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E- συνταγογράφηση σήμερα
O

Με το νόμο 3892 (ΦΕΚ189/4.11.10) ορίστηκε η καθολική υποχρέωση για
ηλεκτρονική καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων, καταχώρηση & εκτέλεση
συνταγών φαρμάκων, και παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων &
ιατρικών πράξεων, με σκοπό (άρθρο 6, §3)
O την παρακολούθηση & τον έλεγχο της συνταγογράφησης,
O τη κάλυψη των δαπανών της φαρμακευτικής περίθαλψης και των υπηρεσιών
υγείας και
O τη συγκέντρωση και στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών.

O

Σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη ηλεκτρονική εφαρμογή και κατ’ επέκταση βάση
δεδομένων στην Ελλάδα, κατέχοντας στοιχεία από
O 43.000 ιατρούς
O 11.900 φαρμακεία
O 5.500.000 συνταγές / μήνα
O 2.000.000 παραπεμπτικά / μήνα
O 3.000.000 ασφαλισμένοι / μήνα
O 10-15 ενεργά θεραπευτικά πρωτόκολλα
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E- συνταγογράφηση στο μέλλον
Ήδη ετοιμάζονται νέες εφαρμογές & υπηρεσίες σε εξέλιξη
O
O
O
O
O

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Πρωτοβάθμιας Υγείας
Συνοπτικό Ιστορικό Ασθενή (patient summary)
Ενσωμάτωση νέων Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
Έλεγχος χρόνου διάρκειας αγωγής & ποσότητας βάσει των SPC φαρμάκων
Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα μονάδων ΕΣΥ (αφορά 30 νοσοκομεία που δεν είχαν
χρηματοδότηση, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε οποιαδήποτε μονάδα υγείας χρειαστεί).

Συνολικά, κατέχει και δίνεται η δυνατότητα στο μέλλον να κατέχει,
τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
δεδομένα:
O
O
O
O
O
O
O

Φαρμακευτικής αγωγής
Ιατρικών πράξεων / Παρακλινικών εξετάσεων
Χρήσης αγαθών & υπηρεσιών υγείας
Επιδημιολογικά (ICD-10, Θ.Π.)
Διαχείρισης της νόσου & έκβασης της θεραπείας
Παρακολούθησης συμμόρφωσης ασθενών
Οικονομικά & διαχειριστικά δεδομένα ανά νοσοκομείο, ΥΠΕ, Φορέα κ.ο.κ.
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Στοιχεία πραγματικής κλινικής πρακτικής που
μπορούν να συμβάλουν …
O

Στην αναγνώριση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού και την προτεραιοποίηση

αυτών, σύμφωνα και με τις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ / ΦΚΑ και κατά συνέπεια στην ορθότερη
πρόβλεψη προϋπολογισμού.
O

Στον υπολογισμό της επίπτωσης της νοσηρότητας στην υγεία του πληθυσμού και στο κόστος
του συστήματος υγείας (π.χ. η Σκανδιναβία διαθέτει βάσεις δεδομένων και αρχεία ασθενών για
κάθε νόσημα σχεδόν).

O

Στην αξιολόγηση & τη βελτίωση της κλινικής πρακτικής και στην βελτίωση τόσο της

αποτελεσματικότητας, αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
O

Στην αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας & τη σύνδεση της αποζημίωσης με την επίτευξη
υγειονομικού αποτελέσματος και κατά συνέπεια στην αύξηση της παραγωγικότητας του
συστήματος υγείας

O

Στη συγκράτηση των δαπανών, αλλά και στην αποδοτική χρήση των περιορισμένων πόρων.

O

Στην αύξηση εσόδων, όπως στην Αγγλία όπου η συνδρομή για πρόσβαση στη βάση των γενικών

γιατρών είναι £500K / έτος ή τη μερική χρηματοδότηση των ΦΚΑ, όπως γίνεται στην Ουγγαρία ,
όπου εισπράττονται τέλη συντήρησης και ανάλυσης της βάσης δεδομένων)
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Δεδομένα με αξία ειδικά για τη φαρμακευτική
βιομηχανία …
Καθώς, όπως έχει αποδειχθεί και από την διεθνή εμπειρία μέχρι τώρα, η χρήση τους μπορεί να
O

Συνδεθεί με την διαδικασία αποζημίωσης των φαρμακευτικών προϊόντων και την αξιολόγηση
βάση πραγματικών δεδομένων οικονομικής αποδοτικότητας με αποτέλεσμα να

O

Επιβραβεύεται η καινοτομία, ανεξαρτήτως κόστους, όπου αυτό αποδεικνύεται

O

Προβλέψει την επίπτωση στον προϋπολογισμό και στο σύστημα υγείας γενικότερα (άμεσα κ
έμμεσα κόστη)

O

Υποστηρίξει την εφαρμογή συμφωνιών επιμερισμού του ρίσκου & τις διαπραγματεύσεις

O

Να ενισχύσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως θεραπευτικά πρωτόκολλα, οδηγίες κλινικής
πρακτικής, μητρώα ασθενειών κ.ο.κ. τα οποία θα βοηθήσουν στον έλεγχο του όγκου και τη
συγκράτηση των δαπανών, αλλά και θα

O

Ενισχύσει την επιχειρηματική προβλεψιμότητα σε αντίθεση με τα υπάρχοντα φοροεισπρακτικά
μέτρα (clawback/rebates) και κατά συνέπεια να

O

Προσελκύσει επενδύσεις μέσα από την ανάπτυξη κλινικών και άλλων ερευνών από το διεθνή
χώρο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας.

eHea;th Forum 2015

Αποτύπωση λίστας
ασθενών
Doctor can create
Patient Lists
Based on medical
records findings
Refine using
complex rules
(gender, age, etc.)

Οθόνη Ιατρού

Οθόνη Ασθενή

Εγγραφή ασθενούς

Ιστορικό ασθενούς

Απαιτείται συμμετοχή & συμβολή όλων
των εμπλεκόμενων φορέων
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