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Αρχική σελίδα ΕΛ.ΠΗΓΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ - ΞΕΝ.ΤΥΠΟΣ CONTACT MAΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ Ε-MAIL NEWS MARKET PHOTO-ALBUM Η ΕΛΛΑΣ..ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟ!

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ! ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ...

Η συνεδρία για τα Πρότυπα και τις Εφαρμογές Ηλεκτρονικού
Φακέλου Υγείας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4/12,
και συντόνισε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ.
Γιώργος Βασιλακόπουλος. Η συνεδρία ξεκίνησε με την εισήγηση του κ. Αλέξανδρου Μπέρλερ, ο
οποίος εκπροσωπώντας το HL7 Hellas, περιέγραψε συνοπτικά τη λειτουργία και τις εργασίες του
φορέα στη Ελλάδα και διεθνώς. 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη πολυπλοκότητα των πληροφοριών που δομούν ένα φάκελο
υγείας, τονίζοντας ότι η ηλεκτρονικοποίηση των στοιχείων αυτών έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό
τα τελευταία χρόνια, με την έλευση του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, δημιουργώντας νέες
ανάγκες και δυνατότητες. Περιέγραψε αναλυτικά τα πρότυπα του HL7 που αναφέρονται στην
τυποποίηση του ιατρικού φακέλου, καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων που απαιτούνται για
την ενημέρωση του φακέλου αυτού. Σημείωσε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι εκ της
φύσεώς του κατανεμημένος στα κατά τόπους σημεία ιατρικής περίθαλψης όπου καταγράφονται τα
δεδομένα του. Κατά συνέπεια απαιτούνται πολλά πρότυπα για τη δημιουργία του φακέλου αυτού,
παρατήρησε, αναφερόμενος αναλυτικά στις προσπάθειες του HL7 και ειδικά στα πρότυπα ISO/HL7
10781:2009: HL7 Electronic Health Record-System Functional Model, Release 1.1 και ISO/HL7
27932:2009: HL7 Clinical Document Architecture, Release 2, και στο υπό διαμόρφωση πρότυπο
HL7 FHIR. Στη συνέχεια έδωσε παραδείγματα από άλλες χώρες στον τομέα αυτό. Τέλος,
επισήμανε ότι η χρήση των προτύπων επιτρέπει την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών ιατρικών
φακέλων, πρακτική που ακολουθούν πολλά κράτη παγκοσμίως με σκοπό τη μείωση των ιατρικών
λαθών και τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης. 
Η κ. Αθηνά Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., περιέγραψε τις προσπάθειες της Η.ΔΙ.Κ.Α. για τη δημιουργία ενός πιλοτικού
Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας, βασισμένου στα διεθνή πρότυπα. Αναφέρθηκε εκτενώς
στο τυποποιημένο περιεχόμενο του φακέλου αυτού και σημείωσε ότι αναμένεται η επικύρωση του
υφιστάμενου σχεδιασμού με τις ομάδες των χρηστών. Σημείωσε δε ότι η εφαρμογή αυτή έχει
σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση ο ίδιος ο ασθενής στα δεδομένα του, και να μπορεί να δίνει τη
συγκατάθεσή του για την πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας στον φάκελό του. 
Ο Γιώργος Πάγκαλος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή
αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα του έργου SOHealth το οποίο δημιούργησε μια εφαρμογή
Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας βασισμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αναφέρθηκε επίσης στις
υποδομές διασυνοριακής υγείας που δημιούργησε το έργο αυτό, στα πρότυπα του ευρωπαϊκού
έργου epSOS και οι οποίες θα πιστοποιηθούν με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα στο EXPANDathon
τον Δεκέμβριο του 2015 στη Λισαβόνα. Αναφέρθηκε στη χρήση των προτύπων, στα
πλεονεκτήματα του έργου και στις δυνατότητες σύντομης επέκτασης του έργου αυτού σε
πραγματικές συνθήκες χρήσης. Όπως είπε ο κύριος Πάγκαλος, συμμετέχοντες σε αυτό το έργο

ΓΡΑΦΕΙ Η ΡΑΝΙΑ ΛΙΑΓΚΑ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑ ΚΙ ΑΡΑΧΝΑ
ΟΛΑ.Τα έχουμε πει όλα!
ΟΛΗ η πολιτική ηγεσία,
όχι απλά είναι κατώτερη
των περιστάσεων, αλλά
πλέον εγκληματεί
συνειδητά . Δεν υπάρχει
διέξοδος, δεν υπάρχει
αύριο. Οι ελπίδες του
φοβισμένου λαού,
στρέφονται προς
ΣΥΡΙΖΑ και ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ. Αστειότητες, ενός
όντως αστείου λαού.

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ

Αν είσαι επαγγελματίας
δημοσιογράφος στείλε
και το δικό σου WHO IS
WHO!, e-mail:
pressbank10@gmail.co
m

ALMANAK-EΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ LIVE
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ

ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ
..ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κάνε ΚΛΙΚ
στο εικονίδιο για
λεπτομέρεις !

ΓΡΑΦΕΙΣ-ΕΙΣΑΙ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΤΟ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ;

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠ.ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ:
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ... ΛΕΜΕ...
ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ...ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ!. ΜΑΣ ΚΑΤΑ
ΑΠΌ ΤΟ 1821... ΣΤΑΘΕΡΑ
BLOGGERS, αντι να αεροκ
θα μπορούσαν να μεταφέ
μηνύματά μας παντού...εκ
δεν τους ...αγγίζουν ΤΟΥΣ
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ.Η 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
ΞΕΡΕΤΕ! ΑΛΛΑ ΣΦΥΡΙΖΕΤ
...ΑΔΙΑΙΦΟΡΑ... αν κι
αγωνιάτε!..ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ
και διαφυγή δεν υπάρχει.
ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΑΝΑΓΝ
ίδιο καλαμπούρι...; Η ΑΘΛ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΟΥ ... μας έφε
φουντάρισμα...Αλλά εσύ 
σου... ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΡΑΓΔΑΙΕ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ... ΣΟΥ ΤΑ ΛΕΩ
*** ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΞΈ
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ... ΜΗΝ ΚΟΥ
ΜΕ ΤΙς ΗΛΙΘΙΌΤΗΤΕΣ
ΣΟΥ...ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΗΣΟΥΝ
ΣΤΑ ΤΡΕΧΟΎΜΕΝΑ......ΚΟ
ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙ ΣΟΥ! ! ΕΓΩ Α
ΕΙΜΑΙ 80 ΧΡΟΝΩΝ! και θα
συνεχίσω μαχόμενος ΑΧΡ
ΘΑΝΑΤΟΥ!!!!--- ΘΑ ΤΑ
ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΟΜΩΣ... ΜΗ
ΘΑΡΡΕΊΣ... ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ
ΣΚΑΠΟΥΛΆΡΕΙΣ!!!!

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΑΝ ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ.... ΝΑ ΜΑΣ
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ! ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ
ΠΟΛΕΜΟ... ΕΠΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ν
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝ
ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ!

Περισσότερα  Επόμενο ιστολόγιο» n.palivakou@gmail.com  Πίνακας Ελέγχου
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ήταν εκτός από το ΑΠΘ, η Η.ΔΙ.ΚΑ, ο ΕΛΟΤ, η εταιρεία Γνώμων Πληροφορικής και το δίκτυο 
Φαρμακείων Φάρμαξις. 
Στη δική του εισήγηση, ο Δημήτρης Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  
αναφέρθηκε εκτενώς στα αποτελέσματα και τους σχεδιασμούς του έργου Electronic Simple 
European Networked Services (e-SENS): Moving Cross-Border e-Prescription & Patient Summary 
Services Forward. Σημείωσε ότι το έργο αυτό σχεδιάζει τις αναγκαίες υποδομές της ΕΕ για την 
ανταλλαγή δεδομένων και την υποστήριξη υπηρεσιών Government to Government (G2G) μεταξύ  
των ευρωπαϊκών κρατών σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, οι προμήθειες, ο δικαστικός 
κλάδος, κλπ. Το έργο αυτό αποτελεί έργο υποδομής για τη δημιουργία των διασυνδέσεων για τη 
δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη. Σημείωσε δε ότι όσον αφορά την υγεία, 
αξιοποιεί τα αποτελέσματα του έργου epSOS. 

Τη συνεδρία έκλεισε ο Daniele Boschetto, e-card system coordinator, SVC, ο οποίος περιέγραψε 
αναλυτικά τη χρήση των ηλεκτρονικής κάρτας υγείας στην Αυστρία ως βασικό κλειδί επικοινωνίας 
του πολίτη με τις μονάδες υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Περιέγραψε τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, τόσο στους πολίτες όσο και στους επαγγελματίες υγείας από τη χρήση της κάρτας.  

Δεχόμαστε άρθρα
μελέτες για θέμα Τύπου
και τα αναδεικνύουμε.
e-mail:
pressbank10@gmail.co
m

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Η κάθε εξουσία-διάβαζε
λαμόγια- μισει θανάσιμα
κάθε συντάκτη.Να
επικοινωνείς μαζί μας σε
κάθε δίωξη σου!.e-mail:
web.pressunion@gmail.
com

ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ισπανός καθηγητής της
Αρχαίας Ελληνικής στην
Οξφόρφη δίνει
καθημερινά τη
ειδησογραφία στην
αρχαία ελληνική. Μια
θαυμαστή εμπειρία!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ANAZHTHΣΗ ΓΙΑ ΦΘΗΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ

H επιστροφή στο χρόνο
(1951) άρχισε να τρέχει
δραματικά κι αυτό
πρέπει να το
εμπεδώσουμε!
Πισωγυρίσαμε και δεν
υπάρχουν πλέον
περιθώρια να
βυζαντινολογούμε, πλην
του ότι οφείλουμε να
επιβιώσουμε. Οι
πολιτικοί και οι
οικονομολόγοι,
παγκοσμίως ξώφλησαν
δια παντός,
αποδείχτηκαν οι
επιστήμες τους
ανεπαρκείς.Δημιουργήσ
αμε τη ΣΤΗΛΗ αυτή
ώστε όλοι μαζί να

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ
ΦΙΓΟΥΡΑΡΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΑΥΤΗ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΡΑ.ΝΑΙ,
ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ ΣΤΟ
1951

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ Φ
ΣΑΣ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ..ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΙ ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΕ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ...KANTE K
www.hellasnews-
agency.blogspot.gr/r/h-e.

ME KLIK ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

AΠΟΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛ
ΤΩΝ... ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ!

ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΠΑΝΤΟΥ -ΟΛΕΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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