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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3578
Διαδικασία διακίνησης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών
εξετάσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), όπως ισχύει,
β) του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση
Συστήματος Υγείας» (Α΄ 123), όπως ισχύει και ιδίως του
άρθρου 47,
γ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»
(Α΄ 287),
δ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της
’’Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε.’’ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.
ε) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και
εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α΄ 189), όπως ισχύει.
στ) του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
ζ) του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις (Α΄ 115), σε συνδυασμό με τον ν. 4486/2017:
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38), όπως ισχύουν,
η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 113 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
θ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,
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ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), όπως ισχύει,
ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει,
ιβ) τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 21819 ΕΞ 2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
περαιτέρω δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Διαδικασία διακίνησης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ζητήματα λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων
1. Το άυλο παραπεμπτικό διακινείται και εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https:// www.
esyntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η διαδικασία εκκαθάρισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7α του άρθρου 90
του ν. 4368/2016. To Συστήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (https:// www.esyntagografisi.gr/p-rv/p) για τον
σκοπό αυτό, μπορεί να διαλειτουργεί με τα αναγκαία πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα
και ιδίως του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με
τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
2. Δικαίωμα πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας έχουν οι ασθενείς, οι οποίοι συνδέονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
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Διοίκησης (gov.gr) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης
στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτουν («Είσοδος με ΠΦΥ») είτε με τη χρήση
των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Κατά τον χρόνο εισόδου του στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με έναν από τους τρόπους
που περιγράφονται στην παρ. 2, ο ασθενής δηλώνει ότι
επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που του συνταγογραφούνται, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τα ανωτέρω
παραπεμπτικά, ήτοι μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο
κινητό του τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του
κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, ή/και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο σύστημα τη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
4. Εφόσον ο ασθενής έχει επιλέξει την ηλεκτρονική παραλαβή των παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, ο
ιατρός συνδέεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής
του και καταχωρίζει ηλεκτρονικά το παραπεμπτικό διαγνωστικών εξετάσεων του ασθενούς. Ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση του άυλου παραπεμπτικού με
τους εξής τρόπους:
α) Με τη λήψη γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό
του τηλέφωνο. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει τον αριθμό του παραπεμπτικού που του συνταγογραφήθηκε
(barcode παραπεμπτικού), το χρονικό διάστημα ισχύος
του και το ποσό συμμετοχής του ασθενή.
β) Με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email). Το μήνυμα αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παραπεμπτικό, όπως αριθμό παραπεμπτικού, διαγνωστικές
εξετάσεις, διάγνωση, χρονικό διάστημα ισχύος και ποσό
συμμετοχής του ασθενή.
Για κάθε άυλο παραπεμπτικό καταγράφονται η ημερομηνία έκδοσής του και τα στοιχεία του ιατρού που
το καταχώρισε.
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5. Κατά την εκτέλεση του άυλου παραπεμπτικού δεν
προσκομίζεται στο διαγνωστικό ιατρείο ή κέντρο το
παραπεμπτικό διαγνωστικών εξετάσεων του ιατρού σε
έντυπη μορφή. Το διαγνωστικό ιατρείο ή κέντρο αναζητεί, ανακτά και εκτελεί το άυλο παραπεμπτικό εισάγοντας
στο ανωτέρω σύστημα τον κωδικό αυτού (barcode παραπεμπτικού) ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εισαγωγής του Α.Μ.Κ.Α. του ασθενή, το διαγνωστικό ιατρείο
ή κέντρο αναζητά το άυλο παραπεμπτικό μέσα από τη
λίστα των παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων που
εκκρεμούν προς εκτέλεση για τον συγκεκριμένο ασθενή,
μέσω του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
6. Κατά την εκτέλεση του άυλου παραπεμπτικού, αποστέλλεται μέσω του ανωτέρω συστήματος στο κινητό
τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ασθενή
ένα κωδικός μιας χρήσης (one time password), με σκοπό
την επιβεβαίωση της φυσικής παρουσίας του στο διαγνωστικό ιατρείο ή κέντρο. Ο ασθενής γνωστοποιεί τον
κωδικό μιας χρήσης στο διαγνωστικό ιατρείο ή κέντρο.
Η χρήση του κωδικού μιας χρήσης από το διαγνωστικό
ιατρείο ή κέντρο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στο άυλο παραπεμπτικό, σύμφωνα με τη διαδικασία
της παρ. 5.
7. Μόλις το διαγνωστικό ιατρείο εκτελέσει το παραπεμπτικό, ο ασθενής λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο
κινητό του τηλέφωνο ή/και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης του παραπεμπτικού του.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Υγείας

Επικρατείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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