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Ο συνοπτικός ηλεκτρονικός φάκελος 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.



Είναι σε ανώτερο επίπεδο το ελάχιστο αναγκαίο σύνολο δεδομένων που
απαιτούνται για τη διασφάλιση και τον συντονισμό των παρεχόμενων
ιατρικών πράξεων που διασφαλίζουν τη διαχρονικότητα των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης
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 Για την τεκμηρίωση του βασικού ιατρικού ιστορικού
 Ως κεντρικό σημείο αναφοράς του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας
(EHR/CCR electronic healthcare record/Continuity of Care Record) το οποίο εκ
φύσεως είναι αναλυτικό και γεωγραφικά κατανεμημένο στα διάφορα σημεία
παροχής υπηρεσιών υγείας
 Ως σημείο αναφοράς σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών εντός μια
χώρας αλλά και διασυνοριακά
 Ως σημείο αναφοράς για τη παροχή συνεχιζόμενων υπηρεσιών υγείας
εντός μιας χώρας αλλά και διασυνοριακά
 Ως κεντρικό σημείο αναφοράς βασικών και ουσιωδών ιατρικών
πληροφοριών που συλλέγονται σε κάθε επεισόδιο θεραπείας (episode
of care) και τη παροχή / συλλογή βασικών πληροφοριών περιστατικού
θεραπείας (Health Care Encounter Report)
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 Χρήση διεθνών προτύπων για τη συλλογή, τήρηση και άντληση 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)
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 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 ηλεκτρονικό φάκελο υγείας
 Χρήση του προτύπου CDA για την κωδικοποίηση, επισκόπηση και

ανταλλαγή των ιατρικών δεδομένων
 Χρήση ενός κεντρικού αναγνωριστικού ανά ασθενή (ΑΜΚΑ)
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 Tο έργο
SoHealth (Smart Open Internet Services for Health) είναι
συγχρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την
Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί μία επέκταση σε εθνικό επίπεδο της ευρωπαϊκής
τεχνογνωσίας καινοτόμων έργων και δικτύων (epSOS, Calliope, Antilope»).

 Αντικείμενο
Καθορισμός σεναρίων χρήσης προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες και τους ασθενείς
Σύσταση νέων καινοτόμων ιδεών από επιχειρηματικά μοντέλα συνεργασίας σε υπηρεσίες
ηλεκτρονικής υγείας προστιθέμενης αξίας
Καθιέρωση ενός αξιόπιστου συγκεκριμένου εθνικού πλαισίου προτύπων λειτουργικότητας
Καθιέρωση των επιχειρηματικών πρακτικών σχετικά με τα ιατρικά και φαρμακευτικά
ιστορικά ως υπηρεσία προστιθέμενης αξίας γύρω από την εθνική υποδομή της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Προσαρμογή τεχνικών στοιχείων της εφαρμογής του ηλεκτρονικού ιατρικού ιστορικού
 Περισσότερες Πληροφορίες στο www.sohealth.idika.gr

Δημογραφικά/Διαχειριστικά στοιχεία

ΑΜΚΑ
Ονοματεπώνυμο
Ημ/νία Γέννησης
Φύλο
Στοιχεία επικοινωνίας
Ασφαλιστικά Δεδομένα
 Χώρα
Ημ/νία δημιουργίας
Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης
Στοιχεία Φορέα τήρησης του ιστορικού

7

Κλινικά δεδομένα
Μηνύματα/Ειδοποιήσεις
Αλλεργίες και άλλες σημαντικές επισημάνσεις υγείας
Ιστορικό ασθενειών
Εμβολιασμοί
Χειρουργικές επεμβάσεις/ άλλα παρελθόντα σημαντικά ιατρικά περιστατικά
Ιατρικά προβλήματα
Τρέχοντα ιατρικά προβλήματα / διαγνώσεις
Χειρουργεία, ιατρικά εμφυτεύματα/συσκευές τους τελευταίους 6 μήνες
Θεραπευτική αγωγή
Αυτονομία / αναπηρία
Φαρμακευτικό Ιστορικό
Τρέχουσα/χρόνια φαρμακευτική αγωγή
Διαγνωστικές εξετάσεις
Βασικές διαγνωστικές παράμετροι/Ομάδα αίματος
Ιστορικό εγκυμοσύνης (γυναίκες)
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Αναζήτηση συνοπτικού ιστορικού από γιατρό ΠΕΔΥ ή ΜΥ
(Νοσοκομείο)
 εμφάνιση στοιχείων για ασφαλισμένο που έχει δώσει
συγκατάθεση
Έκδοση και εκτέλεση συνταγής του ασφ/νου από ΣΗΣ.
Αναζήτηση εκ νέου του συνοπτικού ιστορικού στο οποίο θα
εμφανίζονται πλέον τα νέα στοιχεία ( από εκτέλεση συνταγής).
Δημιουργία εξιτηρίου από εφαρμογή νοσοκομείου.
Αναζήτηση εκ νέου του συνοπτικού ιστορικού στο οποίο θα
εμφανίζονται και τα στοιχεία του εξιτηρίου.
Αναίρεση της συγκατάθεσης του ασθενούς.
Αναζήτηση patient summary  Μήνυμα αποκλεισμού.

9

 Μαζική Δημιουργία Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
 Από τη βάση δεδομένων της ηλ/κής συνταγογράφησης
(περίπου 3.000.000 ασφαλισμένοι)
 Από τα εξιτήρια των νοσοκομείων (βάση δεδομένων ΕΟΠΥΥ)
 Ανάπτυξη web εφαρμογής
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 Υιοθέτηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων
 Επένδυση σε διασυνοριακές εφαρμογές
 Επένδυση στη διαλειτουργικότητα
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