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03.10.2016
Θέμα: Απάντηση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε πρόσφατες διαμαρτυρίες σχετικά με τη νέα
λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων και διαμαρτυριών σχετικά με την ενσωμάτωση νέας
λειτουργικότητας στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε
υπογραμμίζει τα εξής:
Οι πρόσφατες αλλαγές στην Η/Σ καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται
στη με αριθ. πρωτ. Γ3γ/40426/5-7-2016 (ΦΕΚ 2221/Β’/18-7-2016) υπουργική απόφαση με
θέμα: «Κανόνες Παραπομπής Διαγνωστικών Εξετάσεων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με
Αριθμ. Γ3γ/οικ.56177 – ΦΕΚ B 2324 – 27.07.2016 υπουργική απόφαση. Επομένως, το γεγονός
ότι δεν υπάρχει συναίνεση θεσμικού ιατρικού οργάνου δεν ισχύει, δεδομένου ότι η ιατρική
κοινότητα έχει ενημερωθεί από τον Ιούλιο του 2016 με το σχετικό ΦΕΚ σχετικά με το πώς θα
λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι αντιληπτός ο λόγος
για τον οποίο μπορεί να εκδηλώνονται σε τέτοιο βαθμό αντιδράσεις κάθε φορά που η ΗΔΙΚΑ
ευθυγραμμίζει την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με ό,τι ο νόμος ορίζει.
Επιπλέον, σύμφωνα με την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, από τον Μάρτιο ήδη έχουν γίνει σχετικές
συναντήσεις ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπρόσωποί τους έχουν ενημερωθεί,
έχουν εξετάσει και έχουν συμφωνήσει για την εφαρμογή των κανόνων. Επιπλέον, εκτενής
σχετική συζήτηση έχει γίνει το τελευταίο διάστημα τόσο στον σχετικό τύπο όσο και στο ειδικό
forum της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (μέσω του οποίου ενημερώνονται οι τρίτοι
κατασκευαστές λογισμικού προκειμένου να προσαρμόσουν τα συστήματά τους).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υλοποιεί μηχανογραφικά
το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και στην προκειμένη περίπτωση υλοποιήθηκε η απαίτηση
για συσχέτιση κάθε εξέτασης με την διάγνωση στην οποία αντιστοιχεί, ώστε να μπορούν να
ενεργοποιηθούν στην συνέχεια ο πρώτος κανόνας παραπομπής με βάση το ICD10 και την
ειδικότητα (όπως περιγράφεται και στο Παράρτημα Α του σχετικού ΦΕΚ) αλλά και ο επόμενος
κανόνας για το μέσο παραπεμπτικό ανά ειδικότητα και ICD-10. Έχουμε δηλαδή προς το παρόν
μερική μόνο ενεργοποίηση των κανόνων που έχουν προδιαγραφεί στην υπουργική απόφαση
καθώς η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης όλων των «κανόνων παραπομπής
διαγνωστικών εξετάσεων» είναι η 1η Νοεμβρίου 2016.
Είναι προφανές πως καμία αυθαιρεσία από πλευράς Η.ΔΙ.Κ.Α. δεν έχει υπάρξει στο
συγκεκριμένο ζήτημα και είναι άξιο απορίας πώς είναι δυνατό να έχουν ελλιπή και μονομερή
ενημέρωση θεσμικοί φορείς όπως η Ομοσπονδία Ιατρών ΠΕΔΥ και ο ΙΣΑ όταν έχει υπάρξει όλη
η δημοσιότητα που προαναφέρθηκε.
Κλείνοντας θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), θα εξακολουθήσει με συνέπεια να διαδραματίζει επιτελικό ρόλο
στο χώρο της υγείας, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και τις υλικές
υποδομές που διαθέτει, και είναι στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για συνεργασία και
συντονισμό ενεργειών που απαιτούνται ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα «εθελοντικού
αιφνιδιασμού» του χώρου της Υγείας.

