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Υπουργείο Υγείας 
(Διεύθυνση 
Φαρμάκου, 

Επιτροπή HTA)

ΕΟΠΥΥ

ΕΟΦ

ΗΔΙΚΑ

ΙΦΕΤ

Χρήστες

• Δημόσιοι οργανισμοί υγείας 

(νοσοκομεία και δομές 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας)

• Ιδιωτικοί οργανισμοί υγείας (κλινικές, 

ιατρεία και πολυϊατρεία, εργαστήρια)

• Φαρμακευτικές εταιρίες

• Φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμοί

• Επαγγελματίες υγείας (ιατροί, 

νοσηλευτές, φαρμακοποιοί κ.α.)

• Ακαδημαϊκά ιδρύματα

• Φαρμακεία

• Κατασκευαστές λογισμικού

• Πολίτες 



Υφιστάμενη Κατάσταση

Γενικά

• Πολλοί φορείς άμεσα εμπλεκόμενοι στη διαχείριση των φαρμακευτικών

προϊόντων οι οποίοι προσπαθούν να συνεργαστούν μεταξύ τους χωρίς την

ύπαρξη ενός κοινού μητρώου σαν σημείο αναφοράς.

• Τα δεδομένα σύνθεσης της συνολικά απαιτούμενης πληροφορίας σχετικά με τα

φαρμακευτικά προϊόντα είναι κατακερματισμένα στους παραπάνω φορείς και η

μεταξύ τους επικοινωνία τους στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των επιχειρησιακών

τους διαδικασιών γίνεται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

και χρήση αρχείων λογιστικών φύλλων.

• Ο κάθε φορέας χρησιμοποιεί εσωτερικά στα πληροφοριακά του συστήματα 

δεδομένα σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία λόγω μη ύπαρξης ενός 

κοινού μητρώου αναφοράς επαναλαμβάνονται, είναι ελλιπή και δεν είναι πάντα 

ενημερωμένα. 

• Δεν υπάρχουν σαφώς ορισμένοι κανόνες ασφάλειας σχετικά με τους ρόλους και 

τις αρμοδιότητες των φορέων. 
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Υφιστάμενη Κατάσταση

Ειδικότερα

• Κατηγοριοποίηση φαρμάκου (on- off patent,γενόσημο, βιολογικό,βιοομοειδές κλπ)

• Ομαδοποίηση ισοδυνάμων φαρμάκων 

• Απουσία κωδικοποιημένου και δομημένου αρχείου δραστικών ουσιών

• Απουσία αρχείου ισοδυνάμων φαρμακοτεχνικών μορφών

• Απουσία κωδικοποιημένου και δομημένου αρχείου περιεκτικοτήτων

• Κρίσιμες πληροφορίες εισάγονται εμπειρικά και πολλές φορές ετεροχρονισμένα

• Οι διαγνώσεις για τις οποίες συνταγογραφείται ένα φάρμακο  δεν είναι γνωστές ή 

εισάγονται  κατ’ εκτίμηση από παλαιότερα φάρμακα αν υπάρχει φίλτρο

• Ασθένειες που σχετίζονται με το φάρμακο και ποσοστά συμμετοχής ασθενή 

εισάγονται κατ’ εκτίμηση από παλαιότερα φάρμακα

• Εισαγωγή φαρμάκων ΙΦΕΤ απολύτως χειροκίνητα βάσει αρχείου excel όπως και οι  

αντίστοιχες παρτίδες ταινιών γνησιότητας

• Έλλειψη πληροφορίας αν ένα φάρμακο συμπεριλαμβάνεται σε θεραπευτικό 

πρωτόκολλο και ποιο

• Διαφορετικές τιμές εκτέλεσης σε νοσοκομεία, ΣΗΣ
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Συμπέρασμα

• Διαπιστώνεται τελικά η έλλειψη ηλεκτρονικής πληροφορίας, η έλλειψη κωδικοποιημένης πληροφορίας, η μη 

ύπαρξη ομαδοποιήσεων πληροφορίας.

• Επίσης η παντελής έλλειψη συντονισμού στην ενημέρωση του μητρώου η οποία γίνεται αποσπασματικά, 

ασύγχρονα και ανεξάρτητα από τον υπεύθυνο κάθε φορέα.

• Βέλτιστη πρακτική, λοιπόν, θα μπορούσε να θεωρηθεί η ύπαρξη κεντρικού αρχείου φαρμάκων, η ενημέρωσή 

του από κάθε υπεύθυνο φορέα απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση επικοινωνίας και ενδιάμεσων αρχείων, ενώ η 

τελική πληροφορία θα πρέπει να λαμβάνεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών.
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Στόχοι και όραμα 

• Ο ΕΚΦΟ έρχεται να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων. 

• Να αποτελέσει το κοινό και μοναδικό σημείο αναφοράς  για όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα 

φαρμακευτικά σκευάσματα και να συμβάλλει στη βελτίωση της μεταξύ τους 

επικοινωνίας όπως και στη μείωση των πιθανών σφαλμάτων. 

• Να ενημερώνεται από τους αρμόδιους φορείς με τη χρήση διαδικτυακών 

υπηρεσιών. 

• Να διαλειτουργεί με τις υφιστάμενες εφαρμογές των εμπλεκόμενων φορέων με 

χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών. 

• Να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των δεδομένων, στην παροχή κοινής 

πληροφορίας, στην ακρίβεια των δεδομένων, στη διαφάνεια και την αξιοπιστία 

των πηγών προέλευσης των δεδομένων. 

• Να παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα και τις λειτουργικότητες 

ανάλογα με τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα. 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας !

Η αξία ανάπτυξης του Ενιαίου 

Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών 

(ΕΚΦΟ)
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Η αξία ανάπτυξης του 
Ενιαίου Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών 

(ΕΚΦΟ)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2019

Διαδικασίες & Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας

Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια 

ΙΤΕ



Μεθοδολογία

• Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

• Καταγραφή βέλτιστων διεθνών πρακτικών

• Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του ΕΚΦΟ
• Μελέτη Διαλειτουργικότητας

• Χαρακτηριστικά Ποιότητας

• Μελέτη Ασφάλειας / Μετάπτωσης Δεδομένων

• Μεθοδολογία υλοποίησης – Οδικός χάρτης
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Σχετική Εθνική Νομοθεσία
• ΦΕΚ 1152/Β/29.03.2018 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία (ΕΕ) αριθμ. 2017/1572 της επιτροπής 

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αρχές 
και τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στους κανόνες καλής παραγωγής για τα φάρμακα που προορίζονται για 
τον άνθρωπο (E.E. L 238/44, 16.9.2017).

• ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018 Ν4512 - Άρθρο 247 Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων

• ΦΕΚ 365-ΥΟΔΔ-26.06.2018- Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων-HTA

• ΦΕΚ 445/Β/15.02.2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις 
Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει.

• ΦΕΚ 4215/Β/27.12.2016 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις 
Τιμολόγησης Φαρμάκων».

• ΦΕΚ 3890/Β/02.12.2016 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

• ΦΕΚ 2485/Β/03.10.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29−4−2013 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της 
κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία 
“περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση” (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)» (ΦΕΚ Β΄/1049) για την εναρμόνιση της Οδηγίας 2012/26/ ΕΕ “για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση” (L 299/27.10.2012)».

• ΦΕΚ 1049/Β/29.04.2013 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της 
παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε  συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 
2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 
311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της 
εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)
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Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
• DIRECTIVE 2011/62/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 8 June 2011 amending Directive 2001/83/EC on 
the Community code relating to medicinal products for human 
use, as regards the prevention of the entry into the legal supply 
chain of falsified medicinal products

• REGULATION (EU) No 1235/2010 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2010 
amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products 
for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down 
Community procedures for the authorisation and supervision of 
medicinal products for human and veterinary use and 
establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) 
No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

• REGULATION (EC) No 726/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 31 March 2004 laying down Community 
procedures for the authorisation and supervision of medicinal 
products for human and veterinary use and establishing a 
European Medicines Agency

• DIRECTIVE 2001/83/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 6 November 2001 on the Community code 
relating to medicinal products for human use

• COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/1572 of 15 September 2017 
supplementing Directive 2001/83/EC of the European Parliament 
and of the Council as regards the principles and guidelines of 
good manufacturing practice for medicinal products for human 
use (Text with EEA relevance. )

• COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
European Interoperability Framework – Implementation Strategy, 
COM (2017) 134 final, Brussels 23.03.2017

• DIRECTIVE 2012/26/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 25 October 2012 amending Directive 2001/83/EC 
as regards pharmacovigilance

• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 520/2012 
of 19 June 2012 on the performance of pharmacovigilance 
activities provided for in Regulation (EC) No 726/2004 of the 
European Parliament and of the Council and Directive 
2001/83/EC of the European Parliament and of the Council
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Συμβατότητα με Εθνική Στρατηγική

• για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

• για την κεντρική διαχείριση προμηθειών

• για τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας – φαρμακευτική δαπάνη

• για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων

Πηγή: Hellenic Republic, Greece: A Growth Strategy for the Future, July 2018
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19844
20440

20443

20451

Πρότυπα ISO IDMP
• ISO 11615, Health informatics — Identification of medicinal 

products — Data elements and structures for the unique 
identification and exchange of regulated medicinal product 
information

• ISO 11616, Health informatics — Identification of medicinal 
products — Data elements and structures for the unique 
identification and exchange of regulated pharmaceutical 
product information

• ISO 11238, Health informatics — Identification of medicinal 
products — Data elements and structures for the unique 
identification and exchange of regulated information on 
substances

• ISO 11239, Health informatics — Identification of medicinal 
products — Data elements and structures for the unique 
identification and exchange of regulated information on 
pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of 
administration and packaging

• ISO 11240, Health informatics — Identification of medicinal 
products — Data elements and structures for the unique 
identification and exchange of units of measurement

Πηγή: Data on medicines (ISO IDMP standards)
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/data-medicines-iso-idmp-standards

Πηγή: ISO/GS1
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Μελέτη Διαλειτουργικότητας
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Μητρώο βάσης

• Αξιόπιστη, αυθεντική πηγή πληροφοριών υπό τον έλεγχο ορισμένης 
δημόσιας διοίκησης ή οργανισμού που διορίζεται από την 
κυβέρνηση

• Αναγνώριση: Τα μητρώα αναγνωρίζονται από τις αρχές

• Αξιοπιστία: Τα μητρώα είναι υπεύθυνα και υπόλογα για την 
ποιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων τους

• Νομική βεβαιότητα: Σε περίπτωση διαμάχης, η πιο έγκυρη πηγή 
πληροφοριών είναι τα μητρώα
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Κύρια χαρακτηριστικά του ΕΚΦΟ

• Κλιμακωτή, επεκτάσιμη και παραμετροποιήσιμη
• Καλύπτει σημερινές, αλλά και μελλοντικές ανάγκες
• Συμβατή με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
• Συμβατή με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

(EMA)
• Προϋποθέσεις διαλειτουργικότητας για επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

πέρα από τα σύνορα
• Υποστηρίζει τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία (αναφορικά 

με το περιεχόμενο)
• Υποστηρίζει την αρχή της αναλογικότητας
• Εξασφαλίζει τις επενδύσεις σε υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή και 

πληροφοριακά συστήματα
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Τεχνικό επίπεδο – Λογική Αρχιτεκτονική ΕΚΦΟ
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Τεχνικό επίπεδο - Τεχνική Διαλειτουργικότητα/ API

• Ενδεικτικές κλήσεις API (περίπου 85)

• Πλήρως παραμετροποιήσιμες με βάση τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα. 

• Κατηγορίες κλήσεων API:
• Φαρμακευτικό Προϊόν (π.χ. καταχώρηση νέου φαρμακευτικού προϊόντος, 

Ενημέρωση στοιχείων φαρμακευτικού προϊόντος κλπ.)

• Τιμολόγηση (π.χ. προσθήκη τιμής φαρμάκου, αλλαγή τιμής φαρμάκου κλπ.)

• Κατάλογοι Φαρμάκων (π.χ. Δημιουργία νέου καταλόγου φαρμάκων,  Προσθήκη 
φαρμάκων σε κατάλογο κλπ.)

• Δραστικές ουσίες (π.χ. Καταχώρηση νέας δραστικής ουσίας κλπ.)

• Εταιρίες διανομής (π.χ. Προσθήκη νέας εταιρίας κλπ.)

• Ρόλοι – Φορείς (π.χ. προσθήκη φορέα, ενημέρωση ρόλου φορέα)
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Σημασιολογικό επίπεδο - Εννοιολογικός 
σχεδιασμός βάσης δεδομένων ΕΚΦΟ 
• Φαρμακευτικό  Προϊόν

• SPC

• Ποσοστό συμμετοχής

• Δραστική Ουσία

• Θεραπευτικό πρωτόκολλο

• Τιμή προϊόντος

• Είδος τιμής

• Τιμή αποζημίωσης

• Κανάλι διάθεσης

• Ομάδα φαρμάκου

• Κατηγορία ομάδας

• Εταιρία διανομής

• Κατάλογος 

• Περίοδος ισχύος καταλόγου

• ATC 

• Μορφή φαρμάκου

• Οδός χορήγησης

• Διαγνώσεις ICD10

• Χρήστης

• Αρχείο ελέγχου

• Ενέργεια

• Ρόλος

• Φορέας

• Ειδοποίηση

• Τύπος ειδοποίησης
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ΕΚΦΟ
<<API>>

ΕΚΦΟ
<<Server>>

YY
<<UI>>

3οι ΦΟΡΕΙΣ

Δημιουργία νέου 
καταλόγου φαρμάκων 

Ενημέρωση

Αναζήτηση φαρμάκων 
(με ειδοποίηση τύπου
"προς έγκριση τιμής")

Προβολή λίστας
 φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Προσθήκη φαρμάκων 
σε κατάλογο

Ενημέρωση

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση

Ανάκτηση καταλόγου φαρμάκων

Προσθήκη 
ειδοποίησης 
για κατάλογο 

(δημοσίευση νέου καταλόγου)

Ενημέρωση

Δεδομένα καταλόγου

ΕΟΦ
<<UI>>

Προσθήκη 
ειδοποίησης 

(προς έγκριση τιμής)

Αναζήτηση φαρμάκων

Προβολή λίστας
 φαρμάκων 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Δημοσίευση κατάλογου

Ολοκλήρωση τιμολόγησης

Οργανωτικό επίπεδο - Σενάρια χρήσης ΕΚΦΟ 
• Βασικές λειτουργίες ενημέρωσης

• Αντιστοίχιση φαρμακευτικού προϊόντος με 
ομάδες 

• Απόδοση τιμής φαρμακευτικού προϊόντος 

• Αξιολόγηση νέων φαρμάκων

• Εθνικοί Κατάλογοι
• Δημοσίευση καταλόγου αποζημιούμενων

φαρμάκων

• Δελτίο Τιμών

• Διαχείριση φαρμάκων εξωτερικού ΙΦΕΤ
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Νομικό επίπεδο

• Απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή της νέας 
υπηρεσίας θα απαιτηθεί να υπάρξει.

• Ο Διαχειριστής του ΕΚΦΟ θα πρέπει να έχει τη νομική βάση για τη 
διαχείριση ρόλων.
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Πλάνο Υλοποίησης
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Οφέλη για τη Δημόσια Διοίκηση 
• Ενιαία προσέγγιση στην παροχή και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν το 

φάρμακο ανεξάρτητα από τον φορέα που πραγματοποιεί την ανάλυση

• Δυνατότητα σύγχρονης διάθεσης μέρους ή του συνόλου αυτής, σε όλα τα 
περιφερειακά πληροφοριακά υποσυστήματα του ΥΥ και των εποπτευόμενων και 
συνεργαζόμενων φορέων του καθώς εκλείπει η ανάγκη ανταλλαγής σχετικών 
πληροφοριών μεταξύ των φορέων με συμβατικές μεθόδους (συμβατική ανταλλαγή 
αρχείων, χρήση πολυμέσων)

• Απόδοση της σχετιζόμενης προς δημόσια χρήση πληροφορίας (ανοικτά δεδομένα 
φαρμάκων), με τη μέγιστη διασφάλιση της εγκυρότητας των πληροφοριακών 
στοιχείων

• Ενίσχυση της ασφαλούς χορήγησης φαρμακευτικών αγωγών από τους ιατρούς και 
μείωση του κινδύνου για τους ασθενείς

• Αποτελεσματικότερος έλεγχος και καθοδήγηση ορθής χορήγησης και ανάλωσης 
φαρμάκων με απώτερο σκοπό τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

• Μείωση της γραφειοκρατίας

• Απλοποίηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών
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Οφέλη για τους πολίτες

• Δυνατότητα πρόσβασης στα ανοιχτά δεδομένα του ΕΚΦΟ, π.χ. 
σχετικά με οδηγίες χρήσης, αντενδείξεις κλπ. αν ένα φάρμακο είναι 
πρωτότυπο ή γενόσημο, καθώς και στο ποσό αποζημίωσης.

• Ενημέρωση για ελλείψεις, ανακλήσεις κλπ.

• Αυξημένη Διαφάνεια

• Λήψη ασφαλούς και υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης 

• Λιγότερη γραφειοκρατία

• Κοινωνική Ενδυνάμωση
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Άλλα οφέλη

Για τις επιχειρήσεις

• Άμεση πρόσβαση σε έγκυρη –
επικαιροποιημένη πληροφορία 

• Δυνατότητα δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας 

• Αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων

• Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου

• Αυξημένη συμμόρφωση

• Παροχή ασφαλούς και υψηλής 
ποιότητας υγειονομικής 
περίθαλψης 

• Λιγότερη γραφειοκρατία

Για τους επαγγελματίες υγείας

• Δυνατότητα πρόσβασης στα ανοιχτά 
δεδομένα του ΕΚΦΟ, π.χ. σχετικά με 
οδηγίες χρήσης, αλληλεπιδράσεις, 
αντενδείξεις κλπ. 

• Δυνατότητα πρόσβασης σε 
δεδομένα χρήσης κλπ.

• Ενίσχυση διαδικασίας απόφασης 
χορήγησης φαρμακευτικών αγωγών.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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