Ακινα 21/08/2020
ΠΡΟ
Αξιότιμο Τπουργό Επικρατείασ και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
κ. Κυριάκο Πιερρακάκθ
Αξιότιμο Τπουργό Τγείασ
κ. Βαςίλειο Κικίλια

Θζμα: Άυλο Παραπεμπτικό Διαγνωςτικϊν Εξετάςεων
Αξιότιμοι κφριοι Τπουργοί,
Χαιρετίηουμε τθν απόφαςι ςασ για τθν εφαρμογι και ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν τθσ άυλθσ
ςυνταγογράφθςθσ (ςυνολικόσ κφκλοσ ζκδοςθσ και εκτζλεςθσ άυλων ςυνταγϊν φαρμάκου και
παραπεμπτικϊν εργαςτθριακϊν εξετάςεων), που από τθν αρχι τθσ λειτουργίασ του υςτιματοσ
Ηλεκτρονικισ υνταγογράφθςθσ (Θ) τθσ ΗΔΙΚΑ, υπιρξε αποςπαςματικόσ και κατακερματιςμζνοσ, με
τισ ςυνταγζσ φαρμάκου να εκδίδονται και να εκτελοφνται από το Η και τα παραπεμπτικά να
εκδίδονται από το Η και να εκτελοφνται από το ςφςτθμα eΔΑΠΤ του ΕΟΠΤΤ. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ
διαπιςτωμζνθσ αςυνζχειασ υπιρξε πωσ το Η τθσ ΗΔΙΚΑ, δεν είχε καμία γνϊςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ
μερικισ ι ολικισ εκτζλεςθσ των παραπεμπτικϊν του και, κατά ςυνεπεία, οφτε οι κεράποντεσ ιατροί.
Άρα με αυτι τθν απόφαςι ςασ επιλφετε ζνα χρόνιο πρόβλθμα.
(δείτε Παράρτθμα 1)
Ο Ελλθνικόσ φνδεςμοσ Πλθροφορικισ Τγείασ (ΕΠΤ) ζχει τθν τιμι να εκπροςωπεί και να εκφράηει τθν
πλειονότθτα των καταςκευαςτϊν και παρόχων ψθφιακϊν λφςεων ςτον τομζα τθσ υγείασ. Σα μζλθ του
ΕΠΤ δραςτθριοποιοφνται τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτο ιδιωτικό ςφςτθμα υγείασ και ςε κάκε τφπου
πάροχο υπθρεςιϊν φροντίδασ υγείασ. Σα μζλθ μασ λοιπόν, ζχουν βιϊςει όλθ τθ χρονικι εξζλιξθ των
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν υγείασ ςτθ χϊρα μασ τα τελευταία 20 χρόνια, ςυγκεντρϊνοντασ τεράςτια
εμπειρία, όχι μόνο από τθν εμπορικι και επαγγελματικι τουσ εναςχόλθςθ εντόσ ςυνόρων, αλλά και
από τισ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ τουσ ςτον τομζα και από λφςεισ που ζχουν προςφζρει και ςτο εξωτερικό.
Ηθτιματα που Απαιτοφν Ιδιαίτερθ Προςοχι
Θα κζλαμε λοιπόν να επιςθμαίνουμε πωσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα εκ τθσ αποφάςεϊσ ςασ
(Αρικμόσ Απόφαςθσ 3578) που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 3234 τθσ 4/8/2020, θ ΗΔΙΚΑ κα υποςτθρίξει για
πρϊτθ φορά τθν τθν εκτζλεςθ διαγνωςτικϊν εξετάςεων από εκδοκζντα παραπεμπτικά , οπότε κα
πρζπει να διαςφαλίςει τθν ομαλι μετάβαςθ χωρίσ προβλιματα για τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν
υγείασ και τουσ αςκενείσ, διαςφαλίηοντασ τθ ςυνεχι διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ.
(δείτε Παράρτθμα 2)
Διαφαίνεται όμωσ ότι το εγχείρθμα δεν ζχει αντιμετωπιςτεί με τθ δζουςα προςοχι από πλευράσ
υλοποίθςθσ, αφοφ:
● τισ 04/08/2020 δθμοςιεφεται και τίκεται ςε ιςχφ θ ανωτζρω απόφαςι ςασ (ΚΤΑ 3578).
● τισ 05/08/2020 μζςω του επίςθμοφ portal τθσ θ ΗΔΙΚΑ καλεί τουσ καταςκευαςτζσ «Λογιςμικϊν
Διαγνωςτικϊν Κζντρων και Ιατρείων» να δθλϊςουν τθν πρόκεςθ τουσ να πιςτοποιθκοφν για τθν
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απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςτο API τθσ υπθρεςίασ και ςτο περιβάλλον δοκιμϊν τθσ, μζςω email ςτο
epres@idika.gr, και πωσ κα ακολουκιςουν οι ςχετικζσ οδθγίεσ και ςχετικι ενθμερωτικι τθλεδιάςκεψθ και προφανϊσ διαβοφλευςθ μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν. Κατά ςυνζπεια οι
καταςκευαςτζσ των λογιςμικϊν των διαγνωςτικϊν κζντρων και ιατρείων δεν μποροφν να
υποςτθρίξουν τουσ πελάτεσ τουσ ςτθ νζα διαδικαςία του άυλου παραπεμπτικοφ, θ οποία
ενεργοποιείται τθν επομζνθ θμζρα, δεν ζχουν γνϊςθ για τισ προδιαγραφζσ του API και κα πρζπει
να επιδοκοφν ςε αγϊνα δρόμου για να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ και υλοποιιςεισ
με άγνωςτο χρονοδιάγραμμα (αφοφ και οι προδιαγραφζσ είναι άγνωςτεσ) .
● Η ανακοίνωςθ τθσ ΗΔΙΚΑ αναφζρει «το φςτθμα Ηλεκτρονικισ υνταγογράφθςθσ ζχει υλοποιθκεί
API Διαγνωςτικϊν ιατρείων, για τθν εκτζλεςθ των άυλων παραπεμπτικϊν Διαγνωςτικϊν
εξετάςεων». Κατά ςυνζπεια δθμιουργείται το ερϊτθμα αν το API που χρθςιμοποιείται από τισ
υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ για τθν ζκδοςθ των παραπεμπτικϊν ζχει ι κα ζχει αλλαγζσ ςτθν
υποςτιριξθ τθσ ζκδοςθσ των άυλων παραπεμπτικϊν. Είναι προφανζσ ότι, είτε ζχουν γίνει αλλαγζσ
(οι οποίεσ δεν ζχουν κοινοποιθκεί ςτουσ καταςκευαςτζσ των εφαρμογϊν) , είτε πρζπει να γίνουν,
για να υποςτθριχκεί θ ζκδοςθ του άυλου παραπεμπτικοφ από το API, δθμιουργοφνται τεράςτια
προβλιματα εφαρμογισ ςτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν υγείασ.
● τισ 31/07/2020 θ ΗΔΙΚΑ εγκρίνει δαπάνθ 58.590€ για απευκείασ ανάκεςθ ζργου ςτουσ αναδόχουσ
του Η, για τθν υλοποίθςθ τθσ άυλθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ παραπεμπτικϊν
διαγνωςτικϊν εξετάςεων ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ.
Δθμιουργείται το εφλογο ερϊτθμα πϊσ γίνεται θ υπθρεςία να ενεργοποιθκεί από τισ 05/08/2020
χωρίσ ακόμθ θ ΗΔΙΚΑ να ζχει ολοκλθρϊςει τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προετοιμαςίασ τθσ και
ςτοιχειϊδουσ ενθμζρωςθσ (εκ των προτζρων) των καταςκευαςτϊν και των παρόχων υπθρεςιϊν υγείασ
(διαγνωςτικϊν κζντρων & πολυϊατρείων).
Θ εκ των υςτζρων διαβοφλευςθ μετά τθν εφαρμογι του νόμου, μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ
υπθρεςίασ και μετά τον κακοριςμό των προδιαγραφϊν των API και μετά των διαδικαςιϊν
λειτουργίασ τουσ, δθμιουργεί επιπλζον εφλογα ερωτιματα.
(δείτε Παράρτθμα 3)
ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΟΤ ΕΠΤ
Α’ ΠΡΟΣΑΘ
Ο ςφνδεςμόσ μασ ζχει αποςτείλει ςειρά προτάςεων ςε όλουσ τουσ κεςμικοφσ φορείσ και ςτθν ΗΔΙΚΑ
για όλα τα κζματα μείηονοσ οργανωτικισ ςθμαςίασ και ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ και του υγιοφσ
ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά. ασ αναφζρουμε παλαιότερθ πρόταςι μασ προσ τθν ΗΔΙΚΑ ςχετικι με το
κζμα τθσ δθμιουργίασ και διάκεςθσ ενόσ κεντρικοφ ψθφιακοφ μθχανιςμοφ υλοποίθςθσ των API και
τθσ υποςτιριξισ του.
● Αυτοματοποιθμζνθσ και ψθφιακισ ενθμζρωςθσ κάκε ενδιαφερόμενου ι εμπλεκόμε νου με τισ
ςχετικζσ διαδικαςίεσ,
● Ανοικτισ πρόςβαςθσ και ανάρτθςθσ όλων των ανοικτϊν προτφπων ςε ςχζςθ με τθ διαμόρφωςθ
των μθχανιςμϊν διαλειτουργικότθτασ τθσ Ηλεκτρονικισ υνταγογράφθςθσ,
● Διάκεςθσ των εκδόςεων των προτφπων διαλειτουργικότθτασ (μθχανιςμόσ versioning),
● Δυνατότθτασ ςυνεχοφσ δοκιμισ από πλευράσ καταςκευαςτϊν και από τθν προγραμματιςτικι
κοινότθτα,
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● Ελζγχου ςυμμόρφωςθσ και διαδικαςιϊν διαυγοφσ πιςτοποίθςθσ, όπου οι ενδιαφερόμενοί
(πάροχοι υπθρεςιϊν ιατρικισ φροντίδασ) κα γνωρίηουν επίςθμα τα λογιςμικά προϊόντα και τουσ
καταςκευαςτζσ που τθροφν τα επίπεδα ςυμμόρφωςθσ κάκε ζκδοςθσ,
● Επίςθμθσ κοινοποίθςθσ των χρονικϊν ορόςθμων των νζων εκδόςεων, των ανοικτϊν διαςτθμάτων
δοκιμϊν, των ςφαλμάτων που επιλφουν αυτζσ οι νζεσ εκδόςεισ και των λειτουργικϊν ε πιπλζον
χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Αντ’ αυτοφ, επιλζγεται θ μθ ανταπόκριςθ ςτθν προςφορά μασ για δωρεάν διάκεςθ και υποςτιριξθ
από τθν κοινότθτά μασ, ενόσ τζτοιου ςφγχρονου μθχανιςμοφ και εν ζτει 2020, αναρτϊνται
ενθμερϊςεισ μζςα από sites και εν μζςω κζρουσ, ακολουκοφνται απευκείασ ανακζςεισ ανάπτυξθσ
προδιαγραφϊν διαλειτουργικότθτασ, και επιτρζπονται φαινόμενα μθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.
Β’ ΠΡΟΣΑΘ
Ο φνδεςμόσ μασ ζχει κζςει μετ’ επιτάςεωσ ςτθν ΗΔΙΚΑ, ζνα άλλο ςθμαντικό κζμα , το οποίο ςχετίηεται
με τθν αςφάλεια των δεδομζνων των ςυμπολιτϊν μασ και δθ των ευαίςκθτων προςωπικϊν
δεδομζνων υγείασ, όπου θ απουςία οργάνωςθσ και λειτουργίασ ςφγχρονων εργαλείων και
μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων, επιτρζπουν τθν ακζμιτθ χριςθ διαδικαςιϊν web-scraping (ι webgrabbing) ωσ εφκολεσ λφςεισ ανταπόκριςθσ λογιςμικϊν ςτισ ςυνεχείσ αλλαγζσ των APIs του Θ. Σο
κζμα ζχει κοινοποιθκεί τόςο ςτθν ΗΔΙΚΑ όςο και ςτο Τπουργείο Τγείασ, παρόλα ταφτα και αυτό
αποτελεί άλλθ μια υπόδειξι μασ θ οποία δεν ζχει λθφκεί ςοβαρά υπόψθ.
Γ’ ΠΡΟΣΑΘ
Ο φνδεςμόσ μασ ζχει εκδθλϊςει κατ’ επανάλθψθ τθν πρόκεςι του, να ςτθρίξει κάκε κετικι δράςθ του
Τπουργείου Τγείασ ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ υγείασ, ςτθ βάςθ μιασ ανοικτισ και ουςιαςτικισ
διαβοφλευςθσ, παρζχοντασ ανκρϊπινο δυναμικό και τεχνογνωςία ετϊν, όπωσ για παράδειγμα κα
μποροφςαν να είναι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για το API του άυλου παραπεμπτικοφ οι οποίεσ
μποροφν να υποςτθριχκοφν πλιρωσ από το φνδεςμό μασ.
Ενδεικτικι λοιπόν είναι θ περίπτωςθ του άυλου παραπεμπτικοφ αφοφ πολλά από τα ερωτιματα που
ευλόγωσ κζςαμε, κα είχαν απαντθκεί, πολλζσ παράμετροι κα είχαν εντοπιςτεί και εκτιμθκεί, πολλζσ
οργανωτικζσ διαδικαςίεσ κα είχαν διαμορφωκεί και υποςτθριχκεί ορκά. Ασ αναρωτθκοφμε πόςο πιο
προετοιμαςμζνθ και ζτοιμθ
κα ιταν θ ΘΔΙΚΑ, ο ΕΟΠΤΤ, τα διαγνωςτικά κζντρα, εμείσ οι
καταςκευαςτζσ, εάν ςυμμετείχαμε ςε ζνα ουςιαςτικό διάλογο από τθν αρχι του εγχειριματοσ .
Πρόκεςθ Ενίςχυςθσ των Δράςεων τθσ Πολιτείασ
Κλείνουμε αυτι τθν επιςτολι μασ με τθ διαπίςτωςθ πωσ υπάρχει πολφσ δρόμοσ που πρζπει να
καλυφκεί από όλεσ τισ πλευρζσ, όμωσ αυτό δεν μασ κάνει να ολιγωροφμε ςε επίπεδο διάκεςθσ
ςυνεργαςίασ και μεταφοράσ ςθμαντικισ εμπειρογνωςίασ από μζρουσ μασ, ενιςχφοντασ τισ
προςπάκειζσ ςασ για μεταςχθματιςμό του κράτουσ ςε μια ςφγχρονθ κοινωνία με οργάνωςθ και
ςεβαςμό ςτουσ δθμόςιουσ πόρουσ, ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ και ςτον πολίτθ.
Ο φνδεςμόσ μασ δθλϊνει πρόκυμοσ να ςυηθτθκοφν ςθμαντικά κζματα και να αναηθτθκοφν λφςεισ
κοινισ δράςθσ ωσ προσ τθν επίλυςθ αυτϊν των χρόνιων και ςθμαντικϊν προβλθμάτων.
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H επίλυςθ τουσ κα ενιςχφςει ςθμαντικά το ζργο ςασ αλλά και κα επιφζρει μια καταλυτικά κετικι
ςτιριξθ τθσ προςπάκειασ μεταςχθματιςμοφ του τοπίου των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν υγείασ προσ
όφελοσ όλων.
Σο ςφνολο των επιςτολϊν μασ προσ τθν ΗΔΙΚΑ και το Τπουργείο Τγείασ είναι ςτθ διάκεςι ςασ.
Με εκτίμθςθ,

Για το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΕΠΤ

Ο Πρόεδροσ

Ο Γενικόσ Γραμματζασ

Γεϊργιοσ Κακουλίδθσ

Δθμιτριοσ Κατεχάκθσ

Κοινοποίθςθ
- Υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, κ. Σπυρίδωνα-Άδωνθ Γεωργιάδθ
- Υφυπουργό Υγείασ, κ. Βαςίλθ Κοντοηαμάνθ
- Υφυπουργό Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, κ. Γρθγόρθ Ζαριφόπουλο
- Γενικό Γραμματζα Υπθρεςιών Υγείασ, κ. Ιωάννθ Κωτςιόπουλο
- Διευκφνουςα Σφμβουλο ΗΔΙΚΑ, κ. Νίκθ Τςοφμα

(*) Ακολουκοφν τα Παραρτιματα
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1
Επιλφοντασ Ζνα Χρόνιο Ηιτθμα
Ωσ ςυνζπειεσ τθσ άρνθςθσ «διαλειτουργικισ» ςυνεργαςίασ των φορζων ΗΔΙΚΑ & ΕΟΠΤΤ υπιρξαν:
● θ επιβολι άδικων πολλζσ φορζσ προςτίμων από τον ΕΟΠΤΤ ςε ιατροφσ που επανεξζδιδαν
παραπεμπτικά κατόπιν εγκλίςεωσ των αςκενϊν τουσ,
● θ ελλιπισ γνϊςθ του επιπζδου ςυμμόρφωςθσ των πολιτϊν ςτισ υποδείξεισ των ιατρϊν για τθ
διενζργεια των προβλεπόμενων εξετάςεϊν τουσ,
● θ απουςία καταγραφισ τθσ ςχετικισ πλθροφορίασ ςτον Ηλεκτρονικό Φάκελο Τγείασ
● θ ανάγκθ από τθν πλευρά των καταςκευαςτϊν-παρόχων τρίτων εφαρμογϊν να διαλειτουργοφν υποςτθρίηοντασ διαςυνδζςεισ - με περιςςότερα του ενόσ κεντρικά ςυςτιματα (Η & eΔΑΠΤ)
● Η αδυναμία του Τπουργείου Τγείασ να ςυγκεντρϊςει και να ςυςχετίςει τα παραγόμενα ψθφιακά
δεδομζνα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκότθτασ τθσ διενζργειασ εξετάςεων ι τθσ τιρθςθσ των
προβλεπόμενων από τουσ παρόχουσ διαγνωςτικϊν κζντρων κακϊσ και ελζγχου τθσ προκλθτισ
ηιτθςθσ.
Όλα τα παραπάνω επιλφονται λοιπόν ςτθ βάςθ τθσ ορκισ προςζγγιςθσ εκτζλεςθσ των παραπεμπτικϊν
από το Η και αποτελοφν ςθμεία που ενιςχφουν τθν άποψι μασ πωσ με τθν απόφαςι ςασ κα
οδθγθκοφμε ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ.
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2
Διαςφάλιςθ τθσ Ομαλισ μετάβαςθσ από τθν ΘΔΙΚΑ
Η ΗΔΙΚΑ καλείται να αναλάβει τθ διαςφνδεςθ με τισ εφαρμογζσ των διαγνωςτικϊν κζντρων για τθν
άντλθςθ των παραπεμπτικϊν, τθν αυκεντικοποίθςθ του λιπτθ και τθ μερικι ι ολικι εκτζλεςθ των
παραπεμπτικϊν, υποςτθρίηοντασ ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό «φορτίο» κίνθςθσ από τα περιφερειακά
διαλειτουργοφντα ςυςτιματα. Επίςθσ θ ΗΔΙΚΑ καλείται να αποδϊςει μζςα από το web portal τθσ
υπθρεςίασ του Η και τθ δυνατότθτα ςε διαγνωςτικά κζντρα που δε διακζτουν κάποια τρίτθ
εφαρμογι, τθσ ανάκτθςθσ, τθσ αυκεντικοποίθςθσ του λιπτθ και τθσ μερικισ ι ολικισ εκτζλεςθσ των
παραπεμπτικϊν (όχι αυτοματοποιθμζνα).
Ενδεικτικά ςασ αναφζρουμε πωσ μόνο τα ιδιωτικά διαγνωςτικά κζντρα ξεπερνοφν τισ 3.500 ςε όλθ τθ
χϊρα και πωσ τα διακινοφμενα παραπεμπτικά ξεπερνοφν τα 4 εκατομμφρια ςε μθνιαία βάςθ και θ
διαδικαςία εκτζλεςθσ τουσ είναι πιο ςφνκετθ από τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυνταγϊν φαρμάκου
λόγω και τθσ διενζργειασ ςυμβατϊν με τισ προβλεπόμενεσ εναλλακτικζσ εξετάςεισ.
Όλα αυτά δε, τα αναφζρουμε για να επιςθμάνουμε τον όγκο τθσ απαραίτθτθσ εργαςίασ από πλευράσ
τρίτων εφαρμογϊν που κα κλθκοφν να διαλειτουργιςουν πλζον με το Η, κακϊσ και τθν ανάγκθ
ςοβαρισ οργάνωςισ των διαδικαςιϊν μετάβαςθσ και επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ όλων των
εμπλεκομζνων.
Και εντοπίηουμε το τι καλοφνται οι καταςκευαςτζσ των τρίτων εφαρμογϊν να πράξουν :
(α) να λάβουν τισ νζεσ προδιαγραφζσ των APIs τθσ υπθρεςίασ και εδϊ επιςθμαίνουμε πωσ μιλάμε
μάλιςτα για δφο APIs, αυτό του ιατροφ (ζκδοςθ άυλου παραπεμπτικοφ) και αυτό του διαγνωςτικοφ
κζντρου (εντοπιςμόσ παραπεμπτικοφ, αυκεντικοποίθςθ λιπτθ, ανάκτθςθ, μερικι ι ολικι εκτζλεςθ),
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(β) να εξετάςουν τθν ορκότθτά τουσ (αφοφ κανζνασ τρίτοσ καταςκευαςτισ με εμπειρία ςτον τομζα δεν
κλικθκε ςτθ διαμόρφωςθ των προδιαγραφϊν),
(β) να υλοποιιςουν τουσ νζουσ αυτοφσ μθχανιςμοφσ, τροποποιϊντασ τα ςυςτιματά τουσ και
αναπτφςςοντασ τισ νζεσ λειτουργικότθτεσ,
(γ) να δοκιμάςουν τισ νζεσ αυτζσ αναπτυξιακζσ προςεγγίςεισ, δοκιμάηοντασ παράλλθλα και τθν
επιχειρθςιακι ικανότθτα των παραγωγικϊν ςυςτθμάτων τθσ ΗΔΙΚΑ,
(ε) να προςφζρουν ςτουσ δικοφσ τουσ πελάτεσ ζνα περιβάλλον απρόςκοπτθσ λειτουργίασ απζναντι ςε
ζνα μθ δοκιμαςμζνο ςτθ πράξθ κεντρικό παραγωγικό ςφςτθμα και όλα αυτά ςε εξαιρετικά ςφντομο
χρονικό διάςτθμα και τζλοσ,
(ςτ) να αναδείξουν τυχόν προβλιματα τθσ κεντρικισ υλοποίθςθσ ϊςτε να υπάρξει αποςφαλμάτωςθ
όπου απαιτείται
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3:
Εφλογα Ερωτιματα ςε χζςθ με τθν Εφαρμοηόμενθ Μεκοδολογία
● Δθμιουργείται το εφλογο ερϊτθμα πϊσ είναι δυνατόν, αφοφ θ ΗΔΙΚΑ προβαίνει ςε ανάκεςθ ζργου
ςτισ 31/07/2020, οι ανάδοχοι τθσ να ζχουν καλφψει μζχρι τισ 05/08/2020 μζροσ ι όλεσ τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςτο άυλου παραπεμπτικό (μθτρϊο
διαγνωςτικϊν κζντρων, μθτρϊο χρθςτϊν, υποδοχι τεράςτιου όγκου δοςολθψιϊν (transactions ),
υποςτιριξθσ help desk για παρόχουσ και καταςκευαςτζσ, διαδικαςίεσ troubleshooting, διαδικαςίεσ
διόρκωςθσ και νζων εκδόςεων API, διαδικαςίεσ δοκιμϊν και ελζγχου τρίτων εφαρμογϊν κτλ.)
● Με τθν παρουςιαηόμενθ μεκοδολογία οργάνωςθσ και το χρονοπρογραμματιςμό που ανακοίνωςε θ
ΗΔΙΚΑ, είναι βζβαιο πωσ κα δθμιουργθκεί ςφγχυςθ και πρόβλθμα λειτουργίασ ςτα διαγνωςτικά
εργαςτιρια, αφοφ οι εφαρμογζσ τουσ για άγνωςτο χρονικό διάςτθμα δε κα μποροφν να
υποςτθρίξουν το άυλο παραπεμπτικό υλοποιϊντασ και δοκιμάηοντασ παρά λλθλα, για τθν επίτευξθ
των κατάλλθλων διαςυνδζςεων με πικανότθτα οι πολίτεσ να βρεκοφν προ εκπλιξεωσ όταν κάνουν
χριςθ τθσ υπθρεςίασ και επιχειριςουν να εξυπθρετθκοφν από τα διαγνωςτικά εργαςτιρια με τθ
χριςθ του άυλου παραπεμπτικοφ.
● Τπάρχει μζριμνα για παράλλθλθ λειτουργία και των δφο κεντρικϊν ςυςτθμάτων (eΔΑΠΤ και Η)
για κάποιο χρονικό διάςτθμα; Θα ανακοινωκεί κάτι επιςιμωσ;
● Ο νόμοσ είναι ςαφισ πωσ θ εκτζλεςθ των παραπεμπτικϊν κα γίνεται από τθν ΗΔΙΚΑ. Μιπωσ λοιπόν
οδθγοφμαςτε ςτθν παράλλθλθ λειτουργία δφο ςυςτθμάτων, αφοφ με τθ μζχρι τϊρα αξιολόγθςθ
των δεδομζνων δεν οδθγοφμαςτε ςε διαφορετικό ςυμπζραςμα;
● Σι κα γίνει με τα παραπεμπτικά που εκδόκθκαν μζχρι και δφο μινεσ πριν και παραμζνουν ενεργά
προσ εκτζλεςθ; Σι ζχει προβλεφκεί για αυτι τθν περίπτωςθ;
● Πϊσ θ ΘΔΙΚΑ κα αντιμετωπίςει το κζμα του μθτρϊου των χρθςτϊν διαγνωςτικϊν κζντρων; Θα
τθσ διατεκεί ι κα αποκτιςει πρόςβαςθ ςτο μθτρϊο εργαςτθριακϊν παρόχων του ΕΟΠΤΤ; Πϊσ κα
μπορζςει ςε τόςο μικρό χρονικό διάςτθμα να δθμιουργιςει αυτό το μθτρϊο χρθςτϊν όταν τα
διαγνωςτικά κζντρα μασ ενθμερϊνουν πωσ δεν ζχουν λάβει καμία ςχετικι ενθμζρωςθ; Με ποιο
διοικθτικό μθχανιςμό και με ποια νομιμοποιθτικι βάςθ κα αυκεντικοποιιςει αυτοφσ τουσ χριςτεσ;
●

Πϊσ θ ΗΔΙΚΑ κα ενςωματϊςει τα επιπλζον κριτιρια επιτρεπόμενθσ εκτζλεςθσ μια εξζταςθσ από
ζνα διαγνωςτικό κζντρο, βάςει ςτοιχείων δυναμικότθτασ και επάρκειασ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, που
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αυτι τθ ςτιγμι είναι και ςθμείο ελζγχου τθσ δυνατότθτασ εκτζλεςθσ μιασ εξζταςθσ; ε πόςο χρόνο
κα αποκτιςει θ ΗΔΙΚΑ αυτι τθν επάρκεια ψθφιακισ γνϊςθσ; Ζχει κινθκεί ιδθ και με ποιο τρόπο
προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ;
● Ποιοσ κακορίηει τουσ πρόςφορουσ χρόνουσ ανάπτυξθσ από τθν πλευρά των καταςκευαςτϊν τρίτων
εφαρμογϊν, όταν δεν ζχει υπάρξει καμία διαβοφλευςθ με αυτοφσ από τθν πλευρά τθσ ΗΔΙΚΑ;
● Ποιοσ διαςφαλίηει πωσ θ ανάπτυξθ των APIs ζχει λάβει υπϋόψιν τθσ όλεσ τισ απαραίτθτεσ
παραμζτρουσ, αφοφ πάλι δεν ζχει υπάρξει καμία διαβοφλευςθ με εταιρείεσ με πολυετι εμπειρία
ςτο χϊρο;
● Ποιοσ κακορίηει τουσ πρόςφορουσ χρόνουσ δοκιμϊν των λογιςμικϊν των τρίτων καταςκευαςτϊν;
Επαφιόμαςτε όλοι ςτισ εκτιμιςεισ των αναδόχων τθσ ΗΔΙΚΑ; Ποια θ εμπειρία αυτϊν των αναδόχων
ςτον ςχετικό τομζα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων και ςτισ διαδικαςίεσ αυτζσ;
● Ζχει λθφκεί υπϋόψιν ο απαραίτθτοσ χρόνοσ για τθν τροποποίθςθ των λογιςμικϊν ενόσ τεράςτιου
αρικμοφ διαγνωςτικϊν κζντρων;
● Ποιοσ κα επωμιςτεί το αναγκαίο κόςτοσ των αναπτυξιακϊν λφςεων και τθσ εγκατάςταςισ των νζων
εφαρμογϊν, που κα κλθκοφν να αποδϊςουν μζςα ςτθν περίοδο των κερινϊν διακοπϊν οι
καταςκευαςτζσ; Θα μποροφςε λ.χ. να ενταχκεί ςε μια λογικι αναπτυξιακοφ clawback των
διαγνωςτικϊν κζντρων; Τπάρχει κάποια ςχετικι μζριμνα;
● Ποιοσ είναι ο τρίτοσ ανεξάρτθτοσ φορζασ που κα κρίνει τθν αναπτυξιακι λφςθ που κα προτείνει θ
ΗΔΙΚΑ και ποιοσ είναι ο ανεξάρτθτοσ φορζασ πιςτοποιιςεων των τρίτων καταςκευαςτϊν;
● Γιατί όλα αυτά αποφαςίηονται και εκτελοφνται εριμθν των καταςκευαςτϊν των τρίτων
εφαρμογϊν, που θ εμπειρία τουσ ςτον τομζα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων κα ιταν
υπερπολφτιμθ ςτθν προςπάκεια τθσ ΗΔΙΚΑ και του κράτουσ για τθν εφαρμογι μιασ τζτοιασ
υπθρεςίασ;
● Ποιοσ αποφαςίηει για το πϊσ κα λειτουργιςει μια τζτοια υπθρεςία χωρίσ να γνωρίηει τισ
ιδιαιτερότθτεσ του χϊρου και τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται ςτθ λογικι τθσ
εκτζλεςθσ των παραπεμπτικϊν;
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