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Παρέχοντας υπηρεσίες υγείας βασιζόμενες σε 
ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 



Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) Κρήτης

ΟΠΣΥ Κρήτης: η υλοποίηση ξεκίνησε το 2007

Παραγωγική λειτουργία: 2010

8 Νοσοκομεία, 18 Κέντρα Υγείας, 7η ΥΠΕ
❑ Διοικητικο-Οικονομικό Υποσύστημα (ΔΟ)

❑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών

❑ Εργαστηριακό Υποσύστημα (LIS)

❑ Ιατρικό Υποσύστημα για όλες τις βαθμίδες Υγείας

❑ Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυϊας

❑ Σύστημα επικοινωνίας – διασύνδεση εφαρμογών

Περισσότεροι από 2.500 χρήστες με συνεχή 
εξάπλωση



• Ενιαίες διαδικασίες, παραμετροποιήσιμες στις ιδιαιτερότητες κάθε
μονάδας υγείας (7η ΥΠΕ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας)

• Κοινό σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

• Μία σύμβαση υλοποίησης και υποστήριξης (SLA) για όλους τους Φορείς
Λειτουργίας του ΟΠΣΥ Κρήτης (7η ΥΠΕ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) με
μία Ανάδοχο Ένωση Εταιρειών

• Περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών: υλοποιήσεις, υποστήριξη
παραγωγικής λειτουργίας, υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και
Συντήρησης

• Μεταφορά Τεχνογνωσίας-Υποστήριξη χρηστών - On the job training

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) Κρήτης



Διενέργεια διευρυμένου 

συνόλου εξετάσεων στις 

μονάδες Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας μέσω της 

διαδικασίας μεταφοράς 

δειγμάτων βιολογικού υλικού



• ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση των πολιτών σε όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων των
νοσοκομείων, χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση αυτών σε νοσοκομεία

• Αξιοποίηση δυναμικότητας εργαστηρίων νοσοκομείων
• Αναβάθμιση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- Συνέχεια στη φροντίδα
• Αξιοποίηση του ΟΠΣΥ Κρήτης για την ασφαλή διαδικασία - Ηλεκτρονική ανάκτηση

αποτελεσμάτων από θεράποντα ιατρό

Στόχος



Η διαδικασία
1

Προσέλευση

2

Καταχώρηση σε ηλεκτρονικό 
σύστημα

3

Έκδοση barcode



Η διαδικασία

Φυγοκέντρηση

7

4

Λήψη βιολογικού υλικού

5 6

Συλλογή και Ταυτοποίηση δειγμάτων

8
9

Προετοιμασία δειγμάτων για μεταφορά



Η διαδικασία
10 11

Συσκευασία δειγμάτων για αποστολή

12

Αποστολή
13

Μεταφορά

14

Ηλεκτρονική ανάκτηση αποτελεσμάτων



• Μέσω ΟΠΣΥ Κρήτης από ιατρό της ΠΦΥ

• e-αποτελέσματα

• Αποστολή SMS

Ηλεκτρονική ανάκτηση αποτελεσμάτων



Αρχιτεκτονική

Πιστοποιημένο 
προσωπικό 
συλλέγει τα 

δείγματα και εκκινεί 
την παραγγελία 

βάσει του 
παραπεμπτικού από 

τον θεράποντα 
γιατρό

Τα δείγματα 
μεταφέρονται στα 

εργαστήρια των 
νοσοκομείων 

αναφοράς

Ο/Η πιστοποιημένος 
γιατρός ανακτά τα 

αποτελέσματα 
ηλεκτρονικά

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο/Η τεχνικός 
εργαστηρίου 

παραλαμβάνει 
τα δείγματα και 
ξεκινάει έλεγχο

Τα δείγματα φορτώνονται στους αναλυτές

Ο εργαστηριακός 
γιατρός 

επικυρώνει τα 
αποτελέσματα



Εξασφάλιση προϋποθέσεων για την 
υλοποίηση του εγχειρήματος

• Διεπιστημονική συνεργασία

• Συγκρότηση 2 επιστημονικών επιτροπών

• Κεντρικός συντονισμός από 7η ΥΠΕ 
Κρήτης

▪ Συναίνεση όλων των εμπλεκομένων

▪ Συναντήσεις-εκπαίδευση On-the-job

▪ Ορισμός νοσοκομείων αναφοράς

▪ Υλικό διενέργειας και μεταφοράς 
δειγμάτων (προμήθεια και διανομή)

▪ Μεταφορά δειγμάτων

▪ Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μεταφοράς

▪ Συνεχιζόμενη εκπαίδευση ιατρικού
προσωπικού για χρόνια νοσήματα και
διασύνδεση με τις νοσοκομειακές δομές

▪ Παραμετροποίηση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας 
Κρήτης

▪ Ολοκλήρωση διασύνδεσης LIS
νοσοκομείων

▪ Δικτυακή υποδομή βασισμένη στο 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ

▪ Διαχείριση χρηστών

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
πληροφορικής

• Εκπαίδευση προσωπικού-εγχειρίδια
χρήσης – οδηγίες λήψης δείγματος



• Καινοτόμα βραβευμένη διαδικασία, ΔΩΡΕΑΝ για ΟΛΟΥΣ
• Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιστρέφονται ηλεκτρονικά

στους ιατρούς των ΚΥ, ΤΟΜΥ, ΠΙ (πλέον των 300 ιατρών)
• Έναρξη: 13-2-2017
• 19 σημεία εξυπηρέτησης (18 ΚΥ, 1 ΠΠΙ)
• 183.135 περιστατικά μέχρι 31-5-2020, 2.477.732 εξετάσεις 
• Ποσό που βεβαιώθηκε στον ΕΟΠΥΥ για αυτές τις εξετάσεις:   

13.265.416,30 € 
• Ιδιωτική δαπάνη αν γινόταν σε ιδιωτικές δομές (15% συμμετοχή) =   

1.989.812,45 € 

Διαδικασία



Αποτίμηση προσπάθειας

Ποιοτική: 

• καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών 

• ισότητα στην πρόσβαση των 
υπηρεσιών υγείας 

• μείωση της out-of-the pocket
(ιδιωτικής) δαπάνης

• παροχή υπηρεσίας σε όλα τα ΚΥ και 
σε απομακρυσμένα ΠΙ

• επέκταση μηχανογράφησης LIS 
νοσοκομείων

• αξιοποίηση και ορθή διαχείριση 
προσωπικού

Οικονομική: 

• εξοικονόμηση κόστους από: 
– διαπιστεύσεις

– μείωση κόστους προσωπικού

– ΈΣΟΔΑ vs ΕΞΟΔΑ

– μείωση υπερβολικής κατανάλωσης 
αντιδραστηρίων

– πρωτόκολλα ελέγχου αναγκαιότητας 
διενέργειας εξετάσεων

• αύξηση εσόδων από ΕΟΠΥΥ



• ΟΠΣΥ= βάση για ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
– Πανάκεια: σύστημα ιατρονοσηλευτικού φακέλου
– e-rdv
– e-αποτελέσματα
– Εφημερίες
– Βεβαιώσεις μισθοδοσίας
– Ιστορικό Κοινωνικών Υπηρεσιών
– προβολή κατάστασης των τιμολογίων προμηθευτών 

νοσοκομείου
– ….

ΟΠΣΥ= βάση για ανάπτυξη νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών


