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ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: 1)Τον Υπουργό Υγείας                                                                                           
2) Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
Θέµα: «Ποια η Πρόοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  Υγείας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης;» 

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της πληροφορικής στον τοµέα 
της  υγείας  αποτελεί εργαλείο για την ορθολογική κατανοµή των διαθέσιµων 
πόρων συµβάλλοντας στη βιωσιµότητα της δηµόσιας περίθαλψης. Επιπλέον,  η 
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών υγείας καλύπτει κατηγορίες πολιτών - όπως 
ηλικιωµένους και άτοµα µε κινητικές δυσκολίες - που διαβιούν σε 
αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας µας.  

Η Ελλάδα διαθέτει χαρακτηριστικά αναδυόµενης αγοράς στον τοµέα της υγείας 
καθώς παρέχει υπηρεσίες υψηλού κόστους λόγω της απουσίας Ατοµικών 
Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (ΑΗΦΥ), της πολύπλοκης φαρµακευτικής 
δαπάνης και των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.  Ως εκ 
τούτου, κρίσιµες µεταρρυθµίσεις στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), 
στην φαρµακευτική πολιτική και στις προµήθειες των νοσοκοµείων δύναται να 
υλοποιηθούν µε την εφαρµογή ψηφιακών µέσων όπως ο Χάρτης ('Ατλας) Υγείας, 
ο ΑΗΦΥ του πολίτη και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.  

H ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του ΑΥΦΗ εκτιµάται ότι αφενός θα 
συνδράµει σε εξοικονόµηση πόρων και αφετέρου θα αναβαθµίσει τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες για έκαστο ασθενή µέσω της καταγραφής του συνόλου 
των πληροφοριών που σχετίζονται µε την κλινική και εργαστηριακή 
παρακολούθηση, τη φαρµακευτική αγωγή, τη νοσηλεία και τους 
προσυµπτωµατικούς ελέγχους. 

Επιπρόσθετα, η χρήση του ΑΗΦΥ σε συνδυασµό µε τις εφαρµογές υγείας σε 
φορητές συσκευές (mHealth), την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την 
τηλεϊατρική µέσω εικόνων, δεδοµένων και φωνής εξ αποστάσεως αναµένεται να 
συµβάλλουν στην αποτελεσµατική και διαφανή διοίκηση του εθνικού 
συστήµατος υγείας. Ήδη, η Δηµόσια Εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 



Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) αναπτύσσει το portal (πύλη) 
του πολίτη ώστε αυτός να   εξυπηρετείται µέσω της   παροχής σύγχρονων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών. Συντηρεί επίσης ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες εθνικής εµβέλειας στους τοµείς της Κοινωνικής Ασφάλισης και της 
Υγείας.  

Επειδή η χρήση των τεχνολογιών και της πληροφορικής αφενός εγγυάται την 
ορθολογική κατανοµή των διαθέσιµων πόρων και αφετέρου την βιωσιµότητα 
της δηµόσιας περίθαλψης, 

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι Υπουργοί: 

- Ποιος ο προγραµµατισµός για την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση 
του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Νοσοκοµείων και ποιος ο 
σχεδιασµός για τη διαχείριση και τη δηµιουργία Ατοµικών Ηλεκτρονικών 
Φακέλων Υγείας  για έκαστο πολίτη;  

- Ποια τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα και οι καλές πρακτικές ασφαλείας 
για τους ΑΗΦΥ που πρόκειται να υιοθετηθούν ώστε να διασφαλιστεί το 
απόρρητο των προσωπικών ιατρικών δεδοµένων εκάστου ασθενή; Με ποιον 
τρόπο θα δίδεται η συγκατάθεση του ασθενούς για την πρόσβαση ιατρών 
και λοιπών επαγγελµατιών υγείας στον ΑΗΦΥ; 

- Υπάρχει σχεδιασµός για τη σύσταση και λειτουργία του πρώτου ψηφιακού 
δηµόσιου νοσοκοµείου (web hospital) στην Ελλάδα µε σκοπό την προσφορά  
χαµηλού κόστους παραδοσιακών αλλά και καινοτόµων υπηρεσιών υγείας, 
όπως η δωρεάν άµεση επικοινωνία του ασθενή µε ιατρούς;  

- Ποια η πρόοδος του έργου της ΗΔΙΚΑ αφενός για την συντήρηση των 
εφαρµογών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων δηµοσίων 
φορέων και αφετέρου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής 
ασφάλισης και της υγείας;  

- Ποιο το ύψος των πόρων που έχει αντλήσει η ΗΔΙΚΑ µέσω των 
προγραµµάτων ΕΣΠΑ από το 2015 και εντεύθεν προκειµένου να αναπτύξει, 
διαχειριστεί και συντηρήσει συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών για 
την εξυπηρέτηση του συνόλου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Υγείας καθώς και του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου φορέα;  Παρακαλώ 
όπως παρασχεθεί το ύψος των οικονοµικών στοιχείων ανά έτος.  

- Ποια τα µέχρι σήµερα προβλήµατα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
φαρµάκων και εξετάσεων, και ποιος ο προγραµµατισµός για την 
ηλεκτρονική πρόσβαση του πολίτη στο φαρµακευτικό του ιστορικό 
(βιβλιάριο);  
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