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ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
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Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα 
είναι ορατή από όλους μας η αυξη-

μένη συχνότητα, αλλά και η πύκνωση 
των δεδομένων που ανταλλάσσουμε 
με το κράτος στον τομέα της υγείας. Η 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ασφα-
λιστικά δεδομένα, ιατρικά αρχεία, μη-
τρώα ασθενών και εσχάτως δεδομένα 
εμβολιασμού και μητρώο ασθενών με 
Covid-19 είναι δεδομένα που συλλέ-
γονται με σκοπό την εξυπηρέτηση του 
πολίτη, την αποφυγή ταλαιπωρίας και 
τη διευκόλυνσή του στην επαφή του με 
το κράτος. Όμως, στην πραγματικότητα 
αυτό που συμβαίνει είναι ένας ριζικός 
ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα 
της υγείας, καθώς σταδιακά δημιουργεί-
ται ένα απόθεμα γνώσης με απίστευτες 
δυνατότητες που μπορούν να προσδώ-
σουν αναπτυξιακά οφέλη συνολικά στην 
οικονομία.

Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
αναμένεται να επιφέρει ριζικές αλλαγές 
στον τρόπο παροχής και πρόσβασης υπη-
ρεσιών που σχετίζονται με την υγεία, προ-
σφέροντας πολλαπλά οφέλη τόσο στους 
ασθενείς όσο και στο σύνολο της σχετικής 
επιστημονικής κοινότητας και τους επαγ-
γελματίες της υγείας. Στον πυρήνα αυτής 
της μετάβασης βρίσκεται η αξιοποίηση 
των πραγματικών δεδομένων (Real World 
Data-RWD) που σχετίζονται με την υγεία, 
μια παγιωμένη πρακτική που εφαρμό-
ζεται εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες και 
σε κάποιο επίπεδο και στη δική μας. Τα 

RWD μπορούν να συλλεχθούν τόσο ταυ-
τόχρονα με το φαινόμενο που μελετούν 
όσο και αναδρομικά από πειραματικές 
μελέτες ή παρατηρήσεις της ευρύτερης 
κλινικής πρακτικής. Δυνητικές πηγές τους 
περιλαμβάνουν μητρώα ασθενών, βάσεις 
δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης 
ή/και ηλεκτρονικά αρχεία περίθαλψης, 
βάσεις δεδομένων από φαρμακεία και 
εταιρείες ασφάλισης υγείας, αλλά ακόμα 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 
media) και τα ερευνητικά δίκτυα που βα-
σίζονται σε ασθενείς.

Η δευτερογενής επεξεργασία των RWD 
αποτελεί μια εξίσου σημαντική ψηφιακή 
πηγή, καθώς δημιουργεί τα Real World 
Evidence (RWE), δηλαδή στοιχεία τα 
οποία προέρχονται από την ερευνητική 
επεξεργασία των RWD. Αυτή η διαδικα-
σία δεν είναι απλή παράθεση ψηφιακής 
πληροφορίας, αλλά περιλαμβάνει ταυ-
τόχρονα αυστηρές διαδικασίες επικύρω-
σης και τυποποίησης, και αποτελεί την 
ερευνητική απόδειξη σχετικά με τη χρήση 
και τα πιθανά οφέλη ή τους κινδύνους 
ενός ιατρικού προϊόντος. Η συνεισφορά 
των RWD και RWE σχετίζεται άμεσα με 
το μέγεθος και το εύρος τους, αφού «ξε-
κλειδώνουν» ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών 
για αξιοποίηση που προηγουμένως ήταν 
ανέφικτη. Από την απλή καταγραφή δεδο-
μένων που σχετίζονται με την υγεία μέχρι 
την επικύρωση σύνθετων βιοδεικτών και 
τη μελέτη της σκοπιμότητας μιας κλινικής 
δοκιμής, το ευρύ φάσμα εφαρμογών των 

RWD και RWE αυξάνεται συνεχώς και σε 
διάφορους τομείς (κλινικές δοκιμές, φαρ-
μακοεπαγρύπνηση, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, επιδημιολογία, ποσοτικά συ-
στήματα φαρμακολογίας κ.ά.)

Όμως, μια βασική προϋπόθεση για να 
υλοποιηθούν τέτοιες δράσεις είναι η προ-
σέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου. Σύμφω-
να με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας1, 
οι επενδύσεις στο σύστημα υγείας ενισχύ-
ουν την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω 
πολλαπλών οδών, όπως η βελτιωμένη 
ποιότητα ζωής, η δημιουργία καλά αμει-
βόμενων θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, υποδομών, εγκαταστάσεων 
κ.ά. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις 
πτυχές δύναται να ποσοτικοποιηθούν 
ώστε να αξιολογηθεί η πραγματική αξιο-
λόγηση των επιδράσεών τους σε επίπεδο 
εθνικής οικονομίας. 

Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται στην 
πρόσφατη μελέτη του Εργαστηρίου Βι-
ομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας 
(ΕΒΕΟ) ΕΜΠ και του ΙΟΒΕ, που με την υπο-
στήριξη της MSD Ελλάδας αξιολόγησε 
τον αντίκτυπο των RWD και του ψηφια-
κού μετασχηματισμού στο οικοσύστημα 

1.  World Health Organization. Investment for health and 
well-being: Α review of the social return on investment 
from public health policies to support implementing the 
Sustainable Development Goals by building on Health 
2020. Health Evidence Network Synthesis Report 51.  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0008/345797/HEN51.pdf 

Επενδύοντας στα δεδομένα:  
Τα Real World Data στον χώρο της υγείας  

ως μια αναπτυξιακή στρατηγική
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της υγείας στην ελληνική οικονομία.2 Στη 
μελέτη εκτιμώνται τα ποσοτικά οφέλη 
από τη δημιουργία και λειτουργία ενός κέ-
ντρου αριστείας για την αξιοποίηση των 
RWD στην Ελλάδα, ακολουθώντας παρα-
δείγματα αντίστοιχων πρακτικών από το 
εξωτερικό. Το κέντρο αυτό συμπληρώνει 
ιδανικά ένα κομμάτι της αλυσίδας αξίας 
των RWD, που διαδέχεται το κομμάτι της 
συλλογής και περιλαμβάνει την ερευνη-
τική τους επεξεργασία για τη δημιουργία 
RWE, στο οποίο η χώρα μας υστερεί ση-
μαντικά σε επίπεδο στρατηγικού σχεδι-
ασμού και σχετικών δράσεων. Μάλιστα, 
το κενό αυτό μεγεθύνεται εξαιτίας των 
συνεχόμενων εξελίξεων του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της υγείας και της προ-
νομιακής θέσης της χώρας σχετικά με τη 
συλλογή RWD, με σημαντικά συστήματα 
συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων 
από πολλαπλούς φορείς και δράσεις προ-
σανατολισμένες στη διασύνδεση και τη 
διαλειτουργικότητά τους ήδη σε εξέλιξη. 

Στο πλαίσιο της μελέτης αναπτύσσεται 
ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο υπόδειγ-
μα εισροών-εκροών, το οποίο επιτρέπει 
τον υπολογισμό των άμεσων, έμμεσων 
και προκαλούμενων επιδράσεων της οι-
κονομικής δραστηριότητας ενός τέτοιου 
κέντρου σε όρους ΑΕΠ (χιλ. ευρώ) και θέ-
σεων εργασίας, όπως αυτές παρουσιάζο-
νται στα Διαγράμματα 1 και 2 αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, κάθε 1 εκατ. ευρώ επέν-
δυσης σε ένα κέντρο αριστείας για τα 
RWD συνεισφέρει άμεσα 496 χιλ. στο ΑΕΠ 
και δημιουργεί 13 θέσεις εργασίας από τη 
λειτουργία του. Συνυπολογίζοντας τις έμ-
μεσες και τις προκαλούμενες επιδράσεις, 
η συνολική του συνεισφορά στο ΑΕΠ δι-
αμορφώνεται στις 956 χιλ. ευρώ, ενώ πα-
ράλληλα προσφέρει και 24 θέσεις εργασί-
ας στο σύνολο της οικονομίας. 

Επομένως, τα δυνητικά οφέλη της οικο-
νομικής δραστηριότητας γύρω από την 
αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων 
της υγείας είναι πολυδιάστατα. Ένα τέτοιο 
εγχείρημα θα μπορούσε να αποτελέσει 
τον πυρήνα ενός ψηφιακού οικοσυστή-
ματος για τα RWD, ενισχύοντας την έρευ-
να και την καινοτομία στις επιστήμες της 
υγείας και αναβαθμίζοντας ουσιαστικά 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους 

2.  ΕΒΕΟ – ΙΟΒΕ Μάρτιος 2022, «Ψηφιακή υγεία και Real World 
Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγεί-
ας και ο αντίκτυπος στην οικονομία».

πολίτες της χώρας. Τα πολλαπλασιαστικά 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από 
μια τέτοια επένδυση μπορούν να τονώ-
σουν το ΑΕΠ και να αποτελέσουν πηγές 
εξειδικευμένης εργασίας, προσφέροντας 
ένα δυνητικό «αντίδοτο» στο φαινόμενο 
του brain-drain τόσο άμεσα, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας πάνω στο 
αντικείμενο, όσο και έμμεσα, μέσω των 
διαρθρωτικών επιδράσεων στους υπόλοι-
πους κλάδους της οικονομίας. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, το βασικότερο βήμα εί-
ναι ο σχεδιασμός ενός ρυθμιστικού πλαι-
σίου που θα εξασφαλίσει τις ευκαιρίες και 
προοπτικές από τη συλλογή και χρήση 
των RWD και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει 
την ποιότητα και την αξιοπιστία τόσο στη 
διαδικασία συλλογής των δεδομένων και 
την αξιοποίησή τους για την παραγωγή 
RWE, αλλά και την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων των ασθενών. 

Στη μελέτη περιγράφεται ένας αναλυ-
τικός οδικός χάρτης με βραχυπρόθεσμες, 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

δράσεις για την αξιοποίηση των δεδομέ-
νων αυτών. Αυτός ο οδικός χάρτης μπορεί 
να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη 
της οικονομικής δραστηριότητας γύρω 
από την επεξεργασία και την αξιοποίηση 
των RWD, δημιουργώντας το κατάλλη-
λο συνεργατικό πλαίσιο εμπιστοσύνης 
που θα κινητοποιήσει τους φορείς του 
οικοσυστήματος σε επενδύσεις έρευνας 
και ανάπτυξης, διασφαλίζοντας έτσι την 
αξιοποίηση των RWD ως έναν σημαντι-
κό αναπτυξιακό μοχλό για την οικονομία 
της χώρας.  Η μελέτη είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπο του ΕΒΕΟ και του ΙΟΒΕ.    OE
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Διάγραμμα 1: Συνεισφορά του κέντρου αριστείας για τα RWD στην ελληνική 
οικονομία σε όρους ΑΕΠ (ανά 1 εκατ. ευρώ επένδυσης)

Διάγραμμα 2: Συνεισφορά του κέντρου αριστείας για τα RWD στην υπόλοιπη 
οικονομία σε όρους απασχόλησης (θέσεις εργασίας)


