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Η συνεργασία ΠΦΣ – CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για την ΕΤΕΣΤΑ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την 
εταιρεία CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου δράσης 
και οργάνωσης της λειτουργίας της ΕΤΕΣΤΑ, προβλέπεται να υλοποιηθούν τα 
ακόλουθα:

1η Φάση

• Ανάλυση και αξιολόγηση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της ΕΤΕΣΤΑ

2η Φάση

• Εκτίμηση σκοπιμότητας & διατύπωση στρατηγικών στόχων

3η Φάση

• Διατύπωση επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας

4η Φάση

• Εκτίμηση βασικών οικονομικών στοιχείων

5η Φάση 

• Πρόβλεψη αποτελεσμάτων 



Τα συστήματα μηχανογράφησης που κυρίως 
χρησιμοποιούν είναι:
• Farmakon
• Dioscourides
• Europharmacy
• Lavipharm
• Mediwin
• Odynews

 10.400 Φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, 
πλήρως μηχανογραφημένα

Παρουσίαση των ευρύτερου περιβάλλοντος της ΕΤΕΣΤΑ

.

Τα στοιχεία που 
συλλέγονται αφορούν 

σε πωλήσεις:

 5 δις 
ευρώ

 530,7 εκ. 
συσκευασίες

Πηγή: ICAP Group, στοιχεία 2016



Φορείς που δραστηριοποιούνται στη 
συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων υγείας

Οι υπηρεσίας που παρέχει αφορούν σε:
1. Δεδομένα Πωλήσεων Τοπικής Αγοράς:

 Δεδομένα Νοσοκομείων - Αγορά και κατανάλωση 
φαρμακευτικών προϊόντων, ανά νοσοκομείο και ανά κλινική

 Παρακολούθηση Λιανικών Πωλήσεων Φαρμακείου για 
συνταγογραφούμενα φάρμακα, ΜΥΣΥΦΑ και 
παραφαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. βιταμίνες)

 Γεωγραφική Ανάλυση Δεδομένων Λιανικών Πωλήσεων 
Φαρμακείου για 70 περιοχές της Ελλάδας

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
3. Τεχνολογικές λύσεις
4. Υποστήριξη κλινικής έρευνας
5. Μελέτες, μέσω του Ινστιτούτου QuintilesIMS

Συνεργάζεται με:
 2.000 περίπου Φαρμακεία
 75 Νοσοκομεία της χώρας
 Ιατρική κοινότητα (για ad hoc έρευνες)

Οι υπηρεσίας που παρέχει αφορούν σε:
1. Δεδομένα ροών πωλήσεων των φαρμακευτικών και 

παραφαρμακευτικών προϊόντων από την αγορά
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συνεργάζεται με:
 1.000 περίπου Φαρμακεία

Εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών 
Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), στην οποία καταχωρούνται άμεσα 
οι πωλήσεις των ΣΥΦΑ (συνεταιρισμών φαρμακαποθηκών) προς 
5.500 Φαρμακεία

Τον τελευταίο καιρό καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον 
από τον ΕΟΠΥΥ, για την ανάλυση και εκμετάλλευση των

δεδομένων που τηρούνται από το σύστημα της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης 
Η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων του Οργανισμού είναι και νομικά 
κατοχυρωμένη σύμφωνα με το Άρθρο 90 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 21/21-02-2016)

Διερευνά τη δυνατότητα επεξεργασίας αναλυτικών στοιχείων από 
τη φαρμακευτική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων 
Προς αυτή την κατεύθυνση, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας «για τον καθορισμό 

της πολιτικής διάθεσης στοιχείων και δεδομένων φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων 
Νοσοκομείων της χώρας», Διαύγεια η υπ’ αρ. A1β/Γ.Π. οικ.: 2773,07/04/ 2017

Στον τομέα της συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων 
υγείας, δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες ερευνών αγοράς. 
Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η Nielsen

Εν δυνάμει



Τα στοιχεία που συλλέγονται, αφορούν την 
Παρακολούθηση Λιανικών Πωλήσεων 
Φαρμακείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
(πχ. εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση) και 
περιλαμβάνουν: 
 συνταγογραφούμενα φάρμακα 
 ΜΥΣΥΦΑ και παραφαρμακευτικά προϊόντα 
 προϊόντα προσωπικής φροντίδας
 προϊόντα φροντίδας ασθενούς
 προϊόντα διατροφής (π.χ. βρεφικά γάλατα)

Για την παρακολούθηση / καταγραφή των πωλήσεων 
παραφαρμακευτικών προϊόντων η QuintilesIMS έχει 
αναπτύξει δική της βάση παραφαρμάκων, ενώ η 
Pharmacy Insights χρησιμοποιεί την DATABOX

Συλλογή δεδομένων λιανικών πωλήσεων Φαρμακείου

Η συλλογή των δεδομένων των λιανικών 
πωλήσεων Φαρμακείου γίνεται:
• μέσω των εφαρμογών μηχανογράφησης 

Φαρμακείου
Για το σκοπό αυτό, οι περισσότερες εταιρείες 
μηχανογράφησης φαρμακείου, έχουν 
παραμετροποιήσει κατάλληλα το λογισμικό τους 
ώστε να συμπεριλαμβάνεται αυτή η λειτουργία, η 
οποία ενεργοποιείται με μοναδικούς κωδικούς που 
αποδίδουν η QuintilesIMS και η Pharmacy Insights
στα συμβεβλημένα Φαρμακεία.

ή / και
• μέσω ad hoc ερευνών 

Τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων που συλλέγονται, συνδυάζονται σχεσιακά με άλλα αρχεία / βάσεις δεδομένων όπως, αρχείο φαρμάκων,
κατάλογο πρωτότυπων / γενόσημων φαρμάκων (που περιλαμβάνουν δραστική ουσία, ονομασία προϊόντος, μορφή, περιεκτικότητα, 
συσκευασία, ATC, κλπ.), θεραπευτικών κατηγοριών, δραστικών ουσιών, παραφαρμάκων, εταιρειών κατόχων άδειας κυκλοφορίας των 
φαρμάκων, γεωγραφικής θέσης φαρμακείου, κλπ., προκειμένου οι αναλύσεις που θα παραχθούν να είναι πολυπαραγοντικές, απαντώντας στις 
ανάγκες των χρηστών των στοιχείων και παρέχοντάς τους αντίστοιχα δεδομένα ή και υπηρεσίες.)



Δυνητικές κατηγορίες χρηστών των δεδομένων Φαρμακείου 

Α/Α
1η κατηγορία δυνητικών χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών 

της ΕΤΕΣΤΑ
Πληθυσμός

1 Φαρμακεία 10.307

2
Φαρμακευτικές επιχειρήσεις (παραγωγικές και εισαγωγικές 
εταιρείες φαρμάκων)

106

3 Εταιρείες Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης 20

4
Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες & Αντιπροσωπίες ελληνικών & ξένων 
καλλυντικών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

57

5
Επιχειρήσεις παρασκευής, εμπορίας και διακίνησης 
συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικών τροφίμων, φυσικών 
καλλυντικών και άλλων φυσικών τροφίμων

6

6 Επιχειρήσεις Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων 161

7 Φαρμακαποθήκες 121

8
Επαγγελματικοί φορείς στον τομέα των φαρμάκων και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων

7

1. Επιχειρήσεις και Επαγγελματικοί φορείς του χώρου της υγείας, οι οποίοι αξιοποιούν τα δεδομένα για
ίδιους σκοπούς

2. Φορείς της Κυβέρνησης, Επιστημονικοί Φορείς και Σύλλογοι, Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα,
κλπ., με τους οποίους η ΕΤΕΣΤΑ μπορεί να συνεργάζεται για επιστημονικούς σκοπούς, υλοποιώντας
εξειδικευμένα έργα στον ευρύτερο τομέα της υγείας ή έργα που αφορούν στη βελτίωση της
κυβερνησιμότητας του υγειονομικού τομέα.

Α/Α
2η κατηγορία δυνητικών χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών της 

ΕΤΕΣΤΑ
Πληθυσμός

1

Φορείς της Κυβέρνησης 
• (Υπουργείο Υγείας, και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς πχ. ΕΟΦ, 

ΙΦΕΤ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΑΠΤΥ, κλπ. 
• Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και εποπτευόμενοι από αυτό 

φορείς)

*

2 Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες 154

3
Σύλλογοι Ασθενών / Μη κυβερνητικές – μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
στήριξης ασθενών και των οικογενειών τους

98

4 Επιστημονικές Οδοντιατρικές Εταιρείες 32
5 Ιατρικοί Σύλλογοι (Πανελλήνιος και Περιφερειακοί) 60
6 Οδοντιατρικοί Σύλλογοι (Ομοσπονδία και Περιφερειακοί) 53

7
Ερευνητικά Κέντρα & Ιδρύματα (Πχ. ΙΟΒΕ, ΙΙΒΕΑΑ, Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Ερευνητικά Κέντρα Πανεπιστημίων, ΕΛ.Ε.Φ.Ι., κλπ. )

*

8 Φαρμακευτικές, Ιατρικές και Οδοντιατρικές Σχολές 13

9

Άλλοι φορείς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκοί και 
Διεθνείς Φορείς στο χώρο του φαρμάκου και της υγείας, 
Επαγγελματικοί Φορείς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Μέλη της 
ερευνητικής κοινότητας, Οικονομολόγοι Υγείας, Μελετητικές, 
Συμβουλευτικές Εταιρείες και Εταιρείες Ερευνών Αγοράς, κλπ.)

*Η κατηγορία με Α/Α 8, μπορεί να ενταχθεί και στις 2 κατηγορίες δυνητικών χρηστών 
των προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΕΣΤΑ



Προϊόντα & υπηρεσίες της ΕΤΕΣΤΑ

 Μέγεθος και μερίδια αγοράς σε όγκους και αξία
 Τμηματοποίηση της αγοράς, ανά θεραπευτική κατηγορία (πρωτότυπα, 

γενόσημα, OTC)
 Πωλήσεις / όγκοι φαρμάκων ανά νόσημα 
 Προβλέψεις για την εξέλιξη του μεγέθους της αγοράς (συνολική και ανά 

κατηγορία)
 Στοιχεία συνταγογράφησης (όγκοι, αξία, θεραπευτική κατηγορία, κατηγορία 

φαρμάκων: πρωτότυπα, μη προστατευόμενα, γενόσημα)
 Επιδημιολογικά δεδομένα
 Προοπτικές και τάσεις του κλάδου των Φαρμακείων - Benchmarking 

Φαρμακείων

Για φάρμακα και παραφαρμακευτικά προϊόντα

• Συνολικά, σε επίπεδο χώρας
• Ανά γεωγραφική περιοχή

 Ad hoc έρευνες στα φαρμακεία, για τη συλλογή στοιχείων ή και πληροφοριών που δεν προκύπτουν από τα δεδομένα που 
τηρούνται

 Ad hoc μελέτες στον ευρύτερο τομέα της υγείας ή έργα που αφορούν στη βελτίωση της κυβερνησιμότητας του υγειονομικού τομέα 



Επιχειρησιακές λειτουργίες που πρέπει να αναπτυχθούν από την ΕΤΕΣΤΑ

Γενική 
Διεύθυνση

Επιστημονικό Συμβούλιο/ 
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων

Εμπορική 
Λειτουργία

Τμήμα 
Διαχείρισης panel 

Φαρμακείων

Τμήμα 
πωλήσεων & 

marketing

Παραγωγική 
Λειτουργία

Τμήμα 
πληροφορικής

Τμήμα επεξεργασίας 
και ανάλυσης 

δεδομένων

Τμήμα ερευνών 
αγοράς

Οικονομική 
Υπηρεσία

Νομική 
Υπηρεσία



Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων επιχειρησιακής λειτουργίας της ΕΤΕΣΤΑ

Εξετάζονται 
2 

σενάρια:

Αυτοτελής λειτουργία 
της ΕΤΕΣΤΑ

1ο σενάριο

Συνεργασία της ΕΤΕΣΤΑ με άλλους φορείς, 
για τον επιμερισμό των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων 

2ο σενάριο


