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Η Υγεία στη Ψηφιακή Εποχή
 Digital Health
 eΗealth
 mΗealth
 telehealth
Αλλαγή ορολογίας ή αλλαγή εποχής;

Τι είναι η « ηλεκτρονική Υγεία»;
Ο όρος καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα εργαλείων και εφαρμογών βασισμένων στην
τεχνολογία πληροφορικής και Επικοινωνιών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο
σύνολο των υπηρεσιών Υγείας: πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, εξ αποστάσεως
παρακολούθηση και διαχείριση χρονίων ή ηλικιωμένων ασθενών κ. ά.

Εφαρμογές: Μείζονες θεματικές ενότητες


Τηλεϊατρική



Τηλεφροντίδα χρονίων ασθενών



mHealth



Τηλεσυμβουλευτική



Διασυνοριακή παροχή Υπηρεσιών Υγείας



Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (e- prescription)



Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς (patient summary)



Ηλεκτρονικές προμήθειες



Registries ασθενών και ασθενειών



Λειτουργίες Υγειονομικού Χάρτη



Ακριβής υπολογισμός δαπανών λειτουργίας Μονάδων Υγείας



Συμβολή στον προσδιορισμό δεικτών Υγείας (ECHI)



Πολιτική «αποζημιώσεων» από ασφαλιστικούς φορείς

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Εκσυγχρονισμός και Βιωσιμότητα Συστημάτων Υγείας



Βελτίωση αποτελεσματικότητας υπηρεσιών



Αποδοτική χρήση διαθέσιμων πόρων



Ποιότητα και ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας



Evidence based medicine



Αποφυγή ιατρικών λαθών



Αποτελεσματική διαχείριση χρόνιων παθήσεων, γήρανση πληθυσμού



Ενίσχυση της ισότητας στη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και τη συνέχεια της
φροντίδας



Ανάπτυξη νέων μοντέλων περίθαλψης

Εναρμόνιση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 24/2011
για τη διασυνοριακή περίθαλψη
1. Λειτουργία Focal Point: ΕΟΠΥΥ και Υγειονομικές

Περιφέρειες
2. Διασυνοριακή Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
3. Συνοπτικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς
 Οδηγίες και συστάσεις της ΕΕ 16 recommendations ομόφωνα
προτεινόμενες από το e-Health Network
 Διαμόρφωση ενός πλαισίου υποδείγματος ή προτύπου σε
Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
4. Ενσωμάτωση Θεραπευτικών και Διαγνωστικών
κατευθυντήριων οδηγιών.

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Διαλειτουργικότητα:





Σημασιολογική: Κοινό λεξιλόγιο και ορολογία σε όλα τα

συστήματα και υπηρεσίες. Εναρμόνιση προτύπων και
συστημάτων κωδικοποίησης (πχ ICD10, SNOMED)


Τεχνική: διαλειτουργικότητα των υποδομών και του
λογισμικού



Οργανωτική: Εναρμόνιση διαδικασιών και λειτουργιών
φορέων Υγείας και Ασφάλισης



Νομοθετική: Ολοκλήρωση και πρόβλεψη συστηματικής
επικαιροποίησης (update) του θεσμικού πλαισίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
(Patient Summary)

Το συνοπτικό ιστορικό υγείας είναι ένα καθορισμένο και
αναγνωρίσιμο σύνολο βασικών και κατανοητών ιατρικών
πληροφοριών ,οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες στα σημεία
παροχής ιατρικής περίθαλψης με σκοπό τη παροχή
ασφαλών
υπηρεσιών
υγείας
κατά
τη
διάρκεια
προγραμματισμένων ή και έκτακτων περιστατικών.
Αποτελεί το ελάχιστο αναγκαίο σύνολο δεδομένων που
απαιτούνται για τη διασφάλιση και τον συντονισμό των
παρεχόμενων ιατρικών πράξεων που διασφαλίζουν τη
συνέχεια των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
(άρθρο 52, Ν. 4358/2014)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
(Patient Summary)

▪ σημαντική εφαρμογή e-Διακυβέρνησης και e-Υγείας

▪ βοηθάει στη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης – εγκαίρως/timely και προσφέρει
έγκυρες πληροφορίες στους επαγγελματίες υγείας
▪ παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την επιτήρηση του εθνικού
συστήματος υγείας
▪ η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια είναι ουσιαστικά ζητήματα
▪ σήμερα υπάρχει:
- σημαντική – έτοιμη για αξιοποίηση – εμπειρία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
- εθνικά σημεία επαφής που συνδέουν εθνικά συστήματα e-Υγείας
▪ Δομή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου:
1. γενικές πληροφορίες για τον ασθενή (π.χ όνομα, ημερομηνία γέννησης, γένος)
2. περίληψη των πιο σημαντικών κλινικών data του ασθενούς (π.χ αλλεργίες,
υπάρχοντα ιατρικά προβλήματα, ιατρικά implants, ή σημαντικές χειρουργικές
επεμβάσεις τους τελευταίους 6 μήνες)
3. λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων
4. πληροφορίες για τον ίδιο τον ηλ. ιατρικό φάκελο (π.χ πότε και από ποιον
δημιουργήθηκε/ενημερώθηκε)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (I)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
•

•

•

Καθιερώνεται ο ατομικός φάκελος Υγείας για όλους τους έλληνες
πολίτες (ΑΗΦΥ), σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4238/2014.
Ο ΑΗΦΥ περιέχει το συνοπτικό ιστορικό υγείας κάθε πολίτη, ως μέρος
του ιατρικού φακέλου, καθώς και τις πληροφορίες της περίπτωσης
ιγ΄του άρθρου 3 του ν. 4213/2013. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και μετά από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης
Ηλεκτρονική Υγείας (ΕΣΔΗΥ), καθιερώνεται ενιαίο εθνικό υπόδειγμα –
πρότυπο ΑΗΦΥ σχετικά με το περιεχόμενο, τον τρόπο κατάρτισης, την
ταυτοποίηση του ατόμου και την πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες
του φακέλου, σύμφωνα με το ν. 2472/1997 και το ν. 3471/2006 όπως
ισχύουν.
Το περιεχόμενο του ΑΗΦΥ ως προς το συνοπτικό ιστορικό υγείας,
είναι ενιαίο σε εθνικό επίπεδο και υποχρεωτικό.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (II)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο ΑΗΦΥ καταρτίζεται από τον οικογενειακό γιατρό ή από το ιατρικό
προσωπικό της μονάδας υγείας, στην οποία παρακολουθείται ο ασθενής. Οι
οικογενειακοί και οι άλλοι ιατροί υποχρεούνται να τηρούν και να ενημερώνουν
τους ηλεκτρονικούς φακέλους των ασθενών, με όλες τις ιατρικές
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία και
την αποκατάσταση των ασθενών.
•Τα δεδομένα του ΑΗΦΥ αποτελούν ιδιοκτησία του πολίτη και τηρούνται
ασφαλώς, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Πρόσβαση στις
πληροφορίες του ΑΗΦΥ του έχει ο πολίτης, ο εκάστοτε οικογενειακός ιατρός
του, καθώς και ο θεράπων επαγγελματίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή
επίσκεψη του πολίτη σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών
υγείας.
•

Κατευθυντήριες Ευρωπαϊκές Συστάσεις για τον Φάκελο Ασθενούς

•

Χρήση διεθνών προτύπων για τη συλλογή και τήρηση των δεδομένων με σκοπό να
εξασφαλίζεται τόσο η εθνική χρήση αλλά και οι απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας

24/11/ΕΚ (Ν. 4213/2013).
•

Διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου και της ιδιωτικότητας των δεδομένων (Data
privacy).

•

Διασφάλιση και ύπαρξη διαδικασιών συγκατάθεσης ασθενή (Patient Consent).

•

Διασφάλιση διαδικασιών πρόσβασης στα δεδομένα από τον ίδιο τον ασθενή (Patient

Access).
•

Σχεδιασμός διαδικασιών άντλησης δεδομένων με βάση τα διεθνή πρότυπα με σκοπό
τη πιστοποίηση της διαλειτουργικότητας συστημάτων και εγκυρότητας των ιατρικών

δεδομένων, με τη χρήση διεθνώς αποδεκτών προφίλ ολοκλήρωσης δεδομένων.

Κατευθυντήριες Ευρωπαϊκές Συστάσεις για τον Φάκελο Ασθενούς

•

Αξιοποίηση των τεχνολογικών προτάσεων και κατευθύνσεων του πιλοτικού έργου
ευρείας κλίμακας epSOS.

•

Σχεδιασμός με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. και του eHealth Network
όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν στις 19/11/2013 και σε κάθε μεταγενέστερη

εξειδίκευση των οδηγιών αυτών.
•

Χρήση κεντρικών καταλόγων κωδικοποιημένων δεδομένων Master Value
Catalogue κοινό σε όλες τις εφαρμογές – συστήματα που τροφοδοτούν – συντηρούν

τον συνοπτικό ιστορικό υγείας.
•

Χρήση του προτύπου CDA για την κωδικοποίηση, επισκόπηση και ανταλλαγή των
ιατρικών δεδομένων.

•

Χρήση ενός κεντρικού αναγνωριστικού ανά ασθενή (πχ ΑΜΚΑ).

