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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: Ολοκληρώνεται το ΑPI της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης- Ηλεκτρονική Διασύνδεση 
του συστήματος με τις εφαρμογές των φαρμακείων.  

 

Σημαντική ήταν η προσέλευση στην Ημερίδα Ενημέρωσης της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε με θέμα 
¨Παρουσίαση Μελέτης Διαλειτουργικότητας Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης & 
Εκτέλεσης Συνταγών με τρίτες Εφαρμογές». Η Ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την Τετάρτη 14 
Μαρτίου και ώρα 12.30 μμ, σκοπό είχε την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την 
πορεία της ηλεκτρονική συνταγογράφησης και την παρουσίαση της μελέτης που υλοποίησε η 
Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών πού αφορούν 
στη διασύνδεση του συστήματος με το λογισμικό των φαρμακείων.  

Η Ημερίδα η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τόσο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά πληροφορικής και κυρίως στην υλοποίηση εφαρμογών φαρμακείου όσο και των 
φαρμακευτικών συλλόγων και λοιπών φορέων του δημοσίου, ξεκίνησε με την ομιλία της 
Γενικής Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Αθηνάς Δρέττα. Η κα Δρέττα, έκανε έναν 
σύντομο απολογισμό του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά πως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί ένα από τα λίγα έργα της 
κυβέρνησης το οποίο προχώρησε με ταχείς ρυθμούς και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 
να συγχέεται με το σύστημα της σάρωσης των συνταγών. Τόνισε πως: «όταν μιλάμε για 
ηλεκτρονικές συνταγές αυτό αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και όχι το σύστημα 
σάρωσης, το οποίο βέβαια είναι αρκετά χρήσιμο και μπορεί να αξιοποιηθεί». Συνέχισε, 
κάνοντας λόγο για το μεγάλο όγκο των συνταγών που εκτελούνται κάθε μήνα και αγγίζουν 
50% του συνόλου των συνταγών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ποσοστό αρκετά υψηλό, 
αν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο των ιατρών που συνταγογραφούν στα πολυιατρεία του 
ΙΚΑ δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο σύστημα. Επεσήμανε, πως το έργο έχει δεχθεί πολλές 
αντιδράσεις και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους και να το 
υποστηρίξουν. Τέλος, κλείνοντας την ομιλία της αναφέρθηκε στο μεγάλο διαγωνισμό που 
είναι ήδη σε εξέλιξη και έχει την έγκριση της διακομματικής επιτροπής κάνοντας έκκληση στις 
εταιρείες που συμμετέχουν να βοηθήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία το 
συντομότερο δυνατό και να διοχετευθούν χρήματα στην ελληνική αγορά, διότι σε 
διαφορετική περίπτωση εξετάζεται ένα plan B από τους αρμόδιους υπουργούς Εργασίας και 
Υγείας για την εφαρμογή ενός συστήματος από άλλη χώρα. 

Για τη μεγάλη σημασία της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν τα 
φαρμακεία με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έκανε λόγο ο 
κ.Μακρυγιάννης-εκπρόσωπος των Φαρμακοποιών, ενώ ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε κ. 
Β.Σφυρόερας έκανε μία σύντομη περιγραφή της πορείας υλοποίησης του έργου που τρέχει η 
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Η.ΔΙ.ΚΑ και των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία που 
προκύπτουν από την έως τώρα λειτουργία του συστήματος.  

Στη συνέχεια, εκτενή αναφορά έγινε στην επικείμενη δράση που υλοποιήθηκε από την Η.ΔΙ.ΚΑ 
Α.Ε σχετικά με τη μελέτη για τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του μηχανισμού 
διαλειτουργικότητας του συστήματος του ΗΚΕΣ με τρίτες εφαρμογές και πιο συγκεκριμένα με 
τις εφαρμογές που διαθέτουν τα φαρμακεία. Τη μελέτη παρουσίασε ο Δρ. Αλέξανδρος 
Μπέρλερ, Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της εταιρείας Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε., 
που υλοποίησε τη μελέτη και τον μηχανισμό διαλειτουργικότητας με τρίτες εφαρμογές. Στο 
πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική του συστήματος και οι γενικές αρχές που 
διέπουν τη λειτουργία του καθώς και η συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα (HL7, CDA, IHE) 
και τις οδηγίες της Ε.Ε. Μεταξύ άλλων, τονίστηκαν τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του 
συστήματος όπως η δημοκρατική ανάπτυξη της αγοράς και ενεργή συμμετοχή της στο ΣΗΣ ή 
σε άλλα παρόμοια δίκτυα υπηρεσιών υγείας. Σε συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν τα 
χρονοδιαγράμματα για την προσαρμογή των εταιρειών πληροφορικής στο σύστημα της 
διαλειτουργικότητας.  

 

 


