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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 21 Μαΐου 2020 

 

ΕΥ: Η πανδημία του κορωνοϊού αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για 

αξιοποίηση των δεδομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

 Πέντε τάσεις κυριαρχούν στο αναδυόμενο εξατομικευμένο οικοσύστημα υγείας 

 Αυξάνεται εκθετικά η δύναμη των δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης εάν 

συνδέονται, συνδυάζονται και κοινοποιούνται 

Οι πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παγκόσμια συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης εξαιτίας του COVID-19 αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη υιοθέτησης σε 

παγκόσμιο επίπεδο μιας εξατομικευμένης προσέγγισης για την υγεία που θα βασίζεται στα 

δεδομένα. Αυτό τονίζεται στην πρόσφατη έρευνα της ΕΥ Five Trends Driving the Emergence of 

the Personalized Health Ecosystem. Ενώ οι οργανισμοί υγείας έχουν από καιρό αναγνωρίσει τις 

δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για επαναστατικές αλλαγές στον κλάδο μέσω της 

αξιοποίησης των δεδομένων, μέχρι τώρα, δεν είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες που καθιστούσαν 

την αλλαγή αυτή επιτακτική. 

Μία από τις τάσεις που διερευνά η έκθεση είναι και ο τρόπος που η κρίση έχει καταστήσει 

επείγουσα την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις νέες προσεγγίσεις και νοοτροπίες που θα 

επιτρέψουν τον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 

έκθεσης, ο μετασχηματισμός αυτός θα επιτρέψει στις επιστήμες υγείας και τον κλάδο γενικότερα 

να οδηγηθούν σε μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση όχι μόνο κατά των μελλοντικών εξάρσεων 

μολυσματικών ασθενειών, όπως ο κορωνοϊός, αλλά κατά χρόνιων νόσων όπως ο διαβήτης, τα 

καρδιακά νοσήματα, ο καρκίνος και η νόσος Αλτσχάιμερ. 

Οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό του COVID-19 κατέδειξαν γρήγορα ότι η 

χρησιμότητα των δεδομένων (data) της υγειονομικής περίθαλψης γίνεται εκθετικά μεγαλύτερη αν 

υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν, να συνδυαστούν και να κοινοποιηθούν. Ωστόσο, στις 
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περισσότερες περιοχές, τα δεδομένα απομονώνονται, κατακερματισμένα σε διαφορετικά 

συστήματα και διαφορετικούς οργανισμούς, καθιστώντας αδύνατη την ταχεία συνδυαστική 

ανάλυσή τους. Αυτό περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών στην 

ενίσχυση των προσπαθειών υγειονομικής περίθαλψης σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την 

έκθεση, για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση απαιτείται ένας νέος τρόπος σκέψης. Οι 

οργανισμοί υγείας πρέπει να επικεντρώνονται λιγότερο στην κατοχή και τη δημιουργία εσόδων 

από τα δεδομένα και περισσότερο στη σύνδεση και την συνδυαστική τους ανάλυση για την 

άντληση πολύτιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων που μπορούν να μεταμορφώσουν την 

υγειονομική περίθαλψη. 

Εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη μεγάλες προκλήσεις για την υλοποίηση του οράματος ενός 

εξατομικευμένου οικοσυστήματος υγείας. Η έκθεση περιγράφει τέσσερις νέες τάσεις στις οποίες 

θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους οι οργανισμοί υγείας για να οικοδομήσουν 

ένα μέλλον που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα: 

 Αισθητήρες μέσα και γύρω στο ανθρώπινο σώμα, με τη βοήθεια του 5G και της 

τεχνητής νοημοσύνης (AI) θα δημιουργήσει ένα νέο δίκτυο που θα αλλάξει ριζικά 

την υγειονομική περίθαλψη: Συνδυαστικά, οι τεχνολογίες αυτές θα αποτελέσουν τη 

βάση ενός νέου δικτύου, απαραίτητου για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ένα 

εκτενές δίκτυο αισθητήρων θα παρέχουν πλούσια, συνεχή ροή δεδομένων μέσω 

ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς για ανάλυση από τεχνητή νοημοσύνη σε 

πραγματικό χρόνο. 

 Για την εξατομίκευση της υγείας, οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα για να κατανοήσουν και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά: Καθώς οι 

κυβερνήσεις εφαρμόζουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η επιστήμη της 

συμπεριφοράς αποδεικνύεται ένα από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς για την 

αντιμετώπιση του COVID-19. Στο μέλλον, θα είναι κρίσιμο για τους οργανισμούς υγείας 

να αναπτύξουν επιστημονικά εργαλεία συμπεριφοράς με τρόπους που θα κάνουν τις 

θεραπείες περισσότερο αποτελεσματικές και προσιτές. Μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων 

και ισχυρότερο feedback στη διάθεση της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσουν σε έναν 

καλύτερο συνδυασμό προϊόντων και εξατομικευμένων υπηρεσιών και λύσεων για 

βελτιστοποιημένα αποτελέσματα στο χώρο της υγείας. 
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 Απαιτείται ένα αξιόπιστο σύστημα πληροφοριών που θα εμπνέει εμπιστοσύνη 

νοημοσύνης για τη διασφάλιση της συμμετοχής του ασθενούς – καταναλωτή και 

των άλλων ενδιαφερομένων μερών: Η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών ήταν απαραίτητη για την καταπολέμηση του COVID-19. Ωστόσο, 

οι προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την τεχνητή νοημοσύνη 

παραμένουν. Καθώς η συνδεσιμότητα είναι κομβικής σημασίας για την υγειονομική 

περίθαλψη, η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης προστασίας στον κυβερνοχώρο που μπορεί να 

εξασφαλίσει τις απαραίτητες ευρείας κλίμακας ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ 

ενδιαφερομένων και συστημάτων AI που μπορούν να την αναλύσουν, θα είναι κρίσιμη. 

 Οι οργανισμοί πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα στην επιλογή του  

επιχειρηματικού μοντέλου που θα ακολουθήσουν στο μέλλον: Η στενότητα 

κεφαλαίων αναμένεται να ενταθεί μετά την πανδημία και οι οργανισμοί πρέπει να 

κινηθούν προς πιο εστιασμένα επιχειρηματικά μοντέλα για να εξασφαλίσουν τη 

δημιουργία αξίας στο μέλλον. Για πολλούς οργανισμούς, η πρόκληση μετά το COVID-19 

θα παραμείνει: να προσδιορίσουν ποιό επιχειρηματικό μοντέλο μπορούν να υιοθετήσουν 

καλύτερα και να αποκτήσουν τα δεδομένα που θα τους καταστήσουν πιο 

αποτελεσματικούς σε αυτόν τον τομέα. 

- τέλος - 
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις 
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  
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