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ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ e-ΥΓΕΙΑΣ: 
 

 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών & ποιότητας ζωής πολιτών  

 

 

 

 Αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών 

 

 
 

 Έλεγχος των Δαπανών 

 

 
 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Βασική eGOV εφαρμογή στην e-Υγεία 
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 Είναι ένας Βασικός Πυλώνας της e-Υγείας πανευρωπαϊκά 

 

 Είναι μεγάλης σημασίας για την Ελλαδα: 
 

◦ Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολιτες 
 

◦ Έλεγχο της υπερβολικής μέχρι σήμερα φαρμακευτικής δαπάνης 
 



- G. Pangalos, Syros, July 2012 - 

- 

 Διεθνώς, με τον όρο ‘ηλεκτρονική συνταγογράφηση’ εννοούμε:  

την δημιουργία, διακίνηση και έλεγχο των ιατρικών συνταγών 

και παραπεμπτικών, με τη χρήση τεχνολογίας Τ.Π.Ε., και με τρόπο 

που διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και την διαφάνεια των 

διακινούμενων πληροφοριών.  

 

 

 

 
 Computer-based support for the creation, transmission, dispensing and monitoring of pharmacological therapies.  

    
  Miller RA, Gardner RM, Johnson KB, Hripcsak G. Clinical decision support and electronic prescribing systems: a time for responsible thought and action. J Am Med Inform Assoc. 2005 Jul-Aug;12(4):403-9. 
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Διαδίκτυο 

Ασφαλιστικός φορέας 
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εντοπισμό παραβάσεων 

Κλασική Δομή ενός Συστήματος Η. Σ.: 
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  Πρώτη ηλεκτρονική συνταγή το 1983 

  97% στην Πρωτοβάθμια φροντίδα, 87% στα νοσοκομεία 

  Εξοικονομηση 100 ωρών εργασίας ανά ιατρό, ανά έτος 

  Το 2005, το 95% των πολιτών δήλωνε την προτίμησή του στην Η.Σ. 

Elektronisk recepthantering, 2009-2010  

 
•  Παράγοντες Επιτυχίας: 

- Μακροχρόνιος προγραμματισμός και πειραματισμός 
- Προτεραιότητα στην ΠΦΥ 
- Εμπιστοσύνη των πολιτών στην ασφάλεια των δεδομένων 
- Μονό η τεχνολογία δεν είναι αρκετή - motivation required 
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Διείσδυση: 
 Το 100% των φαρμακείων 

 Το 91% των ιατρείων 

 Το 100% των νοσοκομείων 

 Το 100% των εργαστηρίων 

 Το 100% των δομών κατ’ οίκον φροντίδας 

MedCom: κοινοπρακτικός φορέας υλοποίησης που χρηματοδοτείται από 

πέντε υπουργεία και την ένωση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 

 Σε δικές της μελέτες αποδείχθηκε ότι: 

1. 225.000 € κόστος για κάθε μέρα χωρίς e-prescription 

2. 2,3 € κόστος διαχείρισης για κάθε χειρόγραφη συνταγή 

-- 
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• 1.500.000 συνταγές ανά μήνα  
 

• Κάθε Δανός πολίτης, έχει το φαρμακευτικό του 

ιστορικό διαθέσιμο σε μια διαδικτυακή καρτέλα 
 

• Υποστήριξη: Medcom (Medcom-In-A-Box, Acure®) 
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The Electronic Prescription Service 
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3. ΑΓΓΛΙΑ: Υλοποίηση σε 2 φάσεις 
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• Φάση 1: 
 

• Ο ιατρός εισάγει τα στοιχεία του ασθενούς / συνταγής στο σύστημα – αποστολή στο e.P. Service.  
 

 

• Ο ιατρός επίσης τυπώνει, υπογράφει και παραδίδει στον ασθενή την συνταγή (με barcode) 
 

• Ο φαρμακοποιός σκανάρει (με barcode scanner) την συνταγή, την εντοπίζει στον Η/Υ, και την εκτελεί 

---- 
 

• Φάση 2:  
 

•  Ο ιατρός υπογράφει ηλεκτρονικά τη συνταγή – δεν εκτυπώνει τη συνταγή  

   (η ηλεκτρονική συνταγή αποτελεί την νομιμοποιητική βάση – legal entity)   

 

ΑΓΓΛΙΑ: The NHS Electronic Prescription Service 
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 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

◦ Pilot Ppoject start: end of 2010  
 

 ENIAIA ΕΘΝΙΚΗ ΑΡXITEKTONIKH 

◦ E-prescription: drugs, labs, medical images, physiotherapy, care  

• Messages ( reports, patient events..)  

• Administrative Processes (authorization, recognition)  

• Billing fee  

• Patient record, specific registers ( cancer, orthopaedic, medical devices,..)  

• Decision support, EBM, journals,  

• E-monitoring  

• Data Storage 
 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

◦  Better authorization (Incentive for the doctor / the pharmacist / the patient)  
• 

 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

◦  Trust by bringing the prescription database/project under the control of Professionnals 
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◦ Κίνητρο: 

 Πρόληψη ιατρικών λαθών (Preventing Medication Errors)   

 

 

 Μείωση κόστους λειτουργίας (Reduction of operational costs) 

 

◦ Βασικο χαρακτηριστικο: Ανοικτη αγορά με βαση προτυπα / πιστοποιηση 

 SureScripts, Per-Se, eRx, Medavent, … για συνδεση φαρμακείων 
 

 RxHub …. για συνδεση πληρωμών 

 Η SureScripts έχει πιστοποιήσει > 200 εφαρμογές e-prescription 
 

 

◦ Διείσδυση λίγο πάνω από 10%.  
      (5-20%  Ιατρών, 85% Φαρμακείων, 5% Νοσοκομείων (2005)) 

 

◦ Τεράστια η σημασία των κινήτρων 

 

 

 

 

2 ενώσεις 

φαρμακείων 

SureScripts 

SureScripts 

3 PBM's 

RxHub 

More than 7,000 Americans Die Annually  
From Preventable Medication Errors 

More than 1.5 Million Americans are Injured Annually  
by Preventable Medication Errors 
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 Είναι ένα έργο για τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής υγείας  
που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 

 Eχει στόχο να υλοποιήσει μια Πανευρωπαϊκή υποδομή υπηρεσιών Ηλ. Συντ.σης, που: 

◦ Θα επιτρέπει τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, 

◦ Δεν θα υπερβαίνει νομοθετικές ρυθμίσεις και υφιστάμενα εθνικά συστήματα. 
 

 Επίσημο Έργο – Πιλότος της Ε.Ε. για τα θέματα αυτά 
 

 Συμμετέχουν: 

◦ 23 κράτη μέλη (12 από το 2008 και 11 από το 2011) 
     (DE, AU, FR, GB, NL, GR, CZ, SK, IT, ES, SE, DK  /  PT, PL, TK, SLO, NO, CH, FI, EE, HU,BE, MT) 

◦ 500 experts    
 

 Σενάρια που έχουν υλοποιηθεί: 

◦ Ηλεκτρονική συνταγογράφηση / Διακίνηση βασικού ιατρικού ιστορικού 
 

 Υποστηρίζει διεθνή πρότυπα όπως HL7 CDA r2, IHE, κλπ. 
 

 Λειτουργία παν-ευρωπαϊκού δικτύου σε 10 χώρες (και Ελλάδα) 



- G. Pangalos, Syros, July 2012 - 

 Ένας πολίτης, κάτοικος μιας χώρας Α, δέχεται τακτικά υπηρεσίες υγείας  

σε μια άλλη χώρα Β (π.χ. εργαζόμενος σε άλλη χωρα)  

 

 ‘Ενας πολίτης της χώρας Α, βρίσκεται προσωρινά (π.χ. για τουρισμό) σε μια 
χώρα Β και: 

◦ χρειάζεται να εκτελεσει μια ιατρικη συνταγη της χωρας του (e-Pr) 

◦ χρειάζεται επείγουσα ιατρική φροντίδα (P.S.)  

 

 
Επίσημη έναρξη παν-ευρωπαϊκής λειτουργίας: Νοέμβριος 2011 (Αθήνα) 
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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΓΓΚΑ  (2008 - ΣΗΜΕΡΑ)  
 

◦ Υπευθυνος Εργου - Πιλοτικης Υλοποίησης Ελλαδα 

◦ Υπεύθυνος - Πανευρωπαικα: WP Legal / Security Issues 

 

◦ ΦΑΡΜΑΞΙΣ (Ενωση Φαρμακειων Πειραιά) - 17 Φαρμακεία 

 

◦ ΓΝΩΜΩΝ    (Εταιρεια Λογ. / υπηρεσιων) – συμμετοχη στην αναπτυξη SW 

 

 

◦ Συνεργασια με ΗΔΙΚΑ (μνημονιο) 
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• Technical Interoperability 
• SAML v2.0 

• TLS 1.0 

• TLS 1.1 

• TLS 1.2 

• IHE - XDS.b 

• IHE - XDM 

• SOAP version 1.1 

• WS-Security (WSS) 

• WS-Trust v1.3 March 2007 

• Web Services Business Process Execution 
Language v2.0 

• WSDL 1.1 

• XSPA , Cross-Enterprise Security and 
Privacy Authorization 

• IPSec , Security Architecture for the 
Internet Protocol 

 

• Semantic interoperability 
• ISO TC 215 

• CEN TC/251 

• UCUM 

• HL7 Version 3 Standards  : transport specification - 
web services profile release 2 

• HL7 Common Terminology Services 2 Service 
Functional Model (SFM) 

• Lexicon Query Service version 1.0 

• SNOMED_CT Technical Implementation Guide 

• EDQM standards 

• LOINC 

• ATC 

• ICD 

• OWL 

• CDA 

• XML Schema 

• XSL version 1.0 

• XSL version 1.0 
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 Υποστηρίζει την κοινοτική οδηγία για τη διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη  
η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών  
τα επόμενα χρόνια 
 

 Προτείνει τεχνικές λύσεις σε όλα τα επίπεδα διαλειτουργικότητας: 

◦ Θέματα πολιτικής 

◦ Νομικά ζητήματα 

◦ Οργανωτική, Σημασιολογική, Τεχνική διαλειτουργικότητα 
 

 Είναι μια πηγή τεχνογνωσίας για κάθε εθνική πολιτική καθώς: 

◦ Συμμετέχουν φορείς τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην ηλεκτρονική υγείας από 23 
χώρες της Ευρώπης 

◦ Συμμετέχουν πάνω από 500 ειδικοί εμπειρογνώμονες 
 

 Χρησιμοποιεί στη πλειονότητα τους πληροφοριακά εργαλεία ανοιχτού κώδικα  
 

 Χρησιμοποιεί τεχνικές προδιαγραφές που βασίζονται στην λογική των ανοιχτών 
δεδομένων και ανοιχτών αρχιτεκτονικών 
 

 Εχει την υποστήριξη της Ε.Ε. και της Αγοράς 
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 Legal and organisational issues 
 

• ensure that adequate protection of privacy   
is maintained when exchanging medical data 
across borders. 
 

• ensure that freely given, specific and informed 
patient consent is guaranteed in cross-
boarder care situations. 
 

• improve legal certainty for health 
professionals when using medical data as 
input to treatment of patients from other 
Member States. 
 

• clarify responsibilities if duties to data 
protection have been bridged. 
 

• promote a sustainable and well integrated use 
of eHealth services. 

 
 Semantics and terminology 

 

◦ ensure that medical data is understood and 
interpreted in a unified way across boarders 

◦ . 

◦ bridge language barriers for medical records 
◦ . 

◦ ensure comparable high-quality data for 
follow-up, research and health system 
governance. 

 

 Technical Framework 
 
◦ enable the safe data transfer of health data 

between care providers in different Regions and 
Member States. 
 

◦ enable continuity of care across boarders by 
interoperability of Electronic Health Record 
systems. 
 

◦ enable transfer of ePrescriptions, lab results and 
digital images in order to ensure continuity of 
care. 
 

◦ enable telemedicine services and cooperation 
between European Reference Networks. 

 
 Identification & Authentication 

 

◦ ensure that only authorised health professionals 
with a treating relationship towards the patient 
have access to health data. 
 

◦ ensure that  patient is identified in a secure way. 
 

◦ enable logging of secure access to health data. 

Παράδειγμα θεμάτων που επιλύει το epSOS:  
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 Το epSOS λύνει τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα χρήσιμα και για κάθε εθνική 
λύση Η.Σ., Όπως:  
  

◦ Διαχείρισης του ιατρικού απορρήτου και της συγκατάθεσης του ασθενή 
 

◦ Διασφάλισης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων 
 

◦ Κωδικοποίησης των ιατρικών δεδομένων 
 

◦ Συμβατότητας και ομοιογένειας δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
 

◦ Αξιοποίηση των νέων ΤΠΕ (web services, XML, cloud computing, κλπ)  
 

◦ Διαχείρισης χρηστών με πολλαπλούς ρόλους 
 

◦ Συμβατότητας με πρότυπα και αναφορές της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας 
 

◦ Διαδικτυακού γραφικού περιβάλλοντος μέσω εφαρμογών διαδικτύου  

(thin client approach) όπου οι πληροφοριακές υποδομές είναι ελλειπείς (πχ Ελλάδα) 
 

◦ Διαλειτουργικότητας με τρίτες εφαρμογές όπου οι πληροφοριακές υποδομές είναι 

ανεπτυγμένες (πχ Σουηδία, Δανία) 
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 Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες 
 

 Η επίτευξη οικονομιών στον τομέα φροντίδας υγείας 
 

 Ο καλύτερος συντονισμός και έλεγχος του συστήματος - εξορθολογισμός των 
σχετικών διαδικασιών   
 

 Η ανάπτυξη ενός ανοικτού, διαλειτουργικού (nat/int) συστήματος,  
με ενσωμάτωση των διεθνών βέλτιστων προτύπων και πρακτικών.  
 

 Η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης από τρίτους παράλληλων καινοτόμων 
υπηρεσιών για καλύτερες υπηρεσίες περίθαλψης. 
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 Η υλοποίηση της είναι εθνικά κρίσιμη (έλεγχος δαπανών, καλύτερη εξυπηρέτηση)  

 

 Υπήρχε έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας σε εθνικό επίπεδο   
 

 Υπάρχει σημαντική εμπειρία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  
 

 Είναι δύσκολη εφαρμογή 
 λειτουργική πολυπλοκότητα (μεγάλος αριθμός φορέων / χρηστών),  

 έλλειψη κωδικοποιήσεων / τυποποιήσεων / υποδομών, …  

 κουλτούρα εμπλεκομένων φορέων / χρηστών,  

 Υπενδεδυμένα συμφέροντα,  

 … 
 

 Τα προβλήματα δεν είναι μόνο τεχνικά / πληροφορικής 
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Δομή του Συστήματος Η. Σ.: 
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 web-based (δεν υπαρχει national level e-health middleware infrastructure) 
 

  Προσβαση μονο από εξουσιοδοτημενους χρηστες (γιατροι, φαρμακοποιοί)   
 

  Οι ηλεκτρονικες συνταγες περιλαμβανουν όλα τα απαραιτητα δεδομενα, όπως: 
ID Γιατρου / Ασθενους / Φαρμακειου 
Διαγνωση (text & ICD-10) 
Φαρμακα (ποσοτητα, δοσολογια, …) 
Ποσοστο συμμετοχης ασθενους, κλπ 

 

 Με το συστημα Ηλεκτρονικης Συνταγογραφησης μπορουμε να γνωριζουμε αμεσα: 
- Ποιος  γιατρος  εγραψε…  
- Σε ποιον  ασθενη….  
- Για ποιον  λογο (ασθενεια)…  
- Ποια  φαρμακα (κοστος, αριθμος κουτιου, φαρμακειο, κλπ)   
  
 

 Οι ασθενεις μπορουν να επιλεξουν το φαρμακο που επιθυμουν (από λίστα ισοδυνάμων - generic) 
 

 Δυνατοτητα συνταγογραφησης με βαση την δραστικη ουσια   
 

 Συνεργασια με ΕΕ (Task Force) / Συμβατοτητα με epSOS 
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 Ένα σταθερό (μέχρι στιγμής) εθνικό σύστημα Η.Σ. (< 2 years) 
 

 Σήμερα καλύπτονται: 
 

  95 % των φαρμακείων ( 11.000) 
 

  80 % των γιατρών ( 38.000) 
 

 80 % του συνόλου των συνταγών ( 4.5 m) 
 

 In-house ανάπτυξη (no option) 
 

Από τις μεγαλύτερες εφαρμογές στην Ελλάδα (users / transactions) 
 

Ανάγκη για στήριξη της ΗΔΙΚΑ (users / technical) 
 

Ανάγκη για outsourcing 
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