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Δημόσια API 

στον Σομέα της Τγείας 





ePrescription 

EHR 

BI 

ΟΠΤ 

ΗΔΙΚΑ – APIs 

ΕΟΠΤΤ - APIs 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ  



Eprescription 
Api_Ιατρείων, Api_Υαρμακείων, 
Api_Νοσοκομείων, Api_Θεραπευτικά 
Πρωτόκολλα, Api_Αναλωσίμων Υαρμάκων 

EHR 
Api_EMR, Api_Lab Results 

Api_Discharge, Api_RV  

 

BI 
Web Services 

ΟΠΤ 
HIS-RIS-LIS 

ΕΟΠΤΤ 
Παραπεμπτικά, Επίσκεψη, Άυλη 
υνταγή/Παραπεμπτικό, Ασφαλιστικός 
Υάκελος. Μητρώα 

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 



Δηαπηζηώζεηο - ηξαηεγηθήο 
  

1. Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα είλαη έλα δύζθνιν πξόβιεκα δεδνκέλνπ όηη αθνξά 

ηνπο αλζξώπνπο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δελ είλαη πξόβιεκα 

ηερλνινγίαο, είλαη πξόβιεκα κεηαμύ αλζξώπσλ θαη πξόβιεκα 

δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

2. Εηεζίσο νη δεκόζηεο επελδύζεηο ζηελ Ψεθηαθή Τγεία είλαη θνληά ζην 1,6 ηοις 

χιλίοις (‰)  πέξίπνπ 15M€ ηεο Δεκόζηαο Δαπάλεο Τγείαο πνπ αλέξρεηαη 

ζηα 9 δηζ. € 

 

3. Η ηερλνινγία δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο έλαο «πνιιαπιαζηαζηήο ηζρύνο» ελ 

όςεη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δπλακηθνύ & πόξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο καο. 
(ηξηπιαζηαζκόο ησλ επελδύζεσλ ζηα 48Μ€ εηεζίσο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη κε έλαλ πνιιαπιαζηαζηή 

κείσζεο ηνπιάρηζηνλ 4% ησλ δαπαλώλ πγείαο ήηνη πάλσ από 360Μ€ θαη κεηαηόπηζε ηνπ πξνθίι 
πγείαο ησλ πνιηηώλ πξνο ηελ πξόιεςε & πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο) 



 



Απαηηεί πλεξγαζία 

 

 

 

 



Δηαπηζηώζεηο - Σερλνινγίαο 
 

• Θεκέιην ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη κηα ελαξκνληζκέλε 

αξρηηεθηνληθή κε βάζε ηα Δεκόζηα ΑΡΙs  

 

– Δεκόζηα APIs σο βαζηθόο αγσγόο ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 
 

– Σα Δεκόζηα ΑΡΙs ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζε δεδνκέλα θαη 

έγγξαθα ζε θιηληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζύκθσλα θαη κε ηηο 

ζύγρξνλεο αξρέο ηνπ δηαδηθηύνπ  
 

– Πηζηνπνίεζε ησλ Δεκόζησλ APIs 

 

 

 

 



Ση θάλεη έλα API “Δεκόζην API”  
 

ε έλα “Δεκόζην API" δελ ζεκαίλεη όηη ηα δεδνκέλα εθηίζεληαη ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππόςε ην απόξξεην θαη ε αζθάιεηα.  

 

Απηό πνπ είλαη «Δεκόζην" ζε έλα «Δεκόζην API" είλαη όηη ηα κέζα γηα ηε 

δηαζύλδεζή ηνπ είλαη  

• νκνηόκνξθα δηαζέζηκα 

• βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε πξόηππα 

• δνθηκάδνληαη γηα ζπκκόξθσζε κε απηά ηα πξόηππα από αμηόπηζηα ηξίηα κέξε  

• θαη ηέινο ππάξρνπλ θαζνξηζκέλα, δίθαηα εθαξκνζκέλα, επηρεηξεκαηηθά θαη 

λνκηθά πιαίζηα γηα ηελ ρξήζε ηνπ API. 

 

 



Δηαπηζηώζεηο - Σερλνινγίαο 
• Priority API Services. Οη βαζηθέο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ θαη πξνθίι πξέπεη λα 

θαζνξίδνπλ ηνπο ειάρηζηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ πνπ πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνληαη από ηα Δεκόζηα APIs 
 

• Άκεζεο Τινπνηήζεηο έσο ηελ εθαξκνγή ηνπ Εζληθνύ Πιαηζίνπ 

Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο.  

– ePrescription 

– Read/Write to clinical documents & clinical data elements 

– Patient Access 

– Pluggable apps for patient & for clinicians 

– Population health & Research 

– Administrative transactions 

 

• Ήδε γλσξίδνπκε ηηο θαιύηεξεο πξαθηηθέο θαη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνύκε λα 

δαλεηζηνύκε από δηαθνξεηηθέο ρώξεο.  

 

 

 

 



Δηαπηζηώζεηο - Σερλνινγίαο 
• To θξάηνο ζα πξέπεη λα δίλεη θίλεηξα ζηελ αγνξά. Θα πξέπεη λα 

παξαθνινπζεί δπλακηθά ηελ πξόνδν ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη λα κελ 

εθαξκόδεη απνηξεπηηθά κέηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ Δεκόζησλ ΑΡΙs 

 

– Να ελζαξξύλεη θαη παξνηξύλεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνύ λα 
παξέρνπλ πξόζβαζε ζε ηξίηα κέξε ζε δεκόζηα APIs βάζεη θαηάιιεισλ 

επηρεηξεκαηηθώλ θαη λνκηθώλ ζπκβάζεσλ 

 

– Η ζηόρεπζε ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζα ζηείιεη ηζρπξό κήλπκα ζηελ 

αγνξά θαη ζα επηηξέςεη ζηνπο παξόρνπο πγείαο  θαη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ινγηζκηθνύ λα επελδύζνπλ  ζε πόξνπο 

 

– Σν ΤΤ ζα ήηαλ πνιύ ρξήζηκν λα ζπκβιεζεί κε ηνλ ΕΠΤ σο 

αλαγλσξηζκέλε επηρεηξεζηαθά ελεξγή θνηλνπξαμία βηνκεραλίαο θαη ην 

HL7 Hellas γηα λα επηηαρύλεη ηελ αλάπηπμε ησλ Δεκόζησλ APIs 

 

 

 



…

1. Επένδυση σε APIs 

(APIs vs APPLICATIONS) 

2. Σριπλασιασμός των 
ετήσιων Επενδύσεων με 

στόχευση την Πρόληψη & 
Πρωτοβάθμια Υροντίδα 

Τγείας 

3. υμβάσεις 
υνεργασίας με 

υλλογικούς φορείς 
Σεχνολογίας 

4. Δημόσια  & Ανοικτά 
APIs 

eHealth  



 

 
 

Μηα Πξσηνβνπιία γηα.. 

 
1. Άκεζε ππνζηήξημε ησλ ηξερνπζώλ αλαγθώλ Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζε 

νξγαλσηηθό θαη ηερλνινγηθό επίπεδν (κειέηεο, νηθνλνκνηερληθή 
δηαβνύιεπζε) 

 

2. Τπνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο & εθαξκνγήο ηνπ πλνπηηθνύ Φαθέινπ 

Τγείαο (IPS) 
 

3. Αμηνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ Big Data (Population Health & Research) 

 
 

 

 

 



Α ΕΤΦΑΡΙΣΩ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΦΗ Α 

 
ΕΠΤ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

www.espy.org.gr 

 


