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Οι θέσεις και οι απόψεις οι οποίες εκφράζονται
στην ακόλουθη παρουσίαση   είναι προσωπικές
και δεν αντιπροσωπεύουν κατ΄ ανάγκη την 
επίσημη θέση οποιασδήποτε εταιρείας, εργοδότη
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οι οποίες εκφράζονται
είναι προσωπικές

επίσημη θέση οποιασδήποτε εταιρείας, εργοδότη



 Πωλήσεις 2020=1,4 Τρις $Πωλήσεις 2020=1,4 Τρις $
 Μέση ετήσια αύξηση CAGR Μέση ετήσια αύξηση CAGR 4,4% 4,4% 

 συμπεριλαμβανόμενης της επίδρασης του Covid 19 στην περίοδο 2019
 Ο Ο παγκόσμιος πληθυσμός μεγαλώνει και γηράσκειπαγκόσμιος πληθυσμός μεγαλώνει και γηράσκει

 20152015--2025:+ 1δις, 20% του πληθυσμού +65 ετών2025:+ 1δις, 20% του πληθυσμού +65 ετών
 Αυξάνεται το Προσδόκιμο Επιβίωσης Αυξάνεται το Προσδόκιμο Επιβίωσης 

ΗΗ Παγκόσμια Φαρμακευτική ΑγοράΠαγκόσμια Φαρμακευτική Αγορά
ΜέγεθοςΜέγεθος--Δυναμική (2019Δυναμική (2019--20242024

2/6/20212/6/2021

 Αυξάνεται το Προσδόκιμο Επιβίωσης Αυξάνεται το Προσδόκιμο Επιβίωσης 
 Οι Χρόνιες/εκφυλιστικές Παθήσεις αυξάνονται Οι Χρόνιες/εκφυλιστικές Παθήσεις αυξάνονται 

 70% του συνόλου των παθήσεων70% του συνόλου των παθήσεων
 Οι δαπάνες Οι δαπάνες της Υγείας της Υγείας αναμένονται  αναμένονται  να διπλασιαστούν να διπλασιαστούν 
 1,5 εκ. εργαζόμενοι στην Ε.Ε 1,5 εκ. εργαζόμενοι στην Ε.Ε στοστονν χώρο χώρο της της 

 17% 17% απασχολούμενοι στην απασχολούμενοι στην R&DR&D
 5 φορές περισσότερα Έξοδα 5 φορές περισσότερα Έξοδα R&D R&D από την Αεροδιαστημική, 2,5 φορές από Εταιρείες από την Αεροδιαστημική, 2,5 φορές από Εταιρείες 

Λογισμικού και ΥπολογιστώνΛογισμικού και Υπολογιστών

Sources: IQVIA Institute (March 2020) Sources: IQVIA Institute (March 2020) –– Smart Pharma Consulting Smart Pharma Consulting 

European Commission (2012); † Brookmeyer R et al. (2007); 
United Nations: World Population Prospects – The 2010 Revision (2011) 

της επίδρασης του Covid 19 στην περίοδο 2019-2024
παγκόσμιος πληθυσμός μεγαλώνει και γηράσκειπαγκόσμιος πληθυσμός μεγαλώνει και γηράσκει,,

2025:+ 1δις, 20% του πληθυσμού +65 ετών2025:+ 1δις, 20% του πληθυσμού +65 ετών

Παγκόσμια Φαρμακευτική ΑγοράΠαγκόσμια Φαρμακευτική Αγορά
20242024))

#

Οι Χρόνιες/εκφυλιστικές Παθήσεις αυξάνονται Οι Χρόνιες/εκφυλιστικές Παθήσεις αυξάνονται 

να διπλασιαστούν να διπλασιαστούν μέχρι το 2025μέχρι το 2025

της της ΦαρμακοβιομηχανίαςΦαρμακοβιομηχανίας

από την Αεροδιαστημική, 2,5 φορές από Εταιρείες από την Αεροδιαστημική, 2,5 φορές από Εταιρείες 

3Smart Pharma Consulting Smart Pharma Consulting estimatesestimates

Brookmeyer R et al. (2007); Δ UK Dept. of Health (2010), European Commission; ♯ WHO (2013)
The 2010 Revision (2011) 



2011-2021..
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Δημιουργείται μια νέα σχέση μεταξύ Ανθρώπων και ΜηχανώνΔημιουργείται μια νέα σχέση μεταξύ Ανθρώπων και Μηχανών

H H Τεχνολογία ΑλλάζειΤεχνολογία Αλλάζει
και Καθίσταται Ευκαιρία!και Καθίσταται Ευκαιρία!

2011-2021..

4
Δημιουργείται μια νέα σχέση μεταξύ Ανθρώπων και ΜηχανώνΔημιουργείται μια νέα σχέση μεταξύ Ανθρώπων και Μηχανών

Τεχνολογία ΑλλάζειΤεχνολογία Αλλάζει
και Καθίσταται Ευκαιρία!και Καθίσταται Ευκαιρία!



““Αποτελούν τα Δεδομένα 
τα νέα καύσιμα της 

Δεδομένα,Δεδομένα, αποτελούν  το πιο Πολύτιμο Κεφάλαιο στην Εποχή μας…αποτελούν  το πιο Πολύτιμο Κεφάλαιο στην Εποχή μας…
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Οι Επιχειρήσεις και η ΚοινωνίαΟι Επιχειρήσεις και η Κοινωνία
αποκομίζουν τεράστια οφέλη  αποκομίζουν τεράστια οφέλη  
από τη μαζική παραγωγή από τη μαζική παραγωγή 
δεδομένωνδεδομένων
Αναπτύσσονται πλέον Νέοι Αναπτύσσονται πλέον Νέοι 
Κανόνες Εμπορίου και Κανόνες Εμπορίου και 
ΑνταγωνισμούΑνταγωνισμού

Πηγή: Τhe Economist

““τα νέα καύσιμα της 
Εποχής μας;

““Αποτελούν τα Δεδομένα 
τα νέα καύσιμα της 

αποτελούν  το πιο Πολύτιμο Κεφάλαιο στην Εποχή μας…αποτελούν  το πιο Πολύτιμο Κεφάλαιο στην Εποχή μας…
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Οι Επιχειρήσεις και η ΚοινωνίαΟι Επιχειρήσεις και η Κοινωνία
αποκομίζουν τεράστια οφέλη  αποκομίζουν τεράστια οφέλη  
από τη μαζική παραγωγή από τη μαζική παραγωγή 
δεδομένωνδεδομένων
Αναπτύσσονται πλέον Νέοι Αναπτύσσονται πλέον Νέοι 
Κανόνες Εμπορίου και Κανόνες Εμπορίου και 
ΑνταγωνισμούΑνταγωνισμού

““
τα νέα καύσιμα της 
Εποχής μας;



Τεχνητή ΝοημοσύνηΤεχνητή Νοημοσύνη
Υπολογιστές με Νοητικές ΙκανότητεςΥπολογιστές με Νοητικές Ικανότητες

(Αν) Τα Δεδομένα Είναι τα νέα Καύσιμα(Αν) Τα Δεδομένα Είναι τα νέα Καύσιμα
της Εποχής (τότε) η Τεχνητήτης Εποχής (τότε) η Τεχνητή
Νοημοσύνη (ΑΙ)  είναι ο Ηλεκτρισμός                                                                                    Νοημοσύνη (ΑΙ)  είναι ο Ηλεκτρισμός                                                                                    
τηςτης

Α.ΙΑ.Ι
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Πηγή: Τhe Economist, Peter 
Shrank,April23,2020

Νοημοσύνη (ΑΙ)  είναι ο Ηλεκτρισμός                                                                                    Νοημοσύνη (ΑΙ)  είναι ο Ηλεκτρισμός                                                                                    



ΤεχνητήΤεχνητή
ΝοημοσύνηΝοημοσύνη

((AIAI--36%)36%)

Big Big Data &Data &
AnalyticsAnalytics

(20%)(20%)

ΦορητέςΦορητές

Pharma4.0Pharma4.0: : ΠοιΠοιές Είναι ές Είναι οι οι 10+1 Κορυφαίες 10+1 Κορυφαίες 
Νέες Αναδυόμενες Τεχνολογίες ως Καταλύτες

ΡομποτικήΡομποτική
((RoboticRobotic))ss

(2%(2%))

ΦορητέςΦορητές
Συσκευές (6%)Συσκευές (6%)
(Wearables)(Wearables)

Τρισδιάστατη Τρισδιάστατη 
(3(3D) D) 

ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Πηγή: Πηγή: Bernard Bernard Marr,19.11.2019Marr,19.11.2019

Γενετική  Γενετική  
ΓονιδιωματικήΓονιδιωματική
(Genomics)(Genomics)

BaBaθιάθιά ΜάθησηΜάθηση
(Deep (Deep 

Learning)Learning)

10+1 Κορυφαίες 10+1 Κορυφαίες MegaMegaτάσειςτάσεις
Καταλύτες-Επιταχυντές (Drivers)

7

BlockchainBlockchain

ΕπαυξημένηΕπαυξημένη
ΠραγματικότηταΠραγματικότητα

(AR(AR))--3%3%

Εικονική Εικονική 
ΠραγματικότηταΠραγματικότητα
(Virtual Reality)(Virtual Reality)



Η ΨΗΦΙΑΚΗΗ ΨΗΦΙΑΚΗ
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ΦΑΡΜΑΚΑΚΕΥΤΙΚΗΣ & ΦΑΡΜΑΚΑΚΕΥΤΙΚΗΣ & 

Presentation title

ΦΑΡΜΑΚΑΚΕΥΤΙΚΗΣ & ΦΑΡΜΑΚΑΚΕΥΤΙΚΗΣ & 
MEDTECH MEDTECH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΣ



Νέα Επιχειρησιακά Μοντέλα στη Ψηφιακή ΕποχήΝέα Επιχειρησιακά Μοντέλα στη Ψηφιακή Εποχή

 B2B B2B 
 B2CB2C
 B2B2CB2B2C
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 B2B2CB2B2C
 “e” everything dot.com “e” everything dot.com 
 ““ii” everything internet ” everything internet 
 “Cloud” everything“Cloud” everything
 ““Digital” everything (e.g. CDO)Digital” everything (e.g. CDO)

Naveen Sharma 2015          Naveen Sharma 2015          

Νέα Επιχειρησιακά Μοντέλα στη Ψηφιακή ΕποχήΝέα Επιχειρησιακά Μοντέλα στη Ψηφιακή Εποχή

B2B B2B Business to BusinessBusiness to Business
B2CB2C Business to Consumer Business to Consumer 
B2B2CB2B2CBusiness to Business to ConsumerBusiness to Business to Consumer

9

B2B2CB2B2CBusiness to Business to ConsumerBusiness to Business to Consumer
“e” everything dot.com “e” everything dot.com boom boom 

” everything internet ” everything internet boomboom
“Cloud” everything“Cloud” everything--asas--aa--ServiceService
Digital” everything (e.g. CDO)Digital” everything (e.g. CDO)



Καθοριστικές
Δυνάμεις
Οδηγοί

Επιστήμες Επιστήμες

Παραγωγικότητα R&D

Πατέντα-Λήξη
Ζητήματα Τιμολόγησης 
& Αποζημίωσης

Αναθεώρηση της 
Φροντίδας Υγείας
Πιο Ενδυναμωμένοι 
Ασθενείς

Πιέσεις Αποζημίωσης

Pharma 4.0 : Η Εξέλιξη του Οικοσυστήματος της Υγείας

Επαγγελματίες Υγείας Επαγγελματίες Υγείας

Επικρατούντα
Μοντέλα

Πελάτες

Επιστήμες
Υγείας

Επιστήμες
Υγείας

ΕπιστήμεςΕπιστήμες
Υγείας

Πιέσεις Αποζημίωσης

Τεχνητή Νοημοσύνη
Εκθετικοί Αισθητήρες

Καταναλωτισμός
Εστιασμένα
επιχειρησιακά  μοντέλα

: Η Εξέλιξη του Οικοσυστήματος της Υγείας

Quality in production
Care for people

Πλατφόρμες
Δεδομένων

Υγείας

Ασθενής/Καταναλωτής

Κράτος-Ασφαλιστικά Ταμεία

Διαμορφωτές Πολιτικών

Κράτος-Ασφαλιστικά Ταμεία

Επαγγελματίες Υγείας Επαγγελματίες Υγείας Επαγγελματίες Υγείας

Υγείας



Ο ΚαταλύτηςΟ Καταλύτης
ΠανδημίαΠανδημία

20202020
2/6/2021

Ένας Ιός Άλλαξε (Ένας Ιός Άλλαξε (
τον Κόσμο μαςτον Κόσμο μας

20202020
Ο ΚαταλύτηςΟ Καταλύτης
ΠανδημίαΠανδημία

20202020
Ένας Ιός Άλλαξε (Ένας Ιός Άλλαξε (--ζει)ζει)

τον Κόσμο μαςτον Κόσμο μας

20202020



Εφαρμογές AI στον Τομέα της Υγείαςστον Τομέα της Υγείας



1.1.Ανάλυση Ανάλυση Πληθώρας Δεδομένων Πληθώρας Δεδομένων 
Συγκέντρωση Συγκέντρωση AποτελεσμάτωνAποτελεσμάτων CovidCovid

ΠαγκοσμίωςΠαγκοσμίως
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Πηγή: Coronavirus Dashboard, John Hopkins University

Πληθώρας Δεδομένων Πληθώρας Δεδομένων (Big Data Analytics(Big Data Analytics))
CovidCovid--19 με 19 με ΑΙΑΙ

#13



2.1.Μηχανική2.1.Μηχανική
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2.1.Μηχανική2.1.Μηχανική
ΌρασηΌραση

2/6/20212/6/2021

2.1.Μηχανική2.1.Μηχανική

# 14

2.1.Μηχανική2.1.Μηχανική
ΌρασηΌραση



Μηχανική Όραση: Εφαρμογές στη ΒιομηχανίαΜηχανική Όραση: Εφαρμογές στη Βιομηχανία
Συστήματα Αυτοματοποιημένου ΕλέγχουΣυστήματα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου
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Επικύρωση κωδικού, Ακεραιότητα συσκευασίας, Επίπεδο/ Ύψος
Ελαττωματική επιφάνεια, Μόλυνση, barcode.

Μηχανική Όραση: Εφαρμογές στη ΒιομηχανίαΜηχανική Όραση: Εφαρμογές στη Βιομηχανία
Συστήματα Αυτοματοποιημένου ΕλέγχουΣυστήματα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου

#15

κωδικού, Ακεραιότητα συσκευασίας, Επίπεδο/ Ύψος-Επίπεδο γεμίσματος 
barcode.Ακεραιότητα καπακιού Ετικετοποίηση, ΦΟΧ



A.I στην Πρόβλεψη του Covid
Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης

BlueDot εντόπισε ένα σύμπλεγμα κρουσμάτων πνευμονίας και προέβλεψε το 
ξέσπασμα και τη γεωγραφική θέση της επιδημίας COVID
δεδομένα χρησιμοποιώντας μηχανική εκμάθηση.

Covid-19
Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης

εντόπισε ένα σύμπλεγμα κρουσμάτων πνευμονίας και προέβλεψε το 
ξέσπασμα και τη γεωγραφική θέση της επιδημίας COVID-19 με βάση τα διαθέσιμα 

μηχανική εκμάθηση.
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2.2.ΒαθιάΒαθιά
ΜάθησηΜάθηση
Μέσα απόΜέσα από

#17

Μέσα απόΜέσα από

Τεχνητά Τεχνητά 
ΝευρωνικάΝευρωνικά
Δίκτυα (ΑΝΝ)Δίκτυα (ΑΝΝ)



Πλατφόρμα Πλατφόρμα Ιατρικής Απεικόνισης μέσω Βαθιάς ΜάθησηςΙατρικής Απεικόνισης μέσω Βαθιάς Μάθησης

Άμεσες και Γρήγορες Διαγνώσεις

2/6/20212/6/2021

Infervision’s deep learning medical imaging platform is helping screen patients for the coronavirus in China.
It acts as second pair of eyes to identify multiple diseases 
(AI) can provide a complete view of the nodule, including volume and density.
Χρησιμοποιήθηκε στη Γιουχάν Χρησιμοποιήθηκε στη Γιουχάν με μεγάλη επιτυχία στο Νοσοκομείο με μεγάλη επιτυχία στο Νοσοκομείο 
Πηγή:www.infervision.com

Ιατρικής Απεικόνισης μέσω Βαθιάς ΜάθησηςΙατρικής Απεικόνισης μέσω Βαθιάς Μάθησης

Διαγνώσεις

#

medical imaging platform is helping screen patients for the coronavirus in China.
It acts as second pair of eyes to identify multiple diseases from one set of chest scans. The artificial intelligence 
(AI) can provide a complete view of the nodule, including volume and density.

με μεγάλη επιτυχία στο Νοσοκομείο με μεγάλη επιτυχία στο Νοσοκομείο TonghiTonghi 18



ΑΙ και καρκίνος του Μαστού
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ΑΙ και καρκίνος του Μαστού

# 19



ΑΙ και Προσδιορισμός Όγκων στον ΕγκέφαλοΑΙ και Προσδιορισμός Όγκων στον Εγκέφαλο
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2/6/20212/6/2021

2/6/20212/6/2021

ΑΙ και Προσδιορισμός Όγκων στον ΕγκέφαλοΑΙ και Προσδιορισμός Όγκων στον Εγκέφαλο

#20

20



Κλινικές Μελέτες, ML&DL

2/6/20212/6/2021 21



In Silico Trials με RWE Δεδομένα
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Δεδομένα

22



Ανακάλυψη
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Ανακάλυψη
Νέων
Και Εμβολίων

Ανακάλυψη

#23

Ανακάλυψη
Νέων Φαρμάκων
Και Εμβολίων



Εμβόλια Εμβόλια CovidCovid--1919
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Τα εμβόλια της Pfizer και Biontech έλαβαν έγκριση 
έναρξη των κλινικών μελετών μέσω σύμπτυξης φάσεων κλινικών μελετών

#24

έλαβαν έγκριση σε λιγότερο από 8 μήνες μετά την 
μέσω σύμπτυξης φάσεων κλινικών μελετών



Πρωτοφανείς ΣυνεργασίεςΠρωτοφανείς Συνεργασίες
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Πρωτοφανείς ΣυνεργασίεςΠρωτοφανείς Συνεργασίες

#



2020:Συνεργασίες 2020:Συνεργασίες PharmaPharma--Εταιρειών Α.ΙΕταιρειών Α.Ι

2/6/20212/6/2021

Εταιρειών Α.ΙΕταιρειών Α.Ι--CROsCROs--ΕπενδυτώνΕπενδυτών

2019

#
26



PharmaPharma:Δυναμικές Επενδύσεων στην Α.Ι:Δυναμικές Επενδύσεων στην Α.Ι

2/6/20212/6/2021
2/6/20212/6/2021

:Δυναμικές Επενδύσεων στην Α.Ι:Δυναμικές Επενδύσεων στην Α.Ι

#27



AtomwiseAtomwise:Ανακάλυψη :Ανακάλυψη νέων Φαρμάκωννέων Φαρμάκων
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νέων Φαρμάκωννέων Φαρμάκων

Ένας συνδυασμός 
πατενταρισμένου 
δομημένου 
συνελικτικού νευρικού 

H τεχνολογία 
του Atomwise 

#

συνελικτικού νευρικού 
δικτύου για την 
ανακάλυψη 
φαρμάκων και 
τεράστιων ποσοτήτων 
δεδομένων.



Amgen Amgen και και AdaptiveAdaptive

2/6/20212/6/2021

AdaptiveAdaptive

#



Ανακάλυψη Αντιβιοτικών για τα Ανθεκτικά Ανακάλυψη Αντιβιοτικών για τα Ανθεκτικά 
ΜικρόβιαΜικρόβια

2/6/20212/6/2021
2/6/20212/6/2021

Επιστήμονες από το MIT ανακάλυψαν την Επιστήμονες από το MIT ανακάλυψαν την αλικίνηαλικίνη -- ένα νέο εξαιρετικά ισχυρό αντιβιοτικό ικανό να σκοτώσει 35 πιο ένα νέο εξαιρετικά ισχυρό αντιβιοτικό ικανό να σκοτώσει 35 πιο 
προβληματικά βακτήρια που προκαλούν ασθένειες στον προβληματικά βακτήρια που προκαλούν ασθένειες στον κόσμο,συμπεριλαμβανομένωνκόσμο,συμπεριλαμβανομένων
Σε πειράματα με το E. Σε πειράματα με το E. colicoli, αυτά τα βακτήρια δεν ανέπτυξαν αντοχή κατά τη διάρκεια 30 ημερών. Το μοντέλο που , αυτά τα βακτήρια δεν ανέπτυξαν αντοχή κατά τη διάρκεια 30 ημερών. Το μοντέλο που 
εφαρμόστηκε ήταν σε θέση εφαρμόστηκε ήταν σε θέση ναεξετάζειναεξετάζει περισσότερες από εκατό εκατομμύρια χημικές ενώσεις σε λίγες μέρες και έχει περισσότερες από εκατό εκατομμύρια χημικές ενώσεις σε λίγες μέρες και έχει 
σχεδιαστεί για να επιλέγει πιθανά αντιβιοτικά που σκοτώνουν τα σχεδιαστεί για να επιλέγει πιθανά αντιβιοτικά που σκοτώνουν τα 
υπαρχόντων φαρμάκων.υπαρχόντων φαρμάκων.

Ανακάλυψη Αντιβιοτικών για τα Ανθεκτικά Ανακάλυψη Αντιβιοτικών για τα Ανθεκτικά 

#30

ένα νέο εξαιρετικά ισχυρό αντιβιοτικό ικανό να σκοτώσει 35 πιο ένα νέο εξαιρετικά ισχυρό αντιβιοτικό ικανό να σκοτώσει 35 πιο 
κόσμο,συμπεριλαμβανομένωνκόσμο,συμπεριλαμβανομένων των πολύ ανθεκτικών στελεχών. των πολύ ανθεκτικών στελεχών. 

, αυτά τα βακτήρια δεν ανέπτυξαν αντοχή κατά τη διάρκεια 30 ημερών. Το μοντέλο που , αυτά τα βακτήρια δεν ανέπτυξαν αντοχή κατά τη διάρκεια 30 ημερών. Το μοντέλο που 
περισσότερες από εκατό εκατομμύρια χημικές ενώσεις σε λίγες μέρες και έχει περισσότερες από εκατό εκατομμύρια χημικές ενώσεις σε λίγες μέρες και έχει 

σχεδιαστεί για να επιλέγει πιθανά αντιβιοτικά που σκοτώνουν τα σχεδιαστεί για να επιλέγει πιθανά αντιβιοτικά που σκοτώνουν τα βακτήριαδιαφορετικούςβακτήριαδιαφορετικούς μηχανισμούς από εκείνους των μηχανισμούς από εκείνους των 



Φορητές Ιατρικές Συσκευές Φορητές Ιατρικές Συσκευές 
((Wearables)Wearables)

3.Έξυπνες Ιατρικές Συσκευές (

2/6/20212/6/2021

•Εξαιτίας της αύξησης του 
προσδόκιμου επιβίωσης και 
άλλων παραγόντων τρόπου 
διαβίωσης (Life style),  
αυξάνονται οι χρόνιες 

Φορητές Ιατρικές Συσκευές Φορητές Ιατρικές Συσκευές Ιατρικές Συσκευές (Wearables)-Φορητές

#
31

αυξάνονται οι χρόνιες 
παθήσεις που θα συνεχίσουν 
να αποτελούν ένα σοβαρό 
ζήτημα …. Αλλά οι καινοτόμες 
προσεγγίσεις θα βοηθήσουν 
τους ασθενείς να ελέγξουν τις 
χρόνιες παθήσεις τους από 
μόνοι τους



Medtech
& ΙοΜΤ
Ευφυείς Συσκευές

Έξυπνες Φορητές Έξυπνες Φορητές Ιατρικές Συσκευές (Ιατρικές Συσκευές (

2/6/20212/6/2021

Οι Εταιρείες ιατρικής 
τεχνολογίας (Medtech) 
κατασκευάζουν πάνω από 
500.000 διαφορετικούς 
τύπους ιατρικών 
συσκευών

Ιατρικές Συσκευές (Ιατρικές Συσκευές (Wearables)Wearables)

#

Αγορά: Από 18,75 δισ. $ (2018)
Στα 142 δισ. $ (2016)



4.Τρισδιάστατοι 4.Τρισδιάστατοι ΒΒιοιο--ΕκτυπωτέςΕκτυπωτές

2/6/20212/6/2021

ΚύτταραΚύτταρα

Δέρμα, Ζώντες ΙστοίΔέρμα, Ζώντες Ιστοί

ΕκτυπωτέςΕκτυπωτές

33



Δωμάτια Απομόνωσης στην Δωμάτια Απομόνωσης στην 
1η Εφαρμογή 31η Εφαρμογή 3D D από σκυρόδεμααπό σκυρόδεμα

2/6/20212/6/2021

Δωμάτια Απομόνωσης στην Δωμάτια Απομόνωσης στην Πόλη Πόλη Xian Ning, HubeiXian Ning, Hubei
από σκυρόδεμααπό σκυρόδεμα ,10 ,10 m2.m2.Ύψος 2,8Ύψος 2,8m m ,Κατ=σε 2,Κατ=σε 2hh

34



Εφαρμογές 3Εφαρμογές 3D D για την Αντιμετώπιση του για την Αντιμετώπιση του 

ΑναπνευστήραςΒαλβίδες Αναπνευστήρα Μάσκες  προσώπου με 
ίνες προσδιορισμού 

2/6/20212/6/2021

Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Covid-19

ΑναπνευστήραςΒαλβίδες Αναπνευστήρα ίνες προσδιορισμού 
διαρροών

για την Αντιμετώπιση του για την Αντιμετώπιση του CovidCovid--1919

Μάσκες  προσώπου με 
ίνες προσδιορισμού Ασπίδες-

35

ίνες προσδιορισμού 

Ανέπαφο άνοιγμα πόρτας 

Ασπίδες-



Εκτύπωση 3Εκτύπωση 3D D Ανθρώπινης ΚαρδιάςΑνθρώπινης Καρδιάς

2/6/20212/6/2021Ανθρώπινα Όργανα (Καρδιά)Ανθρώπινα Όργανα (Καρδιά)

2/6/20212/6/2021

Ανθρώπινης ΚαρδιάςΑνθρώπινης Καρδιάς

36
Ανθρώπινος Ιστός Οδοντικά εμφυτεύματα



Βιοεκτυπωτής Ανθρωπίνων Ιστών Βιοεκτυπωτής Ανθρωπίνων Ιστών 

 Η Νεοφυής Εταιρεία Frontier 
ΗΠΑ προσφέρει το FLUX
βιοεκτυπωτή 
ιστών

2/6/20212/6/2021

ιστών
 Το FLUX

υδροδυναμικής εκτύπωσης (EHDP) για την 
παροχή ιστών με χαρακτηριστικά 
νανο
επιβίωσης των κυττάρων.

Βιοεκτυπωτής Ανθρωπίνων Ιστών Βιοεκτυπωτής Ανθρωπίνων Ιστών FluxFlux--11

Η Νεοφυής Εταιρεία Frontier Bio που εδρεύει στις 
ΗΠΑ προσφέρει το FLUX-1, ένα τρισδιάστατο 
βιοεκτυπωτή για την κατασκευή ανθρώπινων 
ιστών με υψηλό ποσοστό επιβίωσης κυττάρων.

37

ιστών με υψηλό ποσοστό επιβίωσης κυττάρων.
Το FLUX-1 χρησιμοποιεί την τεχνική ηλεκτρο-
υδροδυναμικής εκτύπωσης (EHDP) για την 
παροχή ιστών με χαρακτηριστικά μικρό- και 
νανο-κλίμακας, καθώς και υψηλότερα ποσοστά 
επιβίωσης των κυττάρων.



Οδοντικά ΕμφυτεύματαΟδοντικά Εμφυτεύματα--ΙστοίΙστοί

2/6/20212/6/2021

ΙστοίΙστοί--Προσθετική ΆκρωνΠροσθετική Άκρων

38



5.Συνεργασία της 5.Συνεργασία της Bayer Consumer HealthCare Bayer Consumer HealthCare 

2/6/20212/6/2021

Bayer Consumer HealthCare Bayer Consumer HealthCare και και Amazon  Amazon  

#



2/6/20212/6/20212/6/20212/6/2021

6.Ρομποτική6.Ρομποτική--
RoboticsRobotics
For pts w. CoronavirusFor pts w. Coronavirus

##



To Ρομπότ «Τόμι» στη μάχη κατά του Νοσοκομείο Circolo της πόλης Βαρέζε στη ΛομβαρδίαΝοσοκομείο Circolo της πόλης Βαρέζε στη Λομβαρδία

2/6/20212/6/20212/6/20212/6/2021

Ρομπότ «Τόμι» στη μάχη κατά του Covic-19

Στη μάχη κατά του κορονοϊού Στη μάχη κατά του κορονοϊού 
επιστρατεύθηκαν το ρομπότ επιστρατεύθηκαν το ρομπότ 

«Τόμι» και η παρέα του«Τόμι» και η παρέα του
Το ρομπότ «Τόμι» είναι ένα από τα έξι που 
έχουν πιάσει δουλειά στο νοσοκομείο 
Circolo της πόλης Βαρέζε στη Λομβαρδί
που είναι το επίκεντρο της επιδημίας Covid
19 στην Ιταλία. 
Ο «Τόμι» δεν χρειάζεται να φοράει μάσκα ή 
γάντια, ούτε να ανησυχεί μήπως κολλήσει 

Νοσοκομείο Circolo της πόλης Βαρέζε στη ΛομβαρδίαΝοσοκομείο Circolo της πόλης Βαρέζε στη Λομβαρδία

#

γάντια, ούτε να ανησυχεί μήπως κολλήσει 
και αυτός τον ιό.
«Είναι σαν να έχεις άλλον ένα νοσηλευτή, «Είναι σαν να έχεις άλλον ένα νοσηλευτή, 
αλλά χωρίς το προβλήματα να νοσήσει αλλά χωρίς το προβλήματα να νοσήσει 
από τον ιό»,από τον ιό»,
Τα ρομπότ σε μέγεθος παιδιού διαθέτουν 
μικρές ρόδες για να κινούνται από δωμάτιο 
σε δωμάτιο και να παρακολουθούν 
διάφορες ενδείξεις από τα ιατρικά 
μηχανήματα, μεταφέροντας τις 
πληροφορίες στο ιατρικό προσωπικό
επιτρέπει στους πνιγμένους από τη δουλειά 
και το άγχος γιατρούς να προσέχουν 
ασθενείς σε πιο σοβαρή κατάσταση.

130130



Μεταφορά Φαγητού σε Απομονωμένους σε ΞενοδοχείοΜεταφορά Φαγητού σε Απομονωμένους σε Ξενοδοχείο

2/6/20212/6/2021

2/6/20212/6/2021

Μεταφορά Φαγητού σε Απομονωμένους σε ΞενοδοχείοΜεταφορά Φαγητού σε Απομονωμένους σε Ξενοδοχείο

#
42



Robot Robot Κοινωνικής συντροφιάς σε Κοινωνικής συντροφιάς σε 
ΓηροκομείοΓηροκομείο

2/6/20212/6/2021

Κοινωνικής συντροφιάς σε Κοινωνικής συντροφιάς σε 

#



Χειρουργικές Επεμβάσεις

2/6/20212/6/2021
2/6/20212/6/2021 Πηγή: Τhe Economist, Peter Shrank,April23,2020

ειρουργικές Επεμβάσεις

#
Πηγή: Τhe Economist, Peter Shrank,April23,2020 44



6.Ιατρική Ακριβείας6.Ιατρική Ακριβείας--ΓενομικήΓενομική
HH Ιατρική που Ιατρική που χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα γονίδια ή τις χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα γονίδια ή τις 
πρωτεΐνες (κυτταρικές ή μοριακές αναλύσεις) πρωτεΐνες (κυτταρικές ή μοριακές αναλύσεις) 
υποομάδας ασθενών για υποομάδας ασθενών για την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία 
ασθενειώνασθενειών..
ΗΗ Ιατρική Ακριβείας αναφέρεται Ιατρική Ακριβείας αναφέρεται στην προσαρμογή της ιατρικής στην προσαρμογή της ιατρικής 
θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε 
μοναδικόςμοναδικός
Στον αντίποδα του 1 Φάρμακο ταιριάζει για όλους Στον αντίποδα του 1 Φάρμακο ταιριάζει για όλους 
Χρήση: Κυρίως Ογκολογικοί ασθενείς με προδιάθεση και σε άλλες Χρήση: Κυρίως Ογκολογικοί ασθενείς με προδιάθεση και σε άλλες 
μορφές καρκίνου (πρόγνωση μεταστάσεων) και οι οικογένειες τουςμορφές καρκίνου (πρόγνωση μεταστάσεων) και οι οικογένειες τους
ΚΝΣΚΝΣ
ΑνοσολογίαΑνοσολογία
Λοιμώξεις κ.αΛοιμώξεις κ.α

ΓενομικήΓενομική
χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα γονίδια ή τις χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα γονίδια ή τις 

πρωτεΐνες (κυτταρικές ή μοριακές αναλύσεις) πρωτεΐνες (κυτταρικές ή μοριακές αναλύσεις) ενός ατόμου ενός ατόμου ή μιας ή μιας 
την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία 

στην προσαρμογή της ιατρικής στην προσαρμογή της ιατρικής 
θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς σαν να είναι ασθενούς σαν να είναι θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς σαν να είναι ασθενούς σαν να είναι 

Στον αντίποδα του 1 Φάρμακο ταιριάζει για όλους Στον αντίποδα του 1 Φάρμακο ταιριάζει για όλους 
Χρήση: Κυρίως Ογκολογικοί ασθενείς με προδιάθεση και σε άλλες Χρήση: Κυρίως Ογκολογικοί ασθενείς με προδιάθεση και σε άλλες 
μορφές καρκίνου (πρόγνωση μεταστάσεων) και οι οικογένειες τουςμορφές καρκίνου (πρόγνωση μεταστάσεων) και οι οικογένειες τους

45



Spritam (Levetiracetam)Spritam (Levetiracetam)
Η 1Η 1ηη 33D D θεραπεία που πήρε έγκριση από το θεραπεία που πήρε έγκριση από το 
FDA (2015)FDA (2015)

2/6/20212/6/2021

Spritam (Levetiracetam)Spritam (Levetiracetam)::
θεραπεία που πήρε έγκριση από το θεραπεία που πήρε έγκριση από το 

46



7.Εγκατάσταση 7.Εγκατάσταση Τηλεϊατρικής ενόψει Τηλεϊατρικής ενόψει 
Η εξάπλωση του ιού έχει οδηγήσει σε αυξημένη χρήση της τηλεϊατρικής για τον περιορισμό του κινδύνου 
μετάδοσης από άτομο σε άτομο και την προστασία των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

2/6/20212/6/2021

Μειώνει το Κόστος ΘεραπείαςΜειώνει το Κόστος Θεραπείας

Τηλεϊατρικής ενόψει Τηλεϊατρικής ενόψει Covid19Covid19
Η εξάπλωση του ιού έχει οδηγήσει σε αυξημένη χρήση της τηλεϊατρικής για τον περιορισμό του κινδύνου 
μετάδοσης από άτομο σε άτομο και την προστασία των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

#47
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ee--ΕπισκέψειςΕπισκέψεις--ee--ΣυνταγογράφησηΣυνταγογράφηση

Μειώνει το Κόστος ΘεραπείαςΜειώνει το Κόστος Θεραπείας

ee--Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς (ΕΕ)Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς (ΕΕ)



mHealth AppsmHealth Apps

2/6/20212/6/2021

318.000 mobile health 318.000 mobile health appsapps
(2020,ΙQVIA data) για ΕΥ και (2020,ΙQVIA data) για ΕΥ και 

#

(2020,ΙQVIA data) για ΕΥ και (2020,ΙQVIA data) για ΕΥ και 
ασθενείςασθενείς
160.000 Health apps 160.000 Health apps 
παρουσιάστηκαν παρουσιάστηκαν μετά το 2015μετά το 2015
330% Αύξηση της 330% Αύξηση της δημοφιλίαςδημοφιλίας
των Health apps τα των Health apps τα τελευταίατελευταία
3 χρόνια3 χρόνια



Virtual Reality (V.R) in HealthcareVirtual Reality (V.R) in Healthcare

2/6/20212/6/2021

Virtual Reality (V.R) in HealthcareVirtual Reality (V.R) in Healthcare

49



Virtual Reality Virtual Reality για Ιατρική Εκπαίδευσηγια Ιατρική Εκπαίδευση

2/6/20212/6/2021

για Ιατρική Εκπαίδευσηγια Ιατρική Εκπαίδευση

50



ΕΕπαυξημένηπαυξημένη Πραγματικότητα (Α.Πραγματικότητα (Α.

2/6/20212/6/2021 51

Πραγματικότητα (Α.Πραγματικότητα (Α.R,)R,)



ΒΒlock Chainlock Chain::AAσφάλεια και Ιχνηλασιμότητα Φαρμάκωνσφάλεια και Ιχνηλασιμότητα Φαρμάκων

 Ο αριθμός των πλαστών και παράνομων φαρμάκων Ο αριθμός των πλαστών και παράνομων φαρμάκων 
αυξάνεται συνεχώςαυξάνεται συνεχώς

 ΠΟΥ:1 στα 3 φάρμακα που πωλούνται παγκοσμίως ΠΟΥ:1 στα 3 φάρμακα που πωλούνται παγκοσμίως 
είναι πλαστά ψευδεπίγραφείναι πλαστά ψευδεπίγραφ

 Στην Ευρώπη 27 δισ.Στην Ευρώπη 27 δισ.
 H H Διαχείριση των επιστροφών είναι αρκετά δύσκοληΔιαχείριση των επιστροφών είναι αρκετά δύσκολη

2/6/20212/6/2021

 H H Διαχείριση των επιστροφών είναι αρκετά δύσκοληΔιαχείριση των επιστροφών είναι αρκετά δύσκολη
 Στο Στο ee--commerce commerce 

ρυθμό 20% κάθε χρόνορυθμό 20% κάθε χρόνο
 Στις ΗΠΑ το 40% των φαρμάκων γίνονται εκτός ΗΠΑΣτις ΗΠΑ το 40% των φαρμάκων γίνονται εκτός ΗΠΑ
 Η ζωή των ασθενών τίθεται σε άμεσο κίνδυνοΗ ζωή των ασθενών τίθεται σε άμεσο κίνδυνο
 Η Νομοθεσία από το Η Νομοθεσία από το 
 Το Το Block chain Block chain 

ιχνηλασιμότητα και τον προσδιορισμό των φαρμάκωνιχνηλασιμότητα και τον προσδιορισμό των φαρμάκων

σφάλεια και Ιχνηλασιμότητα Φαρμάκωνσφάλεια και Ιχνηλασιμότητα Φαρμάκων

Ο αριθμός των πλαστών και παράνομων φαρμάκων Ο αριθμός των πλαστών και παράνομων φαρμάκων 
αυξάνεται συνεχώςαυξάνεται συνεχώς
ΠΟΥ:1 στα 3 φάρμακα που πωλούνται παγκοσμίως ΠΟΥ:1 στα 3 φάρμακα που πωλούνται παγκοσμίως 
είναι πλαστά ψευδεπίγραφείναι πλαστά ψευδεπίγραφaa («μαϊμού»)(«μαϊμού»)
Στην Ευρώπη 27 δισ.Στην Ευρώπη 27 δισ.€€ εσόδων χάνονται ετησίωςεσόδων χάνονται ετησίως

Διαχείριση των επιστροφών είναι αρκετά δύσκοληΔιαχείριση των επιστροφών είναι αρκετά δύσκολη
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Διαχείριση των επιστροφών είναι αρκετά δύσκοληΔιαχείριση των επιστροφών είναι αρκετά δύσκολη
commerce commerce τα πλαστά φάρμακα  αυξάνονται με τα πλαστά φάρμακα  αυξάνονται με 

ρυθμό 20% κάθε χρόνορυθμό 20% κάθε χρόνο
Στις ΗΠΑ το 40% των φαρμάκων γίνονται εκτός ΗΠΑΣτις ΗΠΑ το 40% των φαρμάκων γίνονται εκτός ΗΠΑ
Η ζωή των ασθενών τίθεται σε άμεσο κίνδυνοΗ ζωή των ασθενών τίθεται σε άμεσο κίνδυνο
Η Νομοθεσία από το Η Νομοθεσία από το FDAFDA είναι αρκετά αυστηρήείναι αρκετά αυστηρή

Block chain Block chain συνδράμει αποφασιστικά στην συνδράμει αποφασιστικά στην 
ιχνηλασιμότητα και τον προσδιορισμό των φαρμάκωνιχνηλασιμότητα και τον προσδιορισμό των φαρμάκων





Ο Ο ΨΨηφιακός Μετασχηματισμός βοηθά στην:ηφιακός Μετασχηματισμός βοηθά στην:
παροχή πιο ποιοτικών υπηρεσιών Υγείαςπαροχή πιο ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας
Στη συγκράτηση του κόστους υπηρεσιώνΣτη συγκράτηση του κόστους υπηρεσιών

95% καθολική αύξηση του 95% καθολική αύξηση του ββαθμού ικανοποίησης των αθμού ικανοποίησης των 
ασθενώνασθενών

Οφέλη από την Μετάβαση στην Υγεία 4.0

Πηγή::Report ΣΕΒ Υγεία 4.0 03.03.2020

ασθενώνασθενών
70% χαμηλότερο κόστος εξ αποστάσεως υπηρεσιών 70% χαμηλότερο κόστος εξ αποστάσεως υπηρεσιών 

τηλεϊατρικήςτηλεϊατρικής
23% αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών στα 23% αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών στα 

επείγονταεπείγοντα
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παροχή πιο ποιοτικών υπηρεσιών Υγείαςπαροχή πιο ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας
Στη συγκράτηση του κόστους υπηρεσιώνΣτη συγκράτηση του κόστους υπηρεσιών

αθμού ικανοποίησης των αθμού ικανοποίησης των 
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Impact of AI in European healthcare systems
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Σας Ευχαριστώ πολύ!Σας Ευχαριστώ πολύ!
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ΝαιΝαι!!
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