Ανοιχτά Web Services με Κωδικοποιήσεις του BI Health
Τα Ανοικτά Web Services του BI Health έχουν δημιουργηθεί ώστε να μπορούν τόσο οι
Πάροχοι των Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων όσο και οι Ενδιάμεσοι
Κόμβοι αλλά και οι Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Υγείας να λαμβάνουν τις
Κωδικοποιήσεις που επιτρέπει και αποδέχεται το σύστημα BI Health, αλλά αποτελούν και τις
επίσημες επιτρεπόμενες Κωδικοποιήσεις του Υπουργείου Υγείας.
Οι Κωδικοποιήσεις αυτές θα μπορούν να είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε Φορέα τις ζητά
καθώς δεν αποτελούν ευαίσθητο δεδομένο και μπορούν να είναι κομμάτι από τα Ανοιχτά
Δεδομένα του Έργου.
Τα RESTful Web Services είναι προσβάσιμα μέσω οποιουδήποτε Web Browser / Rest Client
και επιστρέφουν δεδομένα με τη μορφή JSON. Τα URLs τους υπάρχουν και στο Portal του BI
Health στις Προδιαγραφές Αυτόματης Διασύνδεσης στα Σημεία Διασύνδεσης
(http://portal.bi.moh.gov.gr/el/node/21).

1. Κωδικοί Λογαριασμών Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (ACCOUNT_NUMBERS) – Θα
δημιουργηθεί ανοικτό web service με το οποίο θα μπορούν τόσο οι πάροχοι των πληροφοριακών
συστημάτων των νοσοκομείων όσο και οι ενδιάμεσοι κόμβοι αλλά και οι εποπτευόμενοι φορείς του
Υπουργείου Υγείας να λαμβάνουν την κωδικοποίηση των λογαριασμών που επιτρέπει και αποδέχεται
το σύστημα BI Health αλλά αποτελούν και την επίσημη επιτρεπόμενη κωδικοποίηση του Υπουργείου
Υγείας.
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=account_numbers

2. Κωδικοί Ιατρικών Πράξεων ΕΟΠΥΥ (CODES_EOPYY) - Θα δημιουργηθεί ανοικτό web service με το
οποίο θα μπορούν τόσο οι πάροχοι των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων όσο και οι
ενδιάμεσοι κόμβοι αλλά και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας να λαμβάνουν την
κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων που επιτρέπει και αποδέχεται το σύστημα BI Health αλλά
αποτελούν και την επίσημη επιτρεπόμενη κωδικοποίηση του Υπουργείου Υγείας.
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=codes_eopyy

3. Κωδικοποίηση Οργανογραμμάτων Το Υπουργείου Υγείας έχει δημιουργήσει εφαρμογή για την
κωδικοποίηση του συνόλου των μονάδων υγείας η οποία έπειτα από διαβούλευση είναι διαθέσιμη
για συμπλήρωση από όλες τις μονάδες υγείας. Με αυτό τον τρόπο όλες οι μονάδες υγείας θα πρέπει
να καταχωρούν τα τμήματα τους στην εφαρμογή. Για την καλύτερη διαχείριση όλης της διαδικασίας
μπορεί να δημιουργηθούν web services τα οποία θα προσφέρον την αναγκαία πληροφορία για όλες
τις παρακάτω κατηγορίες. Επίσης θα δημιουργηθεί Web Service που θα μεταφέρει όλα τα
καταχωρημένα δεδομένα της κάθε μονάδας υγείας ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από
τη μονάδα όσο και από κεντρικές υπηρεσίες.

1. Κωδικοί Τομέων (SECTORS)
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=sectors

2. Κωδικοί Υπηρεσιών (SERVICES) Endpoint:
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=services

3. Κωδικοί Τμημάτων (DEPARTMENTS) Endpoint:
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=departments

4. Κωδικοί Ειδικών Μονάδων (SPECIAL_UNITS) Endpoint:
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=special_units

5. Κωδικοί Μονάδων Υγείας (HOSPITALS) Endpoint:
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=hospitals

4. Κωδικοί Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) (KEN_COSTS) - Θα δημιουργηθεί ανοικτό web
service με το οποίο θα μπορούν τόσο οι πάροχοι των πληροφοριακών συστημάτων των
νοσοκομείων όσο και οι ενδιάμεσοι κόμβοι αλλά και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας
να λαμβάνουν την κωδικοποίηση των Κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων που επιτρέπει και
αποδέχεται το σύστημα BI Health αλλά αποτελούν και την επίσημη επιτρεπόμενη κωδικοποίηση του
Υπουργείου Υγείας.
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=ken_costs

5. Κωδικοί Δήμων (MUNICIPALITIES) Θα δημιουργηθεί ανοικτό web service με το οποίο θα μπορούν
τόσο οι πάροχοι των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων όσο και οι ενδιάμεσοι κόμβοι
αλλά και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας να λαμβάνουν την κωδικοποίηση των
δήμων όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο σύστημα και που επιτρέπει και αποδέχεται το σύστημα BI
Health αλλά αποτελούν και την επίσημη επιτρεπόμενη κωδικοποίηση του Υπουργείου Υγείας.
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=municipalities

6. Κωδικοί Κατηγοριών Προσωπικού Νοσοκομείων (EMPLOYMENT_TYPES)
https://bi.moh.gov.gr/WS_BIYgeias_qa/services/codes?name=employment_types

