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ΑΗΦΥ - Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Σύμφωνα με άρθρο 84 του ν.4600/2019, ο ΑΗΦΥ

➢ καθιερώνεται για όλους τους κατόχους ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ

➢ περιέχει το ατομικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών υγείας 
και δεδομένα σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξή 
του κατά τη διαδικασία περίθαλψής του

➢ Το περιεχόμενο του ΑΗΦΥ τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και 
υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο
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Στόχοι του ΑΗΦΥ

➢ Η προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού

➢ Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση πολιτικών δημόσιας υγείας

➢ Η καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής 
φροντίδας από το ΕΣΥ

➢ Η διασφάλιση των πόρων για την υγειονομική περίθαλψη

➢ Ο έλεγχος των δαπανών και η αποτελεσματική χρηματοδότηση της 
υγειονομικής περίθαλψης

➢ Η ρύθμιση της λειτουργίας και η άσκηση εποπτείας στους φορείς 
υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα
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Ενεργοποίηση του ΑΗΦΥ

Ο ΑΗΦΥ ενός ατόμου μπορεί να ενεργοποιηθεί

➢ Από τον οικογενειακό γιατρό του, στον οποίο είναι 
εγγεγραμμένος

➢ Από οποιονδήποτε πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο γιατρό, 
με ειδικότητα 
▪ γενικής ιατρικής

▪ παθολογίας

▪ παιδιατρικής
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Ενημέρωση των δεδομένων του ΑΗΦΥ

Ο ΑΗΦΥ πρέπει να ενημερώνεται

➢ από ιατρούς, οδοντιάτρους και άλλους επαγγελματίες υγείας με 
τις πληροφορίες που προκύπτουν από την εξέταση ή επίσκεψη 
του ασθενή 

➢ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τηρούν ατομικούς φακέλους 
ή μητρώα ασθενών, με κάθε δεδομένο υγείας που σχετίζεται με 
τον ασθενή
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Πρόσβαση στα δεδομένα του ΑΗΦΥ 

Πρόσβαση στα δεδομένα ενός ατόμου, για την παροχή υγειονομικής 
φροντίδας, μπορεί να έχει:

➢ ο οικογενειακός ιατρός του

➢ ο θεράπων ιατρός του

➢ ο οδοντίατρος ή άλλος επαγγελματίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή την 
επίσκεψη σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση/επεξεργασία  στα δεδομένα από τρίτους, 
(εργοδότες, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες κ.α.) και δεν μπορεί να αρθεί 
η απαγόρευση από το ίδιο το άτομο (υποκείμενο των δεδομένων). 
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Ενημέρωση του πολίτη

Κατά την πρόσβαση και την καταχώριση στοιχείων στον ΑΗΦΥ 
καταγράφονται τα δεδομένα του χρήστη και η χρονική στιγμή που αυτός 
εισέρχεται στο σύστημα.

Μετά την ενεργοποίηση του ΑΗΦΥ, ο πολίτης 

➢ μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του

➢ έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί με ειδική καταχώριση στον ΑΗΦΥ, με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, για το ποιος είχε πρόσβαση 
στις πληροφορίες του ΑΗΦΥ του και τη χρονική στιγμή της πρόσβασης 
αυτής
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Αξιοποίηση των δεδομένων του ΑΗΦΥ 
Η ΗΔΙΚΑ, η οποία έχει οριστεί ως εκτελούσα την επεξεργασία του 
συστήματος του ΑΗΦΥ, μπορεί να παρέχει ανωνυμοποιημένα
στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό

➢ τη διενέργεια επιδημιολογικών, στατιστικών, οικονομικών, 
διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για τη βελτίωση 
των δεικτών υγείας και της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών

➢ το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, 
επιτρέπεται να δημοσιεύει ή να χορηγεί, έναντι συνδρομής ή 
ειδικού παραβόλου, στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά 
στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να 
προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων και τα οποία 
προέρχονται από τη λειτουργία του συστήματος του ΑΗΦΥ.
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διαχείριση

Αξιόπιστα 
συμπεράσματα



Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ)
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➢ Προσωπικά στοιχεία

➢ Ατομικό Ιστορικό Υγείας

➢ Οικογενειακό Ιστορικό Υγείας

➢ Νοσηλείες

➢ Εμβολιασμοί

➢ Αλλεργίες

➢ Κοινωνικές συνήθειες

➢ Διαγνώσεις

➢ Φαρμακευτική αγωγή

➢ Διαγνωστικές εξετάσεις

Κεντρικό σημείο αναφοράς για το ΕΣΥ

ΑΗΦΥ

Οικογενειακός / 
Θεράπων ιατρός

Εξιτήρια 
Νοσοκομείων

Μητρώα 
Ασθενών

Διαγνωστικά 
Κέντρα

Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση

& ΘΠΣ



Οφέλη του ΑΗΦΥ

➢Δωρεάν καθολική κάλυψη της υγείας του πληθυσμού

➢Καλύπτει τις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των 
πολιτών

➢Διευκολύνει την προληπτική ιατρική και τη διαχείριση χρόνιων 
νοσημάτων

➢Διασφαλίζει την συνέχεια και την ποιότητα της φροντίδας

➢Υποστηρίζει την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής παρέχοντας 
στατιστικά στοιχεία και δείκτες σε εθνική κλίμακα αλλά και 
τοπικά εστιασμένη
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Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υγείας

Ενσωμάτωση όλων των 
ηλεκτρονικών λειτουργιών 
σε μία ενιαία πλατφόρμα 

➢ Διευκόλυνση των χρηστών 
του συστήματος
▪ Γιατροί

▪ Πολίτες

▪ Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας

➢ Ταχύτερη υιοθέτηση του 
συστήματος
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Εμπιστοσύνη
Ακεραιότητα

Διαθεσιμότητα
Ασφάλεια

Πρόσβαση
του πολίτη

στα δεδομένα 
του

Ιατρικά
Ραντεβού

Ηλεκτρονικός
Φάκελος 

Υγείας

Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση

& Θεραπευτικά 
Πρωτόκολλα

Μητρώα
Ασθενών και

χρόνιων 
παθήσεων

Συνοπτικό
Ιστορικό
Υγείας



➢ Αναβάθμιση περιεχομένου και προσθήκη στον ΑΗΦΥ νέων ενοτήτων 
(γηριατρικής,   οδοντιατρικής κάλυψης, κάλυψης εξαρτημένων ατόμων -
ΟΚΑΝΑ κ.α.)

➢ Διασύνδεση με Σύστημα Κεντρικών Εργαστηρίων ΠΦΥ (RIS/LIS)

➢ Διασύνδεση με Ιατρικό Φάκελο Νοσοκομείων

➢ Διασύνδεση με Νοσοκομεία (Νοσηλείες, Εισιτήρια, Εξιτήρια)

➢ Διασύνδεση με  Εργαστήρια Νοσοκομείων και Διαγνωστικά Κέντρα για 
άντληση αποτελεσμάτων εξετάσεων 

Επόμενα βήματα (1/3)
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Επόμενα βήματα (2/3)

➢ Portal πολίτη

▪ θα λαμβάνουν πληροφόρηση και online ειδοποιήσεις (SMS, email), σχετικά 
με το ποιος είχε πρόσβαση στα δεδομένα τους, πότε και για ποιο λόγο

▪ θα μπορούν να  ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, 
τηλέφωνο, διεύθυνση)

▪ θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί 
τους

➢ Ανταλλαγή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας (Patient Summary), σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, για διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας

➢ Ενοποίηση των αποτελεσμάτων των απεικονιστικών εξετάσεων στη δομή 
του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Πολίτη και την 
αξιοποίησή τους ως στοιχείο διάγνωσης από τους δημόσιους και ιδιώτες 
λειτουργούς
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➢ Ολοκλήρωση ΑΗΦΥ με ΣΗΣ

▪ Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας (Πολίτη, Μαθητή, Αθλητή)

▪ Πρόσβαση και του Φαρμακοποιού στο φαρμακευτικό ιστορικό του 
Ασθενή

▪ Άυλη Συνταγή/Παραπεμπτικό - Ηλεκτρονική συνταγογράφηση χωρίς 
έντυπα και εκτυπώσεις 

• 2 factor authentication μέσω αποστολής κωδικού με SMS ή Mobile App

▪ Εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων στο ΣΗΣ και 
ενημέρωση ΑΗΦΥ και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων με τα σωστά 
αποτελέσματα εξετάσεων

▪ Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε νοσηλευόμενους ασθενείς και 
ενημέρωση του ΑΗΦΥ

Επόμενα βήματα (3/3)
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➢ Δελτίο Υγείας Αθλητή (Κάρτα Αθλητή)

➢ Εργαλεία στον πολίτη/γιατρό/φαρμακοποιό (Mobile Apps)

➢ Υπενθυμίσεις, Παρακολούθηση συμμόρφωσης αγωγής, Εμβολιασμοί…

➢ Αξιοποίηση πληροφοριών π.χ. για χρόνια & σπάνια νοσήματα (Μητρώα 
Ασθενειών)

➢ Περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων επιτελικής πληροφόρησης 

▪ γεωγραφικής απεικόνισης (σύνδεση και αξιοποίηση ΑΤΛΑΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ)

▪ επιχειρησιακής ευφυΐας & analytics

➢ Ιατρική Ακριβείας 

▪ Δίκτυο Ογκολογίας

▪ Δίκτυο Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Αιφνίδιου Θανάτου

Προοπτικές και δυνατότητες
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Προϋποθέσεις βιωσιμότητας και επιτυχίας

➢ Διαλειτουργικότητα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο 
Διαλειτουργικότητας (κοινά πρότυπα και κωδικοποιήσεις)

➢ Ευχρηστία του συστήματος

➢ Εκπαίδευση των χρηστών

➢ Εργαλεία υποστήριξης των χρηστών

➢ Εκπαίδευση Χρηστών και Παρόχων Υγείας για την προστασία των 
δεδομένων
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας !


