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Ψηφιακή υγεία | Τρέχουσες προκλήσεις| Τομείς εφαρμογής και ωφελούμενοι

• φροντίδα του διαβήτη
• διαχείριση φαρμακευτικής 

αγωγής
• αλλαγής του τρόπου ζωής
• φροντίδα καρκίνου
• διαχείριση καρδιαγγειακών 

παθήσεων

• αποκατάσταση

• προγεννητική φροντίδα

• οικογενειακή υγειονομική 
φροντίδα

• υπηρεσίες ψυχικής υγείας

• παιδιατρική φροντίδα

συστήματα 
υγείας μονάδες υγείας επαγγελματίες 

υγείας ασθενείς
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ΠΗΓΗ: Deloitte, The socio-economic impact of AI in healthcare, October 2020

φορετά

απεικόνιση
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Ψηφιακή υγεία | Τρέχουσες προκλήσεις| Σύγχρονες κατευθύνσεις

Πυλώνας 2 – Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα
Θεματική ομάδα 1 – Υγεία 

• Η φροντίδα της υγείας σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία

• Ζωή και εργασία σε ένα περιβάλλον που προάγει την υγεία

• Αντιμετώπιση ασθενειών και μείωση του βάρους των 

ασθενειών

• Εξασφάλιση πρόσβασης σε βιώσιμη και υψηλής ποιότητας 

υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ

• Απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού νέων εργαλείων, 

τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων για μια υγιή κοινωνία

• Διατήρηση μιας βιώσιμης και παγκοσμίως ανταγωνιστικής 

βιομηχανίας που σχετίζεται με την υγεία

ΠΗΓΗ: http://horizoneurope.gr/ 
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Ψηφιακή υγεία | Τρέχουσες προκλήσεις | Τεχνολογίες αιχμής

Τομείς ενδιαφέροντος και υψηλής αξίας

HEALTH IT

Εταιρείες που 
εμπορεύονται λύσεις 
λογισμικού σε 
οργανισμούς παροχής 
υπηρεσιών υγείας

AI

Εταιρείες που πωλούν AI SaaS
σε πελάτες ή χρησιμοποιούν AI 
για να αναπτύξουν προϊόντα για 
την αγορά

MENTAL HEALTH

Οι εταιρείες εφαρμόζουν την 
τεχνολογία για τα προβλήματα 
της συναισθηματικής, 
ψυχολογικής και κοινωνικής 
ευεξίας

OMICS

Εταιρείες που εμπλέκονται στη σύλληψη, 
τον προσδιορισμό αλληλουχίας ή/ και 
την ανάλυση γονιδιωματικών, 
μεταγραφικών, πρωτεωμικών και/ ή 
μεταβολικών δεδομένων

MEDICALDEVICES

Εταιρείες που αναπτύσσουν ιατρικές 
συσκευές που βοηθούν στη διάγνωση, 
θεραπεία, μετριασμό, θεραπεία, 
παρακολούθηση ή πρόληψη ασθενειών

TELEHEALTH

Εταιρείες που χρησιμοποιούν 
τεχνολογία για να παρέχουν εξ 
αποστάσεως κλινικές υπηρεσίες 
υγείας σε ασθενείς

WOMEN’S HEALTH

Εταιρείες που επικεντρώνονται 
ειδικά στην παροχή προϊόντων 
και υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης για τις γυναίκες

ΠΗΓΗ: CBINSIGHTS, State Of Healthcare Q1’21 Report:  Investment & Sector Trends To Watch
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Ελληνικό οικοσύστημα |Πως αξιολογείται

Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) 2020

ΠΗΓΗ: DESI 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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ΠΗΓΗ: McKinsey & Company: Moving digital health forward: Lessons on business building, January 13, 2021 | Article
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Ελληνικό οικοσύστημα | Τι χρειάζεται για να γίνει ανταγωνιστικό

Δομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας επεκτάσιμης επιχείρησης

αποδεδειγμένη αξία

σαφής πρόταση αξίας

ταλέντο και ευκινησία

επεκτάσιμο 
μοντέλο

ανθεκτικά / 
συμμορφούμενα 

προϊόντα

απολαυστική 
εμπειρία

βιώσιμο και ευθυγραμμισμένο επιχειρηματικό μοντέλο: 
δημιουργία αξίας έναντι δέσμευσης, χρήστη έναντι πληρωτή, 

μοντέλο μετάβασης στην αγορά (συμπεριλαμβανομένων 
συνεργασιών)

αποδεικνύει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα μέσω 
κλινικών δοκιμών ή / και πραγματικής χρήσης, δημιουργεί 
συναρπαστική απόδοση επένδυσης (π.χ. κόστος, ποιότητα, 
αποτελέσματα ασθενών) για τον χρήστη

προστατεύει την ιδιωτικότητα των ασθενών, 
συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, 

επιτυγχάνει διαλειτουργικότητα και υψηλής 
ποιότητας, αξιόπιστη παραγωγή

εμπειρία στο χρήστη (π.χ. ασθενή, κλινικό), ευχρηστία, 
ενσωμάτωση στην υπάρχουσα ροή εργασίας

ενεργοποιείται από μια 
ευέλικτη οργανωτική μηχανή

αντιμετωπίζει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη για 
τουλάχιστον έναν ενδιαφερόμενο



Ελληνικό οικοσύστημα | Γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Παράγοντες που οδηγούν την ανάπτυξη της ψηφιακής υγείας

• Η γήρανση του πληθυσμού

• Η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης

• Η αύξηση των ασθενών με χρόνιες παθήσεις

• Η αστικοποίηση

• Το COVID-19

• Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

• Η έλλειψη υποδομών υγειονομικής περίθαλψης 

• Η απαίτηση για αυξημένη ασφάλεια

• Η επανάσταση των έξυπνων κινητών

• Η αύξηση του εύρους ζώνης

• Η επανάσταση της γονιδιωματικής

• Το αυξανόμενο κόστος Ε&Α
ΠΗΓΗ: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el
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Συνεργατικός σχηματισμός για την ψηφιακή υγεία | Σκοπός και όραμα

Πρωτοβουλία του ΙΤΕ (Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών ηλ-Υγείας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ)

Όραμα του HDHC είναι η ενδυνάμωση του ελληνικού 

οικοσυστήματος ψηφιακής υγείας, ώστε να ενταχθεί η 

Ελλάδα μέσα στην επόμενη 10ετία ανάμεσα στις κυρίαρχες 

χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε διεθνές επίπεδο

H αποστολή του HDHC είναι η συγκέντρωση και διασύνδεση 

των πιο σημαντικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα, καθώς και η 

περαιτέρω ανάπτυξή τους, η ενίσχυση των δυνατοτήτων 

τους στην καινοτομία, και η εξωστρέφειά τους
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Συνεργατικός σχηματισμός για την ψηφιακή υγεία | Φορέας Αρωγός

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

• Ερευνητική αριστεία 38 ετών
• 8 ερευνητικά ινστιτούτα σε 5 πόλεις της 

Ελλάδας
• Καινοτομία και υψηλής ποιότητας έρευνα
• Δεσμοί με τη βιομηχανία
• Αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων
• Εξειδικευμένο προσωπικό
• Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα

Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών ηλ-Υγείας

• Παραγωγική δραστηριότητα του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής

• Υλοποίησε το 1ο Ολοκληρωμένο Δίκτυο 
Τηλεματικής για την Υγεία στην Ελλάδα 
HYGEIAnet: eEurope eHealth Award 2003

• Συμμετείχε στην υλοποίηση τεσσάρων ΟΠΣΥ 
για Υγειονομικές Περιφέρειες στην Ελλάδα την 
περίοδο 2005-2011

• Υποστήριξε περισσότερες από 60 μονάδες 
υγείας του ΕΣΥ τα τελευταία δώδεκα χρόνια

• Υλοποίησε περισσότερα από 200 έργα σε 
μονάδες υγείας του ΕΣΥ την τελευταία πενταετία

• Έχει αναπτύξει περισσότερα από 150

εξειδικευμένα εργαλεία για την υποστήριξη 
ολοκληρωμένων λύσεων φροντίδας

• Διαθέτει πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Γραφεία σε 3 πόλεις στην Ελλάδα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Πληροφόρηση, διαμεσολάβηση και υποστήριξη 
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς 
φορείς

Γραφεία σε 5 πόλεις στην Ελλάδα
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Συνεργατικός σχηματισμός για την ψηφιακή υγεία | Στόχοι

• Η προώθηση της συνεργασίας, της ανάπτυξης συνεργειών και της αλληλοσυμπλήρωσης  των εταίρων

• Η προώθηση της δικτύωσης βασικών παραγόντων σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της ψηφιακής υγείας

• Η διασύνδεση των εταίρων με ελληνικούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς και επενδυτικούς φορείς

• Η προώθηση της διασύνδεσης και συνεργασίας με άλλους ελληνικούς και αλλοδαπούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής υγείας

• Η προώθηση συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών φορέων 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής υγείας

• Η προώθηση κοινών θέσεων των εταίρων προς τις εθνικές αρχές με γνώμονα 

τη θεσμική ισχυροποίηση και αύξηση κονδυλιών για το οικοσύστημα 

της ψηφιακής υγείας
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Συνεργατικός σχηματισμός για την ψηφιακή υγεία | Υπηρεσίες και δράσεις

Με στόχο την ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

• Ανάδειξη και προβολή των επιχειρηματικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων των εταίρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

• Έκδοση εντύπων και κυκλοφορία ηλεκτρονικών εκδόσεων, 
καταχωρήσεις στον τύπο, σε εξειδικευμένα περιοδικά και στο 
διαδίκτυο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών κα συμμετοχή σε 
διεθνείς εκδηλώσεις επιχειρηματικών / τεχνολογικών 
συναντήσεων

• Διοργάνωση εκπαιδεύσεων για την αύξηση του καινοτομικού 
δυναμικού των εταίρων  και άλλων συμμετεχόντων

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

• Διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων για τη δικτύωση 
βασικών παραγόντων σε εθνικό επίπεδο 

• Προώθηση της συμμετοχής των εταίρων σε εθνικά και διεθνή 
έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

• Παροχή βοήθειας στη διασύνδεση των εταίρων με ερευνητικά 
εργαστήρια που διαθέτουν ώριμα και εμπορικά αξιοποιήσιμα 
ερευνητικά αποτελέσματα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

• Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
σχέση με τον τομέα της ψηφιακής υγείας, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό

• Συμμετοχή σε εθνικούς, διεθνείς διαγωνισμούς και προσκλήσεις 
χρηματοδότησης



Hellenic Digital Health Cluster | Τα μέλη μας
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TRAQBEAT

TECHNOLOGIES P.C.

COGNITIVE INNOVATIONS P.C.



Hellenic Digital Health Cluster | Ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος

Ο πρώτος συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας στον χώρο που:

• Απευθύνεται πρωτίστως στον ιδιωτικό τομέα και στην ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών καινοτομίας

• Έμφαση στις ΜμΕ μέσω διερεύνησης πιθανών συνεργειών

• Συστηματική διασύνδεση της έρευνας με την αγορά

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών εταιρειών 
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• Σύσταση νομικής οντότητας και στελέχωση

• Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και εδραίωση στο ελληνικό οικοσύστημα

• Χαρτογράφηση εθνικού οικοσυστήματος και αναγκών του

• Παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης και εξωστρέφειας

Πρώτα βήματα



Hellenic Digital Health Cluster

Προωθούμε την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα στη χώρα μας με 

απώτερο στόχο την ενίσχυση της 
εθνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας 



Hellenic Digital Health Cluster (HDHC)

8, Kolokotroni str., 105 61, Athens, Greece

T: (+30) 210 36 07 690

hdhc@praxinetwork.gr | www.hdhc.gr

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας !!!

mailto:hdhc@praxinetwork.gr
http://www.hdhc.gr/
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