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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Θέμα: Κοινή Συνέντευξη Τύπου Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε – ΟΠΑΔ για την πορεία της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης και της έξυπνης κάρτας ασφαλισμένου. 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης κ. 

Βλάσης Σφυρόερας και ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ κ. Μιχάλης Κούτρας παραχώρησαν κοινή 

συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2012 για την πορεία υλοποίησης της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την εφαρμογή της έξυπνης κάρτας ασφαλισμένου (Smart 

Card).  

Ο κ. Σφυρόερας έκανε έναν σύντομο απολογισμό του έργου της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

αποτελεί ένα από τα λίγα έργα της τελευταίας διετίας το οποίο προχώρησε με ταχείς ρυθμούς 

και σχεδόν χωρίς καθόλου χρηματοδότηση.  Τόνισε πως σε κανένα άλλο σύστημα 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παγκοσμίως δεν έχει σημειωθεί διείσδυση σε ποσοστό 92% 

του συνόλου των συνταγών που εκτελούνται ηλεκτρονικά σε τόσο σύντομο  χρονικό διάστημα.  

Συνέχισε, παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το σύστημα 

επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence) που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ επισημαίνοντας πως “το 

μέσο κόστος ανά συνταγή με το οποίο επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταμεία έχει μειωθεί 

κατά 30% από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι σήμερα, 30 εκ. ευρώ εξοικονομούνται το μήνα 

από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που σημαίνει περιστολή της 

δαπάνης κατά 300 εκ περίπου το χρόνο, ενώ η εξοικονόμηση με την εισαγωγή της τιμής 

αναφοράς του φαρμάκου υπολογίζεται στα 14 εκ. ευρώ το μήνα”.  Ο Δ/νων Σύμβουλος της 

Η.ΔΙ.Κ.Α αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός πως αναπτύχθηκε ένα έργο εθνικής σημασίας με 

ελλιπή χρηματοδότηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων, 

των φαρμακείων και των ιατρών της χώρας με τη δημιουργία νέας πλατφόρμας η οποία 

δημιουργήθηκε από το προσωπικό της Η.ΔΙ.ΚΑ.  Στη συνέχεια έκανε μία σύντομη παρουσίαση 

ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της υποδομής της Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης  (Real User Insight) το οποίο δείχνει λεπτομερώς τη γεωγραφική προέλευση 

των χρηστών και  τους πρωταθλητές στη χρήση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τις 

κινήσεις που έκανε ένας ιατρός κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  
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Τελείωσε κάνοντας μία σύντομη αναφορά στην επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

με τη σύνδεση με την έξυπνη κάρτα ασφαλισμένου (Smart Card) που θα αποτελέσει το 

επόμενο βήμα σε συνδυασμό με τον ιατρικό φάκελο για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης.  

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ κος Κούτρας ο οποίος δήλωσε ότι «το 

πρόγραμμα φιλοδοξεί να οδηγήσει τον ΟΠΑΔ από την εποχή του βιβλιαρίου στην εποχή της 

‘έξυπνης κάρτας’, με σημαντικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως, με τον 

ασφαλισμένο στο επίκεντρο αυτού του εκσυγχρονισμού».  

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανατροπή αδυναμιών και δυσλειτουργιών που 

έχουν εδραιωθεί σε βάθος χρόνου, με προσδοκόμενα αποτελέσματα: 

 Τη θωράκιση της υγείας των ασφαλισμένων  

 Τη διαρκή επικαιροποίηση του μητρώου ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ 

 Την καταπολέμηση της απάτης και της σπατάλης 

 την κατάργηση της ετήσιας θεώρησης του ασφαλιστικού βιβλιαρίου 

 την καταγραφή της πλοήγησης των ασφαλισμένων στο πλέγμα παροχής υπηρεσιών 

υγείας, που θα συμβάλλει καθοριστικά στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας 

 τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των παρόχων υπηρεσιών υγείας 

 τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Οργανισμού 

Το επόμενο βήμα στη χρήση των καρτών ασφάλισης μπορεί να είναι η κάρτα αυτή α) να 

προδιαγραφεί και ως Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), κάτι που θα αυξήσει 

την προστιθέμενη αξία της, θα απαλείψει το λειτουργικό κόστος της ξεχωριστής έκδοσης 

αυτής και θα καταργήσει την ανάγκη προσέλευσης του κοινού στον ΟΠΑΔ για την έκδοσή της 

και β) να προδιαγραφεί ώστε να καταγράφονται επ’ αυτής τα barcode των συνταγών 

φαρμάκων και ιατρικών πράξεων, θέτοντας έτσι το θεμέλιο του ηλεκτρονικού φακέλου 

ασθενών. Θα μπορεί έτσι να καταργηθεί η ανάγκη εκτύπωσης των συνταγών, με μείωση του 

λειτουργικού κόστους των παρόχων και μετάβαση σε ένα επόμενο στάδιο, αληθούς 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η έκδοση από την 

ΗΔΙΚΑ καρτών πιστοποίησης σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας της χώρας και η 

προμήθεια από τους τελευταίους των αναγκαίων καρταναγνωστών.   


