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Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η μεγαλύτερη ηλεκτρονική εφαρμογή στην Ελλάδα και

μια από τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες Η/Σ στην Ευρώπη

➢ Καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων

➢ Συνταγογράφηση Φαρμάκων
• Θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, SPC φίλτρα κ.α.

➢ Συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων
• Κανόνες Διαγνωστικών εξετάσεων

➢ Αναφορές επιχειρησιακής ευφυΐας (BI Intelligence)

➢ Υποσύστημα ανίχνευσης, πρόβλεψης και αποτροπής της απάτης 
(FRAUD Detection)

Πρώτη πιλοτική 
εφαρμογή
10ος 2010

Επέκταση με 
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

2014-2015



Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Φορείς που εξυπηρετούνται:
➢ ΕΟΠΥΥ, ΕΥΔΑΠ, ΤΥΠΕΤ, ΕΔΟΕΑΠ, ΥΠΕΘΑ (1ος 2020)

Χρήστες του συστήματος

➢ 50.000 πιστοποιημένοι ιατροί

➢ 12.800 πιστοποιημένα φαρμακεία 

Κάθε μήνα

➢ Εξυπηρετούνται 3.000.000 ασφαλισμένοι

➢ Συνταγογραφούνται 6.000.000 συνταγές

➢ Εκδίδονται 2.000.000 παραπεμπτικά

Από την έναρξη του συστήματος

✓ Έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά 11.000.000 διαφορετικοί ασθενείς.

✓ Έχουν συνταγογραφηθεί 600.000.000 συνταγές φαρμάκων

✓ Έχουν συνταγογραφηθεί 180.000.000 παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων

Εθνικής εμβέλειας εφαρμογή

Κάλυψη > 99% της συνολικής 
συνταγογράφησης



ΑΜΚΑ

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σχηματικά

API φαρμακείων API ιατρείων

	

UI ιατρών
BI & Reporting

Ιατρικός φάκελος



Άυλη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση φαρμάκων

Από τέλος Μαρτίου 2020

✓420.000 πολίτες έχουν δηλώσει ότι
επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση

✓έχουν εκδοθεί 1.550.000 άυλες
συνταγές (ποσοστό 9,60%)



Επόμενο βήμα: Άυλη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση διαγνωστικών 
εξετάσεων

➢ Καταργείται η εκτύπωση του παραπεμπτικού
που εκδίδει ο ιατρός

➢ Ο πολίτης λαμβάνει με sms ή email τα
στοιχεία του παραπεμπτικού που εκδίδεται

➢ Το διαγνωστικό ιατρείο μπορεί να αναζητήσει
ένα παραπεμπτικό
✓ με βάση το barcode του παραπεμπτικού
✓ με βάση τον ΑΜΚΑ του πολίτη και με

αποστολή κωδικού (OneTimePassword)
στον πολίτη για την επιβεβαίωση της
παρουσίας του

➢ Ο πολίτης λαμβάνει με sms ή email την
πληροφορία ότι εκτελέστηκε το
παραπεμπτικό



Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής υγείας

Απαραίτητο συστατικό επιτυχίας του νέου μοντέλου του δημοσίου συστήματος
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί η ολοκληρωμένη πληροφοριακή
υποστήριξη όλων των δομών του Εθνικού Δικτύου με κεντρικό σημείο αναφοράς τον
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, επεκτείνοντας το Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και με
βάση διεθνή πρότυπα, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα
ηλεκτρονικής υγείας, που παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες στους επαγγελματίες
υγείας, αλλά κυρίως και πρώτιστα στον πολίτη/ασθενή, προσφέροντας έγκυρη
πληροφόρηση / άμεση εξυπηρέτηση / αξιόπιστα δεδομένα.



Μητρώα Ασθενών - Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19

Βασικές Λειτουργικότητες

➢ Καταγραφή κρουσμάτων

✓ Στοιχεία νοσηλείας / κατ΄οίκον περιορισμού

✓ Φαρμακευτική αγωγή

✓ Κλινικά σημεία

➢ Παραπεμπτικά για εξέταση PCR

➢ Καταχώριση αποτελεσμάτων εξετάσεων

από Διαγνωστικά ιατρεία

➢ Καταγραφή Δειγματοληπτικών ελέγχων

➢ Αναφορές Στατιστικής Πληροφόρησης

(Υποσύστημα BI)

Χρήστες του συστήματος

➢ Θεράποντες Ιατροί

➢ Διαγνωστικά ιατρεία

➢ Χρήστες Ιχνηλάτησης

➢ Χρήστες Καταχώρησης Δειγματοληπτικών

ελέγχων

➢ Χρήστες Στατιστικής πληροφόρησης

Διαλειτουργεί με

➢ Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

➢ ΑΗΦΥ

➢ Π.Σ. Ιχνηλάτησης της ΓΓΠΠ



✓ Καταγραφή της πορείας της νόσου

✓ Καθορισμός της κλινικής αποτελεσματικότητας καθώς και της οικονομικής αποδοτικότητας

της φαρμακευτικής αγωγής και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

✓ Μέτρηση και παρακολούθηση της ασφάλειας της φαρμακευτικής αγωγής

✓ Μέτρηση της ποιότητας της φροντίδας υγείας

✓ Χρήση των συγκεντρωτικών στοιχείων των ασθενών, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, για

κλινική έρευνα και επιδημιολογικές μελέτες

✓ Λήψη αποφάσεων για πολιτικές υγείας

Επόμενα βήματα

➢ Μητρώο Ασθενών με Κυστική Ίνωση

➢ Μητρώο Εμβολιασμών

➢ Μητρώο Νεοπλασιών παιδικής και εφηβικής ηλικίας

Μητρώα Ασθενών – Οφέλη



Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ)

ΑΗΦΥ

Εξιτήρια

Νοσοκομείων

Οικογενειακός ιατρός / 
Θεράπων ιατρός

Διαγνωστικά ιατρεία

Ηλεκτρονική

Συνταγογράφηση

• Προσωπικά στοιχεία

• Ατομικό Ιστορικό Υγείας

• Οικογενειακό Ιστορικό Υγείας

• Νοσηλείες

• Εμβολιασμοί

• Αλλεργίες

• Κοινωνικές συνήθειες

• Διαγνώσεις

• Φαρμακευτική αγωγή

• Διαγνωστικές εξετάσεις

Κεντρικό σημείο αναφοράς του εθνικού συστήματος υγείας



Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

➢ Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας είναι ενιαίος για όλες τις υπηρεσίες του

ΕΣΥ

➢ Διαχρονική ηλεκτρονική καταγραφή πληροφοριών για την υγεία του ασθενή.

Περιέχει πλήρες αρχείο των κλινικών επαφών του ασθενή.

➢ Παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και

ποιοτικού ελέγχου.

➢ Υποστηρίζει δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή

φροντίδας, όπως η τεκμηριωμένη υποστήριξη αποφάσεων, η διαχείριση

ποιότητας και η αναφορά αποτελεσμάτων.



Λειτουργικότητα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

H μεθοδολογία ακολουθεί μια ασθενοκεντρική προσέγγιση και σταδιακή ανάπτυξη ενός κατά το

δυνατόν «πλήρους» Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), ο οποίος βασίζεται στη

λογική του επεισοδίου φροντίδας και σε πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας, προκειμένου:

✓ να αντλεί στοιχεία ασθενούς από επιμέρους πηγές δεδομένων του συστήματος υγείας

(ΑΜΚΑ, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων)

✓ να είναι προσβάσιμος από το γιατρό αλλά και από τον ασθενή

✓ να υποστηρίζει το έργο της παραγγελίας φαρμάκων/ιατρικών πράξεων και των ιατρικών

αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του ασθενή (τόσο κατά τη στιγμή της

συνταγογράφησης, όσο και απολογιστικά).



Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας – Επόμενα βήματα

Ατομικό Ιστορικό: ΑλλεργίεςΔιαγράμματα

➢ Ενημέρωση του ΑΗΦΥ και πρόσβαση από όλους τους θεράποντες ιατρούς του πολίτη

➢ Πληροφόρηση και online ειδοποιήσεις (SMS, email), σχετικά με το ποιος είχε
πρόσβαση στα δεδομένα τους, πότε και για ποιο λόγο

➢ Πληροφόρηση και online ειδοποιήσεις (SMS, email) για προληπτικές εξετάσεις

➢ Επέκταση / αναβάθμιση περιεχομένου του ΑΗΦΥ



➢ Δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος σε A’βάθμια και B’βάθμια υγεία

Ο πολίτης μπορεί να κλείνει δωρεάν ραντεβού μέσω διαδικτύου (http://www.e-syntagografisi.gr/e-rv/p)

✓ Ευκολία

✓Ταχύτητα πρόσβασης 

✓Διαφάνεια

✓Οικονομία

Επόμενο βήμα: Επέκταση του συστήματος με δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού

Τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19 που είναι καταγραμμένοι στο Μητρώο

Ασθενών

Διαλειτουργικότητα με

✓Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης

✓Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19

✓Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Εθνικό Διαδικτυακό Σύστημα Κλεισίματος Ιατρικών Ραντεβού

http://www.e-syntagografisi.gr/e-rv/p


ΣΗΣ – Νέα υποσυστήματα
➢ Υποσύστημα Ιατρικών Βεβαιώσεων / Γνωματεύσεων

▪ Ιατρικές Γνωματεύσεις αναρρωτικών αδειών

▪ Ιατρικές Βεβαιώσεις για ανανεώσεις αδειών οδήγησης

▪ Ιατρικά Πιστοποιητικά θανάτου

➢ Υποσύστημα Τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι βρίσκονται
σε κατ΄οίκον περιορισμό με δυνατότητα προγραμματισμού

✓ Τηλεφωνικής επικοινωνίας ιατρού – ασθενή

✓ Τηλεδιάσκεψης μεταξύ ιατρού - ασθενή, μέσω ειδικής πλατφόρμας
τηλεδιάσκεψης



Ενσωμάτωση όλων των ηλεκτρονικών 
λειτουργιών σε μία ενιαία πλατφόρμα 

➢ Διευκόλυνση των χρηστών του 
συστήματος
• Γιατροί

• Πολίτες

• Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας

➢ Ταχύτερη υιοθέτηση του συστήματος

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής υγείας

TRUST
SECURITY
INTEGRITY

Πρόσβαση
του πολίτη στα 
δεδομένα του

Ιατρικά
Ραντεβού

-

Τηλεσυμβου-
λευτική

Α.Η.Φ.Υ.
-

Συνοπτικό
Ιστορικό
Υγείας

Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων
- Εξετάσεων

Μητρώα
Ασθενών

Ιατρικές
Βεβαιώσεις /
Γνωματεύσεις



Συμμετοχή της Ελλάδας στο 2015 CEF Telecom eHealth
Διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να αναπτύξει και να παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης CEF 2015 (2017-2020).

Ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία (National Contact Point for eHealth - NCPeH)
στην Ελλάδα έχει οριστεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, βάσει προγραμματικής συμφωνίας του 2019 μεταξύ του
Υπουργείου Υγείας και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία θα πρέπει να τηρεί τις οδηγίες του eHealth Network
για το οργανωτικό πλαίσιο του NCPeH.

✓ Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο

✓ Διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων 
αλλαγών



Διασυνοριακές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η ηλεκτρονική έκδοση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών επιτρέπει στους ευρωπαίους
πολίτες να προμηθεύονται τα φάρμακά τους σε φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα, χάρη στην ηλεκτρονική μεταφορά της ηλεκτρονικής συνταγής τους από
τη χώρα ασφάλισης (χώρα Α) στη χώρα που ταξιδεύουν (χώρα Β). Μέσω της ίδιας
υπάρχουσας ηλεκτρονικής υποδομής η χώρα Α ενημερώνεται για την εκτέλεση των
συνταγών που εκτελούνται στη χώρα Β.

➢ Ψηφιακές Συνταγές φαρμάκων που εκδίδονται από
το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης θα μπορούν να εκτελούνται στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα: Χώρα
Α)

➢ Συνταγές φαρμάκων που εκδίδονται στα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να εκτελούνται
στην Ελλάδα (Ελλάδα: Χώρα Β)



Διασυνοριακές υπηρεσίες Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας

Το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (Patient Summary), το οποίο
παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, όπως οι
αλλεργίες, η υφιστάμενη χρήση φαρμάκων, οι
προηγούμενες ασθένειες, οι χειρουργικές επεμβάσεις κλπ.
έχει ως στόχο να παρέχει στους γιατρούς ουσιαστικές
πληροφορίες στη γλώσσα τους σχετικά με τον ασθενή,
όταν ο ασθενής προέρχεται από άλλη χώρα της Ε.Ε. και
μπορεί να υπάρχει εμπόδιο κατανόησης της γλώσσας.
Το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε
επείγουσες περιπτώσεις.

➢ Ανταλλαγή ψηφιακού Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας
Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών (Ελλάδα: Χώρα Α και
Χώρα Β)

Το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας παράγεται αυτόματα από τον
Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ)



Ελληνικό Portal διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας

www.ncpehealth.gr



Συμμετοχή στο UNICOM
➢ Eφαρμογή των προτύπων ISO IDMP

(IDentification of Medicinal and pharmaceutical
Products) για τη μοναδική και παγκόσμια
αναγνώριση των φαρμακευτικών προϊόντων σε
παγκόσμιο επίπεδο

➢ Ανάπτυξη, δοκιμή, εφαρμογή και διάδοση των
συγκεκριμένων προτύπων ISO IDMP για
κανονιστικούς σκοπούς των Εθνικών Αρχών
Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (EMA)

➢ Η ΗΔΙΚΑ συμμετέχει στις ομάδες εργασίας 5-6-7
που επικεντρώνονται στην υιοθέτηση των
προτύπων ISO IDMP στις υφιστάμενες υπηρεσίες
ηλεκτρονικής υγείας (eP/eD & PS) του CEF eHDSI

Στόχοι του προγράμματος

✓ Βελτίωση της διασυνοριακής υγειονομικής 
φροντίδας των πολιτών

✓ Αξιόπιστη και απλοποιημένη ανταλλαγή
• Ηλεκτρονικών Συνταγών 

(ePrescription/eDespensation)
• Συνοπτικών Ιστορικών Υγείας των ασθενών 

(Patient Summary)



Οφέλη Ηλεκτρονικής Υγείας

➢ Οικονομία κλίμακας και εξοικονόμηση πόρων με την ανάπτυξη κεντρικών πληροφοριακών 
συστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας

➢ Αξιοποίηση δεδομένων για τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή φροντίδας

➢ Σχεδιασμός και προγραμματισμός πολιτικών υγείας βασισμένος σε δεδομένα

➢ Αποτελεσματικός έλεγχος και εξορθολογισμός της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

➢ Επιστημονική υποστήριξη σε γιατρούς & φαρμακοποιούς - Υποβοήθηση στη λήψη 
αποφάσεων



Οφέλη ηλεκτρονικής υγείας για τον πολίτη

➢ Συμβολή στην ασφάλεια των ασθενών μειώνοντας τη συχνότητα των ιατρικών
σφαλμάτων και παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες υγείας τους

➢ Παροχή στον επαγγελματία υπηρεσιών υγείας κρίσιμων πληροφοριών σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης

➢ Μείωση της επανάληψης διαγνωστικών διαδικασιών

➢ Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας / εξατομικευμένη ιατρική

➢ Πρόληψη και στην προαγωγή της υγείας

➢ Διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας του πολίτη σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

➢ Διαφάνεια

➢ Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών

➢ Σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας για τον πολίτη



Διαχείριση των μεγαδεδομένων ηλεκτρονικής υγείας
➢ Στατιστική ανάλυση
➢ Συνδυαστικές πληροφορίες
➢ Εξαγωγή πλήθους ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών

• απόδοσης/ποιότητας
• ποιότητα φροντίδας
• επιπολασμός κ.α.

με στόχο
➢ Βέλτιστη διαχείριση της υγείας του πολίτη
➢ Δημόσια υγεία (επιδημιολογικές μελέτες)
➢ Καινοτομία (ιατρικές μελέτες, κλινική έρευνα, …)
➢ Κατανομή των πόρων του συστήματος υγείας προς όφελος των ασθενών (κόστος/όφελος)

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
✓ η ανωνυμοποίηση των δεδομένων

✓ η ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση των ιατρικών δεδομένων τους, με στόχο τη θεμελίωση εμπιστοσύνης

Ποιοτικός 
έλεγχος

Καθαρισμός

Σωστή 
διαχείριση

Αξιόπιστα 
συμπεράσματα

Μεγαδεδομένα ηλεκτρονικής υγείας - Προοπτικές



Προκλήσεις - προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

➢ Διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

➢ Απαίτηση για υψηλή διαθεσιμότητα και γρήγορη απόκριση των υπηρεσιών

➢ Μεγάλος όγκος δεδομένων

➢ Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα

• Κωδικοποιήσεις – Ονοματολογίες

• Πρότυπα και profiles

• Δομή της ανταλλασσόμενης πληροφορίας

➢ Ταυτοποίηση πολιτών

➢ Συνεχής ανάγκη για υλοποίηση νέων λειτουργικοτήτων με πιεσμένα συνήθως
χρονοδιαγράμματα



Η ΗΔΙΚΑ υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα μέσω 
ανοικτών προτύπων των πληροφοριακών συστημάτων 
που λειτουργεί και διαχειρίζεται

Διαλειτουργικότητα Συστημάτων

ΕΔΟΕΑΠ

ΤΥΠΕΤ

ΕΥΔΑΠ

Λογισμικό 
Διαγνωστικών 

ιατρείων

Λογισμικό 
Ιατρείου

ΕΟΦ
API

ΟΠΣ
Νοσοκομείων ΒΙ Υπ. Υγείας

Α.Η.Φ.Υ Λογισμικό 
Φαρμακείου



Προϋποθέσεις βιωσιμότητας – επιτυχίας του ψηφιακού 
μετασχηματισμού στην υγεία 

✓ Εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας

✓ Καθορισμός κεντρικών κωδικοποιήσεων και ονοματολογιών (terminologies)

✓ Ευχρηστία των συστημάτων - Εργαλεία υποστήριξης των χρηστών

✓ Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Η ηλεκτρονική υγεία δεν έχει 
τέλος! Πάντα θα εξελίσσεται και 
θα βελτιώνεται, με προϋπόθεση 

τη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων μερών! 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ελπίδα Φωτιάδου
Προϊσταμένη Υποδ/νσης Ειδικών Εφαρμογών

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών


