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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΈΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ 

Η Εφαρμογή του GDPR σε Φορείς 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας



ΑΗΦΥ – Εξέλιξη

• Νόμος 4600 9/3/2019 ΑΗΦΥ

• Τροποποιήσεις επί Ν 4238/2014 και Ν 

4486/2017
«Οι ιατροί, οι οδοντίατροι και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι 

και εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

(ΣΗΣ), υποχρεούνται να καταχωρούν στον Α.Η.Φ.Υ. όλες τις πληροφορίες που 

προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της 

κατάστασης, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση της σωματικής 

ή ψυχικής υγείας του ατόμου. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τηρεί ή 

επεξεργάζεται νομίμως ατομικό φάκελο ή μητρώο ασθενών, συμπεριλαμβανομένων 

μητρώων ή ατομικών φακέλων ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης, υποχρεωτικά καταχωρεί στον Α.Η.Φ.Υ. κάθε δεδομένο υγείας που σχετίζεται 

με τον ασθενή»

• Παρατήρηση: 5 Χρόνια



Τι είναι ο ΑΗΦΥ?

Ενδεικτικά:

• Περιεχόμενο

– Είναι ο Minimal Health Record?

– Περιλαμβάνει μόνο δεδομένα πρωτοβάθμιας 

ή και στοιχεία νοσηλειών?

– Περιλαμβάνει κωδικοποιημένη πληροφορία 

για ΘΠ?



Τι είναι ο ΑΗΦΥ?(2)

• Χρήστες

– Επαγγελματίες Υγείας Ιδιωτικός / Δημόσιος 

τομέας

– Ασθενείς

– Νομικά πρόσωπα

• Οριζόντια θέματα

– Ασφάλεια – Εξουσιοδότηση – Διασφαλίσεις

Χρηστών - GDPR

– Κωδικοποιήσεις [Μετάπτωση]



Τι είναι ο ΑΗΦΥ?(3)

• Ποιότητα

– Workaround story – Governance



Τι είναι ο ΑΗΦΥ?(Απαντήσεις)

• Use cases ορίζουν

• Κείμενο Στρατηγικής (Vision Doc)

• Οδικός Χάρτης με ενδιάμεσα 

αποτελέσματα



ΑΗΦΥ – Τα “Πρέπει”

• Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών s/w ΜΥ & 

επαγγελματιών - APIs

– Αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων, λαθών, 

κατακερματισμού πληροφορίας

• Σχεδιαστική ανεξαρτησία από μεταρρύθμιση 

πρωτοβάθμιας

• Ποιότητα δεδομένων

• Βηματική προσέγγιση – υποτίμηση δυσκολιών

• Αξιοποίηση διεθνούς πρακτικής

• Διαβούλευση



ΑΗΦΥ ευκαιρία Ανάπτυξης

ΑΗΦΥ αποτελεί ευκαιρία Ανάπτυξης

• Προϋποθέσεις

– Σαφήνεια Ρόλων [Μη ανταγωνισμός]

– Καθαρό και σταθερό vision το οποίο θα έχει 

συμφωνηθεί 

– Σταθερότητα και διαχρονικότητα αρχών 

λειτουργίας

– Υλοποίηση ΜΟΝΟ μέσω APIs

• Εξαίρεση η διαχείριση υπηρεσιών Δημόσιων 

δομών πρωτοβάθμιας



ΑΗΦΥ ευκαιρία Ανάπτυξης προϋποθέσεις

• Σταθερές κωδικοποιήσεις - Διαχείριση

• Διαχείριση ευθύνης 

• Ποιότητα δεδομένων

• Μοντέλο ασφάλειας - ιχνηλασιμότητας

• Ελευθερία και ευελιξία στην ανάπτυξη 

εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα



ΑΗΦΥ ευκαιρία Ανάπτυξης προϋποθέσεις

• Πιστοποιήσεις παρόχων και προϊόντων

– Καθαρές και καλά τεκμηριωμένες 

προδιαγραφές

– Test Περιβάλλον 

– Υποστήριξη



ΑΗΦΥ - Ανάπτυξη προϋποθέσεις (3)

• Παραγωγικό Περιβάλλον

– Αξιοπιστία / διαθεσιμότητα

– Τεκμηρίωση διεπαφών και κωδικοποιήσεων

– Διαχείριση εκδόσεων

– Έγκαιρη ενημέρωση για επερχόμενες 

εκδόσεις

• Διαβούλευση

• Roadmap

– Υποστήριξη

– Ρεαλιστικά Χρονοδιαγράμματα εφαρμογής



Ας το κάνουμε σωστά!

Ας το κάνουμε σωστά!

Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε!!

Πιστεύουμε ότι αν γίνει σωστά μπορεί να 

σημάνει πολλά για όλο το οικοσύστημα 

ηλεκτρονικής υγείας. Αν όχι θα δημιουργήσει 

πολλά προβλήματα!!!



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΕΣΠΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

www.espy.org.gr


