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Abstract

Background

Healthcare systems are complex, need more security and must take into consider-
ation the heterogeneity of users. Therefore, a methodology is needed to deal with
these aspects and to be able to determine the maturity level of the system in consid-
eration.

The Electronic Health Record (EHR) has been identified as a necessary element
of a modern healthcare system. It needs to consider managerial, legal, technical and
financial perspectives to develop an open access, patient centred national healthcare
system.

Information and communication technologies (ICTs) in health are no longer lim-
ited to data transfer and simple data processing. Health information systems are
nowadays developed to support effective, efficient and equitable health systems,
advising policy-makers and the public of impending threats, as well as longer-term
risks to health. ICTs can promote patient centred healthcare, improve quality of
care, and facilitate the education of health professionals and patients. Such tools
and processes are necessary to improve healthcare delivery, resulting in the eHealth
environment.

Objectives

The first objective of this study is to propose a country based methodology, aimed
to deliver high-quality, accessible healthcare services across Europe and beyond. In
this study we consider Cyprus as the country of interest.

The second objective is to show why the design and implementation of a health-
care system needs to follow a country specific approach dictated by the level of
eHealth maturity of a country and its citizens. The implementation of an integrated
EHR at national level is addressed as a prerequisite for reaching a patient centred
eHealth environment.



The third objective of this dissertation is to propose an eHealth strategy inte-
grated in a pan-European eHealth ecosystem. Here we use the efforts and policies
of the European Union to facilitate member states with technical knowhow, knowl-
edge sharing, and experiences gained in more advanced member states to be able
to leapfrog and minimize the societal and technological gaps. In Cyprus, being a
member state, economic viability and an eHealth Authority needs to be established
to cover EU values such as, universal access, good quality care, and equity depend-
ing on citizens needs and solidarity.

The fourth and final objective addresses how to achieve a continuous updating of
necessary knowledge in the eHealth environment via eLearning. A methodology of
teaching eHealth needs to be adopted by integrating eLearning tools at the medical
undergraduate and postgraduate levels and at the level of continuous professional
education (CPE) in clinical environments is proposed.

Methods

For proposing a country based methodology, we involve different sectors and min-
istries in order to ensure that policies and practices are consistent and strategically
aligned. In principle, every country’s healthcare system should serve its purpose
within their legal, technical and financial frameworks and at the same time remain
EU directives’ compliant without diverting from the patient centred objective.

We propose a framework for implementing a national healthcare system, based
on interoperable EHR with safeguarding healthcare quality, enabling quadruple he-
lix driven R&D and guided by a patient centred approach.

The European Union created opportunities via numerous projects related to
technical knowledge and interoperability between member states. Member states
are encouraged to introduce the necessary technological and societal reforms and
become eligible to participate and receive funding for carrying out healthcare re-
forms. We explored the solutions in the healthcare domain and the flexibility, inter-
operability and resource savings characteristics they offer.

Furthermore, we propose eLearning tools, in eHealth courses for undergraduate,
postgraduate students, and continuous learning for healthcare professionals.

Results

With the help of all stakeholders we managed to propose a reform to the Cyprus
legal system by proposing the eHealth law that has already been adopted. As a
next step we identified the provision of high-quality and accessible healthcare across
Europe.

Within the eEnerca project, we applied for the first time the methodology we
proposed and the technical solutions we developed for building a registry for major



rare anaemias (RA) at EU level, interoperable and citizen centered. All tests were
carried out successfully regarding interoperability and conformance to IHE Profiles
documented in the IHE’s Technical Frameworks.

The eHealth laboratory of the University of Cyprus participated in the EU
funded initiative CEF-TC-2015-2-eHealth, entitled: 2015-CY-IA-0095 (26922256) –
Deployment of Generic Cross Border eHealth Services, which will enable the full
functionality of the Cyprus healthcare ecosystem operating at EU level.

We introduced a model preparing medical students for the aforementioned chal-
lenges, in a two-semester introductory course on eHealth, placed in the first year of
their undergraduate studies. The curriculum aims to introduce students to eHealth
technologies and competencies and give them the theoretical background to un-
derstand these applications and their clinical, ethical-legal and cost/effectiveness
characteristics. We developed eLearning teaching materials for postgraduate level
and continuous professional education (CPE) in highly demanding clinical environ-
ments, such as that of intensive critical care.

Conclusion

The new eHealth law proposed, based on EU values created the bases for Cyprus to
facilitate an eHealth ecosystem. EHR is a necessary condition for every country to
achieve an eHealth environment.

We can achieve interoperability between member states, if there is a continuous
participation in EU health projects. The latter will be achieved by harmonizing the
legislation across Europe.

eLearning tools are effective in learning and practicing eHealth and will improve
the professional quality for future medical students and healthcare professionals.

We hope our findings can support the forming of a national eHealth ecosystem.
We believe that the example of a small country applying the proposed methodology
will be successful. This thesis will hopefully contribute to the better understanding
of the importance of eHealth and help countries to prepare the ground for their
transition facilitating the offering of more efficient and effective healthcare services
to their citizens, accompanied with a better quality of life.





Samenvatting

Achtergrond

Systemen voor de gezondheidszorg zijn complex, stellen hogere eisen aan beveilig-
ing en moeten kunnen functioneren voor een heterogene groep gebruikers. Er is
dus een methodologie nodig die met al deze aspecten rekening houdt, om te kun-
nen vaststellen of een beoogd systeem geschikt is.

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is een onmisbaar onderdeel van een
modern gezondheidszorgsysteem. EPD moet vanuit bestuurlijk juridisch, technisch
en financieel perspectief bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van een toegankelijk,
patiëntgericht nationaal gezondheidszorgsysteem.

Bij informatie- en communicatietechnologie (ICT) op het vlak van gezondheid
gaat het niet meer alleen om technologie. Nationale en lokale informatiesyste-
men zijn nodig voor de ontwikkeling van een effectief, efficiënt en rechtvaardig
gezondheidssysteem dat beleidsmakers en het publiek kan informeren over directe
bedreigingen en over gezondheidsrisico’s op de langere termijn. ICT-systemen kun-
nen een patiëntgerichte gezondheidszorg bevorderen, de kwaliteit van de zorg ver-
beteren en de kennis onder professionals en patiënten vergroten. ICT-tools en -
processen zijn noodzakelijk om verbindingen te kunnen leggen binnen de gezond-
heidszorgverlening en zo te komen tot een e-health-omgeving.

Doelen

Het onderzoek heeft tot doel om te komen met een landelijke methodologie gericht
op een hoogwaardige en toegankelijke gezondheidszorg in Europa en daarbuiten.
We hebben Cyprus gekozen als het land van onderzoek.

Een tweede doel is te laten zien waarom ontwerp en implementatie van een
zorgsysteem voor elk land een eigen benadering behoeft, die wordt bepaald door
de mate van e-health-ontwikkeling van het land en zijn inwoners. We beschrijven
de implementatie van een geïntegreerd EPD op nationaal niveau als noodzakelijke
voorwaarde voor het realiseren van een patiëntgerichte e-health-omgeving.

Verder komen we met een strategie voor de integratie van een pan-Europees
ecosysteem. Hier maken we gebruik van de inspanningen en het beleid van de Eu-



ropese Unie die erop gericht zijn om lidstaten te voorzien van technische knowhow
en hen te laten delen in de kennis en ervaring van al verder gevorderde lidstaten,
zodat ze een grote stap vooruit kunnen zetten om hun maatschappelijke en technol-
ogische achterstand te overbruggen.

Cyprus is ook een lidstaat en economische haalbaarheid en de instelling van een
e-health-autoriteit zijn nodig om te voldoen aan Europese normen, zoals toeganke-
lijkheid voor iedereen, een goede kwaliteit van de zorg en rechtvaardigheid op basis
van de behoeften en solidariteit van de burgers.

Tot slot pleiten we voor het permanent verversen van noodzakelijke kennis in
de e-health-omgeving. Een methodologie voor het onderwijzen van e-health moet
onderdeel zijn van het systeem, met e-learning tools voor medisch onderwijs op
bachelor- en masterniveau en op het niveau van continu leren voor professionals in
een klinische omgeving.

Methoden

Voor de ontwikkeling van een methodologie op landenniveau betrokken we ver-
scheidene sectoren en ministeries bij ons onderzoek om ons ervan te vergewissen
dat de beleidslijnen en de praktijk overeenkomen en strategisch in elkaars verlengde
liggen. In principe moet het gezondheidszorgsysteem van elk land functioneren
binnen het eigen juridische, technische en financiële kader en tegelijkertijd blijven
voldoen aan de EU-richtlijnen zonder de patiëntgerichtheid uit het oog te verliezen.

We beschrijven een kader voor het implementeren van een nationaal gezondhei-
dszorgsysteem, dat een interoperabel EPD voor de bewaking van zorgkwaliteit als
basis heeft, een enorm potentieel aan mogelijkheden voor research & development
biedt en een patiëntgerichte benadering als leidraad heeft.

De Europese Unie heeft dit mogelijk gemaakt via projecten voor technische ken-
nis en interoperabiliteit tussen lidstaten. Lidstaten worden aangemoedigd om de
technologische en maatschappelijke veranderingen te realiseren waardoor ze in aan-
merking komen voor financieringen bij het doorvoeren van hervormingen in de
gezondheidszorg. Wij hebben gekeken naar de oplossingen in het domein van de
gezondheidszorg en naar de flexibiliteit, interoperabiliteit en besparingsmogelijkhe-
den die deze bieden.

We beschrijven e-learing tools voor e-health-cursussen aan bachelor- en master-
studenten en voor het continu leren van professionals in de gezondheidszorg.

Resultaten

Met de hulp van alle sectoren zijn we erin geslaagd om het juridische systeem
van Cyprus te hervormen met ons voorstel voor de e-health-wet die inmiddels



is aangenomen. Een volgende stap in onze ogen is het bieden van toegankelijke
gezondheidszorg van hoge kwaliteit in heel Europa.

Binnen het e-Enerca-project hebben we voor het eerst de door ons voorgestelde
methodologie toegepast en de technische oplossingen ontwikkeld voor het opzetten
van een registratiesysteem op EU-niveau voor belangrijke zeldzame vormen van
anaemia (RA), interoperabel en gericht op de burger. Alle testen zijn geëvalueerd
voor wat betreft interoperabiliteit en het voldoen aan IHE-profielen uit de technis-
che raamwerken van IHE.

Het e-health-laboratorium van de universiteit van Cyprus nam deel aan het
door de EU gefinancierde initiatief CET-TC-2015-2-e-Health, getiteld 2015-CY-IA-
0095 (26922256) - Deployment of Generic Cross Border eHealth Services, dat het
mogelijk maakt om de volledige functionaliteit van het Cypriotische gezondheid-
szorgsysteem ook te laten werken op EU-niveau.

Wij hebben een model geïntroduceerd om medicijnenstudenten voor te bereiden
op bovengenoemde problemen, met een twee semesters durende introductiecursus
e-health, in het eerste jaar van hun bachelorstudie. Doel van het curriculum is stu-
denten te laten kennismaken met e-health-technologieën en -competenties en hun
de theoretische achtergrond te geven om deze applicaties en de klinische, ethisch-
juridische en financiële kenmerken ervan te kunnen begrijpen. We hebben lesmate-
rialen ontwikkeld op masterniveau en voor continu leren (CPE) van professionals
in een veeleisende klinische omgeving, zoals op de intensive care.

Conclusie

De nieuwe e-health-wet, gebaseerd op EU-waarden, verschafte Cyprus het funda-
ment voor zijn e-health ecosysteem. Het EPD is een voorwaarde voor elk land dat
een e-health-omgeving wil invoeren.

Interoperabiliteit tussen lidstaten is haalbaar, als er een continue deelname is in
EU-gezondheidszorgprojecten. Dat laatste zal gerealiseerd worden door het har-
moniseren van de wetgeving in heel Europa.

E-learing tools zijn effectief bij het leren en toepassen van e-health en zullen de
professionele kwaliteit van toekomstige medicijnenstudenten en gezondheidszorg-
professionals verbeteren.

We hopen dat onze bevindingen een stimulans zullen zijn voor het inrichten
van een nationaal gezondheidszorg-ecosysteem. Het voorbeeld van een klein land
dat de voorgestelde methodologie toepast, kan ons inziens goed werken. Hopelijk
draagt dit proefschrift bij tot een beter inzicht in het belang van e-health en kan het
landen helpen zich op hun transitie voor te bereiden.
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