
 
 

Δελτίο Τύπου 

 

Παγκόσμια διάκριση έλαβε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε.) για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΗΦΥ) στην τελετή απονομής των βραβείων του 

Παγκοσμίου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών “WITSA Global ICT Excellence 

Awards 2019” που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του World Congress on Information 

Technology 2019, στις 8 Οκτωβρίου 2019, στo Γερεβάν της Αρμενίας.  

Το έργο του  Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) διακρίθηκε ως Merit Winner στην 
κατηγορία “Innovative ehealth Solutions”, έργο το οποίο υλοποιήθηκε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. σε συνεργασία με την ένωση  εταιρειών «Όμιλος ΟΤΕ-ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε. και τον συνεργάτη 
της DATAMED Α.Ε.». Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα στο πεδίο της ηλεκτρονικής 
υγείας το οποίο θα αποτελέσει τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και περιλαμβάνει 
δημογραφικά και επιδημιολογικά στοιχεία, αναλυτικό ιστορικό υγείας του ασθενή, στοιχεία 
φαρμακευτικής αγωγής, εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και αποτελέσματα αυτών, 
αλλά και τα εμβόλια στα οποία έχει υποβληθεί (κυρίως στην περίπτωση των παιδιών). Με 
αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης της πορείας υγείας 
του ασθενή, της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας στον πολίτη, της εξατομικευμένης 
ιατρικής ενώ παράλληλα καθίσταται αποτελεσματικότερη η διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων.   

Με αφορμή τη βράβευση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., κυρία Νίκη 
Τσούμα, τόνισε: “Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε για τη βράβευση του Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ). Η διεθνής αυτή αναγνώριση είναι η αφετηρία για νέες προοπτικές 
στην παροχή καλύτερων, πιο άμεσων, προσωποποιημένων και αποτελεσματικών 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας στους Έλληνες ασθενείς. Η βράβευση αυτή είναι μια 
αναγνώριση για την Ελλάδα, για εκείνα που μπορούμε να πετύχουμε όταν κινούμαστε 
συντονισμένα προς την ίδια κατεύθυνση. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στην ένωση των 
εταιριών που υλοποίησαν το έργο καθώς και στον ΣΕΠΕ, που στηρίζοντας σταθερά την 
καινοτομία στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, υπέβαλε την υποψηφιότητά μας σε ένα 
διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό της παγκόσμιας ψηφιακής κοινότητας. Τέλος, θερμά 
συγχαρητήρια στο προσωπικό και την ομάδα έργου της ΗΔΙΚΑ που με επίμονες και 
εντατικές προσπάθειες ανταπεξήλθαν με επιτυχία στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού 
έργου.” 
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