Η Εσρωπαϊκή Επιηροπή εκδίδει Σύζηαζε
ζτεηικά με ηε μορθή ανηαλλαγής
Εσρωπαϊκών Ηλεκηρονικών Αρτείων
Υγείας
Η δπλαηόηεηα αληαιιαγήο ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ εθηόο ζπλόξσλ ζα
σθειήζεη ηνπο πνιίηεο λα αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία ελώ βξίζθνληαη
ζην εμσηεξηθό εληόο Ε.Ε., ι.ρ. γηα εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο ή γηα
αζζέλεηα ελώ ηαμηδεύνπλ ή γηα ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ κεηαθνκίζεη
ζε άιιν Κξάηνο – Μέινο θαη επηζπκνύλ έλα εληαίν ηαηξηθό ηζηνξηθό.
Η κνξθή αληαιιαγήο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε Σύζηαζε ηεο Επξσπατθήο
Επηηξνπήο, ζα δηεπθνιύλεη ηε δηαζπλνξηαθή πξόζβαζε ζηα Ηιεθηξνληθά
Αξρεία Υγείαο, ελώ παξάιιεια, ζα εμαζθαιίζεη ηα πςειόηεξα επίπεδα
αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.
Σήκεξα ζηελ Επξώπε, ππάξρεη κηα ζαθήο αλάγθε γηα ιεηηνπξγηθή πξόζβαζε
ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαη ζσζηή ππνδνκή γηα λα παξέρεηαη έγθαηξε
πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο πγείαο, όπσο αιιεξγίεο
θαη ππάξρνληα πξνβιήκαηα πγείαο, θαζώο επίζεο θαη όπνπ ρξεηάδεηαη,
αηνκηθά απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθώλ θαη απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ. Απηό
ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ηνπο γηαηξνύο θαη ηα λνζνθνκεία ζε έλα άιιν
Κξάηνο – Μέινο, λα απνθύγνπλ ηελ επαλάιεςε ησλ ίδησλ εμεηάζεσλ, έηζη
ώζηε νη αζζελείο λα θεξδίδνπλ ρξόλν θαη λα κεησζεί ην λνζνθνκεηαθό θόζηνο.
Η αλάπηπμε αζθαινύο αληαιιαγήο ειεθηξνληθώλ αξρείσλ πγείαο ζε όιε ηελ
Ε.Ε. είλαη κηα πνιύπινθε ηερληθή δηαδηθαζία πνπ όκσο, καθξνπξόζεζκα, ζα
βειηηώζεη ηε δσή ησλ πνιηηώλ αιιά θαη ζα ππνζηεξίμεη ηηο θπβεξλήζεηο θαη
ηνπο θαηλνηόκνπο ηεο λέαο γεληάο ησλ ςεθηαθώλ ιύζεσλ θαη ηαηξηθώλ
ζεξαπεηώλ. Τα ζπζηήκαηα πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηέηνηα δεδνκέλα ζα
αλαπηπρηνύλ ιακβάλνληαο ππόςε θξίζηκεο πηπρέο, όπσο ε αζθάιεηα ηνπ
θπβεξλνρώξνπ θαη ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πιήξεο
εκπηζηνζύλε από ηνπο Επξσπαίνπο πνιίηεο.
Η Σύζηαζε βαζίδεηαι ζε κινήζεις ποσ έτοσν ήδε γίνει από ηα Κράηε Μέλε
Υπνζηεξηδόκελα από ην πξόγξακκα Telecom Connecting Europe
Facility (CEF), ηα Κξάηε – Μέιε έρνπλ αξρίζεη λα εξγάδνληαη γηα ηελ
αληαιιαγή ησλ δύν εηδώλ ησλ ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ (ηαηξηθή γλσκάηεπζε
αζζελνύο θαη ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε). Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019, ε
αληαιιαγή ειεθηξνληθήο Σπληαγνγξάθεζεο θαηέζηε δπλαηή κεηαμύ Εζζνλίαο
θαη Φηιαλδίαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ Υπεξεζία Ψεθηαθώλ Υπνδνκώλ
ειεθηξνληθήο Υγείαο.
Πεξίπνπ 20 Κξάηε – Μέιε αλακέλεηαη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
αληαιιάζζνπλ απηό ην είδνο πιεξνθνξηώλ από ηα ηέιε ηνπ 2021. Η Σύζηαζε

βαζίδεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο απηέο θαη ζπληζηά λα επεθηαζνύλ πεξαηηέξσ νη
εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ
απνηειεζκάησλ, ηηο ηαηξηθέο απεηθνλίζεηο θαη εθζέζεηο λνζνθνκεηαθώλ
εμηηεξίσλ, ελώ ζέηεη ηηο πξνηεηλόκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
αληαιιαγή απηώλ ησλ δεδνκέλσλ.
Από ηι ζσνίζηαηαι ε Σύζηαζε;
Πξνηείλεη έλα ζύλνιν από θνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε κεηαθνξά ησλ
δεδνκέλσλ πγείαο ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ πγεία όπσο
Ιαηξηθέο Γλσκαηεύζεηο θαη ειεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε, αιιά θαη
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, απεηθνλίζεηο θαη εμηηήξηα από ηα λνζνθνκεία θαη
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο κνξθήο ηεο αληαιιαγήο κέζσ θνηλήο δηαδηθαζίαο
ζπληνληζκνύ.
Η Κνηλή Δηαδηθαζία Σπληνληζκνύ ζα πεξηιακβάλεη Κξάηε – Μέιε , ηελ
Επξσπατθή Επηηξνπή θαη ηνπο ζρεηηδόκελνπο θνξείο, νη νπνίνη ζα
δηαζθαιίζνπλ όηη ε δηαδηθαζία ζα παξακέλεη ελεκεξσκέλε, βηώζηκε θαη ζα
αλαπηύζζεηαη κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ
πνιηηώλ, ην ζύζηεκα πγείαο θαη ηελ θνηλσλία.
Ιζηορικό
Η Επηθνηλσλία πνπ ζα θάλεη εθηθηή ηελ ςεθηαθή κεηακόξθσζε ηεο πγείαο θαη
ηεο θξνληίδαο ζηελ Εληαία Ψεθηαθή Αγνξά, πνπ πηνζεηήζεθε ηελ ηνλ Απξίιην
ηνπ 2018, εληνπίδεη ηξεηο ηνκείο δξάζεο: (1) Αζθαιή πξόζβαζε θαη
θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πγείαο ησλ πνιηηώλ εθηόο ζπλόξσλ, (2)
Καιύηεξα δεδνκέλα γηα ηελ πξνώζεζε έξεπλαο, πξόιεςεο αζζελεηώλ θαη
εμαηνκηθεπκέλε πγεία θαη θξνληίδα, (3) Ψεθηαθά εξγαιεία γηα ελδπλάκσζε
ησλ πνιηηώλ θαη πξνζσπνθεληξηθή θξνληίδα.
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