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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Περίπου 45.000 γιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους 
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, είτε ως συμβεβλημένοι είτε ως 
πιστοποιημένοι ιατροί 

• Οι ανωτέρω ιατροί συνταγογραφούν ηλεκτρονικά 

 Φάρμακα 

 Παρακλινικές Εξετάσεις  

 Παροχές σε είδος 
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Με σκοπό: 

   Να δώσει ένα σημαντικό εργαλείο στους ιατρούς που 

     συνεργάζονται μαζί του για την καλύτερη  διάγνωση δηλαδή το  

     πλήρες ιστορικό του ασφαλισμένου 

 Τον έλεγχο των ανωτέρω ιατρών και την αναγνώριση περιπτώσεων 
κατάχρησης συνταγογράφησης 

 Τον σχεδιασμό του συστήματος Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ και ΔΦΥ 

 Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού  

 

ο ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα λαμβάνει την σχετική πληροφόρηση από διάφορες 
υπηρεσίες και φορείς όπως: 

 Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ 

 ΗΔΙΚΑ 
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ΜΕΘΟΔΟΙ 

Η συλλογή των στοιχείων  γίνεται από τη βάση δεδομένων του e-

syntagografisi, από το e-dapy και από την ΚΜΕΣ 

Τμήμα στατιστικής: εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες 

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού: Ανάλυση δεδομένων  
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Μειονεκτήματα συστήματος 

 Μεγάλος όγκος δεδομένων από διαφορετικά 
λειτουργικά συστήματα 

 Αρκετές φορές τα αποτελέσματα  είναι επισφαλή 
λόγω αδυναμίας των διαφορετικών λειτουργικών 
συστημάτων να «συνεργαστούν»  

 Απαιτείται η συνεργασία πολλών υπηρεσιών   

 Απαιτούνται πολλές εργατοώρες για την 
επεξεργασία των δεδομένων  
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Ο ΕΟΠΥΥ στην προσπάθειά του  

    Να προωθήσει την πρόληψη ασθενειών 

 Να περιορίσει το χρόνο επεξεργασίας των στοιχείων  

  Να προωθήσει τον προληπτικό  και συστηματικό 
έλεγχο των παρόχων  

 Να ελαχιστοποιήσει τη σπατάλη εργατοωρών και 
ανθρωπίνων πόρων  

 

Καθιερώνει τον ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
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Πλεονεκτήματα  
Φακέλου Ασφάλισης Υγείας 

 Στοιχεία σε πραγματικό χρόνο (real time)  

 Πλήρη στοιχεία ασφαλιστικού φακέλου ασθενούς 

 Δυνατότητα ελέγχου της εφαρμογής των 
κατευθυντήριων οδηγιών και των ιατρικών 
πρωτοκόλλων  

 Επιδημιολογικά στοιχεία ανά περιοχή  

 Δυνατότητα σχεδιασμού της ΠΦΥ & ΔΦΥ ανά περιοχή 
ανάλογα με τις ανάγκες.  

 Δυνατότητα στατιστικών δεδομένων παροχών με 
σχέση όγκου - κόστους 
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Παρουσίαση εφαρμογής  

Η λειτουργία γίνεται σε 
ασφαλές περιβάλλον 
(αντίστοιχο με του Taxis, των 
τραπεζών κλπ). 
 
Πρόσβαση έχουν αυστηρά 
εξουσιοδοτημένα στελέχη 
του Υπουργείου Υγείας και 
του ΕΟΠΥΥ με τη χρήση 
κωδικών πρόσβασης. 
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Παρουσίαση εφαρμογής  

 
Η αναζήτηση γίνεται με 
τη χρήση του ΑΜΚΑ και 
την επιλογή του 
επιθυμητού χρονικού 
διαστήματος. 

10/11/2014 

9 



Παρουσίαση εφαρμογής  

 
Με την ενεργοποίηση της 
επιθυμητής επιλογής εμφανίζεται 
η ανάλογη πληροφορία σε πλήρη 
ανάλυση: 

 Ημερομηνία Εκτέλεσης 
 Περιγραφή Πράξης 
 Ποσότητα 
 Στοιχεία Παρόχου 
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Παρουσίαση εφαρμογής  

 
Η ενημέρωση και η 
αποτύπωση των στοιχείων 
γίνεται σε πραγματικό 
χρόνο, δηλαδή τη στιγμή της 
εκτέλεσης.  
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Παρουσίαση εφαρμογής  

 
Αντιστοίχηση ιατρικής πράξης με 
ημερομηνία εκτέλεσης  
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Παρουσίαση εφαρμογής  

 
Με την ενεργοποίηση της  
επιλογής ΑΦΜ παρόχου 
εμφανίζονται αναλυτικά τα 
στοιχεία παρόχου.  
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 1/2 

Κάθε ασφαλισμένος: 

 Θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στον προσωπικό του 
Φάκελο Ασφάλισης Υγείας και επομένως θα γίνεται 
«αυτοέλεγχος» για τυχόν χρεώσεις για υπηρεσίες που 
δεν έχουν πραγματοποιηθεί (εφαρμογή 01/01/1015). 

 Θα μπορεί να λαμβάνει προσωπικά μηνύματα από 
τον Οργανισμό.  

 Θα μπορεί να ενημερώνεται για τις χρεώσεις που 
έχουν γίνει στον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των 
ιατροφαρμακευτικών αναγκών του.  
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 2/2 

 Ο ΕΟΠΥΥ  Διαθέτοντας το σύνολο των κινήσεων Ασφαλισμένων 
και Παρόχων  : 

  
 Αποτυπώνει την συνολική και ανά άξονα «συμπεριφορά» τους 

σε πραγματικό χρόνο  
 
 Εφαρμόζει συνδυαστικούς μηχανογραφικούς ελέγχους για την 

καταγραφή αποκλίνουσας συμπεριφοράς  
 
 Δρομολογεί στοχευμένους ελέγχους σε  περιπτώσεις που 

πραγματικά διαφαίνεται παραβατικότητα εκμεταλλευόμενος το   
σύνολο των διαθέσιμων πόρων , μεγιστοποιώντας το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα   
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ…….. 

 

 

 

ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  
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