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Μέσω τηλεδιάσκεψης διεξήχθη η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-Off Meeting) του Ερευνητικού 
Έργου «PrescIT: Έξυπνη, Προσωποποιηµένη και Διαλειτουργική Πλατφόρµα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης», µε συµµετοχή όλων των φορέων της κοινοπραξίας. 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescription) και τα συστήµατα 
αυτοµατοποίησης παραγγελιών (Computerized Provider Order Entry - CPOE) 
υιοθετούνται διεθνώς όλο και περισσότερο από ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. υπηρεσία εθνικής 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ1) και από οργανισµούς παροχής υπηρεσιών υγείας 
(π.χ. νοσοκοµεία), αντίστοιχα. Μέχρι στιγµής, η κύρια έµφαση στο σχεδιασµό και τη χρήση τους 
έχει δοθεί στο διαχειριστικό σκέλος, ενώ τελευταία παρατηρείται διεθνώς η τάση διεύρυνσής 
τους µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας. 
Επιπρόσθετα, η διαχείριση και ο έλεγχος της πληροφορίας µπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη 
της κλινικής και διοικητικής διακυβέρνησης σε ένα σύνθετο και πολύπλοκο σύστηµα, όπως είναι 
το σύστηµα υγείας. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναδύεται ως σηµαντική πρόκληση η µετάβαση 
σε κλινικές πρακτικές της τεκµηριωµένης φροντίδας υγείας (evidence-based medicine), 
παράλληλα µε την αξιολόγηση των real world (big) data της υγείας στα πλαίσια του real world 
evidence (RWE). Στο πλαίσιο αυτό, η ενσωµάτωση λειτουργιών στήριξης της ιατρικής 
απόφασης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή στα CPOE, έχει επισηµανθεί ως ένα 
σηµαντικό ζητούµενο από τους επαγγελµατίες υγείας. Επιπροσθέτως, οι Ανεπιθύµητες 
Ενέργειες Φαρµάκων (ΑΕΦ) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας και η 
αντιµετώπισή τους στο κλινικό περιβάλλον µέσω της χρήσης των αντίστοιχων Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (ΠΣ) είναι ένα από τα διεθνώς πιο ενεργά ερευνητικά πεδία.  

Όλα τα παραπάνω υπαγορεύουν την ανάγκη για προηγµένα εργαλεία αξιόπιστης στήριξης της 
ιατρικής απόφασης συνταγογράφησης, µε επίκεντρο τον τελικό χρήστη, τις ανάγκες και το 
περιβάλλον ένταξής τους. 

Το έργο PrescIT στοχεύει στην υλοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση µίας πλατφόρµας 
υποστήριξης λήψης κλινικής απόφασης (Clinical Decision Support System – CDSS) για 
αποδοτικότερη, ασφαλέστερη, προτυποποιηµένη και οικονοµικότερη ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, αρχικά σε εθνικό και µελλοντικά σε διεθνές επίπεδο. Οι τελικοί χρήστες θα 
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είναι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας σε όλες τις βαθµίδες του συστήµατος υγείας, από τις 
µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας έως τα τριτοβάθµια πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και 
τις ειδικές µονάδες, καθώς και το σύνολο των νοσηλευτικών φορέων/υπηρεσιών και των 
επαγγελµατιών υγείας που κάνουν χρήση του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ 
έµφαση θα δοθεί στη διασύνδεση µε υπάρχοντα CPOE και διαδικτυακές εφαρµογές. 

 
Το σύστηµα PrescIT θα λειτουργεί υποστηρικτικά και συνυπάρχει µε την υπάρχουσα υποδοµή 
των ιατρείων και κλινικών. Θα δέχεται ως είσοδο δεδοµένα από το εκάστοτε οικείο/υπάρχον 
πληροφοριακό σύστηµα, τα οποία επεξεργάζεται και ερµηνεύει συνδυάζοντάς τα µε τις εξελίξεις 
στη βιβλιογραφία και την αγορά, ώστε να εξάγει ενδείξεις, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις 
αλλά και γενικότερες συστάσεις για προϊόντα και συσκευασίες. Οι συστάσεις αυτές θα 
επιστρέφονται στον ιατρό και µπορούν να εκτελεστούν απευθείας στις εθνικές πύλες 
συνταγογράφησης. 

Παρέχοντας µία ολοκληρωµένη πλατφόρµα έξυπνης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που 
ενσωµατώνει ενοποιηµένη γνώση, συστήµατα κανόνων και συστάσεων, το έργο αποτελεί 
ουσιαστικό αρωγό για την αύξηση του επιπέδου παροχών περίθαλψης, της παραγωγικότητας και 
της ασφάλειας, ενώ εγγυάται συµβατότητα µε τα υπάρχοντα συστήµατα και ευκαιρίες για τη 
δηµιουργία νέων, µέσω ανοιχτών προγραµµατιστικών διεπαφών. Πιο συγκεκριµένα, το έργο 
στοχεύει: 

• Στην επιτάχυνση της διαδικασίας ορθολογικού προσδιορισµού της φαρµακευτικής 
αγωγής, και την αύξηση της παραγωγικότητας, µέσω χρήσιµων υποδείξεων και 
συστάσεων µε βάση το ιστορικό ενεργών συνοδών νοσηµάτων. 

• Στη µείωση των λαθών, και κατά συνέπεια στην ασφαλέστερη χορήγηση φαρµακευτικών 
σκευασµάτων, συστηµατοποιώντας τον έλεγχο ενδείξεων, αντενδείξεων και 
αλληλεπιδράσεων συγχορήγησης. 

• Στην επαναχρησιµοποίηση, προτυποποίηση και µελλοντική αξιοποίηση των υπηρεσιών, 
µέσω της διαλειτουργικότητας που προσδίδουν τα διασυνδεδεµένα δεδοµένα, ο 
σηµασιολογικός ιστός και οι εννοιολογικές δοµές (οντολογίες, κανόνες). 

• Στον εµπλουτισµό της πληροφορίας που γίνεται διαθέσιµη, π.χ. µέσω έξυπνης και 



 

αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας της βιβλιογραφίας σε επίπεδο σηµασιολογικού νοήµατος, 
εκµαιεύοντας επιπλέον γνώση. 

• Στην αξιολόγηση της αποδοχής της πλατφόρµας από τους χρήστες, ως προς τη φιλικότητα 
και τη διαισθητικότητα των διεπαφών χρήστη, αλλά και την απόδοση και την καταλληλότητά 
της µέσω πιλοτικών δοκιµών σε τρία διαφορετικά πραγµατικά κλινικά περιβάλλοντα και τρία 
σενάρια χρήσης. 

• Στη διάδοση και εµπορευµατοποίηση των αποτελεσµάτων, µέσω ενσωµάτωσης σε εθνικές 
πύλες (ΗΔΙΚΑ) και στην ήδη επιτυχηµένη υπηρεσία Galinos. 

Η κοινοπραξία του έργου (consortium) αποτελείται από τους παρακάτω φορείς: 

• (Συντονιστής Φορέας) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Τεχνολογικής Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 
(Επιστηµονικά Υπευθ. Εργου: Ερευνητής Α’, Ιωάννης Κοµπατσιάρης) και Ινστιτούτο 
Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών (Επιστηµονικά Υπευθ: Ερευνητής Α’ Κωνσταντίνος 
Σταµατόπουλος) 

• Εταιρεία λογισµικού ERGOBYTE, Θεσσαλονίκη (Επιστηµονικά Υπεύθ.: Νικολαϊδης 
Γιώργος) 

• Νοσοκοµείο ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, Θεσσαλονίκη (Επιστηµονικά Υπεύθ.: Οµότιµος 
Καθηγητής Ζαµπούλης Χρύσανθος) 

• Ψυχιατρική Κλινική – Θεραπευτήριο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, Βέροια (Επιστηµονικά Υπεύθ.: 
Δερές Εµµανουήλ) 

• Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, 
(Επιστηµονικά Υπεύθ.: Δρ. Καρανίκας Χαράλαµπος)  

Το έργο Τ2ΕΔΚ - 00640 PrescIT: Έξυπνη, Προσωποποιηµένη και Διαλειτουργική 
Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 
«Ερευνώ-Δηµιουργώ-Καινοτοµώ» (Απ. Πρωτ. 1596/Β1/340-14.03.2019) του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ IΙ 
(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 5-ΥΦΑ: «Υγεία και Φάρµακα»). Το Έργο PrescIT έχει διάρκεια 30 
µήνες και ξεκίνησε την 28η Ιουλίου 2020, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται στα 
865.025,00 €. 

 

Επιστηµονικά Υπεύθυνος & Συντονιστής του έργου 
 
Ερευνητής Α’ βαθµίδας Ιωάννης Κοµπατσιάρης 
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
6ο χλµ Χαριλάου - Θέρµης, 57001, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: +30 2311 257774 
Email: ikom@iti.gr 
Url: http://mklab.iti.gr 


