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Χρήστες του συστήματος
ü 50.000 πιστοποιημένοι ενεργοί ιατροί
ü 10.500 πιστοποιημένα φαρμακεία σε λειτουργία
ü 2.650 διαγνωστικά ιατρεία (~ 800 πιστοποιημένα)

Εθνικής εμβέλειας εφαρμογή

Κάλυψη > 99% της συνολικής 
συνταγογράφησης

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Από την έναρξη του συστήματος (2011)
ü Έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά ~12.000.000 μοναδικούς ασθενείς
ü Έχουν συνταγογραφηθεί >750.000.000 συνταγές φαρμάκων
ü Έχουν συνταγογραφηθεί >250.000.000 παραπεμπτικά εξετάσεων

Κάθε μήνα
ü Εξυπηρετούνται ~2.500.000 ασφαλισμένοι
ü Συνταγογραφούνται >7.000.000 συνταγές
ü Εκδίδονται >3.000.000 παραπεμπτικά



Άυλη Συνταγογράφηση Φαρμάκων

Από τα τέλη Μαρτίου του 2020 
οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα 
να δηλώνουν την επιθυμία τους 
για άυλη συνταγογράφηση στη 
διαδικτυακή πύλη gov.gr.



üO πολίτης κατά την έκδοση της συνταγής από τον ιατρό 
λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του (sms) ή/και email.

üΣτο φαρμακείο ο φαρμακοποιός αναζητάει τη συνταγή με 
το barcode που του δίνει ο πολίτης.

üΕναλλακτικά, αναζητάει με τον ΑΜΚΑ του πολίτη τις 
συνταγές του που εκκρεμούν προς εκτέλεση.

üΣε αυτήν την περίπτωση αποστέλλεται κωδικός OTP 
(OneTimePassword) στον πολίτη 

Άυλη Συνταγογράφηση Φαρμάκων
sms κατά την έκδοση

sms κατά την εκτέλεση

για την επιβεβαίωση της παρουσίας 
του στο φαρμακείο.

üΌταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση, ο 
πολίτης λαμβάνει sms/email.



Ø Από τον Αύγουστο του 2020 λειτουργεί και η άυλη 
συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων.

Ø Ο πολίτης λαμβάνει με sms/email τα στοιχεία του 
παραπεμπτικού διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδεται.

Ø Ο πολίτης λαμβάνει με sms/email την 
      πληροφορία ότι εκτελέστηκε το παραπεμπτικό του.

Άυλη Συνταγογράφηση Εξετάσεων

Ø Έχει υλοποιηθεί τόσο στη web εφαρμογή όσο και σε ΑΡΙ η εκτέλεση άυλων παραπεμπτικών 
μέσω του ΣΗΣ. Το διαγνωστικό ιατρείο αναζητάει το παραπεμπτικό:
•  με βάση το barcode που δίνει ο πολίτης
•  με βάση τον ΑΜΚΑ του πολίτη και με αποστολή κωδικού 
     OTP (OneTimePassword) στον πολίτη για την επιβεβαίωση 
     της παρουσίας του.

sms κατά την έκδοση

sms κατά την εκτέλεση



Άυλη Συνταγογράφηση και Εμβολιασμός

üΗ άυλη συνταγογράφηση αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο στην επιχείρηση εμβολιασμού 
του πληθυσμού κατά COVID-19.

üΤο σύστημα εμβολιασμού κλείνει αυτόματα ραντεβού στους πολίτες που έχουν εγγραφεί 
στην άυλη συνταγογράφηση με το άνοιγμα της ηλικιακής τους ομάδας.

üΕβδομαδιαίως αποστέλλονται από την ΗΔΙΚΑ στο emvolio.gov.gr αρχεία με νέες 
εγγραφές και μεταβολές της άυλης συνταγογράφησης.

üΑυτό εξυπηρέτησε αφενός τους πολίτες στο κλείσιμο του ραντεβού για τον εμβολιασμό 
τους αφετέρου έδωσε ώθηση στην εγγραφή όλο και περισσότερων πολιτών στην 
υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.



Από 22/03/2020 έως σήμερα έχουν δηλώσει ότι 
επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση 2.500.000 πολίτες.
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vΑπό 22/03/2020 έως σήμερα έχουν εκδοθεί 10.500.000 άυλες 
συνταγές φαρμάκων. 
(ποσοστό ~11,2% επί του συνόλου των συνταγών)

vΑπό 18/08/2020 έως σήμερα έχουν εκδοθεί 6.000.000 άυλα 
παραπεμπτικά εξετάσεων. 
(ποσοστό ~20% επί του συνόλου των παραπεμπτικών)

Άυλη Συνταγογράφηση - Στατιστικά



Ø Κατάργηση του χαρτιού (οικονομία – οικολογία)

Ø Ενημέρωση του πολίτη άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα κατά την έκδοση και την 
εκτέλεση συνταγής ή παραπεμπτικού με τον ΑΜΚΑ του (διαφάνεια)

Ø Δυνατότητα συνταγογράφησης από απόσταση, χωρίς τη φυσική παρουσία του 
ασθενή στον γιατρό: 

o εξυπηρέτηση υπό ειδικές συνθήκες, όπως το lockdown
o επανάληψη συνταγογράφησης φαρμακευτικής αγωγής χρόνιων ασθενών σε 

έκτακτες περιπτώσεις
o συνταγογράφηση εξετάσεων και διεξαγωγή τους πριν την επίσκεψη στον 

ιατρό

Άυλη Συνταγογράφηση - Οφέλη



Άυλη Συνταγογράφηση - Συμπεράσματα

ü Η άυλη συνταγογράφηση δεν καταργεί τη φυσική επαφή ιατρού–ασθενή ούτε τη 
συνταγογράφηση από τον ιατρό.

ü Μπορεί όμως να καταργήσει τα εκατομμύρια εκτυπώσεων συνταγών και 
παραπεμπτικών κάθε μήνα.

ü Είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς το μέλλον, που είναι η τηλεϊατρική μέσα από 
πολύ σύγχρονες τεχνολογίες και κυρίως τη νέα γενιά 5G επικοινωνιών.

ü Αποτέλεσε και θα αποτελέσει ένα σπουδαίο εργαλείο επικοινωνίας της πολιτείας με 
τον πολίτη για θέματα υγείας.



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Αντιόπη Πάνου

Προϊσταμένη Τμήματος 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

ΗΔΙΚΑ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας


