
 

 

 

 

 

«Mobile app Ηλεκτρονικής Υγείας 

για τον πολίτη» 

Ελπίδα Φωτιάδου 

Προϊσταμένη Υποδ/νσης Ειδικών Εφαρμογών 

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών 15/06/2021 



Το όραμα 

Δημιουργία ενός Ψηφιακού Περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τον πολίτη 

στη διεπαφή του με τις υπηρεσίες Υγείας, παρέχοντας ευχρηστία και 

διαφάνεια και ασφάλεια 

 

Άμεσος στόχος η υλοποίηση μιας σύγχρονης Mobile εφαρμογή για να 

διαχειρίζεται από το κινητό του τις άυλες συνταγές και τα άυλα 

παραπεμπτικά του. 



Το πρώτο βήμα – Άυλη Συνταγογράφηση 

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων 
και δεδομένων των προστατευόμενων 
μελών 

Διαχείριση άυλων συνταγών 

Ειδοποιήσεις για σημαντικές εξελίξεις που 
αφορούν στις συνταγές και τα 
παραπεμπτικά 

Διευκόλυνση της διεπαφής 

 με τα φαρμακεία και τα 
διαγνωστικά ιατρεία 

Σημαντικές πληροφορίες για φαρμακευτική 
αγωγή και διαγνωστικές εξετάσεις 

Διαχείριση άυλων παραπεμπτικών 



Εγγραφή του χρήστη / Είσοδος στην εφαρμογή 

 
1. Ενεργοποίηση άυλης συνταγογράφησης 

2. Ταυτοποίηση / είσοδος μέσω υπηρεσίας ταυτοποίησης 

από gov.gr 

 Με κωδικούς TAXISNET και 2FA 

 Mε κωδικούς τραπεζών 

3. Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης, μετά την αρχική 

ταυτοποίηση / είσοδο 

 Βιομετρικά δεδομένα 

 Κωδικός συσκευής 



Κεντρική οθόνη - Dashboard 

 
 Επισκόπηση του συνόλου των ενεργών συνταγών 

και παραπεμπτικών  

 Λίστα Συνταγών φαρμάκων με συνοπτικά στοιχεία 

κάθε συνταγής (κωδικός συνταγής, χρονικό 

διάστημα λήξης, πλήθος φαρμάκων κλπ) 

 Λίστα Παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων με 

συνοπτικά στοιχεία για κάθε παραπεμπτικό 

(κωδικός παραπεμπτικού, χρονικό διάστημα λήξης, 

πλήθος εξετάσεων κλπ) 

 Ένδειξη εκτέλεσης 

 Τύπος Συνταγής 



Συνταγές φαρμάκων 

Επιλέγοντας μια συνταγή, εμφανίζονται αναλυτικές 
πληροφορίες γι’ αυτήν: 

 Barcode συνταγής  
 Ένδειξη εκτέλεσης 

 Ένδειξη λήξης 

 Ημ/νία διαθεσιμότητας συνταγής 

 Χρονικό διάστημα λήξης 

 Ονοματεπώνυμο γιατρού 

 Πλήθος φαρμάκων που περιλαμβάνει 
 Διαγνώσεις 

 Αναλυτικές πληροφορίες φαρμάκων (δραστική ουσία, 
περιεκτικότητα, συνταγογραφημένη ποσότητα) 

 Σημειώσεις γιατρού 



Δραστική ουσία / φάρμακο 

Επιλέγοντας ένα φάρμακα ή μια δραστική ουσία, 
εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες 

 Όνομα φαρμάκου/δραστικής ουσίας 

 Κωδικός Φαρμάκου (στην περίπτωση συνταγογράφησης με 
εμπορική ονομασία) 

 Δραστική ουσία – περιγραφή 

 Περιεκτικότητα 

 Συχνότητα 

 Διάρκεια θεραπείας 

 Mη εκτελεσμένη ποσότητα / εκτελεσμένη ποσότητα (πχ 1/6) 
 Ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένου 

 Χαμηλότερη λιανική τιμή μονάδας (μόνο για τις ενεργές) 

 Παρατηρήσεις (π.χ. ο ιατρός έχει υποδείξει γενόσημο κλπ) 
 Σχετικές διαγνώσεις 

 Σημειώσεις ιατρού 



Παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων 

Επιλέγοντας ένα παραπεμπτικό, εμφανίζονται 
αναλυτικές πληροφορίες γι’ αυτό 

 Barcode παραπεμπτικού 

 Ημ/νία έκδοσης 

 Ένδειξη κατάστασης (ενεργό, εκτελεσμένο κλπ) 
 Χρονικό διάστημα λήξης 

 Ονοματεπώνυμο γιατρού 

 Αναμενόμενη συμμετοχή 

 Πλήθος εξετάσεων 

 Κατηγορία εξετάσεων 

 Διαγνώσεις 

 Αιτιολογία 

 Σημειώσεις γιατρού 



Διαγνωστική εξέταση 

Επιλέγοντας μια εξέταση, εμφανίζονται αναλυτικές 
πληροφορίες 

 Περιγραφή εξέτασης 

 Κατηγορία εξέτασης 

 Λόγος παραπομπής 

 Ημ/νία λήξης σε δημόσιες δομές 

 Ημ/νία λήξης σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους 

 Σχετική διάγνωση 

 Συμμετοχή ασφαλισμένου (ποσοστό) (μόνο για τα ενεργά) 
 Εκτιμώμενη τιμή για εκτέλεση σε ιδιώτες συμβεβλημένους 

παρόχους (μόνο για τα ενεργά) 
 Σχόλιο ιατρού 



Βarcode συνταγής /  παραπεμπτικού 

Επιλογή του Barcode της συνταγής ή 
του παραπεμπτικού για εμφάνιση σε 
πλήρη οθόνη 

 

 Ευκολότερη σάρωση στο 
φαρμακείο ή στο διαγνωστικό 
ιατρείο 



Προφίλ χρήστη 

 Στην ‘Οθόνη Προφίλ χρήστη’, ο χρήστης μπορεί να δει τα 
στοιχεία του (ΑΜΚΑ, Όνομα, Επίθετο, email, τηλέφωνο 
επικοινωνίας) 
 

 Στην ίδια οθόνη εμφανίζονται και τα στοιχεία των έμμεσα 
ασφαλισμένων μελών του (Όνομα, Επίθετο και ΑΜΚΑ). 
 

  Ο χρήστης μπορεί να αποδώσει μία φιλική ονομασία σε κάθε 
μέλος και να υποδηλώσει την σχέση του  



Ειδοποιήσεις 

Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποιήσεις για: 

 Καταχώρηση νέας άυλης συνταγής 

 Εκτέλεση άυλης συνταγής (μερική ή ολική) 
 Καταχώρηση νέου άυλου παραπεμπτικού 

 Εκτέλεση άυλου παραπεμπτικού 

 Προειδοποίηση για ημερομηνία λήξης εκτέλεσης 
συνταγής / παραπεμπτικού 

 Ειδοποίηση ημερομηνίας έναρξης ισχύος για 
εκτέλεση επαναλαμβανόμενης συνταγής 



Επόμενα βήματα - 
Προοπτικές 

 Δήλωση επιθυμίας άυλης 
συνταγογράφησης 

 Εμφάνιση δεδομένων του 
Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου 
Υγείας του 

 Στοιχεία πρόσβασης/μεταβολής 
των δεδομένα υγείας του 

 Ιατρικές Βεβαιώσεις 

 eΡαντεβού 

 Επιλογή οικογενειακού ιατρού 

 Ειδοποιήσεις για προληπτικές 
εξετάσεις 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Ελπίδα Φωτιάδου 

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης 

 Ειδικών Εφαρμογών 

ΗΔΙΚΑ ΑΕ 


