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Σύγκρουση συμφερόντων

• Ουδέν



Διάρθρωση

• Αναγκαιότητα

• Χρήσεις



“To make people count, we first need to be 
able to count people.” 

LEE Jong-Wook, 
Former WHO Director-General 



Ορισμοί

• Βάση δεδομένων (ηλεκτρονική)

• Γενικές πληροφορίες (όνομα, ηλικία, … )

• Κλινικές πληροφορίες (τύπος διαταραχής, σοβαρότητα, χαρακτηριστικά, …) 

• Πληροφορίες πρόγνωσης 

• Πληροφορίες βιολογικών δεικτών



Γιατί στην Ελλάδα;

• Θεμέλιος λίθος πολιτικής υγείας

• Προεκτάσεις προβλέψεων No place for a leap of faith here

• Τεκμηριωμένη ετερογένεια



Οφέλη

• Επιτήρηση Αναγνώριση
• Γενικών τάσεων (εθνικά) 
• Τοπικών τάσεων 
• Θερμοί πυρήνες

• Κατανομή πόρων

• Δίκτυο επικοινωνίας

• Διεθνής διασύνδεση
Registries for Evaluating Patient Outcomes, A User's Guide. 
AHRQ; 2014 Apr.Report No.: 13(14)-EHC111



Mortality statistics

• ΕΛΣΤΑΤ

• Εθνική εμβέλεια

• Stand-alone data

• Χωρίς επιτυχή διασύνδεση 

http://www.statistics.gr/



Δεδομένα νοσηρότητας σε συνθήκες 
syndemics

Singer M et al. Lancet. 2017 Mar 4;389(10072):941-950



Αρχεία καταγραφής vs. ηλεκτρονικά αρχεία

“…an organized system for the collection, storage, retrieval, analysis, 
and dissemination of information on individual persons who have 
either a particular disease, a condition (e.g., a risk factor) that 
predisposes to the occurrence of a health-related event, or prior 
exposure to substances (or circumstances) known or suspected to 
cause adverse health effects.”

“… real-time, patient-centered records that make information available 
instantly and securely to authorized users.”



Αρχεία καταγραφής - Taxonomy

• Product Registries

• Health Services Registries

• Disease or Condition Registries

• Combinations



Επιτεύγματα – Δημοσιευμένη έρευνα

• 729 publications in peer-review journals specifically focused on Greek data 

• «Αρχεία»  >34 demographic-specific publications, 94 total publications

• Εθνικά αρχεία καταγραφής: 3 (+ 1 announced, + many more cryptic)
• National Cancer Registry
• Nationwide Register for Childhood Hematological Malignancies and Solid Tumors
• National Registry of Haemoglobinopathies
• Adult Congenital Heart Disease Registry (CHALLENGE)
• Greek Cystic Fibrosis Patient Registry (EUROCARE CF registry)  Private for-profit
• Greek Severe Chronic Neutropenia Patient Registry (SCN international registry - SCNIR) 
• ….

• Εθνικές βάσεις δεδομένων: 4 EOΠYY (n=6), EΛΣΤΑΤ (n=12), ΙΔΥΚΑ (n=2?), IMS 
(n=10) 



Τρέχουσα κατάσταση 
Δομές & Τεχνογνωσία 
• Σποραδικά 

• Έλλειψη διατηρησιμότητας

• Έλλειψη προτύπωσης

• Έλλειψη εναρμόνισης

•

• Έλλειψη διάχυσης πληροφορίας (endowment effect)



Τι χρειάζεται;;;

“One citizen – One medical record”

Management of patient information. WHO Global Observatory for eHealth Series, v. 6



Επιπλέον οφέλη

• Ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας

• Στατιστική

• Έρευνα (deep phenotyping)







Ακόμη ένα βήμα …

• Health related data (multiple sources)  health promotion 



Φραγμοί

• Χρηματοδότηση

• Εχεμύθεια – Προστασία προσωπικών δεδομένων

• Κατάρτιση επαγγελματιών υγείας

• Διατηρησιμότητα



Προτάσεις

• Independent body – ISO certified – Everybody in (endowment effect)

• Funding secured – Legal frame set

• Time frame set

• Work-force education

• Data storage infrastructure

• Interoperability - Encryption algorithms - Operation algorithms 

• Machine-learning streamlining  Customization - Clustering
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