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Διασυνοριακή Υγεία και Πολιτική Υγείας 

Πηγή: http://ehaction.eu/wp-content/uploads/2018/02/PROPOSAL-eHealth-Network-Multiannual-Work-Programme-2018-2021.pdf 
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Συμμετοχή 3ης ΥΠΕ στις Κοινές Δράσεις 

2015-2018 
 

28  χώρες 

2018-2021 
 

30 χώρες 

Σχέδιο δράσης 2015-2018 

Σχέδιο δράσης 2018-2021 



Ευρωπαϊκή Πολιτική Διασυνοριακής Ηλ-Υγείας: 
JAseHN 2015-2018 

Αποτυπώθηκε σε 8 διαστάσεις, 50 κείμενα, με βάση το σχεδιασμό του σώματος eHealth Network 
και την υποστήριξη JAseHN: 

1. Σχεδιασμός και 
Οργάνωση e-Εθνικών 

Σημείων Επαφής 

2. Κωδικοποίηση- 
Ταυτοποίηση στην ηλ-
διασυνοριακή Υγεία 

3. Οδηγίες για τον 
Συνοπτικό Ιατρικό 

Φάκελο και την 
Ηλ.Συνταγογράφηση 

4. Ενιαία Ευρωπαϊκή 
Υποδομή (eHDSI) 

5.Διαλειτουργικότητα 6. Νομικές Προκλήσεις 
7. Ανταλλαγή 
Τεχνογνωσίας 

8. Ανταλλαγή 
Τεχνογνωσίας στον 
κόσμο (OECD, WHO) 

• Ποια είναι τα 
αποτελέσματα? 

• Ποιους αφορούν? 



Ευρωπαϊκή Πολιτική Διασυνοριακής Ηλ-Υγείας: 
eHaction 2018-2021  

 Αντιμετώπιση προκλήσεων εφαρμογής 
1. Διαλειτουργικότητα 
2. eSkills για επαγγελματίες 
3. Προστασία και ασφάλεια δεδομένων 
4. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής υγείας 

Καινοτόμος χρήση δεδομένων Υγείας 
1. Ευαισθητοποίηση στη χρήση Big Data Υγείας 
2. Κοινό όραμα 
3. Διακυβέρνηση και μεθοδολογίες Big Data 

 

Συνέχεια της φροντίδας 
1. Τόνωση και υποστήριξη της υιοθέτησης των 

CBeHIS 
2. Περιπτώσεις νέας χρήσης και βιωσιμότητα για 

το eHDSI 
3. Νομικές προκλήσεις 
4. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας ERN 

Ενδυνάμωση πολιτών 
1. Αξιοπιστία εφαρμογών mHealth 
2. Πρόσβαση και χρήση δεδομένων 
3. Ψηφιακός αλφαβητισμός Υγείας 
4. Telehealth 

 
 



eHaction: Tι έχει γίνει μέχρι τώρα 

• 16 κείμενα στρατηγικής, από αυτά τα 6 έχουν υιοθετηθεί από το eHealth 
Network: 

• Policy framework on patient empowerment 

• Report on identified cross-border use cases, including assessment of pros & cons of 
stakeholders, and practical solutions with potential for European scale benefits 

• Roadmap on future eHDSI use cases and features 

• eHDSI legal report 

• Report on best practices and approaches on data protection at national level 

• Report on integration on national policies 
 

 

 

 

 



WP7: Overcoming Implementation Challenges  



Διαλειτουργικότητα 

• Συστάσεις και οδηγίες για το σχεδιασμό & υλοποίηση υπηρεσιών 
διαλειτουργικότητας σε Οργανισμούς Υγείας 
 

• Αξιοποίηση καλών πρακτικών και εμπειριών διαλειτουργικότητας σε φορείς Υγείας 
και δημιουργία συστάσεων / κατευθυντήριων γραμμών ώστε να ευθυγραμμιστεί με 
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (reEIF)  

• Συστάσεις λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική διασφάλισης ποιότητας δεδομένων 
για το σχεδιασμό και διαδικασία προμήθειας αντίστοιχων υπηρεσιών 

• Δημιουργία των βάσεων για την Κοινότητα Εμπειρογνωμόνων σχετικά με Πρακτικές 
Διαλειτουργικότητας (Community of Practice  of interoperability practitioners and 
procurers in large health care organisations) 

• Ενίσχυση συνεργασίας, ανταλλαγή εμπειριών για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων 
(νομικών, θεσμικών, τεχνικών κτλ) 

• Βάσεις για διαμόρφωση εξελίξεων για τη δημιουργία Εθνικών Οδηγών 
Διαλειτουργικότητας στα Κράτη-Μέλη 

 
 



Κυβερνοασφάλεια 

• Συστάσεις για τα θέματα Κυβερνοασφάλειας σε κοινό πλαίσιο για την 
υποστήριξη της συνεργασίας των χωρών σε Εθνικό και Διασυνοριακό 
Επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη: GDPR (data privacy), NIS Directive 
(security of network and information systems) και τις οδηγίες που έχει 
εκδώσει η ENISA’s (Procurement Guidelines for Cybersecurity in 
Hospitals), ενισχύοντας τις χώρες με σημαντικές οδηγίες  για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως WannaCry, Covid-19 
 

• Εντοπισμός τομέων προτεραιότητας ασφάλειας για τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις κοινές προσπάθειες στην 
ΕΕ 

• Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας μπορούν να έχουν οδηγούς που βασίζονται πάνω  σε 
αυτούς με ανταλλαγή πληροφοριών και θέτοντας προτεραιότητες 
 

 



Καταθέστε την εμπειρία σας, είναι σημαντικό 

Health data 
exchange: the 

business case for 
healthcare 
providers  

Legal and policy 
enablers  

Standards-based 
implementation  

Procurement for 
digital innovation  

Validating data 
quality of hospital 

EHR 

htps://expofint.limequery.com/962257?lang=en  

https://expofint.limequery.com/962257?lang=en


Επόμενα βήματα 
Οδηγός 
Διαλειτουργικότητας σε 
Εθνικό Επίπεδο 

Οδηγός 
Κυβερνοασφάλειας σε 
Εθνικό Επίπεδο 

Ποιότητα 
Δεδομένων 

Κοινότητα Δίκτυων Επαγγελματιών 
Υγείας 
(Community of Practice) 

Data Quality Framework and 
Infrastructure 
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