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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της 3ης ΥΠΕ στην 3η Κοινή Δράση του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ηλεκτρονικής Υγείας eHAction για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, η ελληνική ομάδα
δραστηριοποιείται για την ολοκλήρωση του παραδοτέου με τίτλο «Recommendations and
guidelines for IT Management on implementing interoperability actions in healthcare
organizations» με τη συλλογή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.
Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, η 3η ΥΠΕ προέβη στην πραγματοποίηση δύο διαδικτυακών
συναντήσεων εργασίας (webinars), στις οποίες εμπειρογνώμονες πληροφορικής και εξειδικευμένα
στελέχη στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας καθώς και εκπρόσωποι των υπουργείων υγείας των
ευρωπαϊκών χωρών συνέβαλαν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων υλοποίησης ενός
οδηγού καλών πρακτικών για τις ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στις βάσεις για τη δημιουργία
κοινότητας καλών πρακτικών (Community of Practice) διαλειτουργικότητας. Οι προσεγγίσεις για
την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ηλεκτρονικής διασυνοριακής υγείας, συνέβαλαν στην
βελτιστοποίηση, του υπό κατασκευή από την ελληνική ομάδα οδηγού συστάσεων και οδηγιών
διαλειτουργικότητας.
Η τελική διαμόρφωση του οδηγού αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς
υγείας της Ελλάδας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την από κοινού αντιμετώπιση των
ζητημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
υγείας και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων. Η
αξιοποίηση των καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς οργανισμούς των
ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στη δράση θα μπορεί να επιτευχθεί από τους αντίστοιχους
εμπειρογνώμονες - ειδικούς με την προσομοίωση του ανακύπτοντος ζητήματος με κάποια
πρακτική που περιγράφεται στον οδηγό από κάποιον άλλο φορέα της ίδιας χώρας ή κάποιο
οργανισμό ενός άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανταποκρίθηκε
αποτελεσματικά στο αντίστοιχο ζήτημα.
Η 3η ΥΠΕ, στο πλαίσιο αυτό, διεξάγει διαδικτυακή έρευνα συλλογής καλών πρακτικών / εμπειριών
διαλειτουργικότητας σε οργανισμούς υγείας μέσω της ιστοσελίδας της (www.3ype.gr-> Ηλ.
Υπηρεσίες
->
Καλές
πρακτικές
διαλειτουργικότητας
ή
https://expofint.limequery.com/962257?lang=en). Η συγκεκριμένη έρευνα θα συμπεριληφθεί στη
σελίδα του οδηγού διαλειτουργικότητας καθώς και στην ιστοσελίδα του eHaction
http://ehaction.eu και αναμένεται να συντελέσει σημαντικά στην τελική διαμόρφωση ενός
αποτελεσματικού οδηγού.

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, T.K. 54623 Θεσσαλονίκη

