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Τι ισχύει έως σήμερα
● 2.381.350 εγγεγραμμένοι πολίτες στην άυλη συνταγογράφηση

● 22.221.246 εκατομμύρια άυλες συνταγές έχουν εκδοθεί

● Πλέον, σε καθημερινή βάση άνω του 33% των συνταγών είναι άυλες

● Προσθήκη άυλων παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων

○ 8.051.036 άυλα παραπεμπτικά έχουν εκδοθεί

● Αποτελεί βέλτιστο παράδειγμα ψηφιοποίησης και απλοποίηση διαδικασίας με 

ταυτόχρονη ενδυνάμωση των πολιτών, ειδικά εντός της πανδημίας (πχ. αποφυγή 

μετακινήσεων)

● Η άυλη συνταγογράφηση βοήθησε σημαντικά στην Επιχείρηση Ελευθερία



Το MyHealth app
● Ο πολίτης μπορεί να διαχειριστεί και να δει συγκεντρωμένες τις πληροφορίες που αφορούν τις 

συνταγές και τα παραπεμπτικά του

○ Έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό της συνταγογράφησης του καθώς και των 

προστατευόμενων μελών του

○ Λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω Push Notifications για τις νέες συνταγές και παραπεμπτικά 

εξετάσεων

● Δίνει πρόσβαση στα προσωπικά και οικογενειακά ιατρικά και υγειονομικά δεδομένα των πολιτών (π.

χ., εκτελεσμένες και ενεργές συνταγές)

● Επέκταση της υπηρεσίας από SMS και email σε Push Notifications

● Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με αυξημένη ασφάλεια (2FA, OTP SMS)

● Η εφαρμογή αποτελεί έναν πρωτόλειο φάκελο υγείας του ασθενούς



Το MyHealth app
● Για κάθε συνταγογράφηση και παραπεμπτικό ο πολίτης βλέπει σε ένα πολύ φιλικό και 

εύχρηστο περιβάλλον αναλυτικές πληροφορίες όπως:

○ το φαρμακείο που εκτελέστηκε η συνταγή (χάρτη, διεύθυνση, τηλέφωνο)

○ το σκεύασμα, τη δραστική ουσία, την συχνότητα των δόσεων

○ την συμμετοχή του ιδίου ως προς το τελικό κόστος

○ το ICD-10 και τις σχετικές διαγνώσεις

○ τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας, έκδοσης και λήξης της συνταγής/παραπεμπτικού

○ εάν είναι επαναλαμβανόμενη η συνταγή

○ ενδεικτικές σημειώσεις του ιατρού

○ το barcode για την εκτέλεση της πράξης





Διαθέσιμη από το myhealth.gov.gr



Επόμενα βήματα
● Εμπλουτισμός της εφαρμογής με την υπηρεσία των Ιατρικών 

Βεβαιώσεων

● Επέκταση της ιστορικότητας των συνταγών και παραπεμπτικών στο 

πλήρες βάθος τους (από το 2012 έως σήμερα)




