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Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η μεγαλύτερη ηλεκτρονική εφαρμογή στην Ελλάδα και

μια από τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες Η/Σ στην Ευρώπη
➢ Καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων

➢ Συνταγογράφηση Φαρμάκων

• Θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, SPC φίλτρα

➢ Συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων

• Κανόνες Διαγνωστικών εξετάσεων

➢ Αναφορές επιχειρησιακής ευφυΐας (BI Intelligence)

➢ Υποσύστημα ανίχνευσης, πρόβλεψης και
αποτροπής της απάτης (FRAUD Detection)

2012



Εξέλιξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

2010
Πιλοτική λειτουργία στον ΟΑΕΕ

✓ 9.500 Φαρμακεία

✓ 4.100 ιατροί

✓ 8.000 συνταγές / μήνα

2022
Ηλεκτρονική Συνταγογράφησης  Φαρμάκων & Παραπεμπτικών Διαγνωστικών 
Εξετάσεων στο σύνολο του ασφαλιστικών φορέων

✓ 13.000 φαρμακεία

✓ 50.000 ιατροί

✓ 7.000.000 συνταγές / μήνα

✓ 3.000.000 παραπεμπτικά / μήνα

Πρώτη πιλοτική 
εφαρμογή
10ος 2010

Επέκταση με 
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

2014-2015



Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Φορείς που εξυπηρετούνται:
➢ ΕΟΠΥΥ, ΕΥΔΑΠ, ΤΥΠΕΤ, ΕΔΟΕΑΠ, ΥΠΕΘΑ, ΤτΕ

Χρήστες του συστήματος

➢ 50.000 πιστοποιημένοι ιατροί

➢ 13.000 πιστοποιημένα φαρμακεία 

Κάθε μήνα

➢ Εξυπηρετούνται 3.000.000 ασφαλισμένοι

➢ Συνταγογραφούνται 6.000.000 συνταγές

➢ Εκδίδονται 3.000.000 παραπεμπτικά

Από την έναρξη του συστήματος

✓ Έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά 12.000.000 διαφορετικοί ασθενείς.

✓ Έχουν συνταγογραφηθεί 720.000.000 συνταγές φαρμάκων

✓ Έχουν συνταγογραφηθεί 300.000.000 παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων

Εθνικής εμβέλειας εφαρμογή

Κάλυψη > 99% της συνολικής 
συνταγογράφησης



Άυλη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση φαρμάκων

Από τέλος Μαρτίου 2020

✓3.430.000 πολίτες έχουν δηλώσει ότι
επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση

✓έχουν εκδοθεί 53.700.000 άυλες συνταγές
(ποσοστό 26,5%)

✓2022: το 43% των συνταγών είναι άυλες
συνταγές

2020



Άυλη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων

➢ Καταργείται η εκτύπωση του παραπεμπτικού που
εκδίδει ο ιατρός

➢ Ο πολίτης λαμβάνει με sms ή email τα στοιχεία του
παραπεμπτικού που εκδίδεται

➢ Το διαγνωστικό ιατρείο μπορεί να αναζητήσει ένα
παραπεμπτικό
✓ με βάση το barcode του παραπεμπτικού
✓ με βάση τον ΑΜΚΑ του πολίτη και με αποστολή

κωδικού (OneTimePassword) στον πολίτη για την
επιβεβαίωση της παρουσίας του

➢ Ο πολίτης λαμβάνει με sms ή email την πληροφορία
ότι εκτελέστηκε το παραπεμπτικό

Από Αύγουστο 2020

✓έχουν εκδοθεί 23.100.000 άυλα παραπεμπτικά (ποσοστό 31 %)
✓2022: το 46 % των παραπεμπτικών είναι άυλα



➢ Δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος σε A’βάθμια και B’βάθμια υγεία

Ο πολίτης μπορεί να κλείνει δωρεάν ραντεβού μέσω διαδικτύου (http://www.e-syntagografisi.gr/e-rv/p)

✓ Ευκολία

✓Ταχύτητα πρόσβασης 

✓Διαφάνεια

✓Οικονομία

Εθνικό Διαδικτυακό Σύστημα Κλεισίματος Ιατρικών Ραντεβού2016

2022 Επέκταση του 
eΡαντεβού

http://www.e-syntagografisi.gr/e-rv/p


✓Διαχείριση Μονάδων Υγείας Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας

✓Οικογενειακός ιατρός

Επέκταση του συστήματος ΠΦΥ

✓Προσωπικός ιατρός

✓Υποσύστημα παραπομπών κλπ

Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας2018

2022



Εθνικά Μητρώα Ασθενών

Οφέλη

✓ Καταγραφή της πορείας της νόσου

✓ Καθορισμός της κλινικής αποτελεσματικότητας και της

οικονομικής αποδοτικότητας της φαρμακευτικής

αγωγής και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

✓ Μέτρηση και παρακολούθηση της ασφάλειας της

φαρμακευτικής αγωγής

✓ Μέτρηση της ποιότητας της φροντίδας υγείας

✓ Χρήση των συγκεντρωτικών στοιχείων, και

ανωνυμοποιημένων δεδομένων για κλινική έρευνα

και επιδημιολογικές μελέτες

✓ Λήψη αποφάσεων για πολιτικές υγείας

2020



Υποσύστημα Ιατρικών Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικών / Γνωματεύσεων2021

Υποσύστημα Self test Covid-19



Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

➢ Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας είναι ενιαίος για όλες τις υπηρεσίες του

ΕΣΥ

➢ Διαχρονική ηλεκτρονική καταγραφή πληροφοριών για την υγεία του ασθενή.

Περιέχει πλήρες αρχείο των κλινικών επαφών του ασθενή.

➢ Παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και

ποιοτικού ελέγχου.

➢ Υποστηρίζει δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή

φροντίδας, όπως η τεκμηριωμένη υποστήριξη αποφάσεων, η διαχείριση

ποιότητας και η αναφορά αποτελεσμάτων.



Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ)

ΑΗΦΥ

Εξιτήρια

Νοσοκομείων

Ιατρικές Βεβαιώσεις

Προσωπικός ιατρός 
/ Θεράπων ιατρός /

Επαγγελματίας 
Υγείας

Μητρώα Ασθενών

Διαγνωστικά 
ιατρεία

Ηλεκτρονική

Συνταγογράφηση

• Προσωπικά στοιχεία

• Ατομικό Ιστορικό Υγείας

• Οικογενειακό Ιστορικό Υγείας

• Νοσηλείες

• Εμβολιασμοί

• Αλλεργίες

• Κοινωνικές συνήθειες

• Διαγνώσεις

• Φαρμακευτική αγωγή

• Διαγνωστικές εξετάσεις

Κεντρικό σημείο αναφοράς του εθνικού συστήματος υγείας



Διαχείριση των μεγαδεδομένων ηλεκτρονικής υγείας
➢ Στατιστική ανάλυση
➢ Συνδυαστικές πληροφορίες
➢ Εξαγωγή πλήθους ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών

• απόδοσης/ποιότητας
• ποιότητα φροντίδας
• επιπολασμός κ.α.

με στόχο
➢ Βέλτιστη διαχείριση της υγείας του πολίτη
➢ Δημόσια υγεία (επιδημιολογικές μελέτες)
➢ Καινοτομία (ιατρικές μελέτες, κλινική έρευνα, …)
➢ Κατανομή των πόρων του συστήματος υγείας προς όφελος των ασθενών (κόστος/όφελος)

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
✓ η ανωνυμοποίηση των δεδομένων

✓ η ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση των ιατρικών δεδομένων τους, με στόχο τη θεμελίωση εμπιστοσύνης

Ποιοτικός 
έλεγχος

Καθαρισμός

Σωστή 
διαχείριση

Αξιόπιστα 
συμπεράσματα

Μεγαδεδομένα ηλεκτρονικής υγείας - Προοπτικές



Λειτουργικότητα Συστηματος

• Επιλογή πληθυσμού-στόχου με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια
✓ Φύλο
✓ Ηλικία
✓ ICD10 Διαγνώσεις
✓ Πραγματοποιημένες Διαγνωστικές

εξετάσεις
• Αποστολή sms ή/και e-mail σε επιλεγμένο 

πλήθος πολιτών για εξετάσεις προληπτικής 
ιατρικής

• Αυτόματη δημιουργία και αποστολή 
Παραπεμπτικών Διαγνωστικών εξετάσεων

Προληπτική Ιατρική



Οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας εθνικής εμβέλειας

TRUST
SECURITY
INTEGRITY

Πρόσβαση
του πολίτη στα 
δεδομένα του

Ιατρικά
Ραντεβού

-

Τηλεσυμβου-
λευτική

Α.Η.Φ.Υ.
-

Συνοπτικό
Ιστορικό
Υγείας

Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση 

Φαρμάκων
- Εξετάσεων

Μητρώα
Ασθενών

Ιατρικές
Βεβαιώσεις /
Γνωματεύσεις

➢ Οικονομία κλίμακας και εξοικονόμηση πόρων με την 
ανάπτυξη κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων 
Ηλεκτρονικής Υγείας

➢ Αξιοποίηση δεδομένων για τη βέλτιστη διαχείριση 
των διαθέσιμων πόρων για την αποτελεσματικότερη 
και αποδοτικότερη παροχή φροντίδας

➢ Σχεδιασμός και προγραμματισμός πολιτικών υγείας 
βασισμένος σε δεδομένα

➢ Αποτελεσματικός έλεγχος και εξορθολογισμός της 
ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

➢ Επιστημονική υποστήριξη σε γιατρούς & 
φαρμακοποιούς - Υποβοήθηση στη λήψη 
αποφάσεων



Οφέλη ηλεκτρονικής υγείας για τον πολίτη

➢ Συμβολή στην ασφάλεια των ασθενών μειώνοντας τη συχνότητα των ιατρικών
σφαλμάτων και παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες υγείας τους

➢ Παροχή στον επαγγελματία υπηρεσιών υγείας κρίσιμων πληροφοριών σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης

➢ Μείωση της επανάληψης διαγνωστικών διαδικασιών

➢ Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας / εξατομικευμένη ιατρική

➢ Πρόληψη και στην προαγωγή της υγείας

➢ Διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας του πολίτη σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

➢ Διαφάνεια

➢ Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών

➢ Σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας για τον πολίτη



Μobile εφαρμογή myHealth
Πρόσβαση του πολίτη στα δεδομένα του

❖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

2021



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



Δεύτερο βήμα:
Ιατρικές Βεβαιώσεις

Επισκόπηση του συνόλου των 
Ιατρικών Βεβαιώσεων 

➢ Λίστα Ιατρικών Βεβαιώσεων 
με συνοπτικά στοιχεία κάθε 
βεβαίωσης (κωδικός 
βεβαίωσης, χρονικό διάστημα 
ισχύος, σκοπός χορήγησης 
κλπ)



Τρίτο βήμα: Εμβολιασμοί παιδιών & εφήβων

Εμφάνιση προγραμματισμένων εμβολιασμών με βάση 

το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Γρήγορη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες εμβολίων 

όπως προγραμματισμένες ημερομηνίες, δόση 

εμβολιασμού και συνιστώμενη ηλικία

Περισσότερες λεπτομέρειες ανοίγοντας συγκεκριμένη 

καρτέλα εμβολίου

Υπενθυμίσεις προγραμματισμένων εμβολιασμών

Ειδοποιήσεις που αφορούν αλλαγές 

προγραμματισμένων εμβολίων

Δυνατότητα φίλτρων με βάση το προστατευόμενο 

μέλος, την κατηγορία εμβολίου όπως και τη 

συνιστώμενη ηλικία

Προγραμματισμός 
Εμβολιασμών

Εμφάνιση διενεργειών εμβολιασμών

Γρήγορη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες 

διενεργηθέντων εμβολιασμών όπως ημερομηνία 

εμβολιασμού, συνιστώμενη ηλικία

Περισσότερες λεπτομέρειες ανοίγοντας συγκεκριμένη 

καρτέλα διενέργειας εμβολιασμού όπως 

προγραμματισμένες δόσεις που καλύφθηκαν και 

σχόλια

Ειδοποίηση ολοκλήρωσης διενέργειας

Δυνατότητα φίλτρων με βάση το προστατευόμενο 

μέλος, την κατηγορία εμβολίου όπως και τη 

συνιστώμενη ηλικία

Διενέργειες
Εμβολιασμών

2022



Επόμενα βήματα -
Προοπτικές

✓ Ειδοποιήσεις για προληπτικές 
εξετάσεις

✓ Στοιχεία eΡαντεβού

✓ Επιλογή προσωπικού ιατρού

✓ Δήλωση επιθυμίας άυλης 
συνταγογράφησης

✓ Εμφάνιση δεδομένων του 
Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου 
Υγείας του

✓ Στοιχεία πρόσβασης/μεταβολής 
των δεδομένα υγείας του



Επόμενο βήμα:
Διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας

ΗΔΙΚΑ: Εθνικό σημείο επαφής για την
ηλεκτρονική υγεία (NCPeHealth)

➢ Ανταλλαγή ψηφιακού Συνοπτικού
Ιστορικού Υγείας Ελλήνων και Ευρωπαίων
πολιτών

➢ Εκτέλεση συνταγών φαρμάκων σε
φαρμακείο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ

2022



Ελληνικό Portal διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας

www.ncpehealth.gr



Η ΗΔΙΚΑ υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα μέσω 
ανοικτών προτύπων των πληροφοριακών συστημάτων 
που λειτουργεί και διαχειρίζεται

Διαλειτουργικότητα Συστημάτων

ΕΔΟΕΑΠ

ΤΥΠΕΤ

ΕΥΔΑΠ

Λογισμικό 
Διαγνωστικών 

ιατρείων

Λογισμικό 
Ιατρείου

ΕΟΦ
API

ΟΠΣ
Νοσοκομείων ΒΙ Υπ. Υγείας

Α.Η.Φ.Υ Λογισμικό 
Φαρμακείου

Ιατρικές
Βεβαιώσεις

Μητρώα
Ασθενών



Προϋποθέσεις βιωσιμότητας – επιτυχίας του ψηφιακού 
μετασχηματισμού στην υγεία 

✓ Εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας

✓ Καθορισμός κεντρικών κωδικοποιήσεων και ονοματολογιών (terminologies)

✓ Ευχρηστία των συστημάτων - Εργαλεία υποστήριξης των χρηστών

✓ Συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ελπίδα Φωτιάδου
Προϊσταμένη Υποδ/νσης Ειδικών Εφαρμογών

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών


