ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ»
΄Αρθρο 1
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης να εγκριθεί
η πρόσβαση στην εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης
συνταγών, η υποβολή τυχόν δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών
εγγράφων και η παροχή των αντίστοιχων αναγνωριστικών.
β) Ταυτοποίηση: η διαδικασία δήλωσης ταυτότητας και ο έλεγχος και
επιβεβαίωση των αναγνωριστικών από το σύστημα.
γ) Συνταγή: το γραπτό πλάνο που καταρτίζεται από ιατρό για τη διαχείριση
ενός υγειονομικού προβλήματος ενός συγκεκριμένου ασθενή. Το πλάνο αυτό
αποτελείται ιδίως από φάρμακα, τις οδηγίες λήψης τους και τη διάρκειά τους.
δ) Ηλεκτρονική συνταγή: η συνταγή σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Η/Υ)
κατάλληλη για επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά με τη χρήση
τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.
ε) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: η παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των
ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών για ιατρικές πράξεις, με τη χρήση
τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με τρόπο που
διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των
διακινούμενων πληροφοριών.
στ) Ηλεκτρονική καταχώριση συνταγής: η διαδικασία δημιουργίας
ηλεκτρονικής συνταγής με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και η αποθήκευσή της σε βάση δεδομένων.
ζ) Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγής: η επισήμανση μιας αποθηκευμένης
ηλεκτρονικής συνταγής ως εκτελεσμένης από το φαρμακοποιό που την εκτελεί
με ταυτόχρονη επίδοση των φαρμάκων στον ασφαλισμένο.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλους τους Φορείς
και Κλάδους Υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης.
2.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει απόφαση με
την οποία διαπιστώνει τη συνδρομή των οργανωτικών και τεχνικών
προϋποθέσεων για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και
ορίζει την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος για τον
εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Εφόσον πρόκειται για Φορέα
εποπτευόμενο από άλλο Υπουργείο, η απόφαση συνυπογράφεται από τον
οικείο Υπουργό και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις θεραπόντων ιατρών ως προς την
ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών
1. Οι ιατροί των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και οι ιατροί που είναι
συμβεβλημένοι με αυτούς τους φορείς εγγράφονται ως χρήστες της
εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ) που
διαχειρίζεται ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
– ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις
ακόλουθες παραγράφους.
2. Κατά την εγγραφή τους οι ιατροί δηλώνουν:
α) Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο
β) Αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
γ) Ιατρική Ειδικότητα
δ) ΑΜΚΑ
ε) Αριθμό μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ημερομηνία εγγραφής
στ) Ιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν
ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
η) Στοιχεία διεύθυνσης εργασίας
θ) Κωδικό Υγειονομικής μονάδας
ι) Στοιχεία σύμβασης με Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες της ΗΚΕΣ ταυτοποιούνται
κατά την είσοδό τους στο σύστημα με την απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης.
Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική
καταχώριση συνταγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

3 . Οι ιατροί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς κατά τις
γενικές διατάξεις και ιδίως με την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και την χρήση
ΑΜΚΑ, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά την συνταγή και συγκεκριμένα
καταχωρίζουν τη διάγνωση, ονομασία (εμπορική ονομασία ή δραστική
ουσία), δοσολογία, περιεκτικότητα, ποσότητα των συνταγογραφημένων
φαρμάκων, κατηγορία συνταγής
και το ποσοστό συμμετοχής του
ασφαλισμένου. Οι ιατροί επιλέγουν τη διάγνωση από τη λίστα
κωδικοποιημένων διαγνώσεων ή εισάγουν ελεύθερο κείμενο περιγραφής της
διάγνωσης και εισάγουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τον κατάλογο
εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και νομίμως
κυκλοφορούντων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, κάνοντας χρήση των
γενικών και ειδικών διατάξεων του τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων που ισχύουν για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε
περίπτωση που η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή
σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’-Δ’
του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, στη συνταγή καταχωρίζεται ειδική σήμανση.
4. Η συνταγή που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία του ιατρού
(επώνυμο και όνομα, αριθμός μητρώου ΕΤΑΑ, ΑΜΚΑ, στοιχεία διεύθυνσης
εργασίας και κωδικό υγειονομικής μονάδας) που την καταχώρισε, την
ημερομηνία καταχώρησης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της
εκτέλεσής της. Κάθε συνταγή που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά χαρακτηρίζεται
από έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος εμφανίζεται και με την μορφή
γραμμωτού κώδικα (barcode). Σε περίπτωση καταχώρισης μίας συνταγής ως
επαναληπτικής καταχωρίζονται αυτομάτως οι επαναλαμβανόμενες σχετικές
συνταγές, η ημερομηνία καταχώρησης και ορίζονται οι αντίστοιχες
ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους.
5.
Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς
ηλεκτρονικής καταχώρισης της συνταγής κατά τα οριζόμενα στο παρόν οι
ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της καταχωρισμένης συνταγής και το
παραδίδουν στον ασθενή. Σε περίπτωση που η συνταγή αφορά τη χορήγηση
ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται
στους πίνακες Α’-Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 οι ιατροί εκτυπώνουν
αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την
καταχώρισή της.
6. Η εκτέλεση της συνταγής πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την καταχώρισή της. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης
συνταγής η εκτέλεση αυτής κατά τα επόμενα στάδια μπορεί να
πραγματοποιηθεί πέντε (5) ημέρες πριν και πέντε (5) ημέρες μετά την
συμπλήρωση του πρώτου και δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης
της αρχικής συνταγής.

7.
Οι ιατροί μπορούν να ακυρώσουν συνταγή που έχουν καταχωρίσει
κατά τα οριζόμενα στο παρόν, εφόσον αυτή δεν έχει εκτελεστεί.
8.
Οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών που έχουν
καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι.
9.
Οι ιατροί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για
την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή
ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών καθώς και για την
επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις φαρμακοποιών ως προς την
εκτέλεση συνταγών που έχουν καταχωριστεί ηλεκτρονικά
1.
Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται, είτε ατομικά είτε συλλογικά, με
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να εγγράφονται ως
χρήστες της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών
(ΗΚΕΣ) που διαχειρίζεται ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα
στις ακόλουθες παραγράφους.
2.
Κατά την εγγραφή τους οι φαρμακοποιοί δηλώνουν
α) Επώνυμο , Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο
β) Επωνυμία Φαρμακείου για το οποίο είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι
γ) Αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος,
δ) ΑΜΚΑ,
ε) Αριθμό Μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ημερομηνία εγγραφής
στ) Φαρμακευτικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν
ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
η) Ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος/επιτηδευματία
θ) Κωδικό και στοιχεία διεύθυνσης του φαρμακείου
ι)Στοιχεία σύμβασης με Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι φαρμακοποιοί που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες της ΗΚΕΣ
ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με την απόδοση στοιχείων
ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την
ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον παρόντα νόμο.

3.
Οι φαρμακοποιοί εισάγουν στην εφαρμογή τον κωδικό συνταγής που
καταχωρίστηκε ηλεκτρονικά και στη συνέχεια αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία
του ασθενούς που εμφανίζονται στη συνταγή που καταχωρίστηκε με τα
στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς.
4.
Οι φαρμακοποιοί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς για
τον οποίο έχει καταχωριστεί η ηλεκτρονική συνταγή, εισάγουν τα προς
πώληση φάρμακα στην εφαρμογή εισάγοντας τους δύο (2) γραμμωτούς
κώδικες που υπάρχουν στην ταινία γνησιότητας κάθε φαρμακευτικού
ιδιοσκευάσματος. Μετά από την καταβολή της αναγραφόμενης συμμετοχής
και την παράδοση των φαρμάκων οι φαρμακοποιοί καταχωρίζουν στην
εφαρμογή τη συνταγή ως «εκτελεσμένη». Η καταχώριση περιλαμβάνει την
ημερομηνία εκτέλεσης, τα στοιχεία του φαρμακείου που εκτέλεσε τη συνταγή
(επωνυμία φαρμακείου, επώνυμο και όνομα νομίμου ή νομίμων εκπροσώπων
φαρμακείου, κωδικός μητρώου ΕΤΑΑ, ΑΜΚΑ, αριθμό φορολογικού
μητρώου, διεύθυνση φαρμακείου), τα στοιχεία των σκευασμάτων που
παραδόθηκαν στον ασθενή, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχους
γραμμωτούς κώδικες (barcodes) και το σχετικό κόστος (σύνολο και
συμμετοχή).
5.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις εκτάκτου περιστατικού ασθενείας,
εφόσον ο ασθενής προσκομίζει χειρόγραφη συνταγή, η οποία δεν έχει εκδοθεί
από ιατρό του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ασθενούς ή συμβεβλημένο
με αυτόν αλλά καλύπτεται από τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τις
γενικές διατάξεις, ο φαρμακοποιός υποχρεούται σε ηλεκτρονική καταχώριση
των αναγραφόμενων στη χειρόγραφη συνταγή στοιχείων στην εφαρμογή
ΗΚΕΣ, συμπεριλαμβανομένων του ΑΜΚΑ ασθενούς και ιατρού.
6.
Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν απαιτείται θεώρηση: α) για συνταγές
κόστους άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) και β) για συνταγές που
αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις
ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’-Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006.
7.
Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς
ηλεκτρονικής καταχώρισης της εκτέλεσης της συνταγής οι φαρμακοποιοί
εκτυπώνουν αντίγραφο της εκτελεσμένης συνταγής, στο οποίο επικολλούν τις
ταινίες γνησιότητας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εκτελέστηκαν
και αποστέλλουν τα αντίγραφα στους οικείους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
κατά τις γενικές διατάξεις. Σε περίπτωση που η συνταγή αφορά τη χορήγηση
ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται
στους πίνακες Α’-Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 οι φαρμακοποιοί
εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από
την καταχώρισή της, τηρώντας τις ειδικές προς τούτο ισχύουσες διατάξεις.

8.
Οι φαρμακοποιοί μπορούν να εκτελέσουν σταδιακά μία συνταγή,
καταχωρίζοντας κάθε φορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4
του παρόντος και τα σκευάσματα που χορηγούν σε κάθε μερική εκτέλεση. Σε
περίπτωση σταδιακής εκτέλεσης της συνταγής το χρονικό διάστημα ισχύος της
συνταγής παρατείνεται κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
9.
Ο φαρμακοποιοί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών που
έχουν εκτελέσει (ηλεκτρονικά) οι ίδιοι.
10.
Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη
υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους με την
εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών καθώς και για
την επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών.

Άρθρο 5
Βάση δεδομένων εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης
συνταγών
1.
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιδρύει βάση
δεδομένων εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών.
Η βάση λειτουργεί ειδικότερα υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Ελέγχου
Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) και της
Διεύθυνσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών. Σε αυτή καταχωρίζεται κάθε
συνταγή με το περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος και
στην περίπτωση που είναι εκτελεσμένη και με το περιεχόμενο που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του παρόντος. Οι εκτελεσμένες συνταγές ταξινομούνται κατά
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ
Α.Ε.» τηρεί και συντηρεί τη βάση της παραγράφου 1 για λογαριασμό της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συντηρεί
Βάση Δεδομένων των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης βάσει του ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Μητρώο ΑΜΚΑ) και παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων
ασφαλισμένων με χρήση του ΑΜΚΑ για τον σκοπό της ταυτοποίησης αυτών
κατά την καταχώριση και εκτέλεση της συνταγής.
3.
Σκοποί της βάσης εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης
συνταγών είναι α) η υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για την
εκκαθάριση των συνταγών και την κάλυψη των δαπανών φαρμακευτικής
περίθαλψης, β) η υποστήριξη του ελέγχου για όλες τις υπηρεσίες υγείας που
παρέχονται προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) η υποστήριξη της παρακολούθησης της

συνταγογράφησης, της συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων
που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης, δ) η
υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισμού ενεργειών για τον έλεγχο των
δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων και
κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής
Ασφάλισης.
4.
Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 3 έχουν πρόσβαση
στα στοιχεία της βάσης ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο
πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στις οικείες
διατάξεις. Η πρόσβαση και επεξεργασία αφορά και περιορίζεται στα στοιχεία
που είναι κάθε φορά αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του
συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας.
5.
Η δημιουργία και τήρηση της βάσης δεδομένων εφαρμογής
ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγών γίνεται με την
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Η
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. λαμβάνουν
όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών
συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και
κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης και χρήσης.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
1.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
στη βάση εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών για
τον σκοπό της εκκαθάρισης των συνταγών. Η πρόσβαση περιορίζεται στα
στοιχεία της βάσης που αφορά τον εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η πρόσβαση στη βάση γίνεται από πρόσωπα που ασχολούνται κατ΄
επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεσμεύονται από ιατρικό
απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας ή
πρόσωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και υπόκεινται σε
καθήκον εχεμύθειας.
2.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
στη βάση εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών
επίσης για τους σκοπούς της παρακολούθησης της συνταγογράφησης και της

συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με
παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης.
3.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν πρόσβαση στη βάση
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών
συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και
κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης και χρήσης.
4.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος νόμου εντάσσουν τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου στις
συμβάσεις που συνάπτουν εφεξής, είτε ατομικά είτε συλλογικά, με ιατρούς και
φαρμακοποιούς. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ισχύουν σε κάθε
περίπτωση και για τους ιατρούς και φαρμακοποιούς που έχουν ήδη συνάψει
συμβάσεις με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι τη λήξη των
συμβάσεων αυτών.
‘Αρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ρυθμίζονται τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την
εφαρμογή του παρόντος νόμου και ιδίως η διαδικασία και οι τεχνικές ή
άλλες απαιτήσεις για την εγγραφή και ταυτοποίηση ιατρών και
φαρμακοποιών στην εφαρμογή ΗΚΕΣ, οι προδιαγραφές της υποδομής που
πρέπει να διαθέτουν οι ιατροί και φαρμακοποιοί προκειμένου να
προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών, η
διαδικασία ταυτοποίησης ασθενών κατά την ηλεκτρονική καταχώριση και
εκτέλεση συνταγών, η διαδικασία και οι τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις για την
ηλεκτρονική καταχώριση και την καταχώριση της εκτέλεσης συνταγών, τα
ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα
που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’-Δ’ του άρθρου 1
του ν. 3459/2006, ο τύπος και η διάρθρωση της ηλεκτρονικής συνταγής, η
οργάνωση της βάσης δεδομένων που ιδρύεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της
εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών κατά τον
παρόντα νόμο, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που απαιτείται
να λαμβάνονται για την προστασία των υποδομών, των πληροφοριακών
συστημάτων και των δεδομένων που καταχωρίζονται και τηρούνται στη βάση
δεδομένων της εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης
συνταγών.
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