
Τριανταφυλλίδη Αθηνά

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών



Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Θεμέλιο και επίκεντρο του συστήματος υγείας της
χώρας.
Αποτέλεσε κυβερνητική προτεραιότητα, αφού είχε καταστεί αδήριτη πλέον η
ανάγκη για ανάπτυξη ενός νέου δημόσιου συστήματος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας με άξονες:

o τις ανάγκες για δωρεάν καθολική κάλυψη της υγείας του πληθυσμού

o παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού

o έμφαση στη πρόληψη, στην αγωγή και στην προαγωγή της υγείας της κοινότητας



Δομή Λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Υπουργείο Υγείας

Υγειονομική Περιφέρεια

Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Κέντρο Υγείας

Π.Ι.

Επαγγελματίας Υγείας

Τ.Ι.

Διοικητικό Προσωπικό

ΤΟ.Μ.Υ.

Λήπτης Υπηρεσιών

Κέντρα Ειδικής 
Φροντίδας

Επαγγελματίες Υγείας





Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Απαραίτητο συστατικό επιτυχίας του νέου μοντέλου του δημοσίου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (Π.Φ.Υ.) αποτελεί η ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη όλων των δομών του Εθνικού Δικτύου,
με απώτερο στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για αποτελεσματικότερη και
αποδοτικότερη παροχή φροντίδας υγείας.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Π.Φ.Υ., υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο Πράξης με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»  
Απόφαση Ένταξης της πράξης στις 04-05-2018.

2 Φάσεις Ανάπτυξης
✓Υλοποίηση όλων των απαραίτητων – βασικών εργασιών, ώστε να υποστηριχθεί μηχανογραφικά η

μεταρρύθμιση της ΠΦΥ με τη λειτουργία ΤΟΜΥ, Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων σε όλη τη
χώρα.

✓Υλοποίηση όλων των υπόλοιπων δράσεων που δεν έχουν άμεσο χαρακτήρα και θα υλοποιηθούν
παράλληλα με τη Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ την περίοδο 2019 – 2020.



Υλοποιήθηκαν
Μέχρι σήμερα

➢Υποσύστημα διαχείρισης οργάνωσης επιπέδων και δομών ΠΦΥ

➢Λειτουργικότητα ορισμού οικογενειακού γιατρού και παιδιάτρου

➢Λειτουργικότητα ορισμού λήπτη υπηρεσιών σε οικογενειακό γιατρό ή παιδίατρο και 
δομή

➢Λειτουργικότητα δημιουργίας Φακέλων Αναπηρίας και σύνδεση με ΚΕΠΑ

➢Διαμόρφωση ροής εφαρμογής σύμφωνα με τη ροή εργασίας του επαγγελματία 
υγείας ΠΦΥ

➢Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση μέσα από την επίσκεψη του  Ηλεκτρονικού Φακέλου 
Υγείας

➢Λειτουργικότητα παραπομπής από επαγγελματία υγείας σε άλλο επαγγελματία 
υγείας ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας

➢Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (στατιστικοί δείκτες και αναφορές)



Επόμενα βήματα
Μέχρι το 2020

➢Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικών Εργαστηρίων ΠΦΥ (RIS/LIS)  (???)

➢Υποσύστημα προγραμματισμού και παρακολούθησης δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας

➢Υποσύστημα κλινικών αποφάσεων στην ΠΦΥ

➢Πρόσθετες λειτουργικές απαιτήσεις όπως

o επεκτάσεις του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

o αναβάθμιση περιεχομένου και προσθήκη στον ΗΦΥ γηριατρικής,   οδοντιατρικής κάλυψης,  
κάλυψης εξαρτημένων ατόμων κλπ

o διασύνδεση με κεντρικό σύστημα εργαστηρίων και απεικονιστικών ΠΦΥ

o υποδοχή και προβολή αποτελεσμάτων (εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων ΠΦΥ)

o διασύνδεση με Ιατρικό Φάκελο Νοσοκομείων

o επεκτάσεις του Υποσυστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης



Πληροφοριακό Σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

• Εφαρμογές Π.Φ.Υ.
• Εργαλεία Διαχείρισης (στις ΥΠΕ)

• Διαχείριση Μονάδων Υγείας

• Διαχείριση Οικ. Ιατρών

• Ηλεκτρονικά Ραντεβού

• Εφαρμογή Οικογενειακού Ιατρού

• Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Η.Φ.Υ.)

• Σύστημα Παραπομπών

• Εφαρμογές για τους πολίτες
• Ηλεκτρονικά Ραντεβού

• Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού

• ΗΦΥ

• Εξωστρέφεια – API 

• Χρήστες συστήματος
• Ιατροί

• Διοικητικό προσωπικό Μ.Υ.

• Μαίες

• Κοινωνικοί Λειτουργοί

• Πολίτες

• ΥΠΕ

• Υπ. Υγείας

• Εταιρείες κλεισίματος Ραντεβού



Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
Διαχειριστής Υ.Π.Ε.

Δημιουργία Παρόχου Υγείας εφόσον δεν έχει ήδη γίνει (πχ ΤΟΜΥ)

Καταχώρηση των ιατρών της Μονάδας στο Σύστημα

Καταχώρηση Ιατρών - Οικογενειακών Ιατρών στην Μονάδα

Καταχώρηση προγραμματισμού ραντεβού

Δημιουργία Χρηστών (Διοικητικό Προσωπικό) για την διαχείριση της Μονάδας

Μαζική Μεταφορά Αιτήσεων/Πολιτών

Διαγραφή Πολίτη από Οικογενειακό Ιατρό

Ενεργοποίηση Παρόχου Υγείας στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας



Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
Εφαρμογές για τον Πολίτη

Αναζήτηση/Αίτηση Οικ. Ιατρού

Εγγραφή σε Οικ. Ιατρό

Αλλαγή Συνθηματικού/Έκδοση Pin

Αλλαγή Οικ. Ιατρού

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Ηλεκτρονικά Ραντεβού



Διαδικασία Εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό

Ο πολίτης υποβάλει αίτηση:

• Από το σπίτι του στη διεύθυνση:
http://rdv.ehealthnet.gr ή

• σε δημόσια δομή Π.Φ.Υ.  ή

• απ’ευθείας στον Οικογενειακό 
Ιατρό

Ο πολίτης προσέρχεται
στον οικογενειακό ιατρό 

που αιτήθηκε

Ο πολίτης υποβάλλει:

• Την εκτυπωμένη αίτηση

• Φωτ/φο Εγγράφου Ταυτοποίησης 

• Φωτ/φο Εγγράφου Απόδειξης 
Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική 
υπεύθυνη δήλωση

Ο ιατρός αποδέχεται

Ο ιατρός καταγράφεται 
ως Οικογενειακός ιατρός 

του πολίτη και 
ενεργοποιεί τον 

ηλεκτρονικό φάκελο 
υγείας

Παραδίδεται στον πολίτη 
έντυπο με 

username/password 
πρόσβασης στον ιατρικό 

του φάκελο.

http://rdv.ehealthnet.gr/


Διαδικασία Εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό (1/5)

Είσοδος στην 
Εφαρμογή της Π.Φ.Υ

Χρήση Συνθηματικών Taxisnet



Διαδικασία Εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό (2/5)

Αναζήτηση 
Οικ.Ιατρού

Eφαρμογή 
Οικ.Ιατρού



Διαδικασία Εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό (3/5)

Επιλογή      
Οικ.Ιατρού

Εκτυπωμένη 
Αίτηση



Διαδικασία Εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό (4/5)

• Ο πολίτης επισκέπτεται τον οικογενειακό γιατρό και υποβάλλει:
• Την εκτυπωμένη αίτηση

• Φωτ/φο Εγγράφου Ταυτοποίησης 

• Φωτ/φο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση

Αποδοχή της αίτησης από τον ιατρό



Διαδικασία Εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό (5/5)
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Ραντεβού σε ΤΟΜΥ

Ο πολίτης κάνει είσοδο στην 
εφαρμογή της Π.Φ.Υ 
https://rdv.ehealthnet.gr: 

• Με χρήση συνθηματικών taxisnet

• Με χρήση των συνθηματικών ΠΦΥ 
(εκδόθηκαν κατά την εγγραφή του). 

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή 
επιλέγει 

«Εφαρμογή Ηλ. Ραντεβού»

Στην επιλογή «Νέο Ραντεβού» 
συμπληρώνει στη φόρμα 
αναζήτησης:

• Εύρος Ημερομηνιών (από – έως)

• Γεωγραφική Περιοχή 

• Φορέα: ΤΟ.Μ.Υ.

Πατώντας το κουμπί 
«Αναζήτηση», εμφανίζονται 
τα διαθέσιμα ραντεβού που 
ικανοποιούν τα κριτήρια που 
είχε καταχωρήσει ο πολίτης.

Ο πολίτης επιλέγει το 
ραντεβού που επιθυμεί και 

πλέον είναι ορατό στο 
πρόγραμμα του αντίστοιχου 

ιατρού

Το σύστημα δημιουργεί 
σχετικό έντυπο για το 

ραντεβού, με τα στοιχεία του 
πολίτη και τα στοιχεία του 

ιατρού.

https://rdv.ehealthnet.gr/


Διαδικασία κλεισίματος ραντεβού σε ΤΟΜΥ (1/2)

Αναζήτηση 
Ραντεβού

Είσοδος στην 
εφαρμογή της Π.Φ.Υ



Διαδικασία κλεισίματος ραντεβού σε ΤΟΜΥ (2/2)



Δέσμευση χρόνου στη λίστα εργασίας 
του οικογενειακού γιατρού

Τα ραντεβού της ημέρας 
εμφανίζονται στο γιατρό 
στη «Λίστα Εργασίας».

Επιλέγοντας το αντίστοιχο 
εικονίδιο, ανοίγει 
αυτόματα η σελίδα της 
επίσκεψης με 
προσυμπληρωμένα τα 
στοιχεία του ασθενή και 
την ημερομηνία/ώρα της 
επίσκεψης.



Βασική Ροή

Ο Ασθενής προσέρχεται 
στον ιατρό

Ο γιατρός αναζητά το 
ραντεβού ή δημιουργεί νέο 

έκτακτο περιστατικό

Πατώντας τον σχετικό 
σύνδεσμο μεταφέρεται 
στο περιβάλλον του ΗΦΥ 

για να συμπληρωθούν 
πληροφορίες επίσκεψης

Ο ιατρός μπορεί να 
ανασύρει και υπό 

συνθήκες να τροποποιήσει 
τον συνολικό Φάκελο του 

ασθενούς

Ο ιατρός συνταγογραφεί Ο ιατρός παραπέμπει



Παραπομπή

• Εφόσον ο ιατρός έχει δημιουργήσει επίσκεψη και έχει αποθηκεύσει 
βασική πληροφορία (ICPC2) τότε ενεργοποιείται η «Δημιουργία 
Παραπομπής».

• Ο οικογενειακός ιατρός κατά την καταχώρηση της παραπομπής 
συμπληρώνει:
• Τύπο Παραπομπής

• Χρόνιου Νοσήματος
• Απλή

• Διάγνωση (προσυμπληρώνεται από την επίσκεψη) 
• Ειδικότητα Παραπομπής (Ειδικότητα του ιατρού στον οποίο παραπέμπεται)
• Αιτιολογία (ελεύθερο κείμενο)
• Παρατηρήσεις (ελεύθερο κείμενο)



Παραπομπή

Δημιουργία Παραπομπής
Στοιχεία Παραπομπής
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Λεπτομέρειες Παραπομπής
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Εκτύπωση Παραπομπής



Πρόσβαση του Πολίτη στις Εφαρμογές Π.Φ.Υ (1/2)

Ο πολίτης κάνει είσοδο στην εφαρμογή της 
Π.Φ.Υ με τα συνθηματικά του.



Πρόσβαση του Πολίτη στις Εφαρμογές Π.Φ.Υ(2/2)

Από την Εφαρμογή Φακέλου Υγείας επιλέγει «Επισκόπηση»



Χρήσιμα σημεία

• Πρόσβαση από το https://rdv.ehealthnet.gr
• Αρχικά με κωδικούς Taxis

• Μετά την εγγραφή μου, με τους κωδικούς της ΠΦΥ (Ζητείστε τους!)

• Προσοχή! Πρόσβαση στον Ιατρικό Φάκελο έχω μόνο με τους 
κωδικούς της ΠΦΥ, όχι με αυτούς του taxis.

• Στα γενικά στοιχεία του φακέλου μου συμπληρώνω:
• Κινητό τηλέφωνο

• Email 

Για να λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με κινήσεις στον Ιατρικό μου Φάκελο

https://rdv.ehealthnet.gr/


Πορεία – Εξέλιξη του Έργου 

• Έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδεύσεις για το σύνολο των Υ.Π.Ε. Από τις εκπαιδεύσεις προέκυψαν
ζητήματα από τα οποία πολλά έχουν ήδη επιλυθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμη θέματα, διαχειριστικής
κυρίως φύσεως, τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Απαιτείται αντίστοιχη εκπαίδευση και για τους
ιδιώτες ιατρούς.

• Το σύστημα των ραντεβού καλύπτει πλέον ολόκληρο το φάσμα της ΠΦY. Ωστόσο, ο προγραμματισμός
των ηλεκτρονικών ραντεβού, είτε από τις δομές υγείας είτε από τους ιδιώτες συμβεβλημένους ιατρούς,
που στόχο έχει να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι πολίτες, εμφανίζει χαμηλά ποσοστά – λίγο πάνω
από 30% μεσοσταθμικά. Ενδεχομένως χρήσιμο θα ήταν να δοθεί μια επικοινωνιακή ώθηση στο
συγκεκριμένο.

• Έχει ενσωματωθεί στην πλατφόρμα της ΠΦΥ σύστημα δεικτών αναφορών το οποίο εμπλουτίζεται
συνεχώς ώστε να είναι σε θέση να παρέχει πλήρη και εμπεριστατωμένη εικόνα για τη συνολική
λειτουργία της ΠΦΥ.

• Έχει υλοποιηθεί και ενσωματώνεται άμεσα η διασύνδεση της πλατφόρμας ΠΦΥ με την Ηλεκτρονική
Συνταγογράφηση καθιστώντας έτσι την όλη διαδικασία επίσκεψης του πολίτη στον ιατρό ταχύτερη και
πιο λειτουργική.

• Τέλος, μέσω της υποχρεωτικής καταχώρησης στο σύστημα της επίσκεψης του πολίτη στον ιατρό
(Νόμος 4600/2019), ενημερώνεται άμεσα ο Φάκελος Υγείας του πολίτη με το σύνολο των ευρημάτων ή
γενικότερα παρατηρήσεων του ιατρού.



Προβλήματα/θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν

• Χαμηλός βαθμός κάλυψης από εγγεγραμμένους ιατρούς με βάση πληθυσμιακά
και γεωγραφικά κριτήρια

• Έλλειψη διοικητικού προσωπικού στις ΤΟΜΥ για καταχώρηση στοιχείων πολιτών

• Δυσκολία αναζήτησης οικογενειακού ιατρού σε όμορους δήμους σύμφωνα με τα
γεωγραφικά όρια που έχουν τεθεί

• Χαμηλή ανταπόκριση δήλωσης της ανάρτησης διαθεσιμότητας των ιατρών στο
σύστημα

• Αναγκαιότητα συνεχούς εκπαίδευσης των γιατρών στις εφαρμογές της Π.Φ.Υ.

• Συνεχής προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων (ΥΥ, ΗΔΙΚΑ, Ιατρικοί Σύλλογοι, …)
για αλλαγή κουλτούρας του συνόλου της ιατρικής κοινότητας ως προς τη
συμπλήρωση του Η.Φ.Υ.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !

Τριανταφυλλίδη Αθηνά

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών


