
Ο Ρόλος των Δεδομένων στην Υγεία



Τι είναι τα Big Data ?

• Τα Μεγάλα Δεδομένα είναι ένα πεδίο που 
αντιμετωπίζει τους τρόπους ανάλυσης, συστηματικής 
απόσπασης πληροφοριών ή άλλης αντιμετώπισης με 
σύνολα δεδομένων που είναι πολύ μεγάλα ή 
περίπλοκα για να αντιμετωπιστούν από το 
παραδοσιακό λογισμικό εφαρμογών επεξεργασίας 
δεδομένων. 

• Τα Μεγάλα Δεδομένα είναι μεγαλύτερα, πιο 
σύνθετα σύνολα δεδομένων από διαφορετικές πηγές 
δεδομένων.

• Αυτά τα σύνολα δεδομένων είναι τόσο ογκώδη που 
το παραδοσιακό       λογισμικό επεξεργασίας 
δεδομένων δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. 

• Αυτοί οι τεράστιοι όγκοι δεδομένων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση πιο σύνθετων 
προβλημάτων που δεν θα μπορούσαν να 
αντιμετωπιστούν προηγουμένως.



Διαχείριση 
των Big Data

• Η ανάλυση των δεδομένων και η διαχείριση τους
προσφέρουν πάντα οφέλη και τις μεγαλύτερες προκλήσεις
για τους οργανισμούς.

• Οι Οργανισμοί εδώ και καιρό είναι σε αναζήτηση για να 
βρουν μια ρεαλιστική προσέγγιση για τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους.

• Οι Οργανισμοί και οι εταιρίες που έχουν τμήμα 
έρευνας και ανάπτυξης (R & D), έχουν αρκετή 
υπολογιστική ισχύ για να τρέξουν Διαχείριση των Big Data 
εξελιγμένα μοντέλα ή να επεξεργαστούν τεράστιους 
όγκους δεδομένων.



4 V’s of 
Big Data



4 Vs των Big Data

Τα Μεγάλα Δεδομένα ορίζονται ως οποιαδήποτε πηγή δεδομένων
που έχει τουλάχιστον τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά:

• 1. Εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες όγκου δεδομένων 
(Volume).

• 2. Εξαιρετικά μεγάλος είναι ο ρυθμός ταχύτητας λήψης 
δεδομένων (Velocity).

• 3. Εξαιρετικά ευρεία ποικιλία δεδομένων (Variety).

• 4. Η ποιότητα των δεδομένων, η αξιοπιστία να 
ανταποκρίνονται στην αλήθεια (Veracity).



Volume

ΠΟΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ?

• ΣΥΝΤΑΓΕΣ: 800.000.000 

• ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ: 300.000.000 

• ΑΣΘΕΝΕΙΣ:12.000.000 

• ΙΑΤΡΟΙ: 50.000

• ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ : 10.500

• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ : 2.650



Velocity

ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥΣ  ?

• Έχουμε άμεση προσπέλαση των δεδομένων που 
σχετίζονται με την υποστήριξη της διαδικασίας 
συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων.  

• Για διαδικασίες στατιστικής επεξεργασίας ή ανίχνευσης 
απάτης οι διαδικασίες άντλησης και επεξεργασίας των 
δεδομένων προγραμματίζονται να εκτελεστούν σε 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.



Variety

ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ 
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ?

Τα στοιχεία που 
καταχωρούνται είναι 

δομημένα.

Αποθηκεύονται σε 
σχεσιακή βάση 

δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε
Standards

ICD10 (International 
Classification of Diseases 

(ICD)

ATC (Anatomical 
Therapeutic Chemical 

(ATC) Classification 
System)

https://www.who.int/classifications/icd/en/


Veracity

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ?

• Η ποιότητα των δεδομένων εξαρτάται από τις 
πληροφορίες που καταχωρούν οι ιατροί σε σχέση με 
τους ασθενείς.

• Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

• Φίλτρα Φαρμάκων



Αξιοποίηση 
πληροφορίας

(BI συστήματα)

• Το Σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligent 
σύστημα) είναι ένας συλλογικός όρος που αναφέρεται σε 
στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιεί ένας 
οργανισμός για να δώσει προστιθέμενη αξία  αναλύοντας τα 
πρωτογενή του δεδομένα. 

• Είναι το κλειδί  προκειμένου ένας οργανισμός να 
προχωρήσει σε λήψη καλύτερων αποφάσεων στηριζόμενος 
σε αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα και όχι μόνο στο 
ένστικτο. 

• Είναι μία δυναμική διαδικασία που ξεκινά και 
εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα και παράγει 
αναφορές και δείκτες.



Primary 

Health Care

LIS

HIS

Covid Registry

Business Analytics

E-Government

myHealth

Vaccination

Registry
NCP AMKA

Digital Certificates

Patient Health

Record

Third Party 

Systems

Interoperability :
Πως δημιουργούνται τα 

δεδομένα Υγείας



e-
Prescription



e-Prescription

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
(Σεπτέμβριος 2022)

Πλήθος επισκέψεων πολιτών:6.152.961

Πλήθος πολιτών που έχουν ενεργοποιήσει άυλη συνταγογράφηση: 4.055.237

Πλήθος άυλων συνταγών: 3.722.396

Πλήθος έντυπων συνταγών: 4.550.942

Πλήθος ασθενών με συνταγογράφηση φαρμάκων: 2.655.999

Πλήθος εκτελεσμένων συνταγών:7.022.203

Πλήθος παραπεμπτικών εξετάσεων: 4.373.405

Πλήθος ασθενών με συνταγογράφηση εξετάσεων:1.954.315



Αξιοποίηση 
πληροφορίας 

• Παρακολούθηση και Έλεγχος Φαρμακευτικής Δαπάνης

• Μητρώα Ασθενών

• Εντοπισμός Ευπαθών Ομάδων



Αξιοποίηση πληροφορίας  
(Έλεγχος Φαρμακευτικής Δαπάνης)



Αξιοποίηση πληροφορίας  
(Έλεγχος Φαρμακευτικής Δαπάνης)



Αξιοποίηση 
πληροφορίας 

(Έλεγχος 
Φαρμακευτικής 
Δαπάνης)



Αξιοποίηση πληροφορίας  
(Έλεγχος Φαρμακευτικής Δαπάνης)



Αξιοποίηση πληροφορίας  
(Έλεγχος Φαρμακευτικής Δαπάνης)



Αξιοποίηση πληροφορίας  
(Παρακολούθηση βασικών δεικτών)

Ωριαία Αναφορά Τρέχουσας Εβδομάδας



Αξιοποίηση πληροφορίας  
(Παρακολούθηση βασικών δεικτών)



Αξιοποίηση 
πληροφορίας 

(Διαχρονική 
πορεία βασικών 
δεικτών)



Αξιοποίηση πληροφορίας   
(Διαχρονική πορεία βασικών δεικτών)



Αξιοποίηση 
πληροφορίας  

(Μητρώα 
Ασθενών)

• Είναι ένα οργανωμένο σύστημα που χρησιμοποιείται για 
τη συλλογή ομοιογενών  κλινικών και άλλων δεδομένων με 
σκοπό:

• Tην εξαγωγή συμπερασμάτων και εκτιμήσεων σχετικά με 
έναν πληθυσμό που ορίζεται από συγκεκριμένες 
συνθήκες (ασθένεια, έκθεση σε συγκεκριμένους    
παράγοντες κλπ).

• Tην εξυπηρέτηση επιστημονικών και κλινικών μελετών

• Tην χάραξη πολιτικών υγείας



Αξιοποίηση 
πληροφορίας

(Μητρώα 
Ασθενών)

• Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με ασθενείς που έχουν
διαγνωστεί με χρόνιες ασθένειες

• Καταγράφουν αποτελέσματα συγκεκριμένων 
διαγνωστικών εξετάσεων ή θεραπειών, βάσει των 
οποίων εντάσσονται οι ασθενείς σε Θεραπευτικά 
Πρωτόκολλα

• Καταγράφουν τις θεραπείες που ακολουθούνται και τα 
κόστη που διαμορφώνονται για κάθε ασθένεια

• Με βάση τα παραπάνω στοιχεία γίνεται ανάλυση 
δεδομένων και εξάγονται αναφορές



Αξιοποίηση 
πληροφορίας

(Μητρώα 
Ασθενών)

• Μητρώο Κυστικής Ίνωσης

• Μητρώο Covid-19

• Μητρώο Εμβολιασμών Covid-19

• Μητρώο Αντιγριπικών Εμβολιασμών

• Μητρώο Παιδικών και Εφηβικών Νεοπλασιών

• Μητρώο εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων



Αξιοποίηση πληροφορίας  
(Μητρώα Ασθενών)



Αξιοποίηση πληροφορίας  
(Μητρώα Ασθενών)



Αξιοποίηση 
πληροφορίας

(Εντοπισμός 
Ευπαθών 
Ομάδων)

• Εντοπισμός Ευπαθών ομάδων πληθυσμού με μεγάλη 
ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

• Ασθενείς με νοσήματα υψηλού κινδύνου : 300.000

• Ασθενείς με νοσήματα αυξημένου κινδύνου : 550.000



Συμπέρασμα ?

Τα Μεγάλα Δεδομένα ωφελούν την Υγείας μας !



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !

Νίκη Τσούμα

Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ Α.Ε


