Γμlεκτρou κn σUvταYoYρf
φnσΠ,
}..

l..

:-.-1=-:._-.Ξ

αλλα ξοVd... στo x6ρl

καl n6λt τo oιjοτnμο τns nλεκτρovtκtis oυvτογoγραφnons,-πρoκαλιbvτοs ovοοτdτωon oε
γ|oidi'ιjiiαl αoΘiVεis. To oιioτnμο εμφ6vloε χτεS γ|ο noλλooτfl φoρd τεxvIκ6 nρ6βλnμα κoι ol
γlατρoi αvογκdoτnκοv vα διbooυv xεlρ6γροφεs ουvταγ6s στoUS οοΘεvεfs.
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Ξτo cιiατnμα nλεκτρovlκlig
oυvταγογρ6φnong €xoυv
ΠtoτoπolnΘεi nερlοo6τερol
11.000 φαβμακonolο[ καl
απ6 37.000 γιατρoi

εΠl-

τns

(FΙλε-

Ξ Ξ
κτρoνικn Δlακυβtρvnon Kotνωvlκns

Αoφαλlons), Bλαons Σφυ-

ρδεραs, δrαβεβαiωoε δτι τo
πρδβλnμα nταv πρooωρlvδ
και δτl onμερα τo otoτnμα
Θα λεtτoυργεi καvoνtκα.

oπωs δnλωoε oτov <Α>,
πρωi τns Πεμrπns παρoυolααιnκαν καπoια μtκρα
πρoβλnματα σto oυαιnμα
<<τo

nλεκτρoνlκns

0l αρμoδlol
6λε\lοv xτεs πωs
τo πρoβλnμα
nταv nρoοωρlvo

oυνταγoγραφn-

ons, λδγω τoυ
αυΕαvδμεvoυ

δγκoυ

συντα-

γδν. Πραγματo-

πolnΘnκε αμεoα oυoκειpn με
δλα τα αιελixn
τns HΔΙKΑ, γIα να αvtlμετωπtαιεi τo θ€μα>, εvιb ανθφερε
δτl onμερα or γlατρoi δε Θα
αντιμετωπiooυv δυoκoλiεs

κατα τn oυvιαγoγραφnσn'

Σnμεtιbvεται πωs n δlευρυνon τoυ αρlθμoυ ooων

εvιαxΘnκαv στo oυαιnμα
nλεκτρoνlκns oυνταγoγρα.
φnσns nταν n βαotκn αrτiα
γΙα τnv oπoiα n αρxικn ιpnφtακli πλατφδρμα δεν κα-

ταφερε να εκπλnρcbσεI τnv

απooτoλn τnS KαΙ τελrκα
αvτlκαταοταθnκε με.,, συvorπκds δtαδtκαoiεs, λiγεs
μδλrs εβδoμαδεs μετα τnν
επionμn παραδoon τns'
Πιivω οπιi 2,5

εκoι

ouvταγ€g

Συμφωvα με τoν κ. Σφυ.

ρδερα, ο αρxlκδs αxεδlαoμδs

αφoρoυoε τnv εφαρμoγn
τns nλεκιρovικns oυvταγo.
γραφnons μδνo αιbv oΑΕE,
αιαδlακα δμωs επεκταΘnκε

καΙ στα υπoλotπα μεγαλα ταμεiα τns xcbραs. Ετoι, αντi γtα
50.000 oυvταγds πoυ υπoλo-

γtΖδταν δτt Θα καταxωρiZεt,

εφταoε oυντoμα vα δθxεται
περlοoδτερεs απδ 2,5 εκα-

τoμμυρlα, αρrθμδs Πoυ αvα.
μενεταl να αυΕnΘεi περαlτερω τo πρoσεxds δtαοτnμα.
Ι.Ι οnμερlνn πλατφδρμα,

ανθφερε o επlκεφαλns τns
Ι.ΙΔΙKΑ, απoτελεi τn μεγαλtτερn εφαρμoγn απδ δo.εs
<τρθxoυν> αυτnν τn αιιγμn
αιnν Ελλαδα, εlυπnρετδvrαs
μεγαλo αρlθμδ xρnαιδv ανα

λεrπδ, εvιb τα δπotα πρo-

βλnματα

παρoυoιαZovιαt

επlλιjovιαt αμεoα. MεταΣt

των πλεoνεκτnματων τnS καl-

d''';

voυργlαs - πλατφδρμαs εiνο
δτl επlτρθπεt να γiνovιαt πι
γρnγoρα ol καταxωρioεls κο
ol εκτελεoεts τωv oυνταγιb'
(κατω απδ 3 λεrπα αvα κατα
xιbριon)' καΘrbs και δτι εiνο

πlo αoφαλns απivαντt

ol
<xn:πnματα> xακερ. Στo oιi
στnμα, δε, θxoυν Πlστoπotn
θεi περιooδτερol απδ 1 1.O0(

φαρμακoΙΙoloi και παvω απ(
37.Ο00 ματρoi, κατt τo oπoic

dxεt επlτρει|,ιεl να εκτελεiτα
nλεκιρovtκα πλθov τoυλαxι
σtoν τo 50%τoυ oυvδλoυ τωι
lατρlκιbv oυvταγδν, αρκεi νc
μnν €xεl πioει τo oOαιnμα.. '

