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Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ 

 

Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου στο Βόλο εκδήλωση της Γενικής Γραµµατείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (Η.Σ.) στο ∆ηµαρχείο του 

Βόλου για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων των αρµόδιων ιατρικών, φαρµακευτικών 

φορέων αλλά και του κοινού. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε κεντρική οµιλία από την Ζέττα Μακρή, 

Υφυπουργό Υγείας.  H κυρία Μακρή τόνισε τα θετικά της Η.Σ. καθότι αποτελεί ένα ποιοτικό 

άλµα εκσυγχρονισµού για την Υγεία και την Ασφάλεια των ασθενών. ∆υστυχώς παρότι η 

εφαρµογή της Η.Σ. ήρθε κατόπιν πιέσεων της τρόικας (ενώ θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ 

νωρίτερα) η χώρα µας κατάφερε να την εφαρµόσει µε επιτυχία στην µεγάλη πλειοψηφία των 

εµπλεκοµένων (γιατροί, φαρµακοποιοί, νοσοκοµεία κλπ) σε εξαιρετικά µικρό χρονικό διάστηµα 

σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιτυγχάνοντας µείωση κόστους και αύξηση 

ασφάλειας για τους ασθενείς. Όλοι οι οµιλητές τοποθετήθηκαν υπέρ της Η.Σ. παρόλα τα 

προβλήµατα που πιθανώς εµφανίστηκαν στο παρελθόν και προσπάθησαν να προτείνουν 

δράσεις βελτίωσης του συστήµατος ο καθένας από την πλευρά του. Χαιρετισµό στην 

εκδήλωση απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων κ Γεώργιος 

Καλτσογιάννης και ο ιατρός Απόστολος Παντσάς και Αντιδήµαρχος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Βόλου ο οποίος τόνισε την σηµαντικότητα της 

εκδήλωσης προκειµένου να ενηµερωθούν οι αρµόδιοι φορείς και πρότεινε την περαιτέρω 

µελέτη σε θέµατα όπως ιδιαίτερα η πιθανή χρονική επιβάρυνση των γιατρών ανά επίσκεψη 

λόγω της Η.Ε. 
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Στην οµιλία του ο Λάζαρος Μακρής – ∆ιοικητής 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας τόνισε 

ότι η 5 ΥΠΕ κατάφερε να υποδιπλασιάσει τα ετήσια κόστη νοσηλείας σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα χωρίς να µειωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες και παράλληλα να έχει 

ευχαριστηµένους ασθενείς όπως φαίνεται και από σχετικά δηµοσιεύµατα ασθενών στον τύπο 

γεγονός πρωτόγνωρο για τον κλάδο υγείας.  

 

Μια εµπεριστατωµένη και αναλυτική οµιλία ανέπτυξε ο Aλέξανδρος Ασηµακόπουλος, 

Προϊστάµενος ∆/νσης Έρευνας & Ανάπτυξης,  Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε . Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η 

Η.Σ. καλύπτει σήµερα το 98% των φαρµακείων, το 90% των ιατρών και το 92% των 

συνταγών, είναι 41.000 γιατροί ήδη στο σύστηµα και 11.000 φαρµακεία και 3εκ. µοναδικοί 

ασφαλισµένοι εξυπηρετούνται τον µήνα. Ο µ. όρος είναι 150.000 συνταγές ανά ηµέρα. 

Αναφέρθηκε αναλυτικά στην αρχιτεκτονική του συστήµατος  ενώ τόνισε ότι από πέρσι έως 

σήµερα το κόστος (µ όρος) των συνταγών έπεσε από 44 στα 32 ευρώ ανά συνταγή. 

Κλείνοντας ανέφερε τα µελλοντικά σχέδια της Η∆ΙΚΑ για το σύστηµα και εστίασε στο 

‘’κοινωνικό εισητήριο’’ µια υπηρεσία για δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για 200.000 

ανέργους  που θα ξεκινήσει από τον επόµενοι µήνα.   

 

Ο ∆ηµήτριος Κωστάκης, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας ανέπτυξε κριτική 

στους χρόνους υλοποίησης του συστήµατος, στην έλλειψη επαρκούς επικοινωνίας µε τους 

αρµόδιους φορείς και πρότεινε την απλοποίηση των διαδικασιών και την στενότερη σχέση του 

Υπουργείου και της Η∆ΙΚΑ µε τους ιατρικούς συλλόγους για την βελτίωση του συστήµατος. Ο 

Κωνσταντίνος Ματσιόλης, Πρόεδρος ΦΣ  Mαγνησίας, Εκπρόσωπος Πανελλήνιου 

Φαρµακευτικού Συλλόγου ανέφερε ότι ο όγκος των συνταγών των φαρµακείων ανέρχεται στα 
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6.000.000 µηνιαίως και πρότεινε την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της 

εφαρµογής καθώς και σειρά προτάσεων όπως η κατάργηση του περιορισµού των 3 φαρµάκων 

ανά συνταγή. Κλείνοντας την εκδήλωση ο Νίκος Τζούµας, Πρόεδρος της οργάνωσης Πολιτών 

‘Πολίτες Εν Γνώσει’’ αφού συµφώνησε για την µέγιστη σηµασία του συστήµατος όπως όλοι οι 

οµιλητές εστίασε ιδιαίτερα στους ασθενείς και διατύπωσε τις προτάσεις του για την ασφάλεια 

των ηλεκτρονικών στοιχείων των ασθενών που αποτελούν προσωπικά δεδοµένα.  Στην 

συζήτηση που ακολούθησε έγινε γόνιµος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και ο εκπρόσωπος 

της Η∆ΙΚΑ απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων. 

 

 Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο  Νικόλαος Χαυτούρας πρόεδρος των Νοσοκοµειακών 

Ιατρών και κέντρων Υγείας Μαγνησίας και δηµοτικός σύµβουλος Βόλου, ο Λεωνίδας 

Αναστασίου Πρόεδρος της ΠΟΕ∆ΗΝ καθώς και πλήθος γιατρών, φαρµακοποιών και 

επαγγελµατιών του κλάδου. Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος της iForce Επικοινωνίες ΑΕ 

Φωκίων Ζαΐµης ενώ παρέστη και ο Πρόεδρος της Intraway Γιώργος Βλαχοτάσιος. 

LINKS:  www.e-syntagografisi.gr,  
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(Ζέττα Μακρή) 
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(εξ.αριστερών: Νίκος Τζούµας, Κωσταντίνος Ματσιόλης, ∆ηµήτρης Κωστάκης, Αλέξανδρος Ασηµακόπουλος, 

Φωκίων Ζαΐµης, Νίκος Μακρής, Ζέττα Μακρή) 
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