Πάτρα, 12 Ιουνίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ»
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων , πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου με θέμα
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» στην αίθουσα της
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου- Ηπείρου- Νήσων, στην Πάτρα
την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014.

Στην συνέντευξη τύπου συμμετείχαν ο κ. Παναγιώτης

Κατσίβελας Διοικητής 6ης Υγειονομικής Περ. Πελοποννήσου, Ιον. Νήσων, Ηπείρου & Δυτ.
Ελλάδας, ο κ. Φωκίωνας Ζαΐμης Πρόεδρος της iForce

Επικοινωνίες και συντόνισε ο κ.

Ανδρέας Βρής δημοσιογράφος.
Ο κ. Παναγιώτης Κατσίβελας στην συνέντευξη δήλωσε πως ως Διοικητής σε κέντρο υγείας
παλαιότερα αλλά και από την σημερινή του θέση, διαπίστωσε στην πράξη την εξοικονόμηση
δαπανών με την ύπαρξη της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αλλά την ταυτόχρονη αύξηση
χρήση σε χαρτί και αναλώσιμα υπολογιστών. Αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα έρευνας που
έδειξε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα πολυφαρμακίας αφού είναι δυστυχώς
πρωταθλήτρια χώρα στην Ευρώπη ως προς την κατανάλωση φαρμάκων ως ποσοστό του
Α.Ε.Π και τόνισε πως και οι ίδιοι οι γιατροί θα πρέπει να είναι πιο επιφυλακτικοί με την
χορήγηση συνταγών, δίνοντας μόνο σε περιπτώσεις που κρίνουν απαραίτητες. Επισήμανε
επίσης, πως θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, όπως η ψηφιακή υπογραφή και ο
ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή και τα δύο παραπάνω βήματα εκτός του ότι θα βελτιώσουν την
έκδοση συνταγών, θα μειώσουν τις σπατάλες σε αναλώσιμα υλικά και θα αυξήσουν την
γενικότερη παρακολούθηση του ιστορικού των ασθενών.
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Ο κ. Φωκίων Ζαΐμης αναφέρθηκε ότι με την εκδήλωση αυτή κλείνει ένας κύκλος
ενημέρωσης που ξεκίνησε πέρσι ίδια εποχή από την Πάτρα, πραγματοποιώντας πάνω από 14
εκδηλώσεις σε όλη την χώρα. Εστίασε, στο πόσο σημαντικό είναι ότι σήμερα ένα μεγάλο
ποσοστό ιατρών 95% και φαρμακοποιών 98% χρησιμοποιούν το σύστημα της Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης. Αναφέρθηκε σε στοιχεία της ΗΔΙΚΑ που αποδεικνύουν πως το τελευταίο
έτος η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε από 44 ευρώ/συνταγή σε 32 ευρώ/συνταγή, το μέσο
κόστος ανά ασφαλισμένο από 82 στα 58 ευρώ ανά ασθενή, κάτι που οφείλετε στο συνδυασμό
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και μείωσης των τιμών των φαρμάκων.

Ακολούθησαν

ερωτήσεις και διάλογος με του παριστάμενους δημοσιογράφους.
Η εκδήλωση είχε ως αντικείμενο την πλήρη, έγκυρη και αποτελεσματική ενημέρωση των
εμπλεκομένων με το θέμα (Ασφαλισμένοι, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), Γιατροί,
Φαρμακοποιοί, ΥEΚΑ), καθώς και της κοινής γνώμης, για τη διάδοση των ωφελειών που
προκύπτουν από την χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την καταγραφή και
αξιολόγηση χρήσιμων συμπερασμάτων από τη λειτουργία της, προκειμένου να εφαρμοστεί
ορθότερα η επέκτασή της στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο
πλαίσιο σχετικής σύμβασης που έχει υπογράψει με την Κοινωνία της Πληροφορίας η ένωση
εταιρειών iForce Επικοινωνίες ΑΕ-Intraway ΕΠΕ που συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων δεκατρείς
ημερίδες ανά την χώρα, κεντρικό συνέδριο στην Αθήνα παρουσία του ηγεσίας του
Υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής
Ασφάλισης, της ΗΔΙΚΑ και της ΚτΠ ΑΕ αλλά και παραγωγή υλικού όπως ενημερωτικού σποτ,
φυλλαδίων και αφισών που απεστάλησαν σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας κλπ.
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Εξ αριστερών: Ανδρέας Βρής, Παναγιώτης Κατσίβελας, Φωκίων Ζαΐμης

Εξ αριστερών: Φωκίων Ζαΐμης, Παναγιώτης Κατσίβελας, Ανδρέας Βρής
Περισσότερες Πληροφορίες: κα Αγγελική Σώκου,
Tηλ:210-3392500, Φαξ:210-3392318, info@iforce.gr
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