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Σκοπός
Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς του πολίτες και ο καλύτερος έλεγχος των δαπανών
για την υγεία.
Υλικό-Μέθοδος
Ανάλυση επιστημονικών άρθρων, δημοσιεύσεων οργανισμών και οδηγών της ευρωπαϊκής και διεθνούς
κοινότητας.
Αποτελέσματα
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των εταιρειών και οργανισμών ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα
ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η ετήσια κρατική δαπάνη για
την ηλεκτρονική υγεία ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ για τα δημόσια νοσοκομεία, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ
και άλλους οργανισμούς. Η δημόσια δαπάνη αντίστοιχα για τα φαρμακευτικά και υγειονομικά αναλώσιμα
στα δημόσια νοσοκομεία ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ για το φάρμακο αγγίζει τα 3,9
δισεκατομμύρια ευρώ.
Η εφαρμογή ηλεκτρονικών βασικών μητρώων υγείας μπορεί 1) να μειώσει την άσκοπη επανάληψη των
παρακλινικών εξετάσεων τουλάχιστον κατά 6% ενώ η εφαρμογή διαδικασιών στην εκτέλεσή τους μπορεί
να οδηγήσει στην μείωση των εξετάσεων κατά 20%, 2) να μειώσει τις ημέρες νοσηλείας τουλάχιστον κατά
5%, 3) να μειώσει τα λάθη στην φαρμακευτική αγωγή από 50% έως 90%.
Συμπεράσματα
Η δυναμική και η ανταποδοτικότητα της πληροφορικής θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο
άσκησης τεκμηριωμένης πολιτικής, ώστε να αυξηθεί η διείσδυση των ψηφιακών υπηρεσιών στη
λειτουργική καθημερινότητα του δημοσίου, αλλά και στην απλοποίηση της επιχειρηματικότητας και της
επαφής του πολίτη με το κράτος.
Η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και προς την ενίσχυση των νέων μοντέλων
πρόληψης και προαγωγής υγείας θα αποτελέσει υγιή ενίσχυση του τομέα, επισημαίνοντας τις βασικές
αρχές της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας προς όφελος του κράτους και των πολιτών.
Η υιοθέτηση και διείσδυση των καινοτόμων υπηρεσιών υγείας θα συμβάλουν στην παρακολούθηση του
επιπέδου της υγείας του πολίτη, στην ενεργή συμμετοχή του, προλαμβάνοντας και εξοικονομώντας
δαπάνες από την δευτεροβάθμια φροντίδα, με αποτέλεσμα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό όφελος.

