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Υπουργείο Υγείας 

 

 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 

 

 

Αθήνα 23/09/2016 

 

 

Προς τα Προεδρεία και τα Μέλη των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 

 

Θέμα: «Αποτελέσματα πρώτης συνάντησης στα πλαίσια της Διαβούλευσης για τη 

Διαμόρφωση των Μητρώων Νοσημάτων και Ασθενών και καθορισμός επόμενων 

βημάτων αυτής» 

 

Αξιότιμα Μέλη των Ιατρικών Εταιρειών, 

 

Ευχαριστούμε για την ευγενική σας ανταπόκριση στο κάλεσμά μας στην πρώτη ανοικτή 

διαβούλευση για τη διαμόρφωση των εθνικών Μητρώων Νοσημάτων και Ασθενών, στο 

πλαίσιο των ευρύτερων υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 

 

Είναι κοινή διαπίστωση όλων μας, πως έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την 

εγκατάσταση ενός μόνιμου διαύλου συνεργασίας μεταξύ των εταιριών σας και της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, αρμόδιας σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο 

της Υγείας. 

 

Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα επιθυμούμε να ανακεφαλαιώσουμε τα βασικά 

συμπεράσματα της πρώτης αυτής συνάντησης και να ορίσουμε τον τρόπο συνεργασίας 

μας, ούτως ώστε το συνεργατικό αυτό εγχείρημα να μπορέσει άμεσα να λάβει μια ορθή και 

προοδευτική πορεία ολοκλήρωσης. Για την αμεσότητα στον τρόπο χειρισμού των ανοικτών 

θεμάτων θα γίνει χρήση σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων διαχείρισης έργου (project 

management) και δικτύου καθώς επίσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook). Για 

την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων θα γίνει παράλληλα και χρήση της ανεπτυγμένης 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαλόγου (e-forum) του Υπουργείου Υγείας.  

 

Η διαβούλευση οδήγησε όλους τους συμμετέχοντες σε μια σειρά κοινών συμπερασμάτων 

τα οποία σαφώς θα αποτελέσουν και τους άξονες προτεραιότητας για τη συνέχιση της 

προσπάθειας: 

1. Ανάγκη καθορισμού (σαφούς προσδιορισμού) των Χρόνιων Παθήσεων από την 

κάθε Ιατρική Εταιρεία στο χώρο επιστημονικής της δράσης. 

2. Ανάγκη ανάλυσης και εμπλουτισμού των πληροφοριακών παραμέτρων του κάθε 

Μητρώου με σκοπό την τελική του διαμόρφωση. 

3. Ανάγκη αυτόματης εισαγωγής των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων 

των ασθενών  στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για την αποφυγή 

λαθών από τους χρήστες Ιατρούς κατά την πορεία εξέλιξης της θεραπείας του 

ασθενούς, στα πλαίσια των υποστηριζόμενων Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

4. Ανάγκη σαφούς προσδιορισμού των ροών εργασίας (ένταξης, ενημέρωσης των 

πληροφοριακών στοιχείων του Μητρώου, απένταξης ενός ασθενούς) διαχείρισης 

του ασθενούς στα πλαίσια του Μητρώου (ποιές ειδικότητες έχουν δικαιώματα 

διαχείρισης ανά νόσημα και με ποιόν τρόπο) 
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5. Καθορισμός Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου λειτουργίας των Μητρώων 

Χρόνιων Νοσημάτων και Ασθενών, στη βάση της διασφάλισης των προσωπικών 

δεδομένων και της διασφάλισης του απορρήτου του Ασθενούς, καθώς και των 

ανωτέρω ροών εργασίας. 

6. Αξιολόγηση της λειτουργικής δυνατότητας αυτόματης ένταξης ενός Ασθενούς σε 

κάποιο Μητρώο (ή σε περισσότερα στην περίπτωση πολυνοσηρότητας) στο πλαίσιο 

της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 

7. Επιλογή προτεραιοποίησης δημιουργίας των πρώτων Μητρώων στη βάση των 

σταδιακά «κλειδωμένων» Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων της Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης και των κύριων και σημαντικότερων σε επίπεδο εξάπλωσης και 

κόστους θεραπείας νεοπλασματικών ασθενειών. 

8. Κοινά συναποφασισμένος καθορισμός του πραγματικού σκοπού λειτουργίας των 

Μητρώων και του σκοπού ολοκλήρωσής τους. 

9. Πλήρης Καθορισμός των στατιστικών μεγεθών και των δευτερογενών δεδομένων 

ανάλυσης (δεικτών) που θα προκύψουν από τα Μητρώα και του επιπέδου 

διάχυσης τους, στη βάση διακύμανσης μεταξύ ανοικτών και κλειστών δεδομένων, 

 

Επόμενα Βήματα: 

 

1) Δημιουργία Ομάδων Εργασίας 

 

Για κάθε εκ των ανωτέρω αναφερομένων θεμάτων θα δημιουργηθούν και οι αντίστοιχες 

ομάδες εργασίας. Παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε τον ορισμό μελών σας στις ομάδες 

αυτές. Ο ίδιος εκπρόσωπος δύναται να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας ομάδες 

εργασίας  

 

2) Εγγραφή Ιατρικών Εταιρειών και Μελών των Ομάδων στα συνεργατικά εργαλεία 

 

Παρακαλούνται οι Ιατρικές Εταιρείες, όπως αποκτήσουν λογαριασμό ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στο gmail (εφόσον και εάν δε διαθέτουν). Στην περίπτωση που δε 

διαθέτουν, θα ήταν επιθυμητή η χρήση συντμήσεων (άντληση αρχικών γραμμάτων λέξεων 

από τον αγγλικό διακριτικό σας τίτλο) ώστε να είναι εύκολη η νοηματική τους αναγνώρισή. 

Τα μέλη σας μπορούν να κάνουν χρήση τόσο αυτού του λογαριασμού ή/και των 

προσωπικών τους λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας gmail και η επιλογή αυτή 

αποτελεί απόφαση των Εταιρειών σας. Με τη χρήση των λογαριασμών τύπου gmail, θα 

προχωρήσετε στην ηλεκτρονικής εγγραφή σας στους ακόλουθους συνδέσμους: 

• Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του www.trello.com η οποία παρέχει δυνατότητες 

αυτοματοποιημένης και πολυχρηστικής διαχείρισης έργων (multiuser project 

management). Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας θα αναλάβει τη διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος εργασίας. Από την πύλη αυτή θα έχετε επίσης τη δυνατότητα 

αυτόματης ενημέρωσης επί διαδικαστικών θεμάτων και επί της εξέλιξης της πορείας 

εργασιών των ομάδων εργασίας.  

• Θα ενταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λίστα παραληπτών αλληλογραφίας του 

Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ), μέσω του 

οποίου θα σας αποστέλλονται τα επίσημα ενημερωτικά σημειώματα (κοινοποιήσεις 

και ενημερώσεις). 

• Θα εγγραφείτε στο Δίκτυο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ), θεσμικό 

όργανο το οποίο θα λειτουργήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με κύριο 

εφαρμόστικο και υποστηρικτικό ρόλο στο έργο του Εθνικού Συμβουλίου 

Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας. Η διαδικασία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε 

εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου (2016). Η 
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συμμετοχή των Ιατρικών Εταιρειών στο ΔΗΥΥ σε συνδυασμό με την επίσημη 

εκπροσώπηση σας - από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών - στο ΕΣΔΗΥ, αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας. 

Ο ιστότοπος εγγραφής στο ΔΗΥΥ είναι ο ακόλουθος: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtHq5F7SEZrcNS9qHG_xOp4YIjh9gyeQ_

PWWQvCecjTV_ngQ/viewform 

 

ενώ το αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο τύπου του Υπουργείου βρίσκεται στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/4080-dhlwsh-

protheshs-symmetoxhs-sto-ethniko-diktyo-hlektronikwn-yphresiwn-ygeias-dhyy 

 

• Η δήλωση των εκπροσώπων σας θα γίνει ηλεκτρονικά σε σύνδεσμο ο οποίος και θα 

σας κοινοποιηθεί επισήμως.  

• Τέλος Θα εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον διαλόγου και ανταλλαγής 

απόψεων που έχει ήδη αναπτυχθεί με τη μορφή e-Forum. H εγγραφή σας θα 

ακολουθήσει την κοινοποίησή των λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας 

(gmail) προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, μέσω του ήδη ανοικτού 

συνδέσμου:  

www.moh.gov.gr/apps/forum 

 

 

Προαιρετική είναι και η δημιουργία επισήμων λογαριασμών χρήστη των Εταιρειών σας στο 

facebook. Μέσω των λογαριασμών αυτών θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις 

δράσεις και τις κοινοποιήσεις του Εθνικού Συμβουλίου καθώς και τις επικείμενες 

εκδηλώσεις και ημερίδες.  

Στα τέλη Οκτωβρίου θα σας δοθεί η δυνατότητα να εγγραφείτε και στην επίσημη σελίδα 

στο facebook του Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας στους θεματικούς άξονες 

Ιατρικές Εταιρείες. 

Η εγγραφή σας στο facebook θα σας παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σας από τους 

διαχειριστές και στις κλειστές ομάδες θεματικών ενοτήτων του Δικτύου και του Συμβουλίου 

βάσει αντικειμένου ενασχόλησης και ομάδων συμμετοχής σας. 

 

Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης των Εργασιών της Πρώτης Φάσης 

 

23/09/2016 – 27/09/2016: Δημιουργία λογαριασμών gmail (εταιρειών και μελών 

συμμετοχής στις ομάδες εργασίας) και κοινοποίησή τους μέσω email με θέμα 

«Κοινοποίηση Λογαριασμών gmail αλληλογραφίας» στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Υγείας ή στο Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας στις ακόλουθες 

διευθύνσεις secretary.gen.dy@moh.gov.gr και greek.ehnb@gmail.com 

 

26/09/2016 – 30/09/2016: Εγγραφή των εταιρειών και των μελών στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα διαχείρισης έργου (www.trello.com, Καρτέλα έργου: Εθνικά Μητρώα 

Νοσημάτων και Ασθενών). 

 

04/10/2016 – 09/09/2016: Δήλωση συμμετοχής εταιρειών και εκπροσώπων μελών σας στις 

ομάδες εργασίας από την ηλεκτρονική πλαρφόρμα (www.trello.com, Καρτέλα Ενεργειών: 

Ομάδες Εργασίας).  

 

Ολοκλήρωση Εργασιών Ομάδας Εργασίας 
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Το έργο των Ομάδων θα ξεκινήσει την 11/10/2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 

30/11/2016. 

 

ΟΜΑΔΑ 1. Ανάγκη καθορισμού (σαφούς προσδιορισμού) των Χρόνιων Παθήσεων από 

την κάθε Ιατρική Εταιρεία στο χώρο επιστημονικής της δράση. 

 

Η ομάδα αυτή θα έχει ως αντικείμενο την εμπεριστατωμένη πρόταση δημιουργία του 

Εθνικού Μητρώου, την ταξινόμησης και την κωδικοποίησή των χρόνιων παθήσεων, βάσει 

τεκμηρίωσης, ανά ειδικότητα, επιστημονική εταιρεία και ρόλο εμπλοκής στην διαμόρφωση 

και συνεχή επικαιροποίηση του συνολικού μητρώου. Η ομάδα θα καταλήξει στη σύνταξη 

εισηγητικής πρότασης, τόσο με τον τελικό πίνακα των χρόνιων παθήσεων αλλά και με τους 

φορείς επιχειρησιακής παρακολούθησης και υποστήριξής του. 

 

Προτεινόμενη Διάρκεια: 11/10/2016 – 20/11/2016 (Προς Διαβούλευση) 

 

ΟΜΑΔΑ 2. Ανάγκη ανάλυσης και εμπλουτισμού των πληροφοριακών παραμέτρων του 

κάθε Μητρώου με σκοπό την τελική του διαμόρφωση 

 

Σε όλες τις Ομάδες θα κοινοποιηθούν τα υποστηριζόμενα ήδη από την Ηλεκτρονική 

Συνταγογράφηση Μητρώα (στα πλαίσια των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

Συνταγογράφησης) καθώς επίσης και το έργο της Ομάδας 7 με την τελική επιλογή των 

Μητρώων προτεραιότητας.  

Η ομάδα αυτή θα έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των υποστηριζόμενων από το κάθε 

επιμέρους Μητρώο παραμέτρων και τον πλήρη καθορισμό των τελικώς επιλεγμένων 

παραμέτρων. 

 

Προτεινόμενη Διάρκεια: 11/10/2016 – 30/10/2016 (Προς Διαβούλευση) 

 

ΟΜΑΔΑ 3. Ανάγκη αυτόματης εισαγωγής των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών 

εξετάσεων των ασθενών  στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για την 

αποφυγή λαθών από τους χρήστες Ιατρούς κατά την πορεία εξέλιξης της θεραπείας του 

ασθενούς στα πλαίσια των υποστηριζόμενων Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

 

Η ομάδα αυτή θα έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των παραμέτρων (αποτελεσμάτων 

εξετάσεων) που απαιτούνται να εισάγονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του 

εξεταστικού (εργαστηριακού) κέντρου προς την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση με σκοπό 

την απλοποίηση του έργου του θεράποντος ιατρού. 

 

Προτεινόμενη Διάρκεια: 11/10/2016 – 30/10/2016 (Προς Διαβούλευση) 

 

ΟΜΑΔΑ 4. Ανάγκη σαφούς προσδιορισμού των ροών εργασίας (ένταξης, ενημέρωσης των 

πληροφοριακών στοιχείων του Μητρώου, απένταξης ενός ασθενούς) διαχείρισης του 

ασθενούς στα πλαίσια του Μητρώου (ποιά ειδικότητα και με ποιόν τρόπο 

 

Η ομάδα αυτή θα έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των απαιτούμενων για την υποστήριξη 

των Μητρώων ροών εργασίας από τους ιατρούς. Θα διαμορφώσει την τελική της εισήγηση 

βάσει τεκμηρίωσης σχετικά με τα δικαιώματα ένταξης, απένταξης και επικαιροποίησης των 

στοιχείων μητρώου ενός ασθενή βάσει των ειδικοτήτων που σχετίζονται με το χρόνιο 

νόσημα και την παρακολούθηση του ασθενή.  

 

Προτεινόμενη Διάρκεια: 11/10/2016 – 15/11/2016 (Προς Διαβούλευση) 
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ΟΜΑΔΑ 5. Καθορισμός Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου λειτουργίας των Μητρώων 

Χρονίων Νοσημάτων και Ασθενών, στη βάση της διασφάλισης των προσωπικών 

δεδομένων και της διασφάλισης του απορρήτου του Ασθενούς, καθώς και των ανωτέρω 

ροών εργασίας. 

 

Η ομάδα αυτή θα έχει ως αντικείμενο την εισήγηση επί των μηχανισμών και μοντέλων 

διασφάλισης των ευαίσθητων δεδομένων του ασθενούς, των ρόλων των ιατρών και των 

επιτελικών χρηστών επί των μητρώων. 

 

Προτεινόμενη Διάρκεια: 1/10/2016 – 30/11/2016 (Προς Διαβούλευση) 

 

ΟΜΑΔΑ 6. Αξιολόγηση της δυνατότητας αυτόματης ένταξης ενός Ασθενούς σε κάποιο 

Μητρώο (ή σε περισσότερα στην περίπτωση πολυνοσηρότητας) στα πλαίσια της 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

 

Η ομάδα αυτή θα έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της ανάγκης αυτόματης, ημιαυτόματης 

ή και κατόπιν εντολής ένταξης του ασθενούς σε κάποιο εκ των υποστηριζόμενων μητρώων. 

 

Προτεινόμενη Διάρκεια: 11/10/2016 – 30/10/2016 (Προς Διαβούλευση) 

 

ΟΜΑΔΑ 7. Επιλογή Προτεραιοποίησης δημιουργίας των πρώτων Μητρώων στη βάση των 

«κλειδωμένων» Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και 

των κύριων και σημαντικότερων σε επίπεδο εξάπλωσης και κόστους θεραπείας 

νεοπλασματικών ασθενειών. 

 

Η ομάδα αυτή θα στηριχθεί στα αποτελέσματα εργασιών της Ομάδας 1 και θα έχει ως 

αντικείμενο την προτεραιοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ επί των 

Μητρώων αυτών. Συγκεκριμένα, αποστολή της Ομάδας είναι, η επιλογή από το σύνολο των 

Μητρώων (το οποίο διαμορφώνεται από την ομάδα 1), εκείνων που θα αποτελέσουν την 

επιλογή πιλοτικής φάσης λειτουργίας (3-4 κυριότερα Μητρώα), τα οποία θα αναδείξουν και 

την επιτυχία του εγχειρήματος.  

 

Προτεινόμενη Διάρκεια: 1/11/2016 – 30/11/2016 (Προς Διαβούλευση) 

 

ΟΜΑΔΑ 8. Κοινός (συναποφασισμένος) καθορισμός του πραγματικού σκοπού 

λειτουργίας των Μητρώων 

 

Αντικείμενο της ομάδας θα είναι η διαμόρφωση κατάλληλου ερωτηματολογίου προς όλη 

την ιατρική κοινότητα ή προς τις εταιρείες σε μια προσπάθεια κοινής απόφασης επί των 

σκοπιμοτήτων υποστήριξης του όλου εγχειρήματος σε εθνικό επίπεδο. 

 

Προτεινόμενη Διάρκεια: 1/10/2016 – 10/10/2016 (Προς Διαβούλευση) 

 

ΟΜΑΔΑ 9. Πλήρης Καθορισμός του επιπέδου διάχυσης των αναλυτικών δεδομένων και 

δεικτών που θα εξάγονται από τα Μητρώα στη βάση διακύμανσης μεταξύ ανοικτών και 

κλειστών δεδομένων, 

 

Η ομάδα αυτή θα έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των ανοικτών και κλειστών 

δεδομένων από τα εξαγόμενα συμπεράσματα επί των μητρώων. 
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Προτεινόμενη Διάρκεια: 1/11/2016 – 30/11/2016 (Προς Διαβούλευση) 

 

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμά της, περιμένοντας την ενεργή συμμετοχή και όσων δεν προσήλθαν στη 

διαβούλευση - πιθανόν λόγω ελλιπούς ενημέρωσης τους.  

 

Προχωράμε λοιπόν από κοινού προσδοκώντας σε μια μόνιμη και ουσιαστική συνεργασία 

για την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικής υγείας της χώρας μας. 

 

 

Μετά Τιμής, 

 

 

Ιωάννης Μπασκόζος 

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας 


