Το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών υγείας στην κοινωνική ασφάλιση

Γενικό Νομοθετικό πλαίσιο
 Σύνταγμα άρθρο 21 παρ. 3 & 22 παρ. 5
Δικαίωμα στην υγεία και την κοινωνική ασφάλιση.
 Ν.3918/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄αρ.31) & Ν.4238/2014 (ΦΕΚ τ. Α΄, αρ. 38).
Βασικοί θεσμικοί νόμοι του ΕΟΠΥΥ .
 Ν. 3985/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄, αρ. 151)
 Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ τ. Α΄, αρ. 50) & 3471/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄, αρ. 133).
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα & Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997.
 Ν.3892/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄, αρ. 189).
Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών
ιατρικών εξετάσεων.
 Ν.4052/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄, αρ. 41)
 N. 4261/2014 (ΦΕΚ τ. Α΄, αρ. 107)
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν.
3601/2007 και άλλες διατάξεις.
 Κοινή υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ. ΕΜΠ5/2012 (ΦΕΚ τα. Β΄, αρ. 3054)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011) κοινής
υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.
Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Αρχή της υποχρεωτικότητας της κοινωνικής ασφάλισης
(ΣτΕ5024/1987).



Αρχή της διασφάλισης της βιωσιμότητας των ΦΚΑ = θεμιτός
περιορισμός συνταγματικών δικαιωμάτων (ΣτΕ Ολ. 2289/2015,
1283-1286/2012, 668/2012, 2197/2010).



Το Κράτος και οι ΦΚΑ υποχρεούνται να προσφέρουν στους
ασφαλισμένους υπηρεσίες υγείας, πρόληψης, διάγνωσης &
θεραπείας (ΣτΕ 1812/2013, 2033/2009, 1187-8/2009, 3962/2014
Ολομ.)
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Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ










ΕΟΠΥΥ ΝΠΔΔ & ΦΚΑ
Απορρόφησε το σύνολο των υφιστάμενων κλάδων παροχής υπηρεσιών υγείας σε είδος (Ν. 3918/2011,
4052/2012 & 4075/2012).
Ο ΕΟΠΥΥ έχει ως σκοπό την θέσπιση κανόνων σχεδιασμού, ποιότητας, ανάπτυξης, αξιολόγησης, ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας της αγοράς υπηρεσιών υγείας, τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρηματοδότησης, καθώς
και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, με αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πληροφορίας
Υλοποιεί ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της συνταγογραφικής δραστηριότητας και παγιώνει μία
διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των στοιχείων που λαμβάνονται από το σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης (Ν. 3985/2011, ΣτΕ Ολ. 3962/2014 )
καταρτίζει τακτικές εκθέσεις, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, για τη φαρμακευτική συνταγογράφηση και
δαπάνη, στις οποίες περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση
των γενόσημων και εκτός πατέντας (off-patent) φαρμάκων, καθώς και με το ποσό επανείσπραξης (rebate) που
εισπράττεται από τα φαρμακεία και τις φαρμακευτικές εταιρείες (Ν. 3985/2011, ΣτΕ Ολ.3962/2014)
υποχρέωση να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων σχετικά με τους κανόνες συνταγογράφησης και να επιβάλλει
τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (ΣτΕ ΕΑ 54/2015)
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Ο ΕΟΠΥΥ
σχεδιάζει, παρέχει, αξιολογεί, επικοινωνεί, συντονίζει, εξορθολογίζει

ασθενείς

παρόχους
υγειονομικής
περίθαλψης

συστήματα περίθαλψης
κρατών-μελών ΕΕ

εθνικούς και διεθνείς
φορείς

σε ότι αφορά:

 Σχεδιάζει λαμβάνοντας υπ’ όψιν α. τον ευαίσθητο χαρακτήρα των δεδομένων υγείας (Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006)
που εισέρχονται μέσω διαφόρων βάσεων δεδομένων (e-dapy, σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σύστημα
ηλεκτρονικής σάρωσης, registries) β. Τον θεσμικό του ρόλο ως αγοραστή υπηρεσιών υγείας για την εξυπηρέτηση
του δημοσίου συμφέροντος και γ. Το γεγονός ότι διαθέτει πλέον κλειστούς προϋπολογισμούς με παράλληλα
συστήματα απόδοσης εκπτώσεων και αυτόματων επιστροφών.
 Παρέχει υπηρεσίες υγείας σε είδος τόσο στους ασφαλισμένους του (Ν. 3918/2011, Ν. 4238/2012), όσο και
ασφαλισμένους κρατών μελών Ε-Ε (οδηγία 2011/24/ΕΕ Κανονισμός ΕΚ 883/2004), με ταυτόχρονη αξιοποίηση των
ηλεκτρονικών δεδομένων προκειμένου να εισάγει πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας και
γενικούς κανόνες για την εποπτεία και αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
 Αξιολογεί τα ηλεκτρονικά δεδομένα που διαθέτει και δια μέσου κανονιστικών πλαισίων επιβάλλει τα προβλεπόμενα
διοικητικά μέτρα (ΠΔ 121/2008
 Συντονίζει και εξορθολογίζει τις δαπάνες του προς όφελος των δικαιούχων περίθαλψης σύμφωνα με τον νόμο, μέσω
της εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων.
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Πλεονεκτήματα
Ο ΕΟΠΥΥ μέσω της περιοδικής αξιολόγησης των ηλεκτρονικών δεδομένων έχει τις
δυνατότητες:
Nα διαδραματίζει επιτελικό και εκτελεστικό ρόλο στην προσπάθεια του ασθενή να έχει
πρόσβαση στην περίθαλψη που αναζητά.
Να είναι κόμβος ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς σχεδιάζει, αναπτύσσει και
αξιοποιεί τη συνεργασία με εθνικά και διεθνή δίκτυα και φορείς.
Να προωθεί την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών
μέσων.
Να διαχειριστεί και να ελέγξει τη χρηματοδότηση, καθώς και την ορθολογική
αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δικαιούχων του.
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Προοπτικές – Πλάνα υλοποίησης

Δυναμική εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου και διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.
Συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (ΓΓΚΑ, ΗΔΙΚΑ), με την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.
Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και εισαγωγή αντίστοιχων ηλεκτρονικών στον υπό τροποποίηση ΕΚΠΥ
(πχ. ηλεκτρονική θεώρηση ελεγκτή), με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική, κατά το δυνατόν
αυτοματοποιημένη και έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων των ασφαλισμένων.
Προώθηση και συνεργασία για την ανάπτυξη της e-health (ηλεκτρονικός φάκελος ασφάλισης υγείας), με
παράλληλη νομική ενδυνάμωση.
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Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ
Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι

0030 2108110808-10,

0030 2108110812

d4@eopyy.gov.gr

9

Ο ΕΟΠΥΥ είναι εδώ για να συνεργαστεί, να βελτιωθεί και να αλληλεπιδράσει με τα εμπλεκόμενα
όργανα και φορείς με σκοπό την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Δήμητρα Δ. Λίγγρη
Νομικός Σύμβουλος ΕΟΠΥΥ-Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων
Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ
email diligri@eopyy.gov.gr
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