
 

 

Smart Open Services for European Patients 
 

Open eHealth initiative for a European large scale pilot of electronic prescription  

and patient summary 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Θέμα:  

Εβδομάδα ηλεκτρονικής Υγείας στην Αθήνα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

Έναρξη λειτουργίας της διευρωπαϊκής-διασυνοριακής Ηλεκτρονικής συνταγογραφησης της Ε.Ε. 
 

Αθήνα 8 -11 Νοεμβρίου 2011 

 

 

Με την ευκαιρία της εγκαινίασης της πιλοτικής λειτουργίας των δι-Ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ιατρικών φακέλων θα πραγματοποιηθεί  

στην Αθήνα στις 8-11 Νοεμβρίου 2011, εβδομάδα ηλεκτρονικής Υγείας η οποία διοργανώνεται 

από το Μεγάλο Ευρωπαϊκό Πιλότο epSOS1 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 

εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από όλη την Ευρώπη και 

πέρα από αυτή.   

 

Η κεντρική εκδήλωση με τίτλο: «epSOS Pilots Setting Sail”, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 

10/11 με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) και τον 

Ευρωπαϊκό Ιατρικό φάκελο (patient summary). Στην εκδήλωση αυτή θα παραστούν και θα 

μιλήσουν αρμόδιοι για τη χάραξη των σχετικών πολιτικών στην ευρωπαϊκή ένωση, καθώς και οι 

συντελεστές των σημαντικότερων εθνικών υλοποιήσεων από τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής θα γίνει επίσης και η επίσημη έναρξη λειτουργίας, 

για πρώτη φορά πανευρωπαϊκά, της διευρωπαϊκής-διασυνοριακής Ηλεκτρονικής 

συνταγογραφησης της Ε.Ε. που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της δράσης 

epSOS. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το ΑΠΘ και την ΗΔΙΚΑ, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το epSOS.   

 

                                                           
1
 Τον Ιούνιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με δημόσιους φορείς με αρμοδιότητα σε θέματα 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας –ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου - 

εγκαινίασε  δύο σημαντικά έργα:  Το μεγάλο Ευρωπαϊκό πιλότο epSOS  και το Δίκτυο CALLIOPE που μεταξύ 

άλλων επεξεργάστηκε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική  Υγεία ως βασικό 

εργαλείο για την λήψη πολιτικών αποφάσεων για τον συντονισμό ευρωπαϊκών δράσεων στον τομέα της 

ηλεκτρονικής υγείας στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας  για την διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας 2011/24/EU.    

 

http://www.epsos.eu/home/epsos-pilots-setting-sail.html


 

Την εκδήλωση αύτη θα πλαισιώσουν μια σειρά από δορυφορικές δράσεις:  

 

Η Πρωτοβουλία για την Διακυβέρνηση για την Ηλεκτρονική Υγεία - eHealth Governance 

Initiative (eHGI)2 θα οργανώσει στις 9 Νοεμβρίου 2011 συνάντηση Εργασίας με θέμα 

¨Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στον τομέα της Υγείας» με την συμμετοχή 

Μεγάλων Ευρωπαϊκών Πιλότων  Ηλ. Διακυβέρνησης.  

 

Στα πλαίσια του epSOS θα πραγματοποιηθουν επισης δυο συναντησεις. Στις 8 Νοεμβρίου 2011 

θα πραγματοποιηθει συνάντηση Εργασίας με θέμα  «Pushing the limits – the next wave of 

epSOS services”, ενώ στις 11 Νοεμβρίου 2011 Συναντήσεις Εργασίας  με ενδιαφερόμενους 

φορείς υλοποίησης “Building a sustainable cross border Environment” 

 

Η Κεντρική Εκδήλωση θα γίνει Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής (Συγγρού 103-

105). 

Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις θα γίνουν στον Συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Royal Olympic 

(Αθ.Διάκου 4).  

 

  

   

                                                           
2
 eHealth Governance Initiative  αποτελεί την φυσική συνέχεια του CALLIOPE  και αποτελεί την απόκριση στην 

πρόσκληση του Συμβουλίου EPSCO για συνεργασία των μελών της ΕΕ σε πολιτικό επίπεδο σε θέματα 
ηλεκτρονικής Υγείας.  

http://www.epsos.eu/fileadmin/content/images/graphics__files/News_Events/Final_Agenda_eID_workshop.pdf
http://www.epsos.eu/fileadmin/content/images/graphics__files/News_Events/epSOS_Usecase_consultation_agenda.pdf
http://www.epsos.eu/fileadmin/content/images/graphics__files/News_Events/epSOS_Usecase_consultation_agenda.pdf
http://www.epsos.eu/fileadmin/content/images/graphics__files/News_Events/epSOS_otv_sustainability_04.pdf


 

epSOS pilots setting sail 

 

 

 

The epSOS consortium is pleased to invite you to its "epSOS pilots setting sail" 

workshop that will take place on the 10th of November, 2011 in Athens. The one-day 

event, jointly held with the eHealth Governance Initiative (eHGI) project, will offer 

the opportunity to gain insight into both projects and learn from the experience 

achieved by the epSOS team in launching the pilots at the points of care.  

 

Delegates from government, industry, healthcare and research organisations are 

expected to attend the event and share their knowledge in the cross border eHealth 

domain for patient’s mobility and continuity of care.  

 

A detailed programme will follow soon!  

http://www.epsos.eu/faq-glossary/glossary.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=852&tx_a21glossary%5Bback%5D=4112&cHash=d2c741ace86ebb5c2d9514a7d3bc7d8a
http://www.epsos.eu/faq-glossary/glossary.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=852&tx_a21glossary%5Bback%5D=4112&cHash=d2c741ace86ebb5c2d9514a7d3bc7d8a
http://www.epsos.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/epSOS_Athens_02.png&md5=7a973b71847044d06e6eadfde0fe7926d6e40a51&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters[1]=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters[2]=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E+I


 

 


