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Θζμα: Ενεργοποίηςη του Εθνικοφ υμβουλίου Διακυβζρνηςησ Ηλεκτρονικήσ Υγείασ
(ΕΔΗΥ)
Αξιότιμοι κφριοι Τπουργοί,
Με αφορμι τθν παροφςα - αρνθτικι δυςτυχϊσ - ςυγκυρία τθσ πανδθμίασ του COVID-19 και
τθσ απειλισ που δοκιμάηει διεκνϊσ τισ αντοχζσ των ςυςτθμάτων υγείασ και του ανκρϊπινου
υγειονομικοφ δυναμικοφ, θ ανάγκθ ενίςχυςθσ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Τγείασ με κάκε
κατάλλθλο και ςφγχρονο μζςο είναι ςαφϊσ πιο ςθμαντικι από ποτζ .
Σισ ίδιεσ επιςθμάνςεισ εντοπίηει μάλιςτα και θ ζκκεςθ του «χεδίου Ανάπτυξησ για την
Ελληνική Οικονομία», που κατατζκθκε από τον κακθγθτι κφριο Χριςτόφορο Πιςςαρίδθ,
ςφμφωνα με τθν οποία «ζνα ιςχυρό (αποτελεςματικό και καινοτόμο) ςφςτθμα υγείασ αποτελεί
πυλώνα ευθμερίασ…».
Οι φορείσ που ςυνκζτουν το οικοςφςτημα ψηφιακήσ υγείασ, δθλϊνουμε τθν πρόκεςι μασ για
ςτιριξθ και ενεργό ςυμμετοχι ςε αυτι τθν εκνικι προςπάκεια, ϊςτε ωσ χϊρα να
καταφζρουμε επιτζλουσ να αναδείξουμε τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ υγείασ, ςε ζνα από τα πιο
ιςχυρά υποςτθρικτικά εργαλεία ενίςχυςθσ του ςυςτιματοσ υγείασ και ανάπτυξθσ μζςων
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Ζναν πυλϊνα ανάπτυξθσ που τόςο πολφ ζχει ανάγκθ θ χϊρα μασ
για τον εκςυγχρονιςμό τόςο των διοικθτικϊν και επιτελικϊν λειτουργιϊν ςτον τομζα τθσ
υγείασ, όςο και για τθν ενίςχυςθ τθσ προαγωγισ και τθσ προάςπιςθσ τθσ υγείασ των πολιτϊν.
Προσ αυτι τθν προςπάκεια, εντοπίηουμε - και αιςκανόμαςτε τθν ανάγκθ να ςασ κατακζςουμε
τθν άποψι μασ - τθν κριςιμότθτα ενεργοποίθςθσ ενόσ εξαιρετικοφ θεςμικοφ εργαλείου, που
δυςτυχϊσ παραμζνει ανεκμετάλλευτο ςτθν επιδίωξθ διαμόρφωςθσ ενόσ ουςιαςτικοφ πυλϊνα
ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ του ςυςτιματοσ υγείασ. Και αναφερόμαςτε ςτο κεςμό του Εθνικοφ
υμβουλίου Διακυβζρνηςησ Ηλεκτρονικήσ Υγείασ (ΕΔΗΥ).
Προσ τοφτο, κατακζτουμε τθν πρόταςη άμεςησ ενεργοποίηςησ του ΕΔΗΥ, το οποίο για
λόγουσ ιςτορικισ αναδρομισ κα αναφζρουμε πωσ ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με το νόμο
4213/2013 (άρκρο 13), ωσ προςαρμογι τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 9θσ Μαρτίου 2011, περί
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εφαρμογήσ των δικαιωμάτων των αςθενϊν ςτο πλαίςιο τθσ διαςυνοριακισ υγειονομικισ
περίκαλψθσ (L88/45/ 4.4.2011), ςυςτάκθκε το 2016 και πραγματοποιικθκε ο οριςμόσ των
μελϊν του, ενϊ θ ςφνκεςι του επικαιροποιικθκε με τθ ςχετικι κανονιςτικι πράξθ (υπ. Αρ.
15332/16-04-19) του Τπουργοφ Τγείασ.
φμφωνα με τα προβλεπόμενα, «Η αποςτολι του πολφ-ςυμμετοχικοφ αυτοφ οργάνου (ΕΣΔΗΥ)
είναι να υποςτηρίζει ςυμβουλευτικά και γνωμοδοτικά το Υπουργείο Υγείασ και να ειςηγείται
προτάςεισ για τισ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ, το ςχζδιο δράςθσ και τισ απαραίτθτεσ κεςμικζσ
μεταρρυκμίςεισ,
μζςα
ςτο
ευρφτερο
πλαίςιο
θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ,
διαλειτουργικότθτασ και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των θλεκτρονικών
υπθρεςιών υγείασ ...» (ΦΕΚ 261/9-12-2013 τ.Α’).
Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε επίςθσ, πωσ ο φνδεςμόσ μασ, με τθν τελευταία Τπουργικι
Απόφαςθ (2019), ςυμμετζχει ςτθ ςφνκεςθ του υμβουλίου, εκπροςωπϊντασ τθν ιδιωτικι
αγορά και τουσ καταςκευαςτζσ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ςτον τομζα τθσ υγείασ.
Ζνα τζτοιο ουςιωδϊσ κεςμικό όργανο, δφναται ςυνεπϊσ να ςυμβάλλει δραςτικά προσ τθν
κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ των προοπτικϊν επιλογϊν που ζχει χαράξει θ κυβζρνθςθ και από
κοινοφ οι πολιτικζσ θγεςίεσ των Τπουργείων Τγείασ και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ενιςχφοντασ
τισ δράςεισ Ανάπτυξθσ ςτουσ τομείσ:
o Εξάπλωςθσ τθσ χριςθσ ςφγχρονων υπθρεςιϊν τθλεϊατρικισ, τθλεςυμβουλευτικισ και
τθλεφροντίδασ (το κζμα είναι πιο ςθμαντικό από ποτζ ςτθ βάςθ αντιμετϊπιςθσ τθσ
πανδθμίασ και τθσ άμεςθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν φροντίδασ υγείασ προσ τον ευάλωτο
πλθκυςμό).
o Ενίςχυςθσ και εξάπλωςθσ τθσ χριςθσ υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικοφ Φακζλου Τγείασ,
o Διαμόρφωςθσ των υποςτθρικτικϊν ψθφιακϊν εργαλείων και υπθρεςιϊν του
επιχειροφμενου μοντζλου τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ, ςτθ λογικι ενόσ
ςφγχρονου δικτφου ςυνεργαηόμενων φορζων και λειτουργϊν.
o Ενίςχυςθσ τθσ χριςθσ ςφγχρονων ψθφιακϊν εργαλείων για τθν Πρόλθψθ και τθν
Προαγωγι Τγείασ του πλθκυςμοφ.
o Απόδοςθσ μιασ ςφγχρονθσ και ςφνκετθσ Ψθφιακισ τρατθγικισ για τθν υγεία, ςτθ βάςθ
προτφπων ςφγχρονθσ διακυβζρνθςθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ.
o Διαμόρφωςθσ των μθχανιςμϊν ανοικτϊν δεδομζνων και τθσ αξιοποίθςθσ των μεγάλων
δεδομζνων υγείασ.
o Ενίςχυςθσ τθσ διαμόρφωςθσ του Εκνικοφ Πλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ για τθν Τγεία.
o Ενίςχυςθσ των ευκαιριϊν επζνδυςθσ ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ Τγείασ (δθμόςιεσ και
ιδιωτικζσ επενδφςεισ) και αξιολόγθςθσ τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ μοντζλων
φμπραξθσ Δθμόςιου Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΙΣ) για τθν άμεςθ υλοποίθςθ, εξάπλωςθ,
χριςθ και εφαρμογι ςφγχρονων υπθρεςιϊν.
τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ , υπό το πρίςμα και τθσ νζασ Ευρωπαϊκισ τρατθγικισ για τθν
ευθμερία και τθν υγεία και δυςτυχϊσ υπό τθ διάςταςθ τθσ ςοβαρισ απειλισ από το νζο κφμα
εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ, είναι πιο επιτακτικι από ποτζ θ ανάγκθ τθσ άμεςθσ
επαναλειτουργίασ του ΕΔΗΥ, για τθν υποςτιριξθ τθσ διαμόρφωςθσ ενόσ εκνικοφ, ςυνεκτικοφ
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και ολοκλθρωμζνου πλάνου εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ υγείασ ςτθ χϊρα μασ. Πρόκειται
για το πιο ολοκλθρωμζνο, από άποψθ ςφνκεςθσ και λειτουργίασ, κεςμικό ςυμβουλευτικό
όργανο ςτον τομζα ψθφιακισ υγείασ, που ζχει ςτθ διάκεςι του το Τπουργείο Τγείασ, για να
μετουςιϊςει τον αναγκαίο και κρίςιμο ψθφιακό μεταςχθματιςμό των υπθρεςιϊν υγείασ, ςε
πράξθ.
Παρακολουκϊντασ και τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ εξελίξεισ ςτον τομζα και εντοπίηοντασ τθ
ςθμαντικι εξζλιξθ άλλων Ευρωπαϊκϊν Κρατϊν Μελϊν, διαπιςτϊνουμε τθ ςθμαντικι πρόοδο
τουσ, ςε ςχζςθ με τθν υιοκζτθςθ των ψθφιακϊν εργαλείων και τθν ενςωμάτωςθ καινοτόμων
υπθρεςιϊν ςε επίπεδο διοίκθςθσ, οργάνωςθσ και κυρίωσ υποςτιριξθσ τθσ φροντίδασ υγείασ
των πολιτϊν τουσ. Οφείλουμε λοιπόν ωσ χϊρα να κζςουμε ςτόχο τθν ενίςχυςθ των δεικτϊν
τθσ ψθφιακισ οικονομίασ ςτθ υγεία, που ωσ γνωςτόν λειτουργοφν απολφτωσ
πολλαπλαςιαςτικά καλφπτοντασ και το χαμζνο ζδαφοσ και κζτοντασ τισ ουςιαςτικζσ βάςεισ
για τον εκςυγχρονιςμό του εκνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ ςτθ βάςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ
και των ςφγχρονων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν.
Προσ επίρρωςθ των παραπάνω, αναφζρουμε ενδεικτικά κάποια ςθμαντικά ςτοιχεία από τον
τομζα των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν υγείασ αλλά και ευρφτερα ςε επίπεδο διαχείριςθσ και
λειτουργίασ του εκνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ:
o φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Eurostat, μόνο το 51% του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ
διζκετε το 2019 βαςικζσ ι πάνω από τισ βαςικζσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ (ΕΕ-28: 58%). Η
Ελλάδα καταταςςόταν εξάλλου 27θ ςτο ςφνολο των χωρϊν τθσ ΕΕ-28, όςον αφορά
ςτον δείκτθ ψθφιακισ οικονομίασ και κοινωνίασ (DESI) για το 2020, ενϊ το ποςοςτό
των ειδικϊν του τομζα των ΣΠΕ ςτο ςφνολο των εργαηομζνων το 2017 ιταν μόλισ 1,6%,
το μικρότερο ςτθν ΕΕ-28 (ΕΕ-28: 3,7%).
o Ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν των ελλθνικϊν εταιρειϊν (καταςκευαςτϊν και παρόχων)
θλεκτρονικισ υγείασ ςτθ χϊρα μασ ανζρχεται περίπου ςτα 30 εκ. € ςε επίπεδο
δθμόςιου και ιδιωτικοφ ςυςτιματοσ υγείασ, ζνα από τα μικρότερα επίπεδα
επζνδυςησ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
o Σο ετιςιο δθμόςιο κόςτοσ για τθν ανάπτυξθ και υποςτιριξθ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων,
λφςεων και υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ υγείασ ςτθν Ελλάδα, αγγίηει μόνο τα
13 εκ. € (Δθμόςια Νοςοκομεία κλπ ), ενϊ, αν εφαρμοηόταν ο Ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ
(ωσ ποςοςτό επι των ετθςίων δθμόςιων δαπανϊν υγείασ), οι αντίςτοιχεσ ετήςιεσ
επενδφςεισ θα ζπρεπε να κυμαίνονται μεταξφ 80 και 160 εκ € ,χωρίσ να υπολογιςτεί
το αυξημζνο κόςτοσ για τη κάλυψη τησ πολυετοφσ υποχρηματοδότηςησ.
o Οι ςυνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ υγείασ ανζρχονται περί τα 9 € δισ ςτο δθμόςιο τομζα,
ενϊ θ ςυνολικι δαπάνθ ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιωτικϊν δαπανϊν των
νοικοκυριϊν φτάνει ςτα 14,5 € δισ (πθγι ΕΛΣΑΣ-2017).
o Η εφαρμογι τθσ χριςθσ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ φακζλου υγείασ, και
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων εργαςτθριακϊν εξετάςεων ςτθν κοινότθτα
και ςτο Νοςοκομείο, μπορεί να μειϊςει τθν άςκοπθ επανάλθψθ των παρακλινικϊν
μόνο εξετάςεων τουλάχιςτον κατά 6%, ενϊ θ ψθφιακι οργάνωςθ των διαδικαςιϊν
παραγγελιολθψίασ μπορεί να οδθγιςει ςτθ μείωςθ των εξετάςεων κατά 20%.
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o Η χριςθ ενιαίων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ επειγόντων περιςτατικϊν (triage) και
νοςθλείασ (CIS), μπορεί να μειϊςει τισ ειςαγωγζσ κατά 10%, τισ θμζρεσ νοςθλείασ κατά
5% και να ςυμβάλλει ςτθν εξοικονόμθςθ ςθμαντικϊν πόρων του ςυςτιματοσ υγείασ.
o Σζλοσ, θ χριςθ ενόσ ςφγχρονου και ολοκλθρωμζνου Ηλεκτρονικοφ Φακζλου Τγείασ
μπορεί να ενιςχφςει τθν αςφάλεια των λθπτϊν και να οδθγιςει ςε ςοβαρι μείωςθ των
ιατρικϊν λακϊν (κυρίωσ ςε επίπεδο φαρμακευτικϊν αγωγϊν) από 50% μζχρι και 90%.
Κλείνοντασ τθν παροφςα επιςτολι μασ αξιότιμοι κφριοι Τπουργοί και κφριε Τπουργζ Τγείασ και
γνωρίηοντασ ότι το κζμα του ΕΔΗΤ είναι ςτθν άμεςθ αρμοδιότθτά ςασ, κα ςασ
παρακαλοφςαμε όπωσ μασ επιτρζψετε να ζχουμε μια κατ’ ιδίαν ςυνάντθςθ μαηί ςασ, για να
ςασ αναπτφξουμε περαιτζρω τισ ςκζψεισ μασ και τισ προτάςεισ μασ για τθν ουςιαςτικι
ενίςχυςθ και λειτουργία του ΕΔΗΤ και να ςασ εξθγιςουμε το πϊσ μποροφμε πρακτικά να
ςτθρίξουμε το κεςμικό αυτό όργανο, με τθν εμπειρογνωςία μασ, τισ υπθρεςίεσ μασ και το
επιςτθμονικό μασ δυναμικό.

Με εκτίμθςθ,
Για το Διοικητικό υμβοφλιο του ΕΠΥ

Ο Πρόεδροσ

Ο Γενικόσ Γραμματζασ

Γεϊργιοσ Κακουλίδησ

Δημήτριοσ Κατεχάκησ

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
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