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Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ 

αςθενή

Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& 

εξοπθολογιςμόρ δαπάνων

και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ 

ςσον σομέα σηρ κοινωνικήρ 

αςυάλιςηρ

Σημανσικά ουέλη ςσην 

παποφή ηλεκσπονικών 

τπηπεςιών με ςκοπό 

σην διαςύνδεςη με 

ςτςσήμασα σπίσων

Σημανσικέρ οικονομίερ 

κλίμακαρ ςσον σομέα 

σηρ τγείαρ
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 Ο εξορκολογιςμόσ των διαδικαςιϊν 
ςυνταγογράφθςθσ παραπομπισ 
εξετάςεων, τθσ εκτζλεςθσ και του 
ελζγχου τουσ

 Η ανάπτυξθ ανοικτοφ ςυςτιματοσ με
ενςωμάτωςθ των διεκνϊν βζλτιςτων
προτφπων και πρακτικϊν, και θ
παροχι ςε τρίτουσ δυνατότθτασ
ανάπτυξθσ καινοτόμων υπθρεςιϊν
που ςχετίηονται με το κφκλωμα
παροχισ υπθρεςιϊν περίκαλψθσ και
υγείασ
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Φάςη I: 
 18/10/2010 

Πιλοτική Εφαρμογή

1 Ταμείο Κοινωνικήσ 
Αςφάλιςησ (OAEE)

– 9.500 φαρμακοποιοί

– 4.100 ιατροί

– 8.000  ςυνταγζσ τθν 
θμζρα

Φάςη II: 
 24/01/2011

Επζκταςη του 
Συςτήματοσ

4 Αςφαλιςτικά 
Ταμεία

• IKA

• OGA

• OPAD

• OAEE

• ETAA

• Νοςοκομεία, Κζντρα 
Υγείασ

 21 /05/2012

Εφαρμογή 

νζασ πλατφόρμασ από 
την ΗΔΙΚΑ

Φάςη III:  
 30/9/2011

Υλοποίηςη 
Διαγωνιςμοφ για 
την πλήρη 
ολοκλήρωςη τησ 
ηλεκτρονικήσ 
ςυνταγογράφηςησ



6

• Το ζργο χρθματοδοτικθκε από τθν ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

• Ανακζτουςα Αρχι: ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

• Κφριοσ του Ζργου: Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ – Γ.Γ.Κ.Α.

• Ανάδοχοσ: MIMMER HELLAS

• Ημερομθνία: 03/11/2010

• Προχπολογιςμόσ: 30.000 Ευρϊ (πλζον ΦΠΑ)

• Διάρκεια ζργου: 4 Μινεσ



 Ζνταξη ενόσ αςφαλιςτικοφ ταμείου Ο.Α.Ε.Ε 
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• Το ζργο ςυγχρθματοδοτικθκε από το ΕΣΠΑ

• Ανακζτουςα Αρχι: KτΠ Α.Ε

• Κφριοσ του Ζργου: Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ – Γ.Γ.Κ.Α.

• Ανάδοχοσ: IONIS DEVELOPMENT

• Ημερομθνία: 15/10/2012

• Προχπολογιςμόσ: 84.870,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)



 Ζνταξη 1 αςφαλιςτικοφ ταμείου Ο.Α.Ε.Ε
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 (Ιανουάριοσ – Μάιοσ 2012)

Ανάπτυξη τησ τρζχουςασ εφαρμογήσ από την
Η.ΔΙ.ΚΑ ςε περίπτωςη αποτυχίασ ανταπόκριςησ
του ςυςτήματοσ και καθυςτζρηςησ του
διαγωνιςμοφ

 21 Μαΐου ϋ12

Η εφαρμογή τησ Η.ΔΙ.ΚΑ τζθηκε ςε κανονική
λειτουργία

10.764 υαρμακοποιοί στο σύστημα

37.566 ιατροί στο σύστημα



 Προςφζρεται μεγαλφτερθ διευκόλυνςθ ςτουσ ιατροφσ με τθ δυνατότθτα
επιλογισ από τον ιατρό τθσ μονάδασ καταχϊρθςθσ τθσ ςυνταγισ (πχ το
ιδιωτικό του ιατρείο ι το πολυιατρείο), γεγονόσ που βοθκάει ςτον
καλφτερο ζλεγχο τθσ «ςυμπεριφοράσ» των ιατρϊν

 Δίνεται θ δυνατότθτα αντιγραφισ τθσ προθγοφμενθσ ςυνταγισ για
αςκενείσ με χρόνια νοςιματα που λαμβάνουν ςυγκεκριμζνθ
φαρμακευτικι αγωγι

 Δίνεται δυνατότθτα Εκτφπωςθ τρίμθνθσ ςυνταγισ με μία εντολι ενϊ
μζχρι τϊρα ζπρεπε να δοκοφν τρεισ εντολζσ,

 Με τθν ειςαγωγι του ΑΜΚΑ του αςφαλιςμζνου εμφανίηονται πλζον τα
ςτοιχεία του και το ταμείο. Σε περίπτωςθ αλλαγισ του αςφαλιςτικοφ
ταμείου, μπορεί να επιλζξει ο ιατρόσ το αςφαλιςτικό ταμείο αφοφ ο
αςφαλιςμζνοσ του ζχει επιδείξει προθγουμζνωσ το αςφαλιςτικό βιβλιάριο

 Παρζχεται μεγαλφτερθ ευκολία ςτθ διαχείριςθ των οκονϊν από το
χριςτθ. Γίνεται πιο εφκολθ θ χριςθ για τον ιατρό και τον φαρμακοποιό πχ
ςτθν αναηιτθςθ φαρμάκου ι διάγνωςθσ.
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Η μεγαλφτερη εφαρμογή που «τρζχει» αυτή τη 
ςτιγμή ςτη χϊρα!!!

 Το μοναδικό ςφςτημα ημερήςιασ παρακολοφθηςησ 
(monitoring prescription system)!!!

 Τιμητική Διάκριςη τησ ΗΔΙΚΑ ςτα ΒitE Awards για το 
ςχεδιαςμό του ζργου!!!
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 Πάνω από μιςό εκατομμφριο ςυνταγέσ ςτο ςφςτημα 
ημερηςίωσ!!!

Καλφπτει:

 95 % των φαρμακείων( 11.000)

 80 % των ιατρϊν ( 38.000)
  80 % του ςυνόλου των ςυνταγϊν ( 4.5 εκ)
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• Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Ψθφιακι 

Σφγκλιςθ

• Ανακζτουςα Αρχι: ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

• Κφριοσ του Ζργου: Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ – Γ.Γ.Κ.Α.

• Ημερομθνία Δθμοπράτθςθσ: 30/09/2011

• Προχπολογιςμόσ: 24.631.010 Ευρϊ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)

• Διάρκεια ζργου: 36 μινεσ



 Ολοκληρϊθηκε η Αϋφάςη του Διαγωνιςμοφ με την
επιλογή 4 υποψηφίων ςυμπράξεων

 31/8/2012 η υποβολή τεχνικϊν & οικονομικϊν
προςφορϊν

 13/7/2012 η παραλαβή του RFP από τουσ
υποψηφίουσ αναδόχουσ
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1. Διαςφνδεςη των πληροφοριακϊν ςυςτημάτων των φαρμακείων 
με το ςφςτημα τησ ηλεκτρονικήσ ςυνταγογράφηςησ - API
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2. Εφαρμογή για Smart Phones
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3. Geographical Analysis Tool
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4. Disaster Recovery System

Web/App Layer – Virtualized using OVM 3.1.x

Database Layer - Physical

Host 5

Host 1

Database Instance 2

Disk Arrays (SAN)

Host 4

Database Instance 1

Oracle Database Enterprise Edition

Host 2 Host 3

Test System

Active Data Guard

URL Switching



 Ειςαγωγή Θεραπευτικϊν Πρωτοκόλλων

 Ειςαγωγή Δραςτικήσ Ουςίασ ςτο ςφνολο των φαρμάκων ςε 
ςυνεργαςία με ΕΟΦ & Υπουργείο Υγείασ

 Διαςφνδεςη πληροφοριακϊν ςυςτημάτων ιατρείων και 
ERPϋs νοςοκομείων

 BI & Reporting Systems

 Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ αςθενή

 Διαςφνδεςη του ςυςτήματοσ με ΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, Υπ.Υγείασ

 Ενοποίηςη e-syntagografi με e-diagnosis
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