσεις, διευκολύνοντας
περαιτέρω τη διαχείριση των διαδικασιών
του νοσοκομείου ή λειτουργιών όπως η
διαχείριση ασθενών ή η διαχείριση
νοσηλευτικών σταθμών (ward
management).
Ένταξη εξειδικευμένων εφαρμογών όπως
Ηλεκτρονικό Ιατρικό Μητρώο (Electronic
Medical Record), σύστημα φαρμακείου,
διασύνδεση με ασφαλιστικές εταιρίες.
Παραμετροποιημένο
ERP

EMR

•

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει ψηφιακό
όραμα και στρατηγική.

•

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ενισχύονται
από ψηφιακά προϊόντα, όπως συστήματα
Business Intelligence (BI) για τη διαχείριση
δεδομένων και σκοπούς reporting.

•

Τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο
Cloud, και για τη διαχείριση τους
χρησιμοποιείται μία «ανοιχτή»
αρχιτεκτονική.

Open Health
Information
Architecture

ΒΙ

Smart
Big
Robotics Implants Data

IoT

AI

Virtual
Reality
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | υλοποίηση ενός «έξυπνου νοσοκομείου»
Η προσέγγιση που απαιτείται για την υλοποίηση ενός «έξυπνου νοσοκομείου» με υπερσύγχρονες μετασχηματιστικές δυνατότητες
αποτελείται από συγκεκριμένες φάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατηγικό οραματισμό, προτεραιοποίηση των περιπτώσεων χρήσης,
χαρτογράφηση δυνατοτήτων και σχεδιασμό εφαρμογής.

1 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

3 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθιέρωση ενός στρατηγικού οράματος
ως οδηγού για την κατάκτηση της
μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης

Προτεραιοποίηση δυνατοτήτων για εφαρμογή με στόχο την υλοποίηση
του μελλοντικού οράματος

Ανάπτυξη εφαρμογής και πλαισίου
διακυβέρνησης για την εκτέλεση

Διατύπωση
Οράματος

•

Στρατηγική
Μοντέλου
Φροντίδας

Συνεχής ενημέρωση στελεχών για τις νέες
ψηφιακές τεχνολογίες και τις τρέχουσες
τάσεις της «Ψηφιακής Υγείας» προκειμένου
και να είναι κατανοητές οι εφαρμογές των
νέων ψηφιακών τεχνολογιών και τα πιθανά
οφέλη τους στη μονάδα.

•

Ανάπτυξη και διατύπωση οράματος μέσα
από συνεντεύξεις και συνεδριάσεις με
προσωπικό σε θέσεις-κλειδιά

•

Ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής του
μοντέλου φροντίδας για τον οργανισμό

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Αξιολόγηση
κενών στις
δυνατότητες

Ορισμός
Περιπτώσεων
Χρήσης

Κριτήρια Προτεραιοποίηση
Προτεραιο
-ποίησης

Πρόταση
Αξίας

Αντίκτυπο
Ροής
Εργασιών

•

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της υφιστάμενης κατάστασης και
σύγκριση με τις τάσεις του κλάδου

•

Καθορισμός κριτηρίων προτεραιοποίησης μέσα από διεξαγωγή
συνεδριών εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά στάδια μέσα
στο μοντέλο φροντίδας - Εντοπισμός κύριων προβλημάτων (pain
points) και περιοχών με τα σημαντικότερα περιθώρια βελτίωσης στις
παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. μεγάλες αναμονές, καθυστερημένη
διάγνωση, κτλ.).

•
•

Ορισμός των περιπτώσεων χρήσης (use cases) για εξορθολογισμό και
βελτίωση του μοντέλου φροντίδας – βάσει των προτεραιοτήτων
Ανάπτυξη business case (ανάλυση κόστους / οφέλους) για κάθε use
case μετασχηματισμού εντός αναγνωρισμένων περιοχών, λαμβάνοντας
υπόψη το αντίκτυπο που αυτά θα έχουν στη λειτουργία και στην
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Οδικός Χάρτης
Εφαρμογής

Πλαίσιο
Διακυβέρνησης

•

Δημιουργία σχεδίου εφαρμογής, το οποίο
περιλαμβάνει σχεδιασμό και εκτέλεση
πιλοτικής εφαρμογής για κάθε μία από τις
περιπτώσεις χρήσης

•

Ανάπτυξη διαδικασιών διακυβέρνησης και
οργανωτικών δομών για τη λήψη
αποφάσεων σχετικών με την κατανομή και
αξιοποίηση του διαθέσιμου budget για την
υλοποίηση των επιλεγμένων δράσεων

•

Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και
της απόδοσης των επενδύσεων υλοποίησης
του «έξυπνου» νοσοκομείου στη βάση
συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης (KPIs).
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | οφέλη ενός «έξυπνου νοσοκομείου»
Τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από τη μετάβαση στο «έξυπνο νοσοκομείο» είναι πολλαπλά και αφορούν τομείς όπως την παροχή
υπηρεσιών υγείας, την εμπειρία του ασθενούς και την αποδοτικότητα στη λειτουργία ενός νοσοκομείου.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Οφέλη «έξυπνου νοσοκομείου» ανά τομέα

Παροχή Περίθαλψης

Νοσοκομείο Cleveland Clinic

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή εντός του
«έξυπνου νοσοκομείου» μπορούν να περιορίσουν τυχόν ανεπάρκειες
και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της περίθαλψης των ασθενών

Το νοσοκομείο, δημιούργησε ένα Κέντρο Ελέγχου, στο οποίο μια ομάδα νοσηλευτικού προσωπικού
όλων των ειδικοτήτων παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα ασθενών που νοσηλεύονται
στις ΜΕΘ πολλαπλών νοσοκομείων. Με τη χρήση αλγορίθμων εντοπίζονται οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου και ειδοποιείται το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η
αποτελεσματικότητας της περίθαλψης που παρέχεται. Το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας τους, το
κέντρο παρακολούθησε δεδομένα 37.800 ασθενών.

Ψηφιακή Εμπειρία Ασθενούς

Νοσοκομείο Ohio State University

Το «έξυπνο νοσοκομείο» μπορεί να πληροφορεί τους ασθενείς, να
μειώνει τα επίπεδα άγχους τους και να τους ενθαρρύνει να
συμμετέχον ενεργά στην περίθαλψη τους.

Το νοσοκομείο εγκατέστησε συσκευές τάμπλετ στα κρεβάτια των ασθενών οι οποίες λειτουργούν ως
ψηφιακοί βοηθοί για τους ασθενείς και τις οικογένειες του. Οι συσκευές επιτρέπουν στους ασθενείς,
μεταξύ άλλων, να παρακολουθούν τον ιατρικό τους φάκελο, να έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις τους
και να καλούν το νοσηλευτικό προσωπικό. Η ικανοποίηση των ασθενών μετρήθηκε στο 95%,
αυξημένη κατά 10% σε σχέση με το παρελθόν.

Ανάπτυξη Προσωπικού

Όμιλος Allina Health

Η στελέχωση και ο προγραμματισμός σε ένα «έξυπνο νοσοκομείο»
βελτιστοποιείται με τη χρήση τεχνολογιών, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στο προσωπικό να αποδώσει καλύτερα. Η εκπαίδευση του
προσωπικού, μπορεί επίσης να επιταχυνθεί με τη χρήση ψηφιακών
μέσων και μαθημάτων στο διαδίκτυο.

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί λογισμικό για την διαχείριση του ιατρικού προσωπικού του. Το λογισμικό αυτό
επιτρέπει την αυτόματη οργάνωση των βαρδιών καθώς και την παρακολούθηση του κόστους σε
πραγαμτικό χρόνο. Εντός τεσσάρων ετών ο Όμιλος έχει καταφέρει να μειώσει τα κόστη διαχείρισης
κατά $4,8 εκ. και να εξοικονομεί 120 ώρες ανά εβδομαδιαία βάση.

Βελτιστοποίηση Λειτουργιών

Νοσοκομείο South Glasgow University Hospital

Τεχνολογίες όπως η Αυτοματοποίηση διαδικασιών με Robotics (RPA),
συνδράμουν στο να κάνουν το «έξυπνο νοσοκομείο»
αποτελεσματικότερο, βελτιώνοντας τις υπάρχουσες διαδικασίες,
μειώνοντας τα κόστη και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Tο νοσοκομείο απέκτησε 26 ρομπότ τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά νοσοκομειακού
εξοπλισμού, σεντονιών, τροφών και απορριμμάτων. Τα ρομπότ, με την εισαγωγή τους,
πραγματοποιούν το 10% των καθημερινών λειτουργιών του νοσοκομείου, ένας αριθμός που
αναμένεται να φτάσει το 25%, βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου.

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | έρευνα & ανάπτυξη
Η φαρμακευτική έρευνα περνάει σε νέα φάση με την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα για
βελτίωση διαδικασιών και αποτελεσμάτων, αλλά και για το συνολικό μετασχηματισμό των κλινικών δοκιμών.
Οφέλη ψηφιοποίησης στην κλινική έρευνα
Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως λύση για την
αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους
για Ε&Α στον φαρμακευτικό κλάδο.

 Το υφιστάμενο μοντέλο Ε&Α δεν είναι
βιώσιμο, καθώς εμπεριέχει υψηλό κίνδυνο
και κόστος. Πληθώρα δραστηριοτήτων που
εφαρμόζονται σήμερα σε κλινικές δοκιμές
εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες
διαδικασίες όπως και στη δεκαετία του
1990, έχοντας αποτύχει σε μεγάλο βαθμό
να αναβαθμίσουν τις διαδικασίες τους
μέσω της ψηφιοποίησης, και της
ενσωμάτωσης νέων δυνατοτήτων, όπως η
γονιδιωματική, και η αξιοποίηση νέων
πηγών δεδομένων, όπως οι βιοαισθητήρες.
 Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να
μετασχηματίσουν το μοντέλο λειτουργίας
της κλινικής έρευνας, ενσωματώνοντας
πολύτιμες πληροφορίες από πολλαπλές
πηγές δεδομένων, αυξάνοντας παράλληλα
και την ποιότητα τους. Επιπλέον
βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των
διαδικασιών της έρευνας, μειώνουν τον
χρόνο ανάπτυξης των νέων προϊόντων
(cycle time in product development) και
εξοικονομούν κόστος.

Βελτίωση των δυνατοτήτων στατιστικής ανάλυσης για κλινικές έρευνες


Μείωση της δυσκολίας και του κόστους συμμετοχής στην έρευνας



Συχνά οι συμμετέχοντες στις κλινικές δοκιμές είναι υποχρεωμένοι να διανύουν μεγάλες αποστάσεις μέχρι τον τόπο
διεξαγωγής των ερευνών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία της έρευνας.
Οι εικονικές δοκιμές καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή σε έρευνες από την άνεση του σπιτιού τους, μειώνοντας ή ακόμα και
εξαλείφοντας την ανάγκη για επίσκεψη στον τόπο των δοκιμών. Αυτού του είδους οι δοκιμές αξιοποιούν κοινωνικά δίκτυα,
τηλε-ιατρική, εφαρμογές και βιοδείκτες για να απλοποιήσουν την επιλογή και επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και να
υποστηρίξουν την συλλογή δεδομένων, παθητική και ενεργητική.

Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της αύξησης της ποικιλομορφίας του δείγματος της μελέτης


Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν την επιλογή ενός πιο αντιπροσωπευτικού δείγματος για την έρευνα. Το
γεγονός αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη και τους κινδύνους των νέων
θεραπειών στις διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού πριν το φάρμακο βγει στην αγορά.

Διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στην διαδικασία της έρευνας


Με τη χρήση τεχνολογιών crowdsourcing και ηλεκτρονικής έρευνας οι εταιρίες μπορούν διευκολύνουν την ενεργή συμμετοχή
των ασθενών στην διαδικασία της έρευνας – ενώ ειδοποιήσεις και εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο του ασθενή μπορούν να
λειτουργήσουν ως υπενθυμίσεις για τη λήψη αγωγής, για την καταγραφή δεδομένων υγείας, για την απάντηση ερωτήσεων
των ασθενών σε πραγματικό χρόνο και για προγραμματισμό των επισκέψεων.

Εξαγωγή νέων πληροφοριών και συμπερασμάτων από υφιστάμενα δεδομένα


Καθώς οι εταιρείες εφαρμόζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και εξελιγμένα analytics σε δεδομένα που προέρχονται από
διαφορετικές πηγές (real-world evidence, έρευνες ολοκληρωμένες και σε εξέλιξη), εξάγουν νέες γνώσεις. Οι γνώσεις αυτές
μπορεί να υποδεικνύουν πιθανές νέες ενδείξεις, ένα διαφορετικό προφίλ ανταπόκρισης σε φαρμακευτικές ουσίες σε
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, ή προβλέψεις γύρω από την πιθανότητα επιτυχίας χημικών ενώσεων στις δοκιμές.

Μείωση της απαιτούμενων χειρωνακτικών επαναλαμβανόμενων εργασιών
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Η συχνότερη συλλογή δεδομένων (ημερήσια, ωριαία ή συνεχόμενη) μέσω αισθητήρων και «φορετών» συσκευών (wearables)
μπορεί να παράγει πολύ περισσότερα δεδομένα και πιο ακριβείς μετρήσεις από τις περιοδικές αξιολογήσεις των κλινικών
αξιολογήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αποτέλεσμα μιας θεραπείας να μπορεί να φανεί με συντομότερες έρευνες και
λιγότερους ασθενείς, απαιτώντας λιγότερη προσπάθεια και κόστος για τη στελέχωση των δοκιμών.

Οι ρομποτικές και cognitive τεχνολογίες μπορούν να αυτοματοποιήσουν επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, βελτιώνοντας
την έγκαιρη διεξαγωγή και την ακρίβειά τους. Οι cognitive τεχνολογίες μπορούν να εντοπίσουν ποια δεδομένα ασθενών
πρέπει να συλλεχθούν σύμφωνα με το ερευνητικό πρωτόκολλο, να πραγματοποιήσουν έλεγχο για ελλιπή δεδομένα και να
συγκρίνουν παρόντα δεδομένα με παρελθοντικά για να επισημάνουν ασυνέπειες στους ερευνητές.
Πηγή: Hawker C.D., Genzen J.R., Wittwer C.T., Automation in the Clinical Laboratory (2017), Deloitte
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | έρευνα & ανάπτυξη
Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν απτά οφέλη, υποστηρίζοντας όλα τα στάδια της κλινικής έρευνας, ενώ ορισμένες τεχνολογίες έχουν
ιδιαίτερα υψηλό αντίκτυπο στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων.
1. Στάδιο σχεδιασμού

Data
analytics

2. Αρχικό στάδιο
κλινικής δοκιμής

Crowdsourcing και
ηλεκτρονικές έρευνες

Τεχνολογίες
Cognitive

Αξιοποίηση τεχνητής
νοημοσύνης για την
ανάλυση και ερμηνεία μη
δομημένων δεδομένων από
προηγούμενες μελέτες και
επιστημονική βιβλιογραφία

Πηγή: Transforming the future of clinical development, Deloitte
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

4. Ολοκλήρωση
μελέτης

Παρακολούθηση και
ανάλυση δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο

Σύγκριση με δεδομένα από
ολοκληρωμένες μελέτες

Κινητές /
φορετές
συσκευές,
βιο-αισθητήρες,
διασυνδεδεμένες
συσκευές

3. Στάδιο διεξαγωγής
κλινικής δοκιμής

Εφαρμογή βασισμένη σε
cloud για την επιτάχυνση
της στελέχωσης της
δοκιμής και τη δημιουργία
διαφοροποιημένου
πληθυσμού μελέτης

Εξόρυξη ηλεκτρονικών αρχείων
υγείας (HER), μητρώων ασθενών
και εργαστηριακών δεδομένων
για την αντιστοίχιση των
ασθενών με τις δοκιμές

Οφέλη

Βελτίωση των δυνατοτήτων
στατιστικής ανάλυσης για κλινικές
έρευνες

Μείωση της δυσκολίας και του
κόστους συμμετοχής στην έρευνας
Βελτίωση της ποιότητας των
δεδομένων μέσω της αύξησης της
ποικιλομορφίας του πληθυσμού που
συμμετέχει στην μελέτη

Ηλεκτρονική παρακολούθηση
για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης των ασθενών με
τη θεραπεία υπό εξέταση

Διευκόλυνση της πρόσβασης των
ασθενών στην διαδικασία της
έρευνας
Επεξεργασία φυσικής
γλώσσας για τη συγγραφή
τμημάτων των αναφορών
των κλινικών μελετών
Αυτοματοποίηση βάσει
κανόνων για εκκαθάριση
και επικύρωση των
δεδομένων

Μικρός Αντίκτυπος

Μείωση της απαιτούμενων
χειρωνακτικών επαναλαμβανόμενων
εργασιών
Εξαγωγή νέων πληροφοριών και
συμπερασμάτων από υφιστάμενα
δεδομένα

Μεσαίος Αντίκτυπος

Μεγάλος Αντίκτυπος
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | έρευνα & ανάπτυξη
Ειδικότερα, σημαντική συνεισφορά έχουν τα Big Data Analytics στην κλινική έρευνα, καθώς ο τεράστιος όγκος δεδομένων από
διαφορετικές πηγές δίνει τη δυνατότητα συνδυαστικής ανάλυσης δεδομένων επιταχύνοντας την έρευνα για νέα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Εφαρμογές Big Data Analytics για φαρμακευτικές εταιρίες
1. Διαχείριση υφιστάμενων προϊόντων
Με την ανάλυση των Big Data οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις τρέχουσες
συνθήκες της αγοράς. Για παράδειγμα, αναλύοντας τις αγοραστικές συμπεριφορές των πελατών, μια εταιρεία
μπορεί να ανακαλύψει τα προϊόντα που πωλούνται περισσότερο και να εστιάσει την παραγωγή της / έρευνα
σύμφωνα με αυτή την τάση.
2. Διαχείριση κλινικών δοκιμών
Ειδικά για τις κλινικές δοκιμές, οι αυξημένες δυνατότητες συνδυαστικής ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων
επιτρέπουν την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τον χρόνο των κλινικών
δοκιμών και συνεπώς μειώνοντας και το κόστος αυτών.

Αναλυτικότερα τα Big Data Analytics επιτρέπουν την:


επεξεργασία ιστορικών δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών
αποτελεσμάτων προς αξιοποίηση κατά τη διαδικασία της έρευνας



επεξεργασία, συνδυαστική ανάλυση και ένταξη στη διαδικασία της έρευνας
μεγάλου όγκου δεδομένων από πολλαπλές πηγές, όπως δημογραφικές
πληροφορίες διάγνωσης, φαρμακευτικές αγωγές, θεραπευτικά πρωτόκολλα,
εργαστηριακές εξετάσεις και κλινικές σημειώσεις από ηλεκτρονικούς φακέλους
υγείας



επεξεργασία δεδομένων για τον εντοπισμό ομάδων ασθενών που μοιράζονται
κοινά χαρακτηριστικά με στόχο την ακριβέστερη διενέργεια κλινικών δοκιμών
κατά την εξέταση συγκεκριμένων παραγόντων

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φαρμακευτικές εταιρείες επιλέγουν
να αγοράσουν επιστημονικά δεδομένα, ενώ συνάπτουν
συνεργασίες με εταιρίες τεχνολογίας για την αξιοποίησή τους
σε όλη την αλυσίδα αξίας - από την έρευνα έως τη διαχείριση
της υφιστάμενης προϊοντικής τους γκάμας

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του
παραπάνω, αποτελούν οι πρόσφατες
συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων
μεταξύ των φαρμακευτικών κολοσσών
που έχουν οδηγήσει σε σημαντικές
ανακαλύψεις όπως ότι η δεσιπραμίνη, η
οποία συνήθως χρησιμοποιείται ως
αντικαταθλιπτικό, έχει πιθανές χρήσεις
στη θεραπεία τύπων καρκίνου του
πνεύμονα.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | βελτιωμένη εμπειρία ασθενή
Ανταποκρινόμενες στις αυξανόμενες απαιτήσεις των ασθενών, οι εταιρίες του κλάδου υγείας αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για την
αναδιαμόρφωση της «εμπειρίας του ασθενή», δημιουργώντας συνεκτικές και ουσιώδεις εμπειρίες σε όλο το μήκος των αλληλεπιδράσεων με
τον ασθενή.
Παραδείγματα λύσεων βελτίωσης της εμπειρίας του ασθενή
Εικονικές συνεδρίες
(Virtual consultations)

Σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για την
βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή

Ιατρική Φροντίδα στο σπίτι
(Home care sessions)

Εμπειρία του
ασθενή

Προσωποποιημένη
φαρμακευτική αγωγή
(Personalized medicines)
Έξυπνα εργαλεία
παρακολούθησης
(Smart monitoring kits)
Παράδοση στο σπίτι
(Home delivery)
Διαδικτυακές παραγγελίες
φαρμάκων
(Online orders for
medicines)

Η παγκόσμια αγορά των «φορετών»
(wearable) ιατρικών συσκευών και
των απομακρυσμένων συστημάτων
παρακολούθησης ασθενών εκτιμάται
ότι θα αγγίξει τα $612 δισ. το 2022

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Καθώς η υγειονομική περίθαλψη γίνεται
ανθρωποκεντρική, οι ασθενείς-καταναλωτές θέλουν
να συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα τους, και να
αποτελούν μέρος της «ομάδας περίθαλψής» τους.
Ως αποτέλεσμα, απαιτούν ολοένα και μεγαλύτερη
εξατομίκευση και υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.

Σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, όπως η τηλε-υγεία,
προσπαθούν να καλύψουν αυτήν την ανάγκη και να
άρουν τα εμπόδια στην περίθαλψη, βελτιώνοντας
την εμπειρία του ασθενή, παράλληλα διασφαλίζοντας
ισότιμη πρόσβαση σε όλους.
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν ωφελούν
ιδιαίτερα τις απομακρυσμένες και
περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες
σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, ενώ επιπλέον
μειώνουν σημαντικά το κόστος για τη διάγνωση.
Στις επόμενες σελίδες αναλύονται λύσεις τηλευγείας, τηλε-θεραπευτικής καθώς και κινητές
εφαρμογές υγείας (mHealth applications) και οι
επιπτώσεις που έχουν στη βελτίωση της εμπειρίας
του ασθενή.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | τηλε-υγεία
Η τηλε-υγεία αφορά στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών υγείας και τη βελτίωση των
προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, μέσω αυξημένης πρόσβασης σε φροντίδα και ιατρική πληροφόρηση.
Τηλε-υγεία (telehealth)
Ως τηλε-υγεία ορίζεται η χρήση κινητής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών επισκέψεων μέσω βίντεο-κλήσεων και εργαλείων
απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών, χάριν της οποίας διευρύνεται η εμβέλεια των υπηρεσιών υγείας πέρα από τις τυπικές κλινικές
εγκαταστάσεις. Η τηλε-υγεία προσφέρει τη δυνατότητα για μια απρόσκοπτη σχέση μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας, και
προσφέρει στους παρόχους μια συνεχή ροή δεδομένων ασθενών σε πραγματικό χρόνο.
Η τηλε-υγεία συνιστά αποτελεσματική λύση για την καθυστερημένη διάγνωση, διασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση του πληθυσμού
στο σύστημα υγείας. Επιπρόσθετα, καθώς δεν έχουν όλα τα συστήματα υγείας τη δυνατότητα να προτεραιοποιούν την ανάγκη και την
κρισιμότητα των εισερχόμενων περιστατικών, εκθέτοντας κατά αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο ασθενείς με σοβαρά ιατρικά προβλήματα, η
τηλε-υγεία αποτελεί έναν άμεσο και κοστολογικά αποδοτικό τρόπο για να ανταποκριθούν οι πάροχοι υγείας στις προκλήσεις αυτές. Μέσω της
τηλε-υγείας είναι εφικτή η αξιολόγηση των αναγκών του κάθε περιστατικού, και ο ασθενής κατευθύνεται στο κατάλληλο επίπεδο
ιατρικής φροντίδας.

Οφέλη
Έρευνα σε πέντε παρόχους υπηρεσιών τηλε-υγείας
στις ΗΠΑ έδειξε ότι:
•

Το μέσο κόστος μίας συνεδρίας τηλε-υγείας ανέρχεται στα $40$50, σε σύγκριση με το μέσο κόστος μίας τυπικής ιατρικής
συνεδρίας που ανέρχεται στα $136-$176.

•

Τα ιατρικά ζητήματα των ασθενών τα οποία αντιμετωπίστηκαν
με επιτυχία από την πρώτη συνεδρία ανήλθαν στο 83%.

Πηγή: Realizing the potential of telehealth, Deloitte

Οι υπηρεσίες τηλε-υγείας αξιοποιούν την τεχνολογία για την παροχή απομακρυσμένης εκπαίδευσης ασθενών σε θέματα περίθαλψης και
μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από μια ποικιλία μεθόδων όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα εργαλεία απομακρυσμένης παρακολούθησης
ασθενών όπως οι «φορετές» τεχνολογίες (wearables), το live video chatting, η μετάδοση ηλεκτρονικών αρχείων, οι εφαρμογές υγείας για
κινητές συσκευές (mobile health-mHealth apps) και οι θεραπευτικές πλατφόρμες (Digital Therapeutics-DTx).
Κάποιες από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες τηλε-υγείας είναι οι εξής:
Τηλε-ιατρική
 Η τηλε-ιατρική είναι πιο αναγνωρίσιμη υποκατηγορία της τηλε-υγείας. Είναι ουσιαστικά μια άμεση γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στον
ασθενή και σε έναν ιατρό ή πάροχο υγείας, είτε αυτή είναι μέσω τηλεφωνικής κλήσης, μέσω γραπτού μηνύματος ή επικοινωνία μέσω
video.
Τηλε-παρακολούθηση
 Η τηλε-παρακολούθηση, γνωστή και ως απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών, είναι μία μέθοδος παροχής υπηρεσιών υγείας που
χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνολογίες για την ηλεκτρονική μετάδοση πληροφορίας μεταξύ ασθενών και ιατρών, με σκοπό την
παρακολούθηση ασθενών εκτός νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.
Τηλε-νοσηλευτική
 Η τηλε-νοσηλευτική είναι η χρήση τηλε-ιατρικής και τεχνολογίας για την απομακρυσμένη παροχή φροντίδας από νοσηλευτικό
προσωπικό, που επιτρέπει στο προσωπικό να αλληλεπιδρά με τους ασθενείς και να παρακολουθεί την κατάστασή τους μέσω κινητών
συσκευών, υπολογιστών, τεχνολογιών audio και video, καθώς και εργαλεία απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών.
Τηλε-φυσικοθεραπεία
 Η τηλε-φυσικοθεραπεία επιτρέπει στους φυσικοθεραπευτές να παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς μέσα από τεχνολογικά
πραγματοποιούμενες απομακρυσμένες συνεδρίες, αντί των τυπικών συνεδριών που λαμβάνουν χώρα εντός ενός νοσοκομείου ή μιας
εξωτερικής κλινικής.
Τηλε-ψυχιατρική
 Η τηλε-ψυχιατρική περιλαμβάνει άμεση επικοινωνία (τηλεφωνικές και βιντεοκλήσεις, γραπτά μηνύματα) μεταξύ ασθενών και ψυχιάτρων,
όπως επίσης και παροχή υποστήριξης από ψυχιάτρους σε παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης με συμβουλευτικές ψυχικής υγείας.
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | mHealth & digital therapeutics
Μέσω του mHealth, ο ασθενής αποκτά πρόσβαση και έλεγχο στα δεδομένα του, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην διαχείριση
της υγείας του, ενώ μέσω των Digital Therapeutics λαμβάνει συμβουλές για την θεραπεία του σε καθημερινή βάση.

mHealth

Η κινητή υγεία (mHealth) είναι ένας γενικός όρος για τη χρήση κινητών συσκευών
και άλλων ασύρματων τεχνολογιών στην ιατρική περίθαλψη. Οι στόχοι του mHealth
είναι η «ενδυνάμωση» των ασθενών με δεδομένα για την καλύτερη διαχείριση της
υγείας τους, η βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας μέσω ενισχυμένης λήψης
αποφάσεων, η μείωση του κόστους, η ενίσχυση της προσβασιμότητας σε όλο το
σύστημα και η παροχή δεδομένων για προγνωστική μοντελοποίηση.
•

Το mHealth βρίσκει εφαρμογή στην παρακολούθηση ασθενειών, την υποστήριξη της
θεραπείας, την παρακολούθηση επιδημιών και τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών.

•

Για τους καταναλωτές, σημαντικά πλεονεκτήματα του mHealth είναι η ευκολία χρήσης
και η εξοικονόμηση χρόνου. Οι φορητές συσκευές και η κινητή τεχνολογία επιτρέπουν
στους χρήστες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται οποιαδήποτε στιγμή δεδομένα
υγείας χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης τους.

•

Σε μελέτη της Deloitte με ~4.500 αποδέκτες υγειονομικής περίθαλψης και ~630
γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι το ήμισυ όλων των ερωτηθέντων χρησιμοποιούσαν φορητές
και άλλες τεχνολογίες για να παρακολουθήσουν την υγεία τους και το 53% δήλωσαν ότι
μοιράζονταν αυτές τις πληροφορίες με τον ιατρό τους.

•

Η χρήση του mhealth μπορεί επίσης να βοηθήσει στη γεφύρωση των κενών στην
περίθαλψη επιτρέποντας στους ασθενείς να επικοινωνούν με τον γιατρό ή με την ομάδα
φροντίδας τους άμεσα και χωρίς τη ανάγκη να συναντώνται πρόσωπο με πρόσωπο.

•

Επιτρέπει ακόμη στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να επικοινωνούν σχετικά με
τους ασθενείς, για παράδειγμα ενημερώνοντας ένα γιατρό πότε ένας ασθενής έφτασε
για το ραντεβού του.

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Digital Therapeutics (DTx)

Η ψηφιακή τηλε-θεραπευτική (Digital Therapeutics) είναι η ιατρική φροντίδα
μέσω ψηφιακών πλατφορμών και συσκευών παρακολούθησης, αποτελώντας μια
σχετικά νέα εφαρμογή του mHealth. Κάνει χρήση προγραμμάτων με λογισμικό
υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της φροντίδας των ασθενών
και την επίτευξη καλύτερων κλινικών αποτελεσμάτων, ενώ παρέχει τεκμηριωμένες
θεραπευτικές λύσεις σε ασθενείς για τη διαχείριση και θεραπεία ενός ευρέος
φάσματος χρόνιων ασθενειών.
•

Η κύρια λειτουργία των DTx είναι η παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων μέσω λογισμικού
σε ασθενείς για την καλύτερη παρακολούθηση της υγείας, την πρόληψη και τη γενική
διαχείριση παθήσεων, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της ευημερίας των χρηστών με
χαμηλότερες δαπάνες για την υγειονομική τους περίθαλψη.

•

Τα DTx περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και τύπων πλατφορμών,
συμπεριλαμβανομένων των κινητών εφαρμογών, φορητών συσκευών και πλατφορμών
ηλεκτρονικής υγείας και τηλε-ιατρικής, οι οποίες χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή σε
συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή, ιατρικές συσκευές και άλλες θεραπείες για την
επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων υγείας.

•

Μεγάλος αριθμός εταιρειών αναπτύσσει ψηφιακές εφαρμογές για τη διατήρηση της υγείας
και ευεξίας, με περισσότερες από 350.000 εφαρμογές υγείας είναι διαθέσιμες στην αγορά.
Ωστόσο τα DTx είναι μία διακριτή κατηγορία προϊόντων η οποία εκτός από τις θεραπευτικές
παρεμβάσεις που προσφέρει έχει τη μοναδική δυνατότητα να ενσωματώσει πρόσθετες
λειτουργίες σε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο συγχρονισμένων προϊόντων και
υπηρεσιών.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | ψηφιακό ταξίδι ασθενή
Η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στο ταξίδι προς την «Έξυπνη Υγεία» δεν δημιουργεί μόνο μια απρόσκοπτη εμπειρία για τον ασθενή.
Δημιουργεί αξία για όλο το οικοσύστημα της υγείας, ενώ συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.
Ενδεικτικό ψηφιακό ταξίδι ασθενή σε απομακρυσμένο ελληνικό νησί

Η ασθενής συνδέεται
με τον ιατρόσύμβουλο μέσω
υπολογιστή στο
κέντρο υγείας του
νησιού όπου διαμένει

Ο ιατρός-σύμβουλος
βρίσκεται σε δημόσιο
νοσοκομείο στην Αθήνα,
σε απόσταση
μεγαλύτερη των 150
ναυτικών μιλίων, που
εκμηδενίζεται με τη
βοήθεια της
τηλεϊατρικής

Η ασθενής έχει άμεση πρόσβαση στο ιατρικό της
ιστορικό και τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω
του κινητού της τηλεφώνου. Επιπλέον, λαμβάνει
ειδοποίηση με το προτεινόμενο επόμενο ραντεβού με
τον ιατρό - σύμβουλο.

Η ασθενής συζητά τα αποτελέσματα των εξετάσεων με τον ιατρό της,
τα οποία δυστυχώς δεν είναι θετικά. Καθώς είναι πολύ
απασχολημένη στην καθημερινότητά της για να παρακολουθεί
τακτικά την πορεία της, συνδέεται με το ιατρείο μέσω ενός «Έξυπνου
Ρολογιού». Το ρολόι, λαμβάνει τακτικά μέσα στην ημέρα μετρήσεις
από την ασθενή τις οποίες αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο στον
ιατρό της. Επιπλέον, μια φορά τον μήνα λαμβάνει ηλεκτρονική
συνταγογράφηση αναλόγως της πορείας της υγείας της.
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Το κέντρο υγείας στο νησί
είναι συνδεδεμένο με
συσκευές κλινικών
μετρήσεων, όπως
θερμόμετρο, πιεσόμετρο,
οξύμετρο, στηθοσκόπιο,
ωτοσκόπιο,
οφθαλμοσκόπιο,
καρδιογράφο, κ.ά.
Η ασθενής επιστρέφει σπίτι
περιμένοντας τα
αποτελέσματα των
εξετάσεων.

Η ασθενής παρακολουθείται
τακτικά από τον ιατρόσύμβουλο, είτε μέσω
επαναληπτικών τηλε-συνεδρίων
στο κέντρο υγείας, είτε μέσω
των ενδείξεων που λαμβάνονται
από το «έξυπνο ρολόι».

Οι ενδείξεις των μετρήσεων
μεταφέρονται σε πραγματικό
χρόνο στον σταθμό του
γιατρού-συμβούλου στην
Αθήνα.

Το κέντρο υγείας διαθέτει κάμερα
υπερύψηλής ευκρίνειας και
παρόμοιας ποιότητας οθόνη από
όπου ο ασθενής και ο ιατρός –
σύμβουλος βλέπουν ο ένας τον
άλλο σε φυσικό μέγεθος, με
σκοπό την προσομοίωση της
φυσικής παρουσίας του γιατρού.

Η ασθενής,
θέλοντας να
βοηθήσει στο
ερευνητικό έργο για
την ασθένεια που
πάσχει, παρέχει τα
δεδομένα της σε
ερευνητικό κέντρο.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | διαχείριση ασθενών
Τα Big Data Analytics πέρα από σημαντική συνεισφορά στην κλινική έρευνα, επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση χρόνιων
ασθενειών που είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο και πιο δαπανηρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο κλάδος της υγείας σήμερα, προς
όφελος των ασθενών.
Η αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων ασθενειών προϋποθέτει πρωτίστως μία ενιαία
αρχιτεκτονική δεδομένων η οποία συμβάλει στην:

Πληροφόρηση και ενδυνάμωση του ασθενή μέσω «έξυπνων»
παρεμβάσεων οι οποίες γίνονται χωρίς χωρικό και χρονικό περιορισμό
Παροχή υπηρεσιών περίθαλψης με συνέπεια και γρήγορη
ανταπόκριση, ακόμα και πριν ο ασθενής αντιληφθεί ότι τις χρειάζεται
Αποτελεσματική αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών μέσα από την
ευελιξία παροχής περίθαλψης όταν αυτή απαιτείται
Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές με αποτέλεσμα μία
ολιστική εικόνα για τον ασθενή και τους παρόχους υγείας
Υποστήριξη γρήγορης ανάλυσης μεγάλων σετ δεδομένων σε ένα επεκτάσιμο
περιβάλλον

Ο ρόλος των big data στη διαχείριση των χρόνιων ασθενειών
Οι πάροχοι υγείας παγκοσμίως αντιμετωπίζουν μία κοινή πρόκληση: τη διαχείριση του
αυξανόμενου κόστους της περίθαλψης σε συνδυασμό με την κάλυψη ενός επίσης
αυξανόμενου γηρασκόμενου πληθυσμού, ο οποίος πλήττεται σημαντικά από χρόνιες
μη μεταδοτικές ασθένειες (Νon communicable diseases - NCDs) οι οποίες σχετίζονται
με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Κυριότερα παραδείγματα των NCDs αποτελούν τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι παθήσεις του αναπνευστικού,
αλλά και νόσοι όπως το Alzheimer. Οι χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένειες συναντώνται
εξίσου συχνά σε όλες τις χώρες ανεξαρτήτως εθνικότητας. Συλλογικά ευθύνονται για
σχεδόν 70% των θανάτων παγκοσμίως, με εκτιμώμενο αριθμό 15 εκατ. θανάτους για
το 2017 μεταξύ των ηλικιών 30 και 70.
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των φορητών συσκευών, οι οποίες επιτρέπουν τη
συνεχή συγκέντρωση δεδομένων σε συνδυασμό με τεχνολογίες που επιτρέπουν
την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν
θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που γίνεται η διαχείριση των χρόνιων ασθενειών.
Συντελώντας στην άνοδο της εξατομικευμένης ιατρικής, η ανάλυση μεγάλου όγκου
δεδομένων στρέφει την ιατρική φροντίδα σε στοχευμένες παρεμβάσεις.
Η αξιοποίηση των Big Data Analytics συνεισφέρουν στην κατανόηση του ασθενή
όσο το δυνατόν περισσότερο, στοχεύοντας στην αναγνώριση των προειδοποιητικών
σημαδιών κάποιας σοβαρής ασθένειας σε αρκετά πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε η θεραπεία
να είναι πιο απλή και λιγότερο δαπανηρή. Τα οφέλη είναι σημαντικά καθώς:


ο ασθενής – χάριν των Big Data Analytics, έχει πρόσβαση σε ποιοτικότερη,
ταχύτερη και φθηνότερη διάγνωση και θεραπεία, καθώς και καλύτερη
πληροφόρηση για την ασθένεια από την οποία πάσχει.



οι διαχειριστές εθνικών συστημάτων υγείας – χάριν των Big Data Analytics
αποκομίζουν οφέλη για την καλύτερη διαχείριση της ασθένειας, ευρύτερη κάλυψη
του πληθυσμού και μειωμένα κόστη. Τα big data analytics συνεισφέρουν στη
δυνατότητα καλύτερης κατανόησης μοτίβων και τάσεων των χρόνιων ασθενειών
προκειμένου να αναλαμβάνεται δράση με βάση τις πραγματικές ανάγκες του
πληθυσμού που πάσχει από χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένειες.

Πηγή: Adapted from: Digital R&D Transforming the future of clinical development, Deloitte
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | διαχείριση ασθενών
Η ιατρική βιομηχανία συγκεντρώνει τεράστια ποσότητα δεδομένων, η οποία ωστόσο δεν αξιοποιείται στο έπακρο. Με τις δυνατότητες που
προσφέρουν οι αναλύσεις μεγάλου όγκου δεδομένων, η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό
στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες πλέον διαχειρίζονται τα δεδομένα ως περιουσιακό τους στοιχείο.
Δεδομένα ασθενών
Σημαντικό τμήμα των Big Data αποτελούν και τα δεδομένα ασθενούς τα οποία μπορούν να συλλέγονται ακόμα και σε πραγματικό χρόνο.
Μέσω της ανάπτυξης πλατφόρμων, επιχειρήσεις του κλάδου έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν ιατρικά δεδομένα συνεχούς ροής διαθέσιμα προς
ανάλυση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα παροχής προσωποποιημένων υπηρεσιών, με σημαντικά οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις
μονάδες υγείας όπως φαίνεται παρακάτω:
Οφέλη ασθενών

Οφέλη μονάδων υγείας

Δημιουργία ολιστικού προφίλ 360ο για ασθενείς, ιατρούς
και προσωπικό μέσω ενοποίησης δεδομένων που βρίσκονται σε
ξεχωριστές βάσεις (φάκελοι που ελέγχονται από διάφορους
ιατρούς, νοσοκομεία, κλινικές και διοικητικές υπηρεσίες)

Ενίσχυση της εικόνας των νοσοκομείων μέσω ενίσχυσης της
αποδοτικότητας παροχής περίθαλψης, αποτελεσματικότητας και
της εξατομίκευσης των υπηρεσιών που παρέχεται.

Αναβάθμιση της περίθαλψης με παροχή εξατομικευμένων
ιατρικών υπηρεσιών, μέσω ολοκληρωμένων προφίλ
ασθενών

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους μέσω του περιορισμού
περιττών διαδικασιών και άσκοπης επανάληψης εξετάσεων.

Δυνατότητα προσαρμογής των υπηρεσιών θεραπείας σε
πραγματικό χρόνο καθώς και παροχή έγκαιρων
προειδοποιήσεων σχετικά με τις εστίες της νόσου αλλά και η
αμεσότερη κατανόηση των αποτελεσμάτων της
ακολουθούμενης θεραπείας

Άμεσος εντοπισμός μοτίβων στα δεδομένα που αφορούν
αποτελέσματα υγείας και της ικανοποίησης των ασθενών.

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Ο κλάδος υγείας στην ψηφιακή εποχή | σύνοψη ωφελειών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
Η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών ψηφιοποίησης στον κλάδο της υγείας έγκειται στα σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη τα οποία
τις συνοδεύουν. Τα οφέλη αυτά γίνονται εμφανή για όλους τους συμμετέχοντες στο οικοσύστημα υγείας: τους ασθενείς, τους παρόχους
υπηρεσιών υγείας, αλλά και το κράτος.
Ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη για τους ασθενείς, τους παρόχους και το κράτος:
Εφαρμογή

Ασθενείς

Πάροχοι Υγείας
-

-

Ηλεκτρονικοί Φάκελοι
Ασθενούς

-

-

Τηλε-υγεία

Εφαρμογές mHealth

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Μείωση οδοιπορικών και εξοικονόμηση χρόνου.
Βελτίωση προσδόκιμου επιβίωσης και ποιότητας
ζωής.
Βελτιωμένη περίθαλψη

-

-

-

Βελτιωμένη προσήλωση στην ακολουθούμενη
θεραπεία.
Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ασθενούς.
Εξατομικευμένη και ακριβέστερη διάγνωση και
θεραπεία.
Αναβάθμιση της εμπειρίας περίθαλψης και
αύξηση της ικανοποίησης.

-

Ταχύτερη αποζημίωση, αυξημένη
αποδοτικότητα για ασφαλιστικές υπηρεσίες.
Δυνατότητα αξιοποίησης στατιστικών για την
κατάσταση υγείας του πληθυσμού.

Σε ένα έτος έχει βρεθεί ότι μία νοσοκομειακή
μονάδα μπορεί να εξοικονομήσει ~€95,000 σε
δαπάνες εκτύπωσης και ταχυδρομικών.

-

Έρευνα σε πέντε παρόχους υπηρεσιών τηλευγείας στις ΗΠΑ έδειξε ότι τα ιατρικά ζητήματα
των ασθενών τα οποία αντιμετωπίστηκαν με
επιτυχία από την πρώτη τηλε-συνεδρία ανήλθαν
στο 83%.

-

Big Data Analytics

Διασφάλιση προσβασιμότητας χωρίς
περιορισμούς χρόνου και τόπου, ευκολία
διαμοιρασμού και κοινοποίησης σε άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη.
Αναβαθμισμένη διάγνωση και πιο
αποτελεσματική θεραπεία.

Δυνατότητα άμεσης λήψης δεδομένων και
αρχείων μεταξύ παρόχων, αυξημένη
διαλειτουργικότητα.
Εξοικονόμηση πόρων / χρόνου ιατρικού και
διοικητικού προσωπικού.
Μείωση διπλοτύπων, βελτιωμένος συντονισμός
και ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

Πολιτεία

Βελτιωμένη παραγωγικότητα μέσω
εξοικονόμησης πόρων, μείωση επανεισαγωγών
στα νοσοκομεία.
Εφαρμογή αποτελεσματικότερων θεραπευτικών
πρωτοκόλλων

-

Το μέσο κόστος μίας συνεδρίας τηλε-υγείας
ανέρχεται στα €35-€45, σε σύγκριση με το μέσο
κόστος μίας τυπικής ιατρικής συνεδρίας που
ανέρχεται στα €120-€160 (έρευνα σε μονάδες
υγείας των ΗΠΑ).

Η εφαρμογή της τηλε-ιατρικής για επείγοντα
περιστατικά έχει βρεθεί ότι μπορεί να βελτιώσει
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ασθενών
κατά 23%.
-

Μειωμένες εισαγωγές στο νοσοκομείο και
συντομότερη διαμονή.
Εξοικονόμηση πόρων (εξετάσεις, φάρμακα),
μειωμένα κόστη προσωπικού.
Βελτιωμένη διαγνωστική ικανότητα και παροχή
αποτελεσματικής θεραπείας.
Αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων,
βελτιστοποίηση αξιοποίησης πόρων και μείωση
κόστους.

Εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών υγείας

-

Αυξημένη πρόληψη υγείας πληθυσμού με χαμηλό
κόστος.

-

Αυξημένη πρόληψη υγείας πληθυσμού χάριν της
δυνατότητας καλύτερης κατανόησης μοτίβων και
τάσεων των χρόνιων ασθενειών
Πηγή: NHS, WEF, EC, Medicare, Deloitte
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3. Βέλτιστες πρακτικές και
καλά παραδείγματα
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Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό | βέλτιστες πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού κλάδου υγείας
Οι παρακάτω περιπτώσεις αφορούν σε επιτυχείς εφαρμογές νέων ψηφιακών τεχνολογιών και αξιοποιήσεις δεδομένων με στόχο τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας πληθυσμών. Τα εν λόγω παραδείγματα εστιάζουν σε επιτεύγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν με παλαιότερες τεχνολογίες και αποδεικνύουν πως το μέλλον της υγείας είναι ήδη εδώ.

Δανία
Έξυπνο νοσοκομείο

Εσθονία
Τηλε-υγεία

Cleveland clinic,
Family care path

Merck, Amazon
Alexa

Omada Health
Digital Therapeutics

Χιλή
AccuHealth
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Ινδία
ReMiND
Ισραήλ
Sheba Medical
Centre
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Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό | η περίπτωση της Εσθονίας
Ανάπτυξη διαλειτουργικών δεδομένων και πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση του οικοσυστήματος της υγείας – Η υλοποίηση μίας ευρύτερης
κεντρικής ψηφιακής κυβερνητικής στρατηγικής μπορεί να επιφέρει σημαντικές ευκαιρίες ψηφιοποίησης της αλυσίδας αξίας της υγείας,
μείωση του κόστους περίθαλψης και υποστήριξη της ιατρικής έρευνας, όπως αποδεικνύει το παράδειγμα της Εσθονίας.
Η πρόκληση

Η Εσθονία, προσφέροντας πληθώρα ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες της, στοχεύει στην υλοποίηση της κυβερνητικής ψηφιακής στρατηγικής, για τη
βελτίωση της δημόσιας υγείας, τη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υποστήριξη της ιατρικής έρευνας.
Η λύση
Το σύστημα ψηφιακής υγείας της Εσθονίας περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στοιχεία ως βάσης για να υποστηρίξουν την περαιτέρω ψηφιοποίηση του
οικοσυστήματος:


Το ηλεκτρονικό μητρώο υγείας, όπου οι πάροχοι καταγράφουν τη διάγνωση των ασθενών, εργαστηριακές εξετάσεις και συνταγογραφήσεις, σε μία
κεντρική βάση δεδομένων, η οποία επιτρέπει σε όλους παρόχους της χώρας να έχουν πρόσβαση στα ψηφιακά ιατρικά αρχεία των ασθενών.



Τις ψηφιακές υπηρεσίες καταχώρησης, ώστε να υποστηρίζονται ιατρικές παραπομπές και ο προγραμματισμός των ραντεβού των ασθενών ηλεκτρονικά.



Το πρόγραμμα ψηφιακής εικόνας, το οποίο μέσω της κατάλληλης τεχνολογίας επιτρέπει τη συλλογή, αποθήκευση και ανταλλαγή ιατρικής εικόνας



Την ψηφιακή συνταγογράφηση, ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου οι πάροχοι υγείας και τα φαρμακεία μπορούν να εκδίδουν και να διαχειρίζονται την
συνταγογράφηση των ασθενών, και σύστημα επιβράβευσης για τους ιατρούς μέσω της διασύνδεσης της συνταγογράφησης με θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Για την επιτήρηση και την υποστήριξη των παραπάνω στοιχείων, αναπτύχθηκε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και δράσεις, συμπεριλαμβανομένων της
υποχρεωτικής χρήσης του ηλεκτρονικού μητρώου υγείας από τους παρόχους, υποχρεωτικές ιατρικές ταυτότητες για τους πολίτες, υποχρεωτική ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και διατάξεις για την προστασία των δεδομένων και τις απαιτήσεις για την πρόσβαση στα συστήματα.

Στόχος: Βελτίωση εθνικού
συστήματος υγείας
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα
Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους
Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη
στον φαρμακευτικό
κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Τα οφέλη
Πλέον, περισσότερα από το 95% των ιατρικών αρχείων των ασθενών είναι ψηφιακά.
Η διαθεσιμότητα καταρτισμένου προσωπικού, η συνεχιζόμενη δέσμευση της κυβέρνησης, και η αποδοχή και η ψηφιακή επιμόρφωση των πολιτών επέτρεψε
στην Εσθονία να υλοποιήσει το στρατηγικό της όραμα για την ψηφιακή υγεία.

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

Έχοντας θέσει τις βάσεις με ένα κεντροποιημένο και ασφαλές περιβάλλον για την ανταλλαγή δεδομένων, η Εσθονία ήταν σε θέση να αναπτύξει περαιτέρω την
ψηφιακή υγεία και να εισάγει περισσότερες πρωτοβουλίες, όπως:




Υπηρεσίες στατιστικής πληροφόρησης οι οποίες παρέχουν ανώνυμα τα ιατρικά δεδομένα του πληθυσμού, για σκοπούς έρευνας και διαμόρφωσης πολιτικών
Το σύστημα e-ασθενοφόρο, το οποίο επιτρέπει σε ομάδες έκτακτης ανάγκης να έχουν άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό των ασθενών
Τη διασύνδεση του συστήματος ψηφιακής συνταγογράφησης με ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο αποστέλλει προειδοποιήσεις για την
αντίδραση / μη συμβατότητα φαρμάκων σε ασθενείς.

Επιπλέον, η διασύνδεση της κεντρικής βάσης δεδομένων με άλλα συστήματα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την υλοποίηση ψηφιακών δράσεων:



Διασύνδεση με το εθνικό κέντρο γονιδιωμάτων, το οποίο θα επιτρέπει την προσωποποιημένη θεραπεία.
Διασύνδεση με περιβαλλοντικούς δείκτες το οποία θα προσφέρει την δυνατότητα σύνδεσης περιβαλλοντικών παραγόντων με συμπεράσματα για την
δημόσια υγεία.
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Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό | η περίπτωση της Δανίας
Βελτίωση του δικτύου υγείας με τη δημιουργία «έξυπνων νοσοκομείων» - Η Δανία προχωράει στη μεγαλύτερη διαρθρωτική μεταρρύθμιση
του δημόσιου συστήματος υγείας με επενδύσεις σε νέα και «έξυπνα νοσοκομεία» και ψηφιακές πλατφόρμες δεδομένων υγείας, με στόχο τη
διασφάλιση πρόσβασης του πληθυσμού σε μοντέρνες υπηρεσίες υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η πρόκληση
Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας καθώς και η ανάγκη για βελτίωση και εκμοντερνισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών με εστίαση στη
βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή επιτάσσουν στρατηγικό σχεδιασμό από τις χώρες για την κάλυψη τους με το βλέμμα στο μέλλον. Στόχος η βελτίωση του
δημόσιου συστήματος υγείας και η ευρεία κάλυψη του πληθυσμού, με παράλληλη μείωση του κόστους.
Η λύση
Η Δανία θα επενδύσει 6,7 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη 16 νοσοκομείων έως το 2023. Περίπου το 20% των επενδύσεων ή 1,2 δισ. δολάρια θα επενδυθούν
σε ψηφιακές τεχνολογίες και έξυπνες ιατρικές συσκευές. Έξι από τα 16 νοσοκομεία θα είναι «έξυπνα», με προηγμένη υποδομή πληροφορικής (π.χ. IoT) και
ψηφιακές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης, ενώ δέκα υφιστάμενα νοσοκομεία θα ενισχυθούν με την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και αναβάθμιση των
υφιστάμενων υποδομών. Τα έξι νοσοκομεία θα έχουν ηλεκτρονικά κεντρικά μητρώα ιατρικού ιστορικού, που θα είναι συνδεδεμένα με κλινικές μέσω μίας
αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Η Ένωση κατασκευής νοσοκομείων της χώρας έλαβε 1,6 δισ. δολάρια από την κυβέρνηση για την ανάπτυξη του έξυπνου
νοσοκομείου: New Odense University Hospital που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2022.
Τα έξι «έξυπνα νοσοκομεία» της Δανίας παρέχουν την ευκαιρία σε εταιρείες τεχνολογίας υγείας να προσφέρουν λύσεις ψηφιακής περίθαλψης. Το «Invest in
Denmark» είναι το κυβερνητικό γραφείο προώθησης επενδύσεων που δίνει τη δυνατότητα σε ξένες εταιρείες τεχνολογίας να προσφέρουν προηγμένες
νοσοκομειακές λύσεις στη χώρα. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας της με το δημόσιο τομέα, η εταιρεία Cisco διευκολύνει την εξ αποστάσεως φροντίδα
ασθενών και παρέχει υποδομές δικτύου και πλατφόρμες επικοινωνίας υπό συγκεκριμένα νοσοκομειακά προγράμματα. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε
ακόμη την επένδυση σε πλατφόρμα εφαρμογών που είναι γνωστή ως World-Class Digital Service (WCDS). Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση
σε όλα τα δημόσια δεδομένα από τους πολίτες της Δανίας με σκοπό τη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων
των υπηρεσιών υγείας. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από τις τοπικές αρχές μέσω του Ταμείου επενδύσεων τεχνολογίας της χώρας.
Τα οφέλη





Στόχος: Βελτιωμένη
απόδοση μονάδων υγείας
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα
Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους
Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

Συνολική αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, μέσω βελτίωσης της ικανότητας εξυπηρέτησης και ψηφιοποίησης του συστήματος, με ενίσχυση
των υπηρεσιών σε μη-νοσηλευόμενους ασθενείς και μείωση της παραμονής των ασθενών στα νοσοκομεία.
Δυναμική ανταπόκριση του συστήματος υγείας σε μελλοντικές προκλήσεις για μεταβολή της ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Το 20% του κόστους των νέων
επενδύσεων έχει δρομολογηθεί για προμήθεια νέων τεχνολογιών και εξοπλισμού για υλοποίηση σε βάθος χρόνου.
Ο εκμοντερνισμός της ικανότητας εξυπηρέτησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη διάδοση των πιο πρόσφατων τεχνολογικών και επιστημονικών
επιτευγμάτων, αλλά και των καλύτερων πρακτικών στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.
Η αύξηση του βαθμού ψηφιοποίησης εξασφαλίζει αποδοτικότητα στις διαδικασίες των νοσοκομείων, με νέες μεθόδους εργασίας, τεχνολογίες και οργάνωση.
Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνονται πόροι για παροχή περίθαλψης, ενώ διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό.
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Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό | η περίπτωση της Χιλής
Τεχνητή νοημοσύνη και απομακρυσμένη παρακολούθηση για τη βελτίωση της διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών - Η AccuHealth, εταιρία
διαχείρισης της υγείας, χρησιμοποιεί την τηλε-παρακολούθηση με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσει τους ασθενείς
που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες να τις διαχειριστούν.
Η πρόκληση
Οι χρόνιες ασθένειες εκτιμάται ότι ευθύνονται για 41 εκατ. θανάτους παγκοσμίως και το κόστος για την αντιμετώπιση τους είναι δυσβάσταχτο. Στη Χιλή, με
πληθυσμό περίπου 18 εκατ., υπολογίζεται ότι 5 εκατ. πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.

Η λύση
Η λύση της AccuHealth περιλαμβάνει αισθητήρες και ταμπλέτες (tablets) τα οποία καθοδηγούν τον ασθενή, με τη χρήση γρήγορων ερωτηματολογίων και
συλλέγοντας βιομετρικά δεδομένα (πίεση αίματος, επίπεδα γλυκόζης, βάρος, κτλ.). Επιπλέον προσφέρονται και εξειδικευμένες λύσεις για διαφορετικές
ασθένειες (διαβήτης, υπέρταση, κτλ.) καθώς και κλινικά πιστοποιημένες ιατρικές συσκευές.
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρίες διαχείρισης υγείας, η AccuHealth πραγματοποιεί απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς η
τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει διενεργεί παράλληλα την κατάλληλη κατηγοριοποίηση των ασθενών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι
«προπονητές υγείας» της εταιρίας εστιάζουν στους ασθενείς που χρήζουν άμεσης ανάγκης παρέμβασης.
Έχοντας «εκπαιδευτεί» στα ιατρικά αρχεία 2,4 εκατ. Ασθενών στη χώρα, η τεχνητή νοημοσύνη της AccuHealth είναι σε θέση να κατηγοριοποιεί τους ασθενείς
βάσει των βιομετρικών τους μετρήσεων και του ψυχολογικού και κοινωνικού τους προφίλ, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους ασθενείς που βρίσκονται
σε υψηλό κίνδυνο. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται στους «προπονητές υγείας» η δυνατότητα να εστιάσουν στους ασθενείς στους οποίους το πρόγραμμα θα
επιφέρει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα.

Τα οφέλη
Η εταιρία υπολόγισε ότι η χρήση της λύσης της επιφέρει:


20% - 40% μείωση των ιατρικών επιπλοκών σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες



30% μείωση του κόστους θεραπείας σε διάστημα 10 ετών



32% μείωση των εισαγωγών σε ιδρύματα υγείας και 15% μείωση σε έκτακτα περιστατικά



35% μέση εξοικονόμηση για τους ασθενείς από τη χρήση της λύσης της AccuHealth.

Στόχος: Πρόληψη /
Απομακρυσμένη διάγνωση
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα
Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

Η λύση της AccuHealth αναδεικνύει πως διαλειτουργικά δεδομένα και πλατφόρμες επιτρέπουν την άμεση ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας και αναλύσεων, τα
οποία με την σειρά τους υποστηρίζουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες ιατρικές παρεμβάσεις.
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Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό | η περίπτωση της Ινδίας
Βελτίωση της υγείας των μητέρων και νεογνών με τη χρήση του mHealth – Το πρόγραμμα «Reducing Maternal and Newborn Deaths»
(ReMiND) στην Ινδία αποδεικνύει πως μια απλή κινητή εφαρμογή μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την παροχή ιατρικής φροντίδας, σε
επίπεδο κοινοτήτων.
Η πρόκληση

Το 2006 η κυβέρνηση της Ινδίας έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα Accredited Social Health Activists (ASHA), με στόχο τη μείωση της μητρικής και βρεφικής
θνησιμότητας στις αγροτικές κοινότητες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, γυναίκες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ως προσωπικό, επισκέπτονται έγκυες
γυναίκες και νέες μητέρες για να παράσχουν συμβουλευτικές ιατρικές υπηρεσίες, όπως συμβουλευτική επί της διατροφής ή για την παραπομπή για εισαγωγή
σε νοσοκομείο για τοκετό, κτλ. Ωστόσο, το πρόγραμμα ASHA δεν είχε τον ίδιο θετικό αντίκτυπο όπως και στην υπόλοιπη χώρα, σε περιοχές όπως η Uttar
Pradesh, η οποία και παρουσιάζει ιστορικά υψηλά ποσοστά μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας. Οι βασικοί λόγοι για την αναποτελεσματικότητα του
προγράμματος στην περιοχή του Uttar Pradesh θεωρήθηκαν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, η μικρή υποστήριξη των εγκύων από
επαγγελματίες υγείας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ReMiND.
Η λύση
Το πρόγραμμα ReMiND έχει δύο νέα βασικά στοιχεία σε σχέση με το ASHA, τα οποία ενισχύουν την αποτελεσματικότητά του:
1) Τη χρήση της τεχνολογίας για τη συλλογή δεδομένων και σκοπούς αναφορών του προγράμματος:
 Η εφαρμογή mHealth προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη
 Για το προσωπικό, η εφαρμογή χρησιμεύει και ως ψηφιακό βοήθημα για την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή περιλαμβάνει
καθοδήγηση και μια λίστα με τα θέματα τα οποία πρέπει να καλύπτει η συμβουλευτική, ώστε να δοθεί έμφαση σε σημαντικά σημεία υγιεινής για νέες
μητέρες.
 Για τους Προϊσταμένους, η εφαρμογή χρησιμεύει ως εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών του προσωπικού και τον εντοπισμό
κενών στην απόδοση του προγράμματος ώστε να δοθεί η κατάλληλη έμφαση.
2) Χρήση προγράμματος διαχείρισης αλλαγών (change management) με προγραμματισμένες συναντήσεις προσωπικού και έλεγχο της
απόδοσης προγράμματος
 Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον συναντήσεις εργασίας με το προσωπικό, τους προϊσταμένους, και τοπικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι
οποίες είναι ωστόσο προγραμματισμένες για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την επίλυση προβλημάτων και την
ανταλλαγή εμπειριών.
 Περιλαμβάνονται επίσης προσαρμοσμένες αναφορές οι οποίες εξάγονται από την εφαρμογή και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης του
προσωπικού και για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων.

Στόχος:
Βελτιωμένη διάγνωση
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα
Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

Τα οφέλη
Η επιμόρφωση σε θέματα κινδύνων κατά την εγκυμοσύνη αυξήθηκε σημαντικά για τους χρήστες του προγράμματος. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος,
μεταξύ 2011 και 2013, 15% περισσότερες γυναίκες δέχτηκαν επίσκεψη, ενώ το ποσοστό του προσωπικού με χαμηλή απόδοση μειώθηκε από το 61% σε 19%. Με την εισαγωγή της
εφαρμογής στο πρόγραμμα, η πιθανότητα μίας γυναίκας να δεχτεί επίσκεψη από προσωπικό του προγράμματος αυξήθηκε κατά 28%, παράλληλα με το διπλασιασμό της θεματολογίας
των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Μελέτες επίσης έδειξαν αύξηση της κατανάλωσης του σιδηρο-φολικού οξέος κατά 12,7%, αύξηση στην αναγνώριση και την αναφορά επιπλοκών κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
κατά 12,5%, καθώς επίσης και την διεξαγωγή περισσότερων ιατρικών ελέγχων, όπως υπερηχογραφήματα, κοιλιακούς ελέγχους, αρτηριακής πίεσης, κτλ.
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Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό | η περίπτωση του Ισραήλ
Μείωση του χρόνου θεραπείας με προτεραιοποίηση ιατρικών περιστατικών – Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης το ιατρικό κέντρο
Sheba Medical Center του Ισραήλ στοχεύει στη μείωση του χρόνου διάγνωσης, τη βελτίωση της ακρίβειας και την εξομάλυνση του φόρτου
εργασίας.
Η πρόκληση

Η εκθετική αύξηση στη χρήση της ακτινογραφίας για σκοπούς διάγνωσης χωρίς ωστόσο την παράλληλη αύξηση του προσωπικού των ακτινολόγων, έχει ως
αποτέλεσμα και τη μεγάλη αύξηση του φόρτου ακτινολογικής εργασίας. Πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ υπολόγισε ότι ο φόρτος εργασίας αυξήθηκε από τρείς
εικόνες το λεπτό ανά ακτινολόγο το 1999, σε 16 το 2010.
Στο ιατρικό κέντρο Sheba Medical Center του Ισραήλ, η τάση αυτή ήταν ιδιαίτερα εμφανής, με το 75% των ιατρικών θεραπειών να προαπαιτεί τη χρήση
ακτινογραφίας, η οποία και αποτελεί τυπικά την πρώτη και την τελευταία φάση της διάγνωσης, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλη συμφόρηση στην
ροή εργασιών του ιατρικού κέντρου και προκαλώντας καθυστερήσεις τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία.
Η λύση
Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, το ιατρικό κέντρο προσβλέπει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της ροής των ακτινογραφιών. Για αρχή, η
προσπάθεια επικεντρώθηκε σε χρονοβόρες και έκτακτες περιπτώσεις, στις οποίες το όφελος από μια γρήγορη διάγνωση θα ήταν πολύ σημαντικό.
Για παράδειγμα, όταν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εντοπίσει εγκεφαλική αιμορραγία, θα εμφανίσει αυτόματα την εικόνα του περιστατικού στην οθόνη
του ακτινολόγου, προωθώντας το περιστατικό στην κορυφή της λίστας των εργασιών, ώστε ο ακτινολόγος να μπορεί να αναθεωρήσει και να επιβεβαιώσει
γρήγορα τη διάγνωση και ο θεράπων ιατρός να είναι σε θέση να ξεκινήσει τη θεραπεία άμεσα.
Η εξοικείωση του ιατρικού προσωπικού με τη χρήση της τεχνολογίας και οι ισχυρές υποδομές πληροφορικής και δεδομένων στο ιατρικό κέντρο, βοήθησαν η
τεχνολογική αυτή λύση να γίνει άμεσα αποδεκτή από όλους τους ακτινολόγους.

Τα οφέλη

Στόχος:
Βελτιωμένη διάγνωση
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα
Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

Το λογισμικό βοηθάει όχι μόνο στην προτεραιοποίηση των εργασιών και στη μείωση του χρόνου διάγνωσης, αλλά παράλληλα βελτιώνει τη διαγωνιστική
ακρίβεια, διασφαλίζοντας ότι δεν παραλείπονται περιπτώσεις όπου απειλείται η ανθρώπινη ζωή.
Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ακριβή αποτελέσματα για το 96% των περιπτώσεων, ενώ ο χρόνος θεραπείας των
κρίσιμων περιστατικών έχει μειωθεί κατά 32%.
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Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό | Alexa
Η φαρμακευτική εταιρεία Merck & Co. συμπράττει με την εταιρεία τεχνολογίας Amazon με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών που πάσχουν από διαβήτη, αξιοποιώντας τεχνολογίες φωνής ως βοηθητικού μέσου για την προσήλωση στη θεραπεία.
Η πρόκληση
Παγκοσμίως, η συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2 είναι υψηλή και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε όλες τις χώρες. Χάρη στην ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού αλλά και σε νέες βελτιωμένες θεραπείες, οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζήσουν υγιείς και με
καλύτερη ποιότητα ζωής για περισσότερα χρόνια. Όπως και με άλλες χρόνιες ασθένειες, η σωστή διαχείριση της ασθένειας και η προσήλωση στη θεραπεία
είναι καθοριστικές για τη διάρκεια και την ποιότητα ζωής του ασθενή. Ο διαβήτης όμως είναι μια ασθένεια που απαιτεί σημαντικές αλλαγές στην
καθημερινότητα, οι οποίες επηρεάζουν κάθε πλευρά της ζωής. Οι ασθενείς –ιδίως οι πρόσφατα διαγνωσμένοι- είναι εύκολο να αισθανθούν καταβεβλημένοι και
απομονωμένοι στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν τις διάφορες πτυχές της ασθένειας.

Στόχος:
Απομακρυσμένη διάγνωση
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα

Η λύση
Η φαρμακευτική εταιρεία Merck & Co. προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας Amazon με σκοπό την εξερεύνηση νέων καινοτόμων λύσεων για
τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, μέσω τεχνολογιών φωνής (Alexa). Οι δύο εταιρείες διοργάνωσαν ένα διαγωνισμό καλώντας τους υποψηφίους να
υποβάλουν ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με το πως η τεχνολογία φωνής που χρησιμοποιεί ο εικονικός βοηθός Alexa της Amazon μπορεί να βελτιώσει την
εμπειρία των πρόσφατα διαγνωσμένων ασθενών με διαβήτη τύπου 2 στην καθημερινότητά τους, μέσω έξυπνων εφαρμογών.
Η νικήτρια εφαρμογή Sugarpod από την εταιρεία Wellpepper, παρουσίασε μία ολοκληρωμένη λύση φροντίδας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών μέσω φωνητικών αλληλεπιδράσεων, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένων επιλογών βασισμένων στις προτιμήσεις του ασθενή. Είναι μία
πλατφόρμα η οποία ενισχύει την εμπειρία του ασθενή μέσω SMS, email, διαδικτύου, εφαρμογής για κινητό τηλέφωνο και φωνητικής διεπαφής με τη βοήθεια
της εικονικής βοηθού Alexa. Η ομάδα της Wellpepper ανέπτυξε επίσης μία συσκευή η οποία ανιχνεύει έλκη ποδιού, τα οποία αποτελούν μία συχνή και
δαπανηρή επιπλοκή της ασθένειας. Η εφαρμογή Sugarpod ενσωματώνεται με μία ηλεκτρονική ζυγαριά που ενεργοποιείται από την Alexa και έναν ανιχνευτή
ποδιών για έλκη για να προσφέρει στον ασθενή μία ανώδυνη λύση για την παρακολούθηση ενδεχόμενων σοβαρών προβλημάτων.
H εφαρμογή της Sugarpod για κινητές συσκευές επιτρέπει στους ασθενείς να καταγράφουν και στους επαγγελματίες υγείας να παρακολουθούν εξ αποστάσεως
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του ασθενή, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικών με το βάρος, φωτογραφίες από την ανίχνευση για έλκος,
μετρήσεις επιπέδων σακχάρου στο αίμα, φωτογραφίες γευμάτων και στοιχεία λήψης της θεραπευτικής αγωγής.

Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

Τα οφέλη


Εστίαση στον ασθενή και στην καλύτερη διαχείριση της ασθένειας.



Βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τον ασθενή με πρόληψη και αποφυγή επιπλοκών.



Κλινική αξία έγκαιρης διάγνωσης και ελαχιστοποίηση κόστους επιπλοκών για το σύστημα υγείας.



Άμεση παρακολούθηση και σύνδεση με ιατρικό προσωπικό.



Διευκόλυνση της προσήλωσης στη θεραπεία για τον ασθενή (με ειδοποιήσεις για τη χορήγηση της
αγωγής και άλλες υποστηρικτικές λειτουργίες).



Υποστήριξη πρόσφατα διαγνωσμένων ασθενών μέσω παροχής πληροφοριών σχετικών με την ασθένεια.
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Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό | Omada Health
Η Omada Health είναι μία εταιρεία digital therapeutics η οποία χρησιμοποιώντας την επιστήμη της συμπεριφοράς (behavioral science),
καταγράφει τις συνήθειες των χρηστών με σκοπό να τους βοηθήσει να τις αλλάξουν, να βελτιώσουν την υγεία τους και να μειώσουν τον
κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.
Η πρόκληση
Η παγκόσμια άνοδος των χρόνιων ασθενειών που συνδέονται κυρίως με το σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης τύπου 2 και η
παχυσαρκία, ωθούν τις κοινωνίες στην προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, με εστίαση στην πρόληψη και την ευεξία στην καθημερινότητα. Μεγάλο
πλήθος εφαρμογών είναι πλέον διαθέσιμές στους καταναλωτές με στόχο να είναι σε θέση να ρυθμίζουν τις καθημερινές τους συνήθειες προς όφελος της
υγείας τους για την αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών.

Στόχος: Πρόληψη /
Απομακρυσμένη διάγνωση
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα

Η λύση
Η Omada Health αποτελεί πρωτοπόρο στον τομέα της ψηφιακής συμπεριφορικής ιατρικής, υιοθετώντας μία καινοτόμο προσέγγιση για την αντιμετώπιση της
αυξανόμενης επιδημιολογίας των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, μέσω digital therapeutics. Παρέχει ένα πρόγραμμα
ψηφιακής φροντίδας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων υγείας ενός ατόμου, μέσω της αλλαγής του τρόπου ζωής του. Χρησιμοποιώντας τη
συλλογή δεδομένων από τις καθημερινές συνήθειες του ατόμου μέσω των συνδεδεμένων συσκευών, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα δράσης προσαρμοσμένο σε
κάθε περίσταση, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες να οικοδομήσουν υγιείς συνήθειες στην καθημερινή τους
ζωή.
Το πρόγραμμα προσφέρει στους χρήστες ποικιλία πληροφοριών και υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Πιο συγκεκριμένα:
• Έναν επαγγελματία «προπονητή υγείας» στον κάθε χρήστη για συνεχή εξατομικευμένη καθοδήγηση. Οι προπονητές έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία
και εμπειρία να αντιμετωπίσουν κάθε κατάσταση ασθενή με τρόπους που δουλεύουν ιδανικά για τον κάθε έναν ατομικά.
• Συνδεδεμένες φορητές συσκευές (π.χ. μετρητές πίεσης αίματος, μετρητές γλυκόζης) που συγχρονίζονται αυτόματα με τον ιδιωτικό λογαριασμό του κάθε
χρήστη, προσφέροντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.
• Εβδομαδιαία διαδικτυακά μαθήματα για να βοηθήσει τους χρήστες να εξοικειωθούν με τις συνήθειες της υγιούς διαβίωσης και να τους εκπαιδεύσει να
αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αυτοδιαχείριση των συνθηκών όπως ο διαβήτης και η υπέρταση.
• Μια μικρή online κοινότητα ατόμων με παρόμοια ηλικία και ιστορικό υγείας για ενθάρρυνση και υποστήριξη.

Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

Η Omada Health αναπτύσσεται διαρκώς, προχωρώντας σε συνεργασία με την εταιρεία Abbott για να ενσωματώσει το σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης
(CGM) της δεύτερης στην πλατφόρμα ψηφιακής της φροντίδας. Συγκεκριμένα, οι χρήστες με διαβήτη τύπου 2 θα έχουν την επιλογή να ενσωματώνουν
δεδομένα από το Abbott FreeStyle Libre σύστημα, αποκτώντας δυνατότητα ανάγνωσης της γλυκόζης τους, όπως επίσης γνώση για τυχόν προδιαθέσεις που
μπορεί να υπάρχουν. Επιπλέον, μετά την εγγραφή τους, έχουν πρόσβαση σε έναν γιατρό, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί τα συμπτώματα και τη θεραπεία
τους εξ αποστάσεως.
Τα οφέλη


Εξατομικευμένη καθοδήγηση χρηστών για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους και τη μείωση των χρόνιων ασθενειών.



Διαρκής φροντίδα σε πραγματικό χρόνο μέσω επικοινωνίας με εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.



Δυναμική υποστήριξη του χρήστη σε όλες τις φάσεις της χρόνιας ασθένειας, καθώς οι ανάγκες του εξελίσσονται.
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Καλά παραδείγματα από το εξωτερικό | Cleveland Clinic
Η Cleveland Clinic είναι ένας διεθνής πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που διακρίνεται για την εμπειρία που προσφέρει στον ασθενή, ενώ
συμπεριλαμβάνεται στα κορυφαία νοσοκομεία των ΗΠΑ. Το 2016 προχώρησε στη δημιουργία του Family Care Path, με σκοπό να φέρει
τεχνολογικές καινοτομίες από τον ακαδημαϊκό χώρο στην αγορά, προς όφελος του ασθενή.
Η πρόκληση
Τόσο οι πάροχοι υγείας όσο και οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο αναζητούν ένα οικονομικά αποδοτικό μέσο για τη διαβίβαση γνώσης
σχετικής με κινδύνους υγείας στους ασθενείς. Η αξία και η σημασία του οικογενειακού ιστορικού υγείας ως ένδειξη πιθανών κινδύνων υγείας είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένη, ωστόσο η δυνατότητα συλλογής στοιχείων για το οικογενειακό ιστορικό υγείας, συνδυασμένων με τους κινδύνους ασθενειών με
τους οποίους σχετίζονται, σε ένα Ηλεκτρονικό Ιατρικό Αρχείο (Electronic Medical Record), δεν ήταν διαθέσιμη έως τώρα.

Στόχος: Πρόληψη /
Απομακρυσμένη διάγνωση
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα

Η λύση
Η Cleveland Clinic έχοντας ως όραμα την κάλυψη της ανάγκης για οικονομικά αποδοτική συλλογή δεδομένων οικογενειακού ιστορικού υγείας συμβατών με το
ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο, και τη διαβίβαση των σχετικών κινδύνων στους ασθενείς, για τους οποίους οι ασθενείς θα μπορούσαν να λάβουν προληπτική
δράση, προχώρησε στην ίδρυση του Family Care Path. Το Family Care Path είναι μία εταιρεία ανάπτυξης κλινικών διαδικτυακών εφαρμογών, οι οποίες είναι
σχεδιασμένες να βελτιώνουν τα αποτελέσματα υγείας των ασθενών, να αυξάνουν την αποδοτικότητα των ιατρικών και κλινικών διαδικασιών ενώ αποσκοπούν
στο να αποτελούν ένα σημείο σύνδεσης με τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας.
Τα πρώτο προϊόν που εισήχθη από το Family Care Path ήταν το MyLegacy, μία εφαρμογή υποστήριξης κλινικών αποφάσεων για εντοπισμό ασθενών με υψηλή
γενετική προδιάθεση για ασθένειες, η οποία χρησιμοποιεί κατοχυρωμένους αλγορίθμους βασισμένους σε πρακτικές οδηγίες από το Cleveland Clinic Genomic
Medicine Institute. Μέσω της ενσωμάτωσης του MyLegacy στα Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχεία, επιτυγχάνεται μια ροή εργασιών η οποία είναι πιο εύκολο να
υιοθετηθεί από τους ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ παρέχεται ένα εργαλείο υποστήριξης κλινικών αποφάσεων το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν
διαθέσιμο. Η εταιρία ακόμη δημιούργησε το CarePathConnect, μία υπηρεσία γενετικής συμβουλευτικής, διαπιστώνοντας το κενό που υπάρχει στην παγκόσμια
αγορά για ειδικούς ιατρούς και συμβούλους γενετικής με δυνατότητα να εξάγουν συμπεράσματα από τα δεδομένα γενετικών εξετάσεων. Η υπηρεσία Care
Path Connect είναι ένας αποκλειστικός πάροχος συμβούλων γενετικής η οποία προσφέρει γενετική συμβουλευτική σε ασθενείς για τους οποίους έχει
εντοπιστεί μέσω του MyLegacy ότι ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για ορισμένες κληρονομικές ασθένειες. Τέλος, το CancerNav είναι ένα εργαλείο
πλοήγησης θεραπείας για τον ασθενή με καρκίνο, δεδομένου του παρατεταμένου χρονικού ορίζοντα της θεραπείας και ανάρρωσης και του μεγάλου αριθμού
ιατρών που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδρομή.

Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

Τα οφέλη


Το MyLegacy βοηθάει στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου από το ιατρικό προσωπικό, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι ασθενείς με υψηλή γενετική
προδιάθεση εντοπίζονται έγκαιρα, για τη λήψη των κατάλληλων κλινικών μέτρων.



Το CarePath Connect αυξάνει την πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική γνωμοδότηση και φροντίδα, καταργώντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς.



Το CancerNav βελτιώνει το συντονισμό και την επικοινωνία της ομάδας θεραπείας, αναβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης και αυξάνει την
ικανοποίηση του ασθενή.
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Καλά παραδείγματα από την Ελλάδα | Μy Feel Emotion Sensor (Wearable)
Το βραχιόλι FEEL, επινόηση μιας ελληνικής startup, συνδυάζει τον αισθητήρα Feel Emotion Sensor και τη θεραπεία Cognitive Behavioral
Therapy (CBT) για να ποσοτικοποιήσει τη συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου για πρώτη φορά και να παραδώσει συναισθηματική
υποστήριξη υγείας 24x7x365 σε όσους το έχουν ανάγκη.
Η πρόκληση

Η λύση

Τα οφέλη

Ο σύγχρονος και αγχώδης
ρυθμός ζωής επιδρά αρνητικά
στη ψυχική υγεία των
περισσοτέρων. Έχει αποδειχθεί
ότι τα αρνητικά συναισθήματα
που βιώνουμε στην
καθημερινότητά μας, όπως είναι
το άγχος, η θλίψη και ο θυμός
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη
σωματική και ψυχική υγεία.
Παράλληλα, η κακή ψυχολογική
κατάσταση και το άγχος μπορεί
να προκαλέσουν και να
επιδεινώσουν θέματα υγείας.

Το Feel είναι το πρώτο έξυπνο
βραχιόλι που αναγνωρίζει
αυτόματα τα ανθρώπινα
συναισθήματα καθ' όλη τη
διάρκεια της ημέρας, και
προσφέρει συμβουλές για ψυχική
ευεξία. Οι ενσωματωμένοι
αισθητήρες στο βραχιόλι
καταγράφουν μια σειρά
«βιοσημάτων» από τον καρπό του
χρήστη, όπως τον καρδιακό
παλμό, τη θερμοκρασία και την
εφίδρωση, ενώ στο παρασκήνιο, οι
αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης
αναγνωρίζουν τη συναισθηματική
του κατάσταση. Παράλληλα, η
εφαρμογή του Feel στο κινητό
λειτουργεί σαν ένα
συναισθηματικό ημερολόγιο για το
χρήστη, που του δείχνει πώς
ένιωσε μέσα στην ημέρα, τον
βοηθάει να διακρίνει
συναισθηματικά μοτίβα, και του
παρέχει προσωποποιημένες
συμβουλές για να βελτιώσει τις
συναισθηματικές του συνήθειες.
Επιπλέον, η εφαρμογή σχεδιάζει
ένα ολοκληρωμένο προσωπικό
πρόγραμμα, βασισμένο στις αρχές
της ψυχολογίας, που θα καθοδηγεί
το χρήστη από τα αρνητικά
συναισθήματα στα θετικά.

 Ευκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας από παντού και
με χαμηλό κόστος.

Εκτός από την αντιμετώπιση του
παραπάνω φαινομένου, η
επιπλέον πρόκληση έγκειται στο
να αποκτήσουν τη δυνατότητα
υποστήριξης, με τη χρήση της
τεχνολογίας, άνθρωποι που δεν
έχουν πρόσβαση στις
παραδοσιακές υπηρεσίας ψυχικής
υγείας, για παράδειγμα όσοι ζουν
σε απομακρυσμένες ή αγροτικές
περιοχές, ή όσοι δεν έχουν την
οικονομική δυνατότητα για την
κατάλληλη θεραπεία ή εκείνοι
των οποίων τα θέματα ψυχικής
υγείας τους εμποδίζουν να
αναζητήσουν την κατάλληλη
θεραπεία.

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Στόχος: Πρόληψη /
Απομακρυσμένη διάγνωση

 Παρακολούθηση των συναισθημάτων και της ψυχολογικής
κατάστασης του χρήστη 24/7 και παροχή καθοδήγησης.
 Προσωποποιημένες συνεδρίες με ειδικούς
 Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ψυχολογική «θωράκιση» του
χρήστη

Το όραμα του εγχειρήματος είναι να υπάρχει η δυνατότητα να
διαγνωστούν οι ψυχικές ασθένειες, όπως η κατάθλιψη, αρκετά νωρίς
ώστε να μπορούν καταπολεμηθούν προληπτικά και αποτελεσματικά.

Βραχιόλι Αισθητήρας Feel

Εφαρμογή Feel

Ένα έξυπνο βραχιόλι που
αναγνωρίζει τα ανθρώπινα
συναισθήματα και δίνει
συμβουλές για ψυχική ευεξία.

Μια εφαρμογή για κινητά
τηλέφωνα που συνδέεται με
το βραχιόλι και προσφέρει
δεδομένα σε πραγματικό
χρόνο.

Εβδομαδιαίες 15λεπτες τηλεσυνεδρίες με πιστοποιημένους
ειδικούς στη θεραπεία CBT,
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα
που αντλούνται από το βραχιόλι.

Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Πρόγραμμα “The Feel”

Εξουσιοδοτημένοι
Θεραπευτές

Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Διαδικτυακά εκπαιδευτικά
εργαλεία και μαθήματα, ώστε
να υποστηριχθεί ο χρήστης για
να αποκτήσει μακροχρόνιες
θετικές συναισθηματικές
συνήθειες.
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Καλά παραδείγματα από την Ελλάδα | Νοσοκομείο Υγεία – Τεχνητή Νοημοσύνη
Η πλατφόρμα WATSON for Oncology είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΙΒΜ ως εργαλείο
καθοδήγησης των ογκολόγων ιατρών προς την καλύτερη θεραπεία. Είναι ένα νέο σημαντικό βήμα που δείχνει το δρόμο στον οποίο βαδίζει
και εξελίσσεται η σύγχρονη παγκόσμια ιατρική στον τομέα της ογκολογίας.
Η πρόκληση
Η συχνότητα περιστατικών
καρκίνου παγκοσμίως
παρουσιάζει αυξητική τάση
και οφείλεται σε πληθώρα
παραγόντων, με τους διεθνείς
οργανισμούς να εκτιμούν ότι
14 εκατομμύρια νέες
περιπτώσεις καρκίνου θα
εμφανίζονται κάθε χρόνο.
Το θέμα αντιμετώπισης της
ασθένειας όμως παρουσιάζει
αυξημένη δυσκολία, καθώς
υπολογίζεται ότι ο χρόνος που
απαιτείται σήμερα για να
ενημερωθεί ένας επιστήμονας
για όσα συμβαίνουν στον
κλάδο της Ογκολογίας απαιτεί
167 ώρες μελέτης την
εβδομάδα.
Αν στα παραπάνω προστεθεί
και το γεγονός ότι στο 75%
των περιπτώσεων η νόσος δεν
αναμένεται να ανταποκριθεί
σε ένα φάρμακο αλλά θα
χρειαστεί τροποποίηση της
θεραπείας, γίνεται αντιληπτό
πόσο σύνθετο και περίπλοκο
έχει γίνει το θέμα της
αντιμετώπισης του καρκίνου.
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Η λύση
Η ανάγκη για πρόσβαση στη γνώση και στον τεράστιο όγκο
πληροφοριών, οδήγησε την εταιρεία IBM και μια ομάδα επιστημόνων
στη δημιουργία μίας πλατφόρμας τελευταίας γενιάς, του WATSON for
Oncology (WFO). Το WFO είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
(AI) που έχει ως σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή θεραπεία
των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού και του παχέος
εντέρου. Έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει συνεχώς, όχι μόνο από
άρθρα αλλά και από περιπτωσιολογικές μελέτες ασθενών.
Το WFO δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους ογκολόγους
περισσότερες πληροφορίες, όπως εξειδικευμένες γνώσεις κορυφαίων
γιατρών των ΗΠΑ, τα τελευταία δεδομένα από τη διεθνή
βιβλιογραφία και πολλές θεραπευτικές επιλογές, από περισσότερα
από 300 ιατρικά περιοδικά, 200 εγχειρίδια και σχεδόν 15 εκατομμύρια
σελίδες που παρέχουν πληροφορίες και περιεκτικές λεπτομέρειες για
διαφορετικές επιλογές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των
βασικών πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές θεραπείας φαρμάκων.
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ υιοθέτησε αυτή την τεχνολογία αιχμής που
χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με βάση
δεδομένων, όπου έχουν εισαχθεί όλες οι τεκμηριωμένες γνώσεις που
αφορούν στην ογκολογία και τις συναφείς ειδικότητες. Στη βάση
αυτή, εισάγονται καθημερινά από ειδικούς της IBM που
συνεργάζονται με διακεκριμένους ογκολόγους του αντικαρκινικού
νοσοκομείου Memorial Sloan Kettering (MSKCC) των ΗΠΑ, όλες οι
νέες γνώσεις ώστε το σύστημα να είναι απολύτως επικαιροποιημένο.
Το WFO έχει δημιουργηθεί έτσι, ώστε οι θεραπευτικές επιλογές που
προτείνει να είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
Εθνικού Γενικού Αντικαρκινικού δικτύου των ΗΠΑ “ΝCNN”. Παρά την
επεξεργαστική του ισχύ, δε λαμβάνει αποφάσεις, αλλά
χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο που θα βοηθάει στην καθοδήγηση
των ιατρών προς την καλύτερη δυνατή θεραπεία.

Τα οφέλη

Στόχος:
Βελτιωμένη διάγνωση

 Το WFO διαβάζει έναν τεράστιο
όγκο ιατρικής βιβλιογραφίας σε
μερικά δευτερόλεπτα και
προσφέρει πληροφορίες στη
θεραπευτική ομάδα, καθώς
ιεραρχεί τις θεραπευτικές επιλογές,
βασιζόμενο στην εξειδίκευση του
Νοσοκομείου Memorial Sloan
Kettering Cancer Center.

Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα

 Ο ογκολόγος ιατρός έχει στη
διάθεσή του ένα σύγχρονο
«εργαλείο» δεύτερης γνώμης,
καθώς μπορεί να εισάγει όλα τα
στοιχεία, τις εξετάσεις και τα
δεδομένα που αφορούν στον
ασθενή και να λαμβάνει σε
ελάχιστα δευτερόλεπτα την πλέον
έγκυρη και ολοκληρωμένη
πρόταση θεραπείας για τους
περισσότερους καρκίνους.

Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

 Ο ασθενής κερδίζει πολύτιμο
χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται να
αναζητήσει δεύτερη γνώμη για το
πρόβλημα που τον απασχολεί στο
εξωτερικό, αφού όλη η διαθέσιμη
–σε παγκόσμιο επίπεδοπληροφορία παρέχεται μόλις σε
μερικά λεπτά.
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Καλά παραδείγματα από την Ελλάδα | Νοσοκομείο Παπαγεωργίου – «Έξυπνο» Νοσοκομείο
Το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης γίνεται «έξυπνο» μέσα από την υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών,
επιτυγχάνοντας αναβάθμιση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, βελτίωση της ικανοποίησης για τους ασθενείς, μείωση του λειτουργικού
κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας.
Η πρόκληση

Η λύση

Τα οφέλη

Η αναγκαιότητα για αναβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών
στην υγειονομική περίθαλψη, σε
συνδυασμό με ταυτόχρονη
μείωση του κόστους τους,
αναδύεται όλο και πιο έντονη τα
τελευταία χρόνια.

Αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών για τη μετατροπή του
σε ένα «έξυπνο» νοσοκομείο έκανε το Γενικό Νοσοκομείο
«Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, μέσω της εφαρμογής
πρωτοποριακών λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Ομίλου ΟΤΕ και τη χρήση προϊόντων και λύσεων της εταιρίας
Cisco.

 Μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, το
νοσοκομείο πετυχαίνει την
αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς του
ασθενείς και τη βελτίωση της
ικανοποίησης και της εμπειρίας τους.

Ένας σημαντικός τομέας που
επηρεάζει άμεσα και τους δύο
αυτούς παράγοντες είναι για τα
νοσοκομεία αυτός της
επικοινωνίας, ήτοι η άμεση
πρόσβαση σε πληροφορίες
ασθενών από το ιατρικό,
νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό. Η ροή πληροφοριών
με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια είναι κρίσιμη για
την αποδοτική λειτουργία των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενώ
αποτελεί και σημαντική πηγή
κόστους.
Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών
σε εφαρμογές σχετικές με τη
λειτουργία του νοσοκομείου αλλά
και την εμπειρία του ασθενή
μπορούν να συμβάλουν
σημαντικά στη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
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Οι δύο εταιρίες εγκατέστησαν στο νοσοκομείο συστήματα
ασύρματης μετάδοσης φωνής και δεδομένων, που επιτρέπουν
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του προσωπικού στα πληροφοριακά
συστήματα του νοσοκομείου μέσω tablets ή smartphones.
Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προχώρησαν και στην
εγκατάσταση ενός νέου IP τηλεφωνικού κέντρου στο
νοσοκομείο, καθώς και στη διασύνδεσή του με το υπάρχον. Με
την ενιαία αυτή υποδομή, για δεδομένα και τηλεφωνία μέσω
Διαδικτύου, το προσωπικό μπορεί να δέχεται εσωτερικές κλήσεις
και στο smartphone του, ενώ παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση
στο Internet στους ασθενείς και τους συνοδούς τους.
Επιπλέον, παρέχεται υπηρεσία εντοπισμού της θέσης (Location
Base Services) των σημαντικών παγίων του νοσοκομείου, μέσω
τεχνολογίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης αντικειμένων μέσω
ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification-RFID), που
επιτρέπει την παρακολούθηση τους σε πραγματικό χρόνο, με
ακρίβεια ενός μέτρου. Τέλος, σε κάθε κλίνη εγκαταστάθηκαν
τερματικές συσκευές με οθόνες αφής (bedside terminals), που
λειτουργούν και ως μονάδες ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και
υποστήριξης των νοσηλευόμενων και των συνοδών τους, αλλά
και ως εργαλείο δουλειάς για το νοσηλευτικό, ιατρικό και
διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

 Διευκολύνεται το έργο και αυξάνεται
η παραγωγικότητα του ανθρώπινου
δυναμικού.
 Μειώνονται οι χρόνοι αναμονής και
εξασφαλίζεται η αποδοτικότερη
λειτουργία του νοσοκομείου.
 Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα
στις εσωτερικές επικοινωνίες του
νοσοκομείου, ενώ μειώνονται
δραστικά οι τηλεπικοινωνιακές
δαπάνες.

Στόχος: Βελτιωμένη
απόδοση μονάδων υγείας
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα
Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

 Ελαχιστοποιείται το κόστος των
αναλωσίμων και της
παρακολούθησης των κινητών
παγίων του νοσοκομείου.
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Καλά παραδείγματα από την Ελλάδα | Ίδρυμα Vodafone – Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής
Το Ίδρυμα Vodafone αξιοποιεί τις τεχνολογικές δυνατότητες της εταιρίας παρέχοντας σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών δωρεάν
προληπτικές υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής δίνει πρόσβαση
σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, καταργώντας γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς.
Η πρόκληση

Η λύση

Τα οφέλη

Οι γεωγραφικές
ανισότητες που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα
στην κατανομή των
γιατρών συνιστούν
σημαντική πρόκληση για
την προσβασιμότητα σε
υπηρεσίες υγείας. Η
πυκνότητα των γιατρών το
2014 κυμαινόταν από 2,9
ανά 1.000 κατοίκους στη
Δυτική Μακεδονία και
στην Κεντρική Ελλάδα έως
8,6 ανά 1.000 κατοίκους
στην Αττική (ΕΛΣΤΑΤ,
2016).

Το Ίδρυμα Vodafone αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας της
εταιρίας και προχώρησε σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στην
υλοποίηση του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone, το οποίο καλύπτει
για 14η χρονιά 100 απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής κι
νησιωτικής Ελλάδας, παρέχοντας δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες υγείας.

 Ενίσχυση της προληπτικής ιατρικής
και στήριξη των γενικών και
αγροτικών ιατρών.

H προσέγγιση των
ασθενών που ζουν σε
απομακρυσμένες περιοχές,
τόσο για λόγους πρόληψης
όσο και για
παρακολούθηση χρόνιων
παθήσεων, αλλά και η
στήριξη των ιατρών των
περιοχών αυτών
αναδεικνύονται ως
σημαντικά ζητήματα στα
οποία οι δυνατότητες της
τηλεϊατρικής μπορούν
πλέον να δώσουν λύσεις.
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Μέσω του Προγράμματος οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών μπορούν
να επισκέπτονται το περιφερειακό ιατρείο/κέντρο υγείας, όπου εφαρμόζεται
το Πρόγραμμα και να πραγματοποιούν δωρεάν βασικές εξετάσεις
προληπτικής ιατρικής, όπως για παράδειγμα καρδιογράφημα και
σπιρομέτρηση. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις εφόσον ο γενικός/αγροτικός
ιατρός αποφασίσει ότι θέλει μία συμβουλευτική γνωμάτευση,
αποστέλλονται μέσω του δικτύου της Vodafone, σε
καρδιολόγους/πνευμονολόγους του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Στη
συνέχεια, οι καρδιολόγοι/πνευμονολόγοι παρέχουν τη συμβουλευτική τους
γνωμάτευση άμεσα και γρήγορα με τον ίδιο τρόπο.
Το Πρόγραμμα ακόμα περιλαμβάνει εξετάσεις όπως οξυμετρία, μέτρηση
πίεσης και σακχάρου, ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, τα
αποτελέσματα των οποίων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των κλινικών
εξετάσεων που ήδη περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, δίνουν τη δυνατότητα
εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου για την επόμενη δεκαετία. Το
2018 προστέθηκαν και υπηρεσίες πρόληψης για την εμμηνόπαυση και την
οστεοπόρωση που αφορούν όλες τις γυναίκες, άνω των 45 ετών. Με την
χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων ερωτηματολογίων, οι γυναίκες μπορούν
εύκολα και γρήγορα να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων
τους, ώστε να λάβουν στη συνέχεια την κατάλληλη συμβουλευτική ή/και
φαρμακευτική αγωγή. Το Πρόγραμμα παρέχει ακόμη και τη δυνατότητα
δημιουργίας ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, μέσα από τον οποίο οι ιατροί
παρακολουθούν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα την υγεία των ασθενών
τους.

 Πρόληψη ασθενειών μέσα από την
έγκαιρη διάγνωση αλλά και κάλυψη
ασθενών με χρόνιες παθήσεις, καθώς
παρέχεται η δυνατότητα
συστηματικού ελέγχου της
κατάστασης της υγείας τους, στον
τόπο κατοικίας τους.
 Δωρεάν πρόσβαση σε περισσότερους
από 500.000 κατοίκους
απομακρυσμένων περιοχών σε
υψηλού επιπέδου ειδικευμένες
υπηρεσίες υγείας. Από το 2008,
έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες
από 46.600 εξετάσεις.
 Κατάργηση των γεωγραφικών
περιορισμών. Καθώς ο εξοπλισμός
είναι φορητός, ο γενικός/αγροτικός
ιατρός μπορεί να διενεργήσει τις
εξετάσεις στο περιφερειακό ιατρείο ή
στην οικία του ασθενή του με την
ίδια ευκολία, ή - όπως ήδη γίνεται με τον ίδιο εξοπλισμό μπορούν να
εξυπηρετηθούν περισσότερα του ενός
τοπικού ιατρείου στην ίδια
περιφέρεια.

Στόχος:
Απομακρυσμένη διάγνωση
Προκλήσεις που αφορά το
παράδειγμα
Αυξανόμενα κόστη
υγείας για παρόχους

Αύξηση του κόστους για
έρευνα & ανάπτυξη στον
φαρμακευτικό κλάδο
Αύξηση των χρόνιων
ασθενειών

Αυξανόμενες
απαιτήσεις ασθενών

44

4. Προτάσεις παρεμβάσεων για την
ψηφιακή υγεία

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

45

Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ | Ψηφιακός Μετασχηματισμός Κλάδου Υγείας

Προτάσεις παρεμβάσεων για την ψηφιακή υγεία | υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της υγείας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για το
2021-2027 να θέτει ως στόχο την επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο δρόμο προς την ψηφιοποίηση της υγείας, η Ελλάδα
βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ εμφανίζεται στους σχετικούς δείκτες σε θέσεις αρκετά χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Ποσοστό ατόμων που αναζήτησαν πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο
(2008 και 2017)

47%

51%

Ελλάδα - Υφιστάμενη κατάσταση ως προς τον ατομικό
ηλεκτρονικό φάκελο υγείας:


Έχει υλοποιηθεί μόνο σε περίπου ~120 πρωτοβάθμιες
μονάδες υγείας – και ως εκ τούτου αφορά πολύ μικρό
τμήμα του πληθυσμού που είναι εγγεγραμμένο σε μητρώα
οικογενειακών ιατρών.



Δεν υφίσταται διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις υπηρεσίες
υγείας. Δεν ενημερώνεται δηλαδή ο ηλεκτρονικός
φάκελος του ασθενούς από επισκέψεις σε άλλα δημόσια ή
/ και ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.



Εφόσον πραγματοποιηθούν εξετάσεις ή ληφθούν φάρμακα
χωρίς παραπεμπτικό του ΕΟΠΠΥ και πάλι δεν
ενημερώνεται ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας.



Ως αποτέλεσμα των άνω το Σύστημα Επιχειρηματικής
Ευφυϊας του Υπουργείου Υγείας (BI-Health) δεν μπορεί να
αξιοποιηθεί στο έπακρο λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης



Η Ελλάδα έχει αποταθεί στην ΕΕ για τεχνική υποστήριξη
(SRSS) για το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός εθνικού
πλαισίου διαλειτουργικότητας e-health

13%
2%

Ποσοστό ατόμων που πραγματοποίησαν κράτηση συνεδρίας με
επαγγελματία υγείας μέσω Διαδικτύου (2012 και 2016)
Ένας στους οκτώ κατοίκους της ΕΕ (13%) πραγματοποίησε κράτηση
συνεδρίας με επαγγελματία υγείας μέσω Διαδικτύου το 2016, από έναν
στους 12 (8%) το 2012. Σε αντίθεση με τα υψηλά ποσοστά άλλων χωρών,
τα οποία άγγιξαν ακόμα και το 49% (Δανία), η Ελλάδα βρέθηκε στην
τελευταία θέση της κατηγορίας αυτής μεταξύ των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών
χωρών, με ποσοστό 2%.

33.8%
16.9%

Το 2017, το 51% του πληθυσμού της ΕΕ28 αναζήτησε πληροφορίες σχετικές
με υγεία, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο του 2008. Το ποσοστό
της Ελλάδας ανήλθε στο 47%. Ωστόσο κοινωνικοοικονομικές και ηλικιακές
ανισότητες γίνονται εμφανείς σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Το
2017, μόνο 30% του πληθυσμού ηλικίας 65-74 της ΕΕ απέκτησε πρόσβαση
σε διαδικτυακές πληροφορίες υγείας, σε αντίθεση με το 55% του πληθυσμού
που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-64. Αυτό το «κενό ηλικίας» στη χρήση
διαδικτύου για σκοπούς σχετικούς με πληροφόρηση σε θέματα υγείας είναι
εμφανές και στη χώρα μας.

Ανταλλαγή δεδομένων ασθενών μεταξύ παρόχων υγείας
(% Γενικών Ιατρών) (2013)
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013
σχετικά με την υιοθέτηση της τηλε-υγείας στις Ευρωπαϊκές χώρες έδειξε
ότι η Ελλάδα υστερεί στην ανταλλαγή δεδομένων υγείας ασθενών μεταξύ
διαφορετικών παρόχων, με ποσοστό εφαρμογής 16.9% έναντι 33.8% της
ΕΕ30.

Πηγή: OECD, EC
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Προτάσεις παρεμβάσεων για την ψηφιακή υγεία | υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2019 για την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών
υγείας, διαπιστώθηκε πως η χρήση τους συνολικά δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα και πως έχει σημειωθεί σχετικά μικρή
πρόοδος εντός των τελευταίων πέντε ετών.
3.196
2.297

Χρήση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Electronic Health Records)
Οι συμμετέχοντες στην Έρευνα ρωτήθηκαν σχετικά με τη διαθεσιμότητα και
τη χρήση 23 λειτουργιών του Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας. Η Ελλάδα
βρίσκεται στην 26η θέση με 2.297 μονάδες έναντι του μ.ό.. της Ε.Ε. ο
οποίος ανήλθε στις 3.196 μονάδες.

Ελλάδα - Δείκτης eHealth Adoption
Το 2019 πραγματοποιήθηκε έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Connect), σε
σχέση με τη υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας
(eHealth adoption). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε συλλέγοντας στοιχεία από Γενικούς
Ιατρούς (GPs) σε 27 χώρες της Ε.Ε. Η έρευνα ανέλυσε τέσσερις διακριτές περιοχές και
στη συνέχεια βάση των αποτελεσμάτων σε κάθε περιοχή, δημιουργήθηκε ένας
συνολικός δείκτης για την υιοθέτηση της ψηφιακής υγείας. Οι περιοχές που
αναλύθηκαν είναι οι εξής: Χρήση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, (Electronic Health
Records – EΗR), υιοθέτηση της ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία (Health
Information Exchange), υιοθέτηση Τηλεϊατρικής και υιοθέτηση Προσωπικού Φακέλου
Υγείας (Personal Health Record Adoption)
Η Ελλάδα βρέθηκε στην 23η θέση του συνολικού δείκτη με 1.785 μονάδες και
κινήθηκε χαμηλότερα από τον μ.ό.. της Ε.Ε ο οποίος ανήλθε στις 2.131 μονάδες. Σέ
σχέση ωστόσο με την αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013, η Ελλάδα
σημείωσε άνοδο, κατά 180 μονάδες, δείχνοντας πως υπήρχε πρόοδος στο κομμάτι της
ψηφιοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με
τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Οι επιδόσεις της Ελλάδας, σε κάθε περιοχή του δείκτη,
παρουσιάζονται στην επόμενη στήλη.
1.785

2.131

2.070
1.464

Υιοθέτηση ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία (Health
Information Exchange)
Οι συμμετέχοντες στην Έρευνα ρωτήθηκαν σχετικά με τη διαθεσιμότητα
και τη χρήση 13 λειτουργιών για την ανταλλαγή πληροφοριών για την
υγεία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση με 1.464 μονάδες έναντι του
μ.ό.. της Ε.Ε. ο οποίος ανήλθε στις 2.070 μονάδες.

Υιοθέτηση Τηλεϊατρικής (Telehealth)
1.808

1.389

1.639

1.568

Οι συμμετέχοντες στην Έρευνα ρωτήθηκαν σχετικά με τη διαθεσιμότητα και
τη χρήση της τηλεϊατρικής για την κλινική πρακτική όσο και για σκοπούς
εκπαίδευσης. Η Ελλάδα εμφανίζει καλή επίδοση στον τομέα αυτό και
βρίσκεται στην 8η θέση με 1.808 μονάδες, υψηλότερα από το μ.ό.. της Ε.Ε.
ο οποίος ανήλθε στις 1.639 μονάδες.

Υιοθέτηση Προσωπικού Φακέλου Υγείας (Personal Health Records)
Οι συμμετέχοντες στην Έρευνα ρωτήθηκαν σχετικά με τη διαθεσιμότητα
και τη χρήση 6 λειτουργιών του Προσωπικού φακέλου Υγείας. Η Ελλάδα
βρίσκεται στην 16η θέση με 1.2389 μονάδες ελαφρώς χαμηλότερα από τον
μ.ό. της Ε.Ε. ο οποίος ανήλθε στις 1.568 μονάδες.

Πηγή: EC
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Προτάσεις παρεμβάσεων για την ψηφιακή υγεία
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ψηφιακή υγεία μπορούν να ομαδοποιηθούν, να χωριστούν σε δύο κατηγορίες και να τοποθετηθούν
σε έναν «οδικό χάρτη» προς την ψηφιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Δημιουργία Ψηφιακών Υποδομών (1-2 χρόνια)
Η δημιουργία ψηφιακών υποδομών αποτελεί προϋπόθεση για την ψηφιοποίηση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις σχετίζονται με τη
δημιουργία των κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και με τη διαχείριση των
δεδομένων των ασθενών, περιοχές στις οποίες βασίζονται οι παρεμβάσεις οι οποίες
περιγράφονται στην κατηγορία «Ψηφιακή Ανάπτυξη».
Προτεινόμενες Παρεμβάσεις:
1. Δια-λειτουργικότητα Συστημάτων
2. Electronic Medical Records
3. Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων

Ψηφιακή ανάπτυξη (3-5 χρόνια)
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και στον εξ ορθολογισμό των δαπανών.
Συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις τόσο στη δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσηλευτικά
ιδρύματα) όσο και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ).
Προτεινόμενες Παρεμβάσεις:
1. Τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικά
2. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
3. Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Οι δυο κατηγορίες περιγράφονται πιο
αναλυτικά στις επόμενες σελίδες
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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Προτάσεις παρεμβάσεων για την ψηφιακή υγεία | Δημιουργία ψηφιακών υποδομών
Οι παρακάτω παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς στη
χώρα μας αλλά και στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Περιοχή Παρέμβασης

Στόχος
-

Διαλειτουργικότητα συστημάτων
(Interoperability)

-

EMR
(Electronic Medical Records)

-

-

Συστήματα διαχείρισης
πελατειακών σχέσεων (CRMCustomer Relationship
Management)

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

Στόχος της παρέμβασης είναι η διασφάλιση της δια-λειτουργικότητας
των συστημάτων όλων των φορέων, που αποτελούν μέρος της
αλυσίδας αξίας υπηρεσιών υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα των
Φορέων Πρωτοβάθμιας Υγείας, των Νοσοκομείων, του ΕΟΠΠΥ, της
ΗΔΙΚΑ και του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένα με
στόχο τη μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Τέτοια συστήματα
είναι το EHR, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το κεντρικό BI, τα
συστήματα BI του κάθε νοσοκομείου, συστήματα πρωτοβάθμιας,
συστήματα αποζημίωσης, το δίκτυο τηλεϊατρικής, συστήματα PACS και
το εθνικό σύστημα αιμοδοσίας.
Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η διάδοση της χρήσης των EMR σε
όλα τα ιατρεία της Χώρας, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα για
δια-δραστική πρόσβαση στους πολίτες.
Επιπρόσθετα, η διάδοση της χρήσης των EMR στοχεύει και στην
καθιέρωση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων υγείας ως μοναδική πηγή
αλήθειας. Η ενιαία βάση δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί
ποικιλοτρόπως και να παρέχει πολλαπλά οφέλη. Μεταξύ άλλων δύναται
να συνεισφέρει σε προγνωστικούς αναγκών καθώς και στην πρόβλεψη
των αναγκών χρηματοδότησης.
Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης
πελατειακών σχέσεων από τους φορείς υγείας στα πρότυπα του
Βρετανικού συστήματος υγείας. Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών
σχέσεων θα επιτρέψουν τη διαχείριση της βάσης των ασθενών που
έχουν επισκεφτεί τα νοσοκομεία, καταγραφή των περιστατικών που
επισκέπτονται κάθε τμήμα, μετρήσεις και υποστήριξη τακτικών
marketing, παρακολούθηση εξέλιξης των ασθενειών και των αναγκών
σε κάθε περιοχή της χώρας, εκτιμήσεις αποτελέσματος τακτικών
προσέγγισης ασθενών όπως και μετρήσεις δεικτών επιτυχίας με έμφαση
στην ιατρική πρόληψη. Αυτά σε επόμενη φάση θα μπορούν να
συνδεθούν και με εφαρμογές σε κινητά, οι οποίες θα βοηθήσουν στην
προσέγγιση του ασθενή (πχ. UK NHS app).

Πρόταση

-

-

-

-

Ενοποίηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων από όλους τους
φορείς υγείας (ΠΦΥ, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, ΗΔΙΚΑ, Υπουργείο Υγείας)
Καθιέρωση διαλειτουργικότητας συστημάτων EMR, LIS, BI, ERP, PACS
σε όλα τα νοσοκομεία στην επόμενη τριετία

Στα επόμενα χρόνια ανάπτυξη EMR σε όλα τα νοσοκομεία, με σταδιακή
κάλυψη του πληθυσμού και πρόσβαση στους πολίτες στα πρότυπα της
Ολλανδίας όπου το 80% των χρόνιων ασθενών και το 40% του
πληθυσμού αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα τους
Αξιοποίηση μέσω big data για αποτελεσματικότερο “Horizon Scanning”
(προ-δραστική διαχείριση πόρων, πρόγνωση μελλοντικών αναγκών)

Εγκατάσταση / ανανέωση συστημάτων Διαχείρισης Πελατών εντός των
νοσοκομείων.
Ακολούθως και σε σύνδεση με τις πλατφόρμες των νοσοκομείων,
υλοποίηση εφαρμογών για κινητές συσκευές, είτε one-way για σκοπούς
ενημέρωσης (π.χ. ποιο είναι το κοντινότερο φαρμακείο, νοσοκομείο),
είτε διαδραστικές (π.χ. να επιτρέπουν στον ασθενή τη διαχείριση του
προσωπικού του EMR και των ιατρικών συνεδριών του, δράσεις σχετικές
με συνταγογράφηση, κ.ά.)

Πηγή: NHS, WEF, EC, Medicare, Deloitte
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Προτάσεις παρεμβάσεων για την ψηφιακή υγεία | Ψηφιακή Ανάπτυξη
Οι παρακάτω παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα και την
ενθάρρυνση αφομοίωσης της νέας κουλτούρας
Περιοχή Παρέμβασης

Στόχος

Πρόταση
-

-

Τηλε-ιατρική για επείγοντα
περιστατικά
(Emergency telemedicine)

-

-

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
(E-prescribing)

-

-

Ηλεκτρονικές προμήθειες
(E-tendering)

© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.

-

Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η αναβάθμιση της επιχειρησιακής
ικανότητας και η βελτίωση της αποδοτικότητας των νοσοκομειακών
μονάδων στα επείγοντα περιστατικά.
Η νέα τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη αντιμετώπιση
περιστατικών που συσχετίζονται με αύξηση της θνησιμότητας του
πληθυσμού, πχ. Εγκεφαλικό.
Με την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής παρέχεται η δυνατότητα για ισότιμη
πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των πολιτών ανεξάρτητα
από τον τόπο κατοικίας τους καθώς και η κάλυψη των αναγκών του
ιατρικού προσωπικού για εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το σημείο στο
οποίο υπηρετεί.

Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η πλήρης αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η παράλληλη και
ενίσχυση τους, για τον εξ ορθολογισμό της κατανάλωσης φαρμάκων
αλλά και τον περιορισμό των φαρμακευτικών δαπανών. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να χρησιμοποιείται τόσο στα
ιδιωτικά ιατρεία όσο και στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα πρέπει να σχεδιαστεί
στα πρότυπα χωρών που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και να είναι
υποχρεωτική η χρήση του για όλους, σε συνδυασμό με σύστημα
παρακολούθησης της αποτελεσματικότητάς του.
Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η διάδοση της χρήσης των
ηλεκτρονικών διαδικασιών προμηθειών (π.χ. στα νοσοκομεία) για τη
διασφάλιση της διαφάνειας, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των
νοσοκομείων λόγω μείωσης των χρόνων αναμονής και για την
εξοικονόμηση πόρων.
Τα συστήματα ηλεκτρονικής προμήθειας έχουν τη δυνατότητα να
μειώσουν κατά πολύ το κόστος προμηθειών στα νοσοκομεία, όπως
επίσης και τη βελτίωση της ποιότητας των υλικών που
χρησιμοποιούνται, εξ ορθολογίζοντας έτσι την αγορά.

Επέκταση δικτύων τηλεϊατρικής 24ωρης λειτουργίας σε νέες ΥΠΕ με
στόχο την κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού ασθενών σε απομακρυσμένες
περιοχές και σύνδεση με τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Αξιοποιώντας
τη γνώση από την εφαρμογή της τηλεϊατρικής στη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και
Αιγαίου στην οποία λειτουργούν 13 συμβουλευτικοί σταθμοί ιατρού, 30
σταθμοί τηλεϊατρικής Ιατρού-ασθενή και 1 σταθμός στο ΕΚΕΠΥ όπου
βρίσκεται και το Data Centre, προτείνεται σταδιακό πλάνο επέκτασης
του προγράμματος σε περισσότερα νησιά της 2ης ΥΠΕ και επέκταση σε
άλλες ΥΠΘ μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια. Το προτεινόμενο πλάνο θα
μπορούσε να χωριστεί σε 3 στάδια, με τις 1η και 7η ΥΠΕ (Αττικής και
Κρήτης) να μπαίνουν αρχικά και να ακολουθούν στη δεύτερη φάση οι
3η και 6η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
και Δυτικής Ελλάδας) και τέλος οι 5η και 6η ΥΠΕ (Μακεδονίας και
Θράκης, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας). Έτσι, θα μπορούν να μπαίνουν
παράλληλα απομακρυσμένες περιοχές και νοσοκομεία αναφοράς
μεγάλων αστικών κέντρων.

Στην επόμενη τριετία:
- Οριστικοποίηση κλινικών πρωτοκόλλων για τις κύριες θεραπευτικές
κατηγορίες και «κλείδωμα» αυτών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση
- Σύνδεση διαγνωστικών αποτελεσμάτων με ηλεκτρονική
συνταγογράφηση
- Έλεγχος (audit) ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σύγκριση
(benchmarking) ιατρών για εξορθολογισμό της διαδικασίας και της
δαπάνης
- Χρήση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

-

Στα επόμενα 3-5 χρόνια διεξαγωγή διαδικασιών προμηθειών
αποκλειστικά μέσω ψηφιακών καναλιών
Εφαρμογή κοινών προτύπων και διαδικασιών για ταχύτερη αξιολόγηση
και συνέργειες στην προμήθεια ιατροφαρμακευτικών ειδών

Πηγή: NHS, WEF, EC, Medicare, Deloitte
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Βασικές προϋποθέσεις προς την ψηφιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ψηφιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι η διαμόρφωση της κατάλληλης αρχιτεκτονικής και
ενός ευνοϊκού πλαισίου, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα στις μονάδες υγείας και
λοιπούς φορείς του κλάδου.
Δημιουργία ισχυρής υποδομής πληροφορικής.
Δημιουργία μιας ισχυρής υποδομής πληροφορικής για την αποθήκευση και την
πρόσβαση σε δεδομένα υγείας του πληθυσμού, απαραίτητο στοιχείο για την
υλοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων ασθενούς.

Κρίσιμοι παράγοντες
επιτυχίας ευρύτερου
περιβάλλοντος


Υποστηρικτικό ρυθμιστικό
περιβάλλον



Δέσμευση πολιτικής
ηγεσίας για τη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας
και τις πρόσβασης στις
παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας



Υποστήριξη από την κοινή
γνώμη θεμελιωμένη σε
ψηφιακό αλφαβητισμό,
γνώση σε θέματα υγείας
και εμπιστοσύνη στους
θεσμούς



Θεμελιώδες πλαίσιο
διακυβέρνησης
δεδομένων



Ανάπτυξη κουλτούρας
καινοτομίας

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου υγείας.
Ανάπτυξη προσβάσιμων ηλεκτρονικών αρχείων υγείας και επένδυση σε βασικές ψηφιακές
τεχνολογίες που επιταχύνουν τη συνολική ψηφιοποίηση, όπως η δημιουργία ηλεκτρονικών
μητρώων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ
των ιδρυμάτων υγείας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την ψηφιοποίηση του κλάδου.
Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της διαλειτουργικότητας.
Βασικό στοιχείο αποτελεί η επίτευξη της κατάλληλης συνδεσιμότητας, επικοινωνίας και ασφαλούς
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των πολλαπλών και συχνά διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων
και μηχανημάτων και η συγκέντρωσή της συνολικής πληροφορίας σε ένα μοναδικό ηλεκτρονικό
μητρώο.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής ηγεσίας και εκπαίδευση.
Ανάπτυξη γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων στους επαγγελματίες υγείας σε συνδυασμό με εκπαίδευση
και καθοδήγηση του προσωπικού αλλά και ενημέρωση των ασθενών σε ειδικές ψηφιακές λύσεις. Η
επιτυχής εφαρμογή ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτεί ηγεσία με ξεκάθαρο όραμα για τους
τρόπους με τους οποίους η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την κλινική περίθαλψη.
Καθιέρωση ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης.
Καθιέρωση ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης για την επίβλεψη της
υλοποίησης των ψηφιακών δράσεων με έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων
και την ιδιωτικότητα, καθώς και για την προώθηση της κουλτούρας του ψηφιακού
μετασχηματισμού σε όλους τους φορείς υγείας.
© 2020 Deloitte Business Solutions Α.Ε.
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