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Πόσα 
Δεδομένα 
έχουμε ?

• ΣΥΝΤΑΓΕΣ: 800.000.000 

• ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ: 300.000.000 

• ΑΣΘΕΝΕΙΣ:12.000.000 

• ΙΑΤΡΟΙ: 50.000

• ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ : 10.500

• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ : 2.650



Αξιοποίηση 
πληροφορίας

BI συστήματα

• Το Σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligent 
σύστημα) είναι ένας συλλογικός όρος που αναφέρεται σε 
στρατηγικές, μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιεί ένας 
οργανισμός για να δώσει προστιθέμενη αξία  αναλύοντας τα 
πρωτογενή του δεδομένα. 

• Είναι το κλειδί  προκειμένου ένας οργανισμός να 
προχωρήσει σε λήψη καλύτερων αποφάσεων στηριζόμενος 
σε αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα και όχι μόνο στο 
ένστικτο. 

• Είναι μία δυναμική διαδικασία που ξεκινά και 
εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα και παράγει 
αναφορές και δείκτες.
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e-Prescription

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
(Ιανουάριος 2023)

Πλήθος επισκέψεων πολιτών: 6.161.165

Πλήθος πολιτών που έχουν ενεργοποιήσει άυλη συνταγογράφηση: 4.456.798

Πλήθος άυλων συνταγών: 4.242.592

Πλήθος έντυπων συνταγών: 4.247.011

Πλήθος ασθενών με συνταγογράφηση φαρμάκων: 1.637.496

Πλήθος εκτελεσμένων συνταγών: 4.247.011

Πλήθος παραπεμπτικών εξετάσεων: 3.861.539

Πλήθος ασθενών με συνταγογράφηση εξετάσεων: 1.637.496



Αξιοποίηση 
πληροφορίας 

• Παρακολούθηση και Έλεγχος Φαρμακευτικής Δαπάνης

• Μητρώα Ασθενών

• Εντοπισμός Ευπαθών Ομάδων



Αξιοποίηση πληροφορίας/ Έλεγχος Φαρμακευτικής Δαπάνης / 
Δαπάνη Φορέα ανά μήνα και γεωγραφικά



Αξιοποίηση 
πληροφορίας 

Έλεγχος 
Φαρμακευτικής 
Δαπάνης

Αναφορά δαπάνης 
ανά εβδομάδα



Αξιοποίηση πληροφορίας /Έλεγχος Φαρμακευτικής Δαπάνης/ 
Δαπάνη ανά τιμή μονάδος σκευασμάτων



Αξιοποίηση πληροφορίας /Γεωγραφική κατανομή



Αξιοποίηση πληροφορίας /Ωριαία Αναφορά Τρέχουσας Εβδομάδας



Αξιοποίηση πληροφορίας/Παρακολούθηση βασικών δεικτών



Αξιοποίηση 
πληροφορίας 

(ATC RANGE)



Αξιοποίηση πληροφορίας / Γραφικές παραστάσεις δεικτών



Αξιοποίηση πληροφορίας  / Δραστικές ουσίες ATC δαπάνη



Αξιοποίηση 
πληροφορίας

Μητρώα 
Ασθενών

• Είναι ένα οργανωμένο σύστημα που χρησιμοποιείται για 
τη συλλογή ομοιογενών  κλινικών και άλλων δεδομένων με 
σκοπό:

• Tην εξαγωγή συμπερασμάτων και εκτιμήσεων σχετικά με 
έναν πληθυσμό που ορίζεται από συγκεκριμένες 
συνθήκες (ασθένεια, έκθεση σε συγκεκριμένους    
παράγοντες κλπ).

• Tην εξυπηρέτηση επιστημονικών και κλινικών μελετών

• Tην χάραξη πολιτικών υγείας



Αξιοποίηση 
πληροφορίας

Μητρώα 
Ασθενών

• Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με ασθενείς που έχουν
διαγνωστεί με χρόνιες ασθένειες

• Καταγράφουν αποτελέσματα συγκεκριμένων 
διαγνωστικών εξετάσεων ή θεραπειών, βάσει των 
οποίων εντάσσονται οι ασθενείς σε Θεραπευτικά 
Πρωτόκολλα

• Καταγράφουν τις θεραπείες που ακολουθούνται και τα 
κόστη που διαμορφώνονται για κάθε ασθένεια

• Με βάση τα παραπάνω στοιχεία γίνεται ανάλυση 
δεδομένων και εξάγονται αναφορές



Αξιοποίηση 
πληροφορίας

Μητρώα 
Ασθενών

• Μητρώο Κυστικής Ίνωσης

• Μητρώο Covid-19

• Μητρώο Εμβολιασμών Covid-19

• Μητρώο Αντιγριπικών Εμβολιασμών

• Μητρώο Παιδικών και Εφηβικών Νεοπλασιών

• Μητρώο εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων



Αξιοποίηση πληροφορίας / Μητρώα Ασθενών



Αξιοποίηση πληροφορίας / Μητρώα Ασθενών



Αξιοποίηση 
πληροφορίας

Εντοπισμός 
Ευπαθών 
Ομάδων

• Εντοπισμός Ευπαθών ομάδων πληθυσμού με μεγάλη 
ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

• Ασθενείς με νοσήματα υψηλού κινδύνου : 300.000

• Ασθενείς με νοσήματα αυξημένου κινδύνου : 550.000



Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης & 
Ανθεκτικότητας 

«Ελλάδα 2.0»

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» έχουν

ενταχθεί τα έργα:

✓ Έργο για τον σχεδιασμό, την ενοποίηση και την υποστήριξη

λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ στον τομέα της υγείας και

της κοινωνικής ασφάλισης (αρχικός προϋπολογισμός 12,2 εκατ.

ευρώ)

✓ Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Διαχείρισης της Περίθαλψης

Ογκολογικών Ασθενών (αρχικός προϋπολογισμός 29,4 εκατ.

ευρώ)

✓ Η ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

(ΑΗΦΥ) (αρχικός προϋπολογισμός 45,1 εκατ. ευρώ)

✓ Η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός των Συστημάτων των

Νοσοκομείων (αρχικός προϋπολογισμός 139,5 εκατ. ευρώ)



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !

Νίκη Τσούμα

Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ Α.Ε


