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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

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

υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ιατρικών φακέλων στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος EPSOS η ΗΔΙΚΑ  Α.E (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 

Ασφάλισης) σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε 

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα ΄΄Εpsos Pilots Setting Sail΄΄την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στο 

Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.  

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κα Αθηνά Δρέττα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κος Νίκος Πολύζος και ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου κος Δημήτριος Καραγεωργίου. Η κα Δρέττα έκανε εκτενή αναφορά στο έργο της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τονίζοντας πως αποτελεί το βασικό εργαλείο για την περιστολή 

της φαρμακευτικής δαπάνης. Η φαρμακευτική δαπάνη έκλεισε στα 5,2 δισεκατομύρια ευρώ για 

το 2009 ενώ τόνισε πως για το 2011 αναμένεται να μειωθεί σημαντικά και να αγγίξει τα 3,5 

δισεκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον επιτελικό ρόλο του συστήματος της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης επισημαίνοντας πως είναι ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε στη 

χώρα μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μόλις μέσα σε ένα χρόνο ενώ στις υπόλοιπες χώρες 

έχουν απαιτηθεί 4-10 έτη έως ότου να εφαρμοστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε: 

¨Στις 24/01/1011, 980 ιατροί και 21 φαρμακεία εγγράφονταν καθημερινά στο σύστημα, ενώ στις 

31/10/2011 το ύψος των ιατρών που εγγράφονταν καθημερινά ανήλθε στου 10154 ιατρούς και 

8378 φαρμακοποιούς. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ενώ τον Φεβρουάριο του 

2011 το σύνολο των μηνιαίων συνταγών ήταν 228.000, τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 1.500.000 εκ 

συνταγές ενώ σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία το Νοέμβριο το σύνολο των συνταγών έχει 

ξεπεράσει τα 2.500.000 καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το 40-50% του συνόλου των συνταγών 

λόγω και της ένταξης των ιατρών του ΙΚΑ στο σύστημα. «Δεν μπορούν πλέον να σχεδιάζονται 

πολιτικές στο χώρο της υγείας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική συνταγογράφηση», 

τόνισε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα οφέλη από το σύστημα της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο γεγονός πως αποκτήθηκαν καθαρά αρχεία ιατρών, 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Η.ΔΙ.ΚΑ A.E. 

Λαγουμιτζή 40,   Αθήνα 117 45 

Τηλ. 213 2168400, Fax. 213 2168499, e-mail: info@idika.gr   www.idika.gr, 

επικαιροποιημένα αρχεία φαρμακείων, επικαιροποιημένα αρχεία ασθενών, έγιναν προσπάθειες 

για ενιαία κωδικοποίηση των φαρμάκων και τέθηκαν οι βάσεις ώστε να υπάρξει εικόνα 

επιδημιολογικού και νοσηολογικού προτύπου.  Επίσης τόνισε πως κανένα πρόβλημα ασφάλειας 

δεν τίθεται για το σύστημα διότι έχει άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ρόλο και την προσπάθεια που κατέβαλε η ΗΔΙΚΑ για την 

υλοποίηση του συστήματος και κλείνοντας την ομιλία της, η Γενική Γραμματέας έκανε λόγο 

για το διαγωνισμό που αφορά στην επέκταση του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

ύψους 25.000.000 ευρώ που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει εγκριθεί από τη Διακομματική 

Επιτροπή και στις 14 Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η 

διασύνδεση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με το EPSOS έχει ήδη προβλεφθεί μέσα από 

την υλοποίηση του νέου συστήματος με αποτέλεσμα ο ασθενής σε όποια χώρα κι αν βρεθεί 

να έχει τη δυνατότητα να λάβει από το φαρμακείο τη συνταγή.   

 

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε πως η χώρα απέκτησε 

πλέον φαρμακευτική πολιτική διότι μέσα σε διάστημα 7-8 μηνών κατάφερε να κωδικοποιήσει τα 

φάρμακα και να δώσει τιμές ενώ τόνισε τη σημαντική συμβολή που θα έχει στην περιστολή των 

δαπανών η ενοποίηση των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων.  

Αναφορικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση επεσήμανε πως από το σύνολο των ιατρών των 

131 νοσοκομείων έχουν ενταχθεί 10.000 ιατροί στο σύστημα και έχουν πιστοποιηθεί 2500. Στα 

220 Κέντρα Υγείας της χώρας εντάχθηκαν στο σύστημα 3000 ιατροί και πιστοποιήθηκαν 2000. 

Τελειώνοντας τόνισε πως στόχος είναι η διασύνδεση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τα 

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων.  

   

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν επίσης και τοποθετήθηκαν για θέματα που αφορούν την 

ηλεκτρονική υγεία 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 και συγκεκριμένα εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας της Σουηδίας, της 

Γαλλίας, της Πολωνίας , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

EPSOS.  

 

  


