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Σημαντικές ανακοινώσεις για το σχεδιασμό, την εφαρμογή
και τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
στον τομέα της Υγείας στη χώρα μας, οι οποίες έρχονται να
βελτιώσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στις
υπηρεσίες υγείας, να διευκολύνουν το έργο των
επαγγελματιών υγείας και να ενισχύσουν τους
μηχανισμούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο εθνικό
σύστημα υγείας, έλαβαν χώρα στο διήμερο Συνέδριο
Health IT Conference 2018, που πραγματοποιήθηκε με

μεγάλη επιτυχία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2018.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου παρευρέθηκαν και τις δύο ημέρες πάνω από
400 στελέχη από τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, από δημόσια νοσοκομεία και κέντρα
υγείας, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών του κλάδου της Υγείας, και της Πληροφορικής, καθώς
και πολυάριθμα στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Τη διοργάνωση του συνεδρίου
ανέλαβαν από κοινού το Health Daily και το Netweek της Boussias Communications, υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Υγείας με την πολύτιμη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, της
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, του ΕΣΠΥ, του HL7 Hellas και του ΙΤΕ.
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Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννης
Μπασκόζος, τονίζοντας πως η χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας έχει μεγάλη αξία,
καθώς μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, αλλά και την πρόσβαση στην πρόληψη,
στην έγκαιρη διάγνωση και στη θεραπεία. Ο κ. Μπασκόζος τόνισε ότι για να επιτύχει το σημαντικό
εγχείρημα της ηλεκτρονικής υγείας, το οποίο υλοποιείται σήμερα από το Υπουργείο Υγείας σε όλο
το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, απαιτείται η συναίνεση
και η ενεργή υποστήριξη των λειτουργών υγείας της χώρας. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές
(Υπουργείο και Φορείς Υγείας) πρέπει να στηρίξουν αυτές τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, γιατί το
σύνολο των σχεδιαζόμενων και σταδιακά εφαρμοζόμενων υπηρεσιών, θα βοηθήσει όλους και θα
αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των λειτουργών υγείας. Επίσης ο κ. Μπασκόζος
τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού των τμημάτων και διευθύνσεων πληροφορικής των
νοσοκομείων. Επίσης επεσήμανε πως η ενίσχυση του ρόλου του πολίτη, η προστασία των
προσωπικών του δεδομένων και η διείσδυση των υπηρεσιών πληροφορικής του αποτελούν
προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας και δεσμεύτηκε ότι τα νέα μέτρα θα λάβουν υπόψη τις
ανησυχίες των υγειονομικών φορέων. Κλείνοντας το χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ανάγκη το
Υπουργείο να αποκτήσει ρόλο συνεποπτεύουσας αρχής ως προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ και τόνισε πως στα
σχέδια του Υπουργείου είναι η διαμόρφωση ενός σοβαρού περιβάλλοντος συνεργασίας δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα.

Ακολούθως παρουσιάστηκαν από τον κ. Γεώργιο Στεφανόπουλο, Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας
οι προτάσεις χρηματοδοτούμενων δράσεων, που κατέθεσε το Υπουργείο προς τη Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Πολιτικής, τα οποία αφορούν σε πρώτη φάση σε πέντε οριζόντια έργα αναμόρφωσης των
υπηρεσιών πληροφορικής στον τομέα της υγείας. Τα έργα αυτά είναι: 1. Το Εθνικό Πλαίσιο
Διαλειτουργικότητας για την Υγεία, ένα κομβικής σημασίας έργο, ώστε να μπορούν τα συστήματα
που υπάρχουν σήμερα να καταφέρουν να «μιλούν την ίδια γλώσσα». 2. Τη δημιουργία ενός
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε
συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 3. Την εγκατάσταση συστημάτων RIS-PACS σε όλες τις δημόσιες
δομές φροντίδας υγείας. 4. Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης του συνόλου της Αιμοδοσίας στη χώρα μας. 5. Την Επέκταση του εφεδρικού PACS του
ΕΔΕΤ και του νεφοϋπολογιστικού συστήματος για την υγεία, που λειτουργεί ήδη στην Κνωσό.

Το πλαίσιο λειτουργίας και συνεργασιών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με το Υπουργείο Υγείας καθώς και το
πρόγραμμα υλοποίησης σειράς νέων έργων πληροφορικής υγείας παρουσίασε ο κ. Αναστάσιος
Τάγαρης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του φορέα.

Στην τόνωση της εξωστρέφειας και της περαιτέρω ενίσχυσης της καινοτομίας αναφέρθηκε ο κος
Γιώργος Κακουλίδης, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ). Όπως
χαρακτηριστικά τόνισε ο κος Κακουλίδης η επόμενη διετία 2018 -2019 θα είναι καθοριστικής
σημασίας για το eHealth στην Ελλάδα, μιας και υπάρχει η επιτακτική ανάγκη μιας σειράς μεγάλων
έργων στην πληροφορική της υγείας και παράλληλα απαιτείται η συμμόρφωση των φορέων Υγείας
με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.

Στη συνέχεια ο κ. Δημήτριος Κατεχάκης επικεφαλής στο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ-ΙΠ , σε ρόλο συντονιστή της συνεδρίας για τη Διαλειτουργικότητα
δήλωσε στην ομιλία του πως παρά τις σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ στη



διάρκεια των τελευταίων ετών, εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί όσον αφορά
την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων υγείας.

Το αναμορφωμένο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, που αποτελεί τη θεσμική θωράκιση της
«ηλεκτρονικής υγείας» για κάθε σοβαρό κράτος που επιχειρεί να διαμορφώσει ένα σταθερό και
ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, παρουσίασε ο κ. Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος της HL7
Hellas.

Το νέο επιχειρησιακό σύστημα μονάδων υγείας της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από
πόρους ΕΣΠΑ, αποδίδεται στη λογική συμφωνίας πλαίσιο και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στη
λογική ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, παρουσίασε η κα Αθηνά Τριανταφυλλίδου,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση της δημιουργίας Επιστημονικού Συλλόγου με τίτλο «Πανελλήνια
Επιστημονική Ένωση Πληροφορικής της Υγείας (Π.Ε.Ε.ΠΛ.Υ.)» προχώρησε ο κ. Αργύρης
Σακελλαρίου, από το Τμήμα Πληροφορικής Οργάνωσης του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου
Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και Πρόεδρος προσωρινής 5μελούς επιτροπής για την ίδρυση του
συλλογικού οργάνου.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το τι αλλάζει στον τομέα
της υγείας, από το Μάιο του 2018, με την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η ενημέρωση έγινε από τον κ. Δημήτριο Ζωγραφόπουλο, Ειδικό
Επιστήμονα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Και τις δύο ημέρες του συνεδρίου το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων παρέμεινε αμείωτο με
πληθώρα σύντομων και εξαιρετικά στοχευμένων παρουσιάσεων, ενταγμένων σε σειρά θεματικών
ενοτήτων σχετικών με τις καλές πρακτικές εφαρμογών και υπηρεσιών εντός νοσοκομειακού
περιβάλλοντος, την επίτευξη διαλειτουργικότητας και την αποκατάσταση μηχανισμών ανταλλαγής
και μετάδοσης δεδομένων.

Είναι βέβαιο πως το συνέδριο Health IT Conference 2018 επιχείρησε και κατάφερε να φέρει κοντά
στελέχη πληροφορικής, επαγγελματίες υγείας, διοικήσεις οργανισμών (δημόσιας και ιδιωτικής
αναφοράς) με το Υπουργείο Υγείας και αυτό αποτέλεσε το σημαντικότερο στοιχείο επιτυχίας του.
 
 
Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι εταιρείες:
COSMOTE FORTINET
Cisco Gnomon
INTRASOFT InternationalMantis
Roche Diagnostics Hellas Siemens Healthineers
Computer Solutions SoftOne
cosmoONE Orthology
ESET TARGIT

netweek (T. 412)

http://www.netweek.gr/default.asp?pid=12&la=1&srcId=3196

