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 Η δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ αζζελώλ θαη ε βειηίσζε ησλ 
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηνπο Πνιίηεο

 Η επίηεπμε ζεκαληηθώλ νηθνλνκηώλ ζηνλ ηνκέα θξνληίδαο πγείαο

 Ο εμνξζνινγηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ ζπληαγνγξάθεζεο –
παξαπνκπήο εμεηάζεσλ, ηεο εθηέιεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπο 

 Η αλάπηπμε αλνηθηνύ ζπζηήκαηνο κε ελζσκάησζε ησλ δηεζλώλ 
βέιηηζησλ πξνηύπσλ θαη πξαθηηθώλ, θαη ε παξνρή ζε ηξίηνπο 
δπλαηόηεηαο αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ην θύθισκα παξνρήο ππεξεζηώλ πεξίζαιςεο θαη πγείαο.



 Η πινπνίεζε ηεο Η.Σ. είλαη εζληθά θξίζηκε (έιεγρνο δαπαλώλ, θαιύηεξε 
εμππεξέηεζε) 

 Αλαγθαηόηεηα άκεζεο θαη θαζνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο (πεξηζηνιή δαπαλώλ, 
κλεκόλην)

 Υπάξρεη έιιεηςε πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο ζε εζληθό επίπεδν  

 Υπάξρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε Επξσπατθό επίπεδν (π.ρ. epSOS) 

 Είλαη δύζθνιε εθαξκνγή
(πνιππινθόηεηα θαη κέγεζνο – αξηζκόο εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ / ρξεζηώλ, 
ζπκθέξνληα). 

 Τα πξνβιήκαηα δελ είλαη κόλν ηερληθά / πιεξνθνξηθήο (ρξήζηεο)



 Έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζηελ ΗΔΙΚΑ εθαξκνγή Ηιεθηξνληθήο 
Καηαρώξεζεο θαη Εθηέιεζεο Σπληαγώλ Φαξκάθσλ

 Λεηηνπξγεί γξαθείν αξσγήο ρξεζηώλ (Help Desk) γηα 24x7x365 εκέξεο

 Φξήζηεο (έσο 30/4/2011)
• 9.819 θαξκαθεία  (97%)
• 8.144 ηαηξνί (εγγξάθνληαη θαζεκεξηλά λένη ηαηξνί)

 Αζθαιηζηηθά Τακεία
• ΟΑΕΕ 
• ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
• ΟΓΑ
• ΟΠΑΔ



 Σπληαγέο πνπ θαηαρσξνύληαη θαη εθηεινύληαη γηα αζθαιηζκέλνπο ησλ 
ηεζζάξσλ κεγαιύηεξσλ Τακείσλ ηεο ρώξαο
• Μέζνο όξνο εκεξήζησλ ζπληαγώλ πνπ θαηαρσξνύληαη  22.000
• Μέζνο όξνο εκεξήζησλ ζπληαγώλ πνπ εθηεινύληαη  17.000

 Εληππσζηαθή ππνδνρή/απνδνρή ηνπ έξγνπ από ην 91,5% ηεο θνηλήο 
γλώκεο



ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Σύλνιν 
Σπληαγώλ

Καηαρσξεκέλεο 
από ηαηξνύο

Εθηειέζηεθαλ 
νιηθά ή κεξηθά

Αθπξώζεθαλ
Δελ 

εθηειέζηεθαλ

621.626 605.275 470.139 36.293 131.922

100,00% 97,37% 75,63% 5,84% 21,22%

Πηγή: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασυαλίσεων - ΗΔΙΚΑ ΑΕ



Πηγή: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασυαλίσεων - ΗΔΙΚΑ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

Σύλνιν ζπληαγώλ
Καηαρσξεκέλεο από 

ηαηξνύο
Καηαρσξεκέλεο από 

θαξκαθνπνηνύο

621.626 605.275 (97,3%) 16.351 (2,3%)

Εθηειεζκέλεο 
ζπληαγέο

Μεξηθώο 
εθηειεζκέλεο

Αθπξσκέλεο

469.415 724 36.293 (5,8%)

Ιαηξνί πνπ 
θαηαρώξεζαλ 

ζπληαγέο

Φαξκαθνπνηνί πνπ 
θαηαρώξεζαλ 

ζπληαγέο

Φαξκαθεία πνπ 
εθηέιεζαλ ζπληαγέο 

3.813 1.728 9.007

Σύλνιν 
ζπκκεηνρήο 

αζθαιηζκέλνπ

Σύλνιν δαπάλεο 
ηακείνπ

Γεληθό ζύλνιν

3.580.028 € 27.160.872 € 30.740.900 €



Πηγή: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασυαλίσεων - ΗΔΙΚΑ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Περιοριζμός ηης δαπάνης

Σηνηρεία ΟΑΕΕ 
Πξηλ ηελ Η.Σ. 
(18/10/2010)

31/12/2010

Μ.Ο. Δαπάλεο/ κήλα 25 εθ. € 12-13 εθ. €

Αξ. Σπληαγώλ/ κήλα 300.000 200.000

Μέζo Κόζηνο Σπληαγήο/ κήλα 80 € 48 €



Διαδίκστο .  

Δλεγκηικοί 

ΦορείςΓΙΑ

Φαρμακεσηικοί

ζύλλογοι, κλπ

ΒΓ-Η  

Φορέας 

διατείριζης 

(HΓIΚΑ)

ΠΑΡΟΧΔΙ 

ΥΠΗΡΔΙΩΝ 

ΥΓΔΙΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ – ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΤΝΣΑΓΩΝ

Φ.Κ.Α.

Υποσργεία 

- ΓΓΚΑ



ΦΚΑ



 Υπνζηήξημε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
παξαγσγή / εθηέιεζε / έιεγρν / εθθαζάξηζε ησλ ζπληαγώλ θαξκάθσλ θαη 
εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ

 Σύζηεκα ειέγρσλ,  εθθαζάξηζεο θαη πιεξσκήο ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ

 Ιζρπξό ζύζηεκα Δηνηθεηηθήο Πιεξνθόξεζεο (MIS), Επηρεηξεζηαθήο 
Επθπίαο (BI) θαη ζπλδπαζηηθώλ ειέγρσλ (Risk Management)

 Σύζηεκα Δηαρείξηζεο θαη Υπνζηήξημεο Φξεζηώλ

 Δηαζύλδεζε κε άιια Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (πξνγξάκκαηα 
θαξκαθείσλ, Ννζνθνκεία, …)



 Α Φάζη: ΗΓΙΚΑ
1. Πηινηηθό Έξγν (ΟΑΕΕ)

 01/10/10 Πηζηνπνίεζε ηαηξώλ-θαξκαθνπνηώλ

 18/10/10 Έλαξμε Πηινηηθήο Εθαξκνγήο

2. Καλνληθή ιεηηνπξγία

 24/1/11 Έλαξμε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο (ΟΑΕΕ + 2 Υπνθ.ΙΚΑ)

 21/2/11 Έλαξμε ζπληαγνγξάθεζεο ηαηξώλ ΟΠΑΔ & ΟΓΑ 

 Μάηνο ‘11 Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ Help Desk (ΗΔΙΚΑ) γηα όια ηα 
Τακεία γηα 10 κήλεο

 15/5/11-31/5/11 Πηζηνπνίεζε ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ 
Ιαηξείσλ Ννκνύ Αηηηθήο (γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΟΓΑ)

 Μάηνο ‘11 Έληαμε ζηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ ηνπ 
ΟΠΑΔ ζε όια ηα ηακεία

 Μάηνο ‘11 Πξνθήξπμε δηαγσληζκώλ γηα B.I. & ζπκπιεξσκαηηθό 
εμνπιηζκό

 Οθηώβξηνο ’11 Σύλδεζε κε πξνγξάκκαηα θαξκαθείσλ



 Β Φάζη (Απξίιηνο 2011 – 2014)

Υλοποίηζη ηοσ ζσνόλοσ ηων λειηοσργικών απαιηήζεων ποσ είναι 
απαραίηηηες για ηην πλήρη λειηοσργία ηοσ ζσζηήμαηος Η.Σ.

Σηις 29 Απριλίοσ 2011 δόθηκε ζε δημόζια διαβούλεσζη από ηην 
ΗΓΙΚΑ ηο RFI ηοσ έργοσ ποσ περιλαμβάνει:

◦ Μειέηε εθαξκνγήο πιήξνπο εζληθνύ ζπζηήκαηνο Η.Σ.

◦ Δπλαηόηεηα ειεθηξνληθώλ ππνγξαθώλ / authentication / PKI / αζθάιεηα 
ζπζηήκαηνο

◦ Δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε όινπο ηνπο ΦΚΑ / ΔΙΑΣ / πξνγξάκκαηα 
θαξκαθείσλ - ηαηξείσλ

◦ Οινθιήξσζε ππνδνκώλ (Υιηθό, Λνγηζκηθό, Μεηξώα, Καηαιόγνπο)

◦ Παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο εγγπεκέλνπ 
επηπέδνπ (SLA)



Καζνξηζκόο θσδηθνπνηήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα 
Ηιεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο 

(π.ρ. θσδηθνπνίεζε εμεηάζεσλ, αλαισζίκσλ θ.ιπ.).

Δηάζεζε ησλ αληελδείμεσλ θαξκάθσλ ζην ζύζηεκα Ηιεθηξνληθήο 
Σπληαγνγξάθεζεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε δηελέξγεηα ησλ 
ζρεηηθώλ ειέγρσλ

Πξνκήζεηα απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ γηα 
ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηε δηαδηθαζία ζπληαγνγξάθεζεο 
(π.ρ. εμνπιηζκόο Ιαηξείσλ ΙΚΑ, Κέληξσλ Υγείαο, Δεκνηηθώλ Ιαηξείσλ).



Το Νομοθεσικό Πλαίςιο (ΠΔ 60/2007 ,ΠΔ 118/2007, 
Ν 3389/2005) πποβλέπει σοτρ εξήρ σπόποτρ δτνασήρ 
ππομήθειαρ αγαθών – τπηπεςιών:

1. Ανσαγωνιςσικό διάλογο

Ο Ανσαγωνιςσικόρ Διάλογορ είναι ο πλέον φπονοβόπορ, 
και δεν πποςθέσει ςημανσική επί πλέον αξία ςσο όλο 
εγφείπημα.



2. Διαδικαςία διαππαγμάσετςηρ (με ή φωπίρ 
δημοςίετςη πποκήπτξηρ)

Η Διαδικαςία Διαππαγμάσετςηρ ππέπει να αποκλειςσεί, 
διόσι δεν ςτνσπέφοτν οι πποβλεπόμενοι όποι για σην 
ευαπμογή σηρ 

3. Σύμππαξη Δημόςιοτ - Ιδιωσικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Το ΣΔΙΤ υαίνεσαι ελκτςσικόρ σπόπορ, αλλά είναι και 
ατσό ιδιαίσεπα φπονοβόπο για ένα σέσοιοτ μεγέθοτρ έπγο



4. Ανοικσόρ ή κλειςσόρ διαγωνιςμόρ (2 υάςεων)

◦ Ο Ανοικσόρ Διαγωνιςμόρ πποςυέπει μεγαλύσεπη σαφύσησα 
διενέπγειαρ, αλλά μεγαλύσεπο κίνδτνο επιπλοκών κασά ση 
διαγωνιςσική διαδικαςία λόγω σοτ μεγάλοτ απιθμού σων 
ςτμμεσοφών.

◦ Ο κλειςσόρ διαγωνιςμόρ (2 υάςεων) υαίνεσαι να είναι η «μέςη 
οδόρ» ποτ ςτγκενσπώνει σα λιγόσεπα μειονεκσήμασα και 
κινδύνοτρ.


