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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ην Internet έρεη αλαδεηρζεί ζε πνιύ κεγάιε δύλακε ζε όηη αθνξά 

ηε δηάδνζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Ιδηαίηεξα ζε ηνκείο όπνπ νη 

εμειίμεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο, ην δηαδίθηπν απνηειεί έλα πνιύ 

ζεκαληηθό εξγαιείν. Έλα κεγάιν πνζνζηό ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ ην ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα αληιεί πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο θαη αμηνπνηήζηκεο ζε θάζε πιεπξά θαη δηάζηαζε ηεο δσήο 

ηνπ. Ο ηνκέαο ηεο πγείαο θπζηθά δε ζα κπνξνύζε λα απνηειεί εμαίξεζε. Οη ηζηνζειίδεο ησλ 

λνζνθνκείσλ γίλνληαη νινέλα θαη πην δεκνθηιείο ζηνλ θόζκν γηα ηελ αλαδήηεζε, παξνρή θαη 

αληαιιαγή ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ. 

ηα πιαίζηα ινηπόλ απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή εκπεηξηθώλ κειεηώλ ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο, από όπνπ 

αληιήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα (θξηηήξηα), ηα νπνία απνηεινύλ ηα «δνκηθά πιηθά» γηα 

ηελ αλάπηπμε ελόο βέιηηζηνπ Μνληέινπ Αμηνιόγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ δεκόζησλ 

λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε απηνύο ηνπο δείθηεο κέηξεζεο, 

δεκηνπξγήζεθε έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηεο απόδνζεο απηώλ ησλ ηζηόηνπσλ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο,  έηζη ώζηε λα δηαπηζησζεί ην θαηά πόζν νη 

ηζηνζειίδεο ησλ δεκόζησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ είλαη ρξεζηηθέο θαη ρξήζηκεο γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο θαη ηαπηόρξνλα λα αλαδεηρζνύλ ηα θελά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ. 

Αμίδεη βεβαίσο λα ζεκεησζεί όηη κηα ηέηνηνπ είδνπο  έξεπλα γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ 

Διιάδα θαη αθνξά όια ηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία ηεο ρώξαο πνπ δηαζέηνπλ website, αιιά 

αθόκα θαη απηά πνπ ίζσο ζα απνθηήζνπλ κειινληηθά. Μεηά από ηνλ εληνπηζκό ζην 

δηαδίθηπν θαη ηελ αμηνιόγεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο, 80 ηζηνζειίδσλ 

δεκόζησλ λνζνθνκείσλ, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ θαη πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθά. Υξεηάδεηαη λα γίλνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο αλαβαζκίζεηο θαη βειηηώζεηο, 

ηόζν ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο πνηνηηθώλ πιεξνθνξηώλ, όζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο δηάδξαζηηθόηεηαο κεηαμύ ρξήζηε θαη λνζνθνκείνπ, έηζη ώζηε λα ελδπλακσζεί ε 

εκπηζηνζύλε θαη ε αθνζίσζε ηνπ πξώηνπ πξνο ην δεύηεξν θαη λα κπνξέζνπλ ηαπηόρξνλα 

απηνί νη ηζηόηνπνη λα εμππεξεηήζνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο όπνηεο απαηηήζεηο ησλ 

επηζθεπηώλ ηνπο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΣΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 

 

1.1.  Ειςαγωγικά 
 

Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ αλαδεηά online πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα πγείαο 

απμάλεηαη ζπλερόκελα θαη ηαρύηαηα, θαηά ζπλέπεηα απμάλεηαη θαη ε δήηεζε γηα ηελ 

παξνπζία ηζηνζειίδσλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο νξγαληζκνύο παξνρήο πγείαο. Οη ηζηνζειίδεο 

απηέο ζα πξέπεη, ζύκθσλα κε ηνλ Norum (2001), λα παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα, όπσο ην πνηα θιηληθά ηκήκαηα 

δηαζέηνπλ, πνην είλαη ην πξνζσπηθό ηνπο (ηαηξηθό-λνζειεπηηθό), πνηεο ζεξαπείεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη εθεί, ιίζηεο αλακνλήο, νηθνλνκηθέο ρξεώζεηο, έμηξα ππεξεζίεο, θαη 

γεληθόηεξα ό,ηη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν αζζελήο θαη νη ζπλνδνί ηνπ. Δθηόο όκσο από ην λα 

δηαζέηεη έλα website, ην ίδην ην λνζνθνκείν είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεη ηελ θαιή 

πνηόηεηα απηνύ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζρεηηθέο θαη πξόζθαηα 

ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο, έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

 

1.2.  Προςδιοριςμόσ του προβλήματοσ και ςτόχοσ τησ εργαςίασ 
 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη εκπεηξηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ websites ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ εμσηεξηθνύ. ε όηη 

αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα όκσο, θαλείο δελ έρεη αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. Καη θαζώο ηα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη, όπσο θαη ζην εμσηεξηθό, αύμεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ πγείαο, αιιά θαη αύμεζε ηεο 

παξνπζίαο ησλ νξγαληζκώλ πγείαο ζην δηαδίθηπν, είλαη ζεκαληηθό λα δηαπηζησζεί ζε πνην 
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βαζκό αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ-πειαηώλ ηνπο νη ηζηνζειίδεο ησλ 

δεκόζησλ ειιεληθώλ λνζνθνκείσλ, θαζώο θαη πνηά είλαη ε πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

Ο ζηόρνο ινηπόλ απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ζε πξώην ζηάδην ε θαηαγξαθή ηεο δηεζλνύο 

βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ αλεύξεζε θαη ηε ζπιινγή κέζα από ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο εθείλσλ 

ησλ ζηνηρείσλ – θξηηεξίσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αλάπηπμε ελόο Μνληέινπ, κε ην νπνίν 

είλαη δπλαηό λα αμηνινγεζνύλ νη ηζηόηνπνη ησλ δεκόζησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο 

ρώξαο καο. ε δεύηεξν ζηάδην επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ Μνληέινπ Αμηνιόγεζεο, ελώ    

ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα θαη ε αμηνιόγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ 

λνζνθνκείσλ δεκόζηνπ ραξαθηήξα, κε ηελ πεπνίζεζε όηη ζα απνθαιπθζνύλ θαη ζα 

αλαδεηρζνύλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα θελά πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζην πεξηερόκελό ηνπο, 

έηζη ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηό ζηελ πνξεία  λα δηνξζσζνύλ θαη λα βειηησζνύλ.  

 

 

 

1.3. Η δομή τησ εργαςίασ 
 

Η παξνύζα εξγαζία μεθηλά κε αλαζθόπεζε ηεο γεληθήο βηβιηνγξαθίαο. Αξρηθά,  

γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην δηαδίθηπν ζηηο κέξεο καο ζηε 

δηάδνζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηεο γλώζεο θαη πώο καο έρεη νδεγήζεη ζηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ε ζρέζε δηαδηθηύνπ-πγείαο θαη ην πώο 

έρεη απμεζεί ε αλαδήηεζε ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξηώλ, ελώ παξάιιεια αλαιύεηαη θαη ε 

έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο κέζα από νξηζκνύο πνπ παξαηίζεληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

Έηζη, ζηγά-ζηγά ε ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζηε ζρέζε δηαδηθηύνπ θαη νξγαληζκώλ πγείαο. 

Μέζα από ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο εξεπλεηώλ ζε ηζηνζειίδεο λνζνθνκείσλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηώζεη ην πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα έλα λνζειεπηηθό ίδξπκα λα 

δηαζέηεη κηα πνηνηηθή παξνπζία ζην Internet πνπ αληαπνθξίλεηαη θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αζζελώλ-πειαηώλ ηνπ, δεδνκέλνπ θαη ηνπ απμαλόκελνπ 

αληαγσληζκνύ πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη ζην ρώξν ηεο πγείαο. 
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Από απηέο ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο αληιήζεθαλ όια εθείλα ηα ζηνηρεία θαη θξηηήξηα 

πνπ ζπληέζεθαλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ην Μνληέιν Αμηνιόγεζεο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην 

3
ν
 θεθάιαην. Αθνύ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά όιεο νη παξάκεηξνη θαη νη δείθηεο κέηξεζεο ηνπ 

Μνληέινπ, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη θαη ζρεκαηηθά, ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε κεζνδνινγία 

εθαξκνγήο ηνπ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ δεκόζησλ ειιεληθώλ λνζνθνκείσλ.  

Σέινο, ζην 4
ν
 θεθάιαην παξαηίζεληαη αξρηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη 

θαηόπηλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ελώ ζην 5
ν
 θεθάιαην 

παξαηίζεληαη θαη αλαιύνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ κειέηε θαη 

αμηνιόγεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηζηνηόπσλ θαη αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.          
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
 

 

2.1.  Ειςαγωγικά  
 

Δίλαη επξέσο γλσζηό όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

πιεξνθνξηθή θαη ηελ επηθνηλσλία εμαπιώλνληαη ηαρύηαηα ζε όιν ην θάζκα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ κε απνηέιεζκα λα νδεγνύκαζηε νινέλα θαη πην θνληά ζε κηα 

«πιεξνθνξεκέλε θνηλσλία». Κεληξηθό ινηπόλ ξόιν ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο δηθηπσκέλεο 

θαη πιεξνθνξεκέλεο θνηλσλίαο δηαδξακαηίδεη ην Γηαδίθηπν, ην νπνίν ζηα 30 θαη θάηη ρξόληα 

ηεο παξνπζίαο ηνπ έρεη εμειηρζεί ζε έλα πξαγκαηηθά θνηλσληθό-πνιηηηζκηθό θαηλόκελν πνπ 

έρεη κεηαηξέςεη ξηδηθά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνύκε, ζπλεξγαδόκαζηε θαη 

παίξλνπκε πιεξνθνξίεο ζε παγθόζκην επίπεδν (Καιδνύδε Δ.,2005). 

Σν δηαδίθηπν ή αιιηώο γλσζηό ζε όινπο Internet είλαη έλα παγθόζκην δίθηπν πνπ 

απνηειείηαη από ππνινγηζηέο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη νη νπνίνη επηθνηλσλνύλ 

θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο έρνληαο σο βάζε έλα θνηλό πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο. 

Ξεθίλεζε σο έλα δίθηπν 5 ηζρπξώλ ππνινγηζηώλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη κε 

ηελ πάξνδν ησλ εηώλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη ππνινγηζηέο ζπλδένληαλ ζηνπο αξρηθνύο 

πέληε ώζηε λα γίλεηαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη κελπκάησλ (Απνζηνιάθεο, 2007). ήκεξα 

πηα ην δηαδίθηπν απνηειείηαη από κεγαιύηεξα θαη κηθξόηεξα δίθηπα πνπ ζπλδένπλ πνιιά 

εθαηνκκύξηα ππνινγηζηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηώλ θαη ππεξεζηώλ, 

όπσο ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη ν παγθόζκηνο ηζηόο, ζπλέβαιιαλ ζηε δηάδνζε ηνπ  

(Καιδνύδε Δ.,2005). 
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2.2.  Διαδίκτυο και Τγεία 
 

Σν Internet έρεη γίλεη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ αλζξώπσλ. 

Κάλνπκε ηηο αγνξέο καο, πιεξώλνπκε ηνπο ινγαξηαζκνύο καο, θνηλσληθνπνηνύκαζηε θαη 

ηειεπηαίσο, πην ζπρλά από πνηέ, αλαδεηνύκε πιεξνθνξίεο πγείαο online. ε έξεπλα πνπ έγηλε 

ζηελ Ακεξηθή ην 2006 βξέζεθε όηη 113 εθαηνκκύξηα Ακεξηθαλώλ ρξεζηκνπνίεζαλ ησλ 

Παγθόζκην Ιζηό γηα λα αλαδεηήζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη από απηνύο ην 29% 

έςαρλε γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία θαη γηαηξνύο (Leonardi M.J. 

et al, 2007). Η δηείζδπζε ησλ λεόηεξσλ ηερλνινγηώλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ 

θιάδν ηεο Ιαηξηθήο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηα παξαπάλσ, έρεη απμεζεί θαηά πνιύ ζηηο ρώξεο 

ηνπ ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλνπ θόζκνπ.  

 ηε ζεκεξηλή επνρή ρξεζηκνπνηνύληαη όιν θαη πην ζπρλά νη ππνινγηζηέο θαη ην 

δηαδίθηπν ζηε δηδαζθαιία ηεο Ιαηξηθήο θαη ζηελ ηαηξηθή πξάμε, θαζώο θαη ζηελ νξγάλσζε 

θαη ηε δηνίθεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, ζηελ έξεπλα, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε, αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

ππνζηήξημε βεβαίσο ησλ θαηλνύξησλ ππεξεζηώλ θαη εθαξκνγώλ ((Καιδνύδε Δ.,2005). 

Φαίλεηαη ινηπόλ μεθάζαξα όηη έρνπκε πεξάζεη ζηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο, 

αλ θαη ζύκθσλα κε επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη Έιιελεο δελ 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη πνιύ ην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε άιινπο επξσπαίνπο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

επξσπατθό κέζν όξν (Smihily M, 2007). Σν πνζνζηό σζηόζν ησλ νηθνγελεηώλ πνπ έρνπλ 

πξόζβαζε ζην Internet έρεη δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη από 12% πνπ ήηαλ ην 2002 

απμήζεθε ζην 25% ην 2007 (Information Society Policy Indicators, 2007). Έηζη, θαζώο ε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε ρώξα καο ζηγά ζηγά απμάλεηαη, ε ειεθηξνληθή πγεία, ράξε ζηηο 

πξσηνπνξηαθέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, απνθηά νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξνπο ππνζηεξηθηέο (Ρνπκειησηάθε, Υξνλάθε, 2009).  

Ση είλαη ινηπόλ ε Ηιεθηξνληθή Τγεία; Ο όξνο E-Health άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

κεηά ην 1999 γηα λα δειώζεη όιεο εθείλεο ηηο αμίεο, ηηο αξρέο, ηηο ππνζρέζεηο, ηα νθέιε πνπ 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ από ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, έηζη ώζηε λα βειηηώζνπλ έλα 

ζύζηεκα πγείαο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηό πξνζθέξεη. Καηά θαηξνύο δηάθνξνη επηζηήκνλεο, 

αθαδεκατθνί ή αθόκε θαη νξγαληζκνί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δώζνπλ κηα αθξηβή πεξηγξαθή 

ηνπ ηη είλαη ε Ηιεθηξνληθή Τγεία, κε απνηέιεζκα ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία λα δηαζέηεη κηα 
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πιεζώξα νξηζκώλ. ηελ νπζία ε έλλνηα ηεο Ηιεθηξνληθήο Τγείαο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί 

από δηάθνξεο πιεπξέο θαη νπηηθέο γσλίεο: ηνπ Αζζελνύο, ησλ Ννζνθνκείσλ, ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηεο Φξνληίδαο ζην πίηη. Λακβάλνληαο ππόςε ηα 

παξαπάλσ κπνξεί θαλείο λα πεη όηη o νξηζκόο E-health πεξηιακβάλεη ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή 

ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζε έλα επξύ θάζκα πνιύπινθσλ δηαδηθαζηώλ, ιεηηνπξγηώλ 

θαη δηαδξάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ πγεία αλάκεζα ζε αζζελείο, γηαηξνύο, νξγαληζκνύο πγείαο, 

πνιίηεο θιπ (Κίηζηνπ, Βιαρνπνύινπ, 2008). ύκθσλα κε ηνλ Eysenbach (2001), ε 

Ηιεθηξνληθή Τγεία ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ αζζελώλ θαη γηαηξώλ, 

ζηελ πξνζθνξά online εθπαίδεπζεο ηόζν ησλ αζζελώλ, όζν θαη ησλ γηαηξώλ, αιιά θαη ζηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηνπο πνιίηεο-αζζελείο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.    

Με ην πέξαζκα ησλ εηώλ ε ζπκκεηνρή ησλ αλζξώπσλ ζε όηη αθνξά ηα ζέκαηα πγείαο 

έρεη δηαθνξνπνηεζεί, θαζώο  ην  θάζε άηνκν αλαιακβάλεη πην ελεξγό ξόιν ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ. Οη αζζελείο δελ έρνπλ πηα σο κνλαδηθή πεγή 

ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο ην γηαηξό. Απεπζύλνληαη ζην δηαδίθηπν, ην νπνίν κε ηελ 

πιεζώξα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρεη επηηξέπεη θαη εληζρύεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ, 

ηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο, ηε ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ γηαηξώλ 

θαη αζζελώλ ή θαη ην αληίζεην (Ball, Lillis, 2001). 

 

 

 

2.3.  Διαδίκτυο και Οργανιςμοί Τγείασ 
 

Όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ Norum (2001) ην Internet έρεη αλνίμεη θαηλνύξηεο 

πξννπηηθέο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Πιήζνο ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ είλαη 

δηαζέζηκν απεπζείαο ζην ζπίηη ηνπο, σζηόζν είλαη θαη πάιη δύζθνιό λα βξνπλ απηό πνπ 

ζέινπλ ή ςάρλνπλ, γηαηί είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε ρηιηάδεο δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο. Καη 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ίδηνο ζπγγξαθέαο (2001) «The World Wide Web is the wild 

wild Web». Γηα ην ιόγν απηό θαη ππάξρεη κεγάιε δήηεζε από ηελ πιεπξά ησλ αζζελώλ θαη 

ησλ πνιηηώλ γεληθόηεξα γηα πιεξνθόξεζε θαη βνήζεηα από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.  
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ύκθσλα κε ηελ Dutta-Bergman (2003) γηα ηνπο ρξήζηεο νη πην έγθπξεο θαη έκπηζηεο 

πεγέο από όπνπ κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο πγείαο από ην δηαδίθηπν είλαη ν 

γηαηξόο, ε ηαηξηθή ζρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ε θπβέξλεζε. Από ηελ άιιε, έλαο γεληθόο 

θαλόλαο γηα λα επηιέμεη θαλείο ειεθηξνληθέο πεγέο γηα ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη λα 

βξεη ηελ ηζηνζειίδα θάπνηνπ νξγαληζκνύ ή θαη αηόκνπ ζην νπνίν έρεη εκπηζηνζύλε· ζπλήζσο 

ινηπόλ, ηα ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία, ηδίσο ηα παλεπηζηεκηαθά, αλαγλσξίδνληαη σο έγθπξεο 

θαη έκπηζηεο πεγέο πιεξνθόξεζεο (Kind et al, 2004).  

Ο Zingmond (2001) αλαθέξεη όηη ηα λνζνθνκεία έρνπλε θίλεηξα γηα λα απνθηήζνπλ 

παξνπζία ζην ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ θαη όηη ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα 

βειηηώζεη ηελ παξερόκελε θξνληίδα, αιιά θαη λα πξνάγεη θαη λα πξνσζήζεη ηε δπλαηόηεηα 

ηεο επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή. Η αιήζεηα είλαη όηη ηα websites κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

θαίξην ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα ελόο λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο λα εμππεξεηήζεη πεξηζζόηεξνπο 

αζζελείο, λα εθπαηδεύζεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, λα απμήζεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ, λα 

κεηώζεη ηα εζσηεξηθά θόζηε θαη ηε γξαθεηνθξαηία (Randeree, Rao, 2004).  

Γεδνκέλνπ ινηπόλ ηνπ γεγνλόηνο όηη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ αλαδεηνύλ 

πιεξνθνξίεο πγείαο ζηξέθνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ λνζνθνκείσλ σο έγθπξεο πεγέο 

πιεξνθόξεζεο, ζεσξήζεθε απαξαίηεην από δηάθνξνπο κειεηεηέο ζην παξειζόλ λα 

εξεπλεζνύλ νη ηζηόηνπνη ησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ γηα λα δηαπηζησζεί ην θαηά πόζν είλαη 

ιεηηνπξγηθνί θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ πνπ ηνπο 

ρξεζηκνπνηνύλ (αζζελείο, ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό θιπ) (Gallant et al, 2007). 

Δθηόο από απηό όκσο, ε αλάιπζε ηνπο είλαη ρξήζηκε, γηαηί κε ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύλ λα 

βξεζνύλ ιάζε θαη ειιείςεηο, γεγνλόο πνπ ζπκβάιιεη  ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε βειηίσζε 

ηεο απόδνζή ηνπο.  

Υξεζηκνπνηώληαο ιέμεηο-θιεηδηά θαη εθθξάζεηο, όπσο hospital websites, 

evaluation/assessment of hospital websites, e-health, evaluation studies, criteria, hospital 

evaluation frameworks/models, ζε δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ, όπσο είλαη ην Science Direct, 

ην Springer Link, ε Pubmed θαη ην Google Scholar, ζπλειέγεζαλ όιεο εθείλεο νη εκπεηξηθέο 

κειέηεο θαη έξεπλεο από έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (12 ζηνλ αξηζκό), ζηηο νπνίεο 

γηλόηαλ κηα πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζνύλ ηα sites ησλ νξγαληζκώλ πγείαο. Καηαγξάθεθαλ 

όια ηα δεδνκέλα θαη νη παξάκεηξνη πνπ ζπλέζεζαλ ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία 
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αλαπηύρζεθε ην Μνληέιν γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ειιεληθώλ δεκόζησλ 

λνζνθνκείσλ πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3. 

Ο Norum ινηπόλ ην 2001 πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε γηα λα αμηνινγήζεη ηελ 

πνηόηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ κεγαιύηεξσλ νγθνινγηθώλ λνζνθνκείσλ ηεο Ννξβεγίαο κε 

βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ, αιιά θαη ην  θαηά πόζν εύθνιν είλαη λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζε απηέο νη ρξήζηεο. Σν 2004 επαλέιαβε ηε κειέηε απηή καδί κε ηε Mari-Ann 

Moen πξνζπαζώληαο απηή ηε θνξά λα δηαπηζηώζεη εάλ ηθαλνπνηνύληαη νη αλάγθεο θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ αζζελώλ. Οη Randeree θαη Rao (2004) ζηελ αμηνιόγεζε ησλ websites 100 

λνζνθνκείσλ ηεο Ακεξηθήο αλαθέξνπλ κηα ζεηξά από θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε γηα ην ζρεδηαζκό κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηζηνζειίδαο. Σα θξηηήξηα 

απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξόζβαζε θαη ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ εγθπξόηεηα ησλ 

πιεξνθνξηώλ, ην πεξηερόκελν, ηελ αζθάιεηα, ην θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη θαη ην θύξνο 

(απζεληία). Σν 2006 νη Mira et al αλέπηπμαλ έλα κνληέιν αμηνιόγεζεο γηα λα εξεπλήζνπλ ηελ 

πνηόηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ δεκόζησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο Ιζπαλίαο θαη ην θαηά 

πόζν απηέο έρνπλ πεξηερόκελν πνπ εζηηάδεηαη ζηνπο αζζελείο – πνιίηεο. Σν κνληέιν απηό 

πεξηιακβάλεη 67 δείθηεο κέηξεζεο, πνπ αθνξνύλ ηόζν ζην πεξηερόκελν (content), όζν θαη 

ζηελ πξνζβαζηκόηεηα (accessibility) θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ 

ρξεζηώλ (readability). Σν ίδην κνληέιν ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη Llinás et al (2007) ζηε κειέηε 

ηνπο πνπ έθαλαλ γηα λα ζπγθξίλνπλ 32 portals λνζνθνκείσλ ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ακεξηθήο θαη 

ηεο Βξεηαλίαο. Σα παξαπάλσ θξηηήξηα (πεξηερόκελν, πξνζβαζηκόηεηα θαη πξνζαξκνγή ηνπ 

θεηκέλνπ) αλαθέξνληαη θαη ζε έξεπλεο άιισλ επηζηεκόλσλ (Huang et al, 2005, Kind et al, 

2004) καδί κε άιια, όπσο ε πινήγεζε  ζηελ ηζηνζειίδα θαη ην πεξηερόκελό ηεο, νη 

ζύλδεζκνη, ε αμηνπηζηία. Ιδηαίηεξα όκσο ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην θνκκάηη ησλ 

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ. Όπσο ηνλίδνπλ νη Gruca θαη Wakefield (2004), ζην εγγύο κέιινλ 

νη επηζθέπηεο απηώλ ησλ sites ζα έρνπλ ηελ απαίηεζε λα ζπλαιιάζζνληαη λα επηθνηλσλνύλ 

δηαδξαζηηθά κε ηα λνζνθνκεία θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, γηα απηό είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνζζήθε ζηηο ηζηνζειίδεο ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο ε επηθνηλσλία κε e-mail, forums, ε 

δπλαηόηεηα πιεξσκήο ινγαξηαζκώλ ή πξνγξακκαηηζκνύ ξαληεβνύ online, ε δπλαηόηεηα 

απόθηεζεο ηαηξηθώλ απνηειεζκάησλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, πνπ εκπεξηέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο 

εμαηνκίθεπζεο (personalization), ελδπλακώλεηαη θαη εληζρύεηαη ε εκπηζηνζύλε ηνπ ρξήζηε 

(Gallant et al, 2007). 



ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 
13 

Όιεο νη πξναλαθεξζέληεο κειέηεο θαη έξεπλεο απνθάιπςαλ όηη ππάξρνπλ πνιιά θελά 

θαη ειιείςεηο ζηα ππάξρνληα websites λνζνθνκείσλ αλά ηνλ θόζκν θαη όηη ρξεηάδνληαη πνιιά 

αθόκε λα γίλνπλ γηα λα θαηαθέξνπλ λα πξνζειθύζνπλ - ζηα πιαίζηα πηα ηνπ marketing ησλ 

λνζνθνκείσλ - θαη θπξίσο λα δηαηεξήζνπλ ηνπο αζζελείο - πειάηεο ηνπο. 

Δάλ ζα κπνξνύζακε λα ηνπνζεηήζνπκε ζπλνπηηθά ζε έλαλ πίλαθα όια εθείλα ηα 

θξηηήξηα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Μνληέινπ Αμηνιόγεζεο ησλ δεκόζησλ 

λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο ηνπο, ηηο 12 δειαδή εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ, απηόο ζα είρε ηελ αθόινπζε κνξθή: 
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Πίνακασ 1: υλλεχθζντα Κριτήρια του Μοντζλου Αξιολόγηςησ ςε ςχζςη με τισ εμπειρικζσ μελζτεσ  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3  

Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ Η 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 

 

3.1. Σο Μοντέλο Αξιολόγηςησ. 
 

Η αμηνιόγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη θάηη πνπ απ’ όηη θαίλεηαη ελδηαθέξεη νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν ηνπο αλζξώπνπο, θαζώο ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ε πνηόηεηα δελ είλαη απηή πνπ 

πάληα απαζρνιεί ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ (Smith, 1997). Ιδίσο ζε όηη  αθνξά 

έλαλ ηόζν επαίζζεην ηνκέα όπσο είλαη απηόο ηεο πγείαο, όπνπ παξαπεηακέλεο αλαθνηλώζεηο 

θαη λέα είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία ( D.H.-L. 

Goh et al, 2007), κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο γηαηί είλαη ηδηαηηέξσο νπζηαζηηθό γηα ηα 

λνζνθνκεία λα πξνζθέξνπλ έγθπξεο, αθξηβείο θαη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη Sánchez θαη Fuentes ζηε κειέηε ηνπο (2002) ηα πξσηεύνληα 

λνζνθνκεία ηεο Ιζπαλίαο είλαη κε θεξδνζθνπηθά (δεκόζηα), θαζ’ όηη ην ηζπαληθό ζύζηεκα 

πγείαο είλαη παξόκνην κε ην δηθό καο, θαη ζπλεπώο ν θύξηνο ζηόρνο ηνπο είλαη ε θξνληίδα ηεο 

πγείαο ησλ πνιηηώλ. Γηα ην ιόγν απηό, ν θάζε ρξήζηεο πνπ αλαδεηά πιεξνθνξίεο ηαηξηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ζεσξεί όηη ηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα απνηεινύλ αμηόπηζηεο πεγέο, νη νπνίεο ζα 

ηνλ βνεζήζνπλ λα πάξεη απνθάζεηο γηα ζέκαηα πγείαο ή λα έρεη πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο, 

ρσξίο λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα θξύβνληαη από πίζσ νηθνλνκηθά νθέιε. Άιισζηε, κηα 

παγθόζκηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε από ην Health on the Net Foundation απνθάιπςε όηη ην 67% 

ησλ εξσηεζέλησλ πξνηηκά λα αλαδεηήζεη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ζε ηζηνζειίδεο κε 

θεξδνζθνπηθώλ νξγαληζκώλ παξά ζε αληίζηνηρεο κε εκπνξηθά ζπκθέξνληα. Καη από απηέο, 

πξώηεο ζε πξνηίκεζε θαηαηάρζεθαλ νη ηζηνζειίδεο ησλ λνζνθνκείσλ κε πνζνζηό 38% 

(HON,1999). Μηα κεηαγελέζηεξε έξεπλα ηνπ Health on the Net Foundation έθαλε γλσζηό όηη 

ην 75% ησλ Ακεξηθάλσλ θαη ησλ Δπξσπαίσλ αζζελώλ, αιιά θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, 
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πξνηηκνύλ  λα απνζπνύλ πιεξνθνξίεο πγείαο θπξίσο από websites λνζνθνκείσλ ( HON, 

2004). 

Αλαθνξηθά ινηπόλ κε ηα παξαπάλσ, θαη εθόζνλ θάπνηα από απηά απνηεινύλ πηπρέο 

ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, δεκηνπξγήζεθε έλα κνληέιν αλαινγηθά κε ην πνηεο είλαη νη 

αλάγθεο, αιιά θαη νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ, θαη πάληα ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, κε ην 

νπνίν είλαη δπλαηό λα αμηνινγεζεί ε πνηόηεηα θαη ε απόδνζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ 

ειιεληθώλ δεκόζησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ. 

ην κνληέιν απηό δηαθξίλνληαη δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ: α) νη 

Πληποθοπίερ θαη β) ε Δπικοινωνία και η Γιαδπαζηικόηηηα. Κάζε κία από απηέο 

εκπεξηέρεη κηα ζεηξά από επηκέξνπο θξηηήξηα, ηα νπνία ζα αλαιπζνύλ ακέζσο παξαθάησ.  

Από δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλώο ζην παξειζόλ γηα λα 

αμηνινγεζνύλ νη ηζηνζειίδεο ησλ λνζνθνκείσλ πξνθύπηεη όηη ε παξνρή πιεξνθνξηώλ 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θνκκάηη, γηαηί ην λνζνθνκείν ζηε ζπλείδεζε ηνπ ρξήζηε 

θαηαηάζζεηαη ζηηο αμηόπηζηεο πεγέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ, κε απνηέιεζκα λα 

ελδπλακώλεηαη ε εκπηζηνζύλε θαη ε αθνζίσζή ηνπ πξνο απηό, θαη γηαηί δηαδξακαηίδεη 

ζπνπδαίν ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ κπνξεί λα αθνξνύλ ηελ επηινγή 

ζεξαπείαο ή γηαηξνύ. Η νπζία ηειηθά έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

λνζνθνκείσλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αθνξνύλ θαη 

ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνλ ρξήζηε θαη νη νπνίεο είλαη έγθπξεο θαη ελεκεξσκέλεο.  

ηελ πξώηε βαζηθή θαηεγνξία πνπ ζπλαληάηαη ζην Μνληέιν, απηήο ηων 

πληποθοπιών, πεξηιακβάλνληαη έμη κηθξόηεξεο ππννκάδεο: νη Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, νη Δηδηθέο Πιεξνθνξίεο ηνπ λνζνθνκείνπ, νη Πιεξνθνξίεο Τγείαο, ε 

Δγθπξόηεηα θαη Πνηόηεηα ησλ Πιεξνθνξηώλ, νη Πηζηνπνηήζεηο (credentials) ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηεο Ιζηνζειίδαο θαη νη ύλδεζκνη. Κάζε κηα από απηέο ηηο ππννκάδεο 

πεξηιακβάλνπλ θάπνηνπο δείθηεο κέηξεζεο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε εθηίκεζε ηεο απόδνζεο 

ηνπ site.    

ηε πεξίπησζε ηεο πξώηεο ππνθαηεγνξίαο, ηων Γενικών Πληποθοπιών, εκπεξηέρνληαη 

κεηαβιεηέο όπσο ην Όλνκα θαη ην Logo ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην Ιζηνξηθό θαη ην Μέγεζόο ηνπ, 

ε Απνζηνιή/ηόρνο ηνπ (mission), ε Σνπνζεζία ηνπ (δηεύζπλζε), ε Ιεξαξρηθή θαη 

Οξγαλσζηαθή Γνκή ηνπ (Οξγαλόγξακκα), Οδεγίεο γηα ην πώο κπνξεί θαλείο λα κεηαθεξζεί 

εθεί, ε Παξνπζία Υάξηε γηα ηελ επθνιόηεξε αλεύξεζε ηνπ, Νέα θαη Αλαθνηλώζεηο πνπ 
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αθνξνύλ ην λνζνθνκείν, Πξνζθνξά Δξγαζίαο (πξνθεξύμεηο ζέζεσλ), Βίληεν Δηθνληθήο 

Παξνπζίαζεο ηνπ ρώξνπ, θαζώο θαη ειίδα πνπ θαισζνξίδεη ηνπο ρξήζηεο (Welcome Page) 

θαη ειίδα FAQs.  Όιεο απηέο, όπσο θαη νη ππόινηπεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, είλαη 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ρξεζηηθέο γηα έλαλ πνιίηε πνπ ζέιεη λα επηζθεθηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη πνιύ πεξηζζόηεξν όηαλ ζέιεη λα μεθηλήζεη κηα ζπλαιιαγή καδί 

ηνπ (ζαλ αζζελήο- ζπλνδόο). 

ηε   δεύηεξε ππννκάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη δείθηεο κέηξεζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε πην Ειδικέρ Πληποθοπίερ γηα ην λνζειεπηηθό ίδξπκα. Έηζη, ζην θνκκάηη απηό αμηνινγείηαη 

ην θαηά πόζν αλαθέξνληαη ηα θιηληθά ηκήκαηα θαη νη ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ, αιιά θαη 

αλ παξέρνληαη εηδηθέο ή γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα απηά, εάλ ππάξρεη ιίζηα κε ηα ππόινηπα 

ηκήκαηα (δηνηθεηηθά - νηθνλνκηθά) ή εάλ ππάξρεη θαηάινγνο κε ηηο ηζηνζειίδεο ησλ θιηληθώλ 

ηκεκάησλ, έηζη ώζηε λα κπνξεί θαλείο λα ηα επηζθέπηεηαη μερσξηζηά. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή 

είλαη ε ύπαξμε θαηαιόγνπ κε ην ηαηξηθό πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ θαη πεξαηηέξσ ε 

δηάζεζε εηδηθόηεξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε απηό, όπσο ε εηδηθόηεηα ηνπ θάζε γηαηξνύ, ην 

βηνγξαθηθό ηνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ, ε εκπεηξία ηνπ (credentials). ύκθσλα κάιηζηα κε ηνπο 

Gallant et al (2007) ε πξόζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ηαηξηθό πξνζσπηθό όπσο ηα 

πξναλαθεξζέληα ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηνπο ρξήζηεο θαη εληζρύνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο. 

Άιιεο κεηαβιεηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ ππννκάδα ηνπ Μνληέινπ είλαη νη 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξερόκελεο ζεξαπείεο, γηα ηε λνζειεπηηθή ππεξεζία , πνπ απνηειεί 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο λνζνθνκείνπ, ε Γεκνζηόηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ, 

πνπ πξνθύπηεη από ηε ζπκκεηνρή ζε έξεπλεο θαη κειέηεο θαη από ηηο δεκνζηεύζεηο ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ε Λεηηνπξγία ησλ Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ (πξσηλά - απνγεπκαηηλά, 

εηδηθόηεηεο, σξάξηα, θόζηνο επίζθεςεο), νη πιεξνθνξίεο γηα ηε βηβιηνζήθε (ιεηηνπξγία – 

ππεξεζίεο) θαη νη πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Σέινο, ζεκαληηθέο γηα ηνπο ρξήζηεο 

θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηζηνζειίδαο είλαη νη Πιεξνθνξίεο λνζειείαο, πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο ιίζηεο αλακνλήο, ηα εηζηηήξηα θαη ηα εμηηήξηα ησλ αζζελώλ, ηα δηθαηώκαηα θαη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, ηηο επεκβάζεηο (πρ νδεγίεο πξηλ από κία ρεηξνπξγηθή επέκβαζε), ηα 

εηήζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεηά ηνπ λνζνθνκείνπ, ηηο ρξεώζεηο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

ηελ επόκελε ππννκάδα θξηηεξίσλ πεξηιακβάλνληαη νη Πληποθοπίερ Υγείαρ. Από ηε 

βηβιηνγξαθία δηαπηζηώλεηαη όηη ην λνζνθνκείν θαη θαη’ επέθηαζε θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ 

απνηεινύλ κηα από ηηο πην αμηόπηζηεο πεγέο πιεξνθνξηώλ πγείαο. Δπνκέλσο, ην Μνληέιν 
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Αμηνιόγεζεο δε ζα κπνξνύζε λα κε δηαζέηεη δείθηεο πνπ λα αμηνινγνύλ ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζέκαηα πγείαο θαη ζέκαηα αηκνδνζίαο ή ηελ ύπαξμε ζρεηηθώλ 

εξεπλώλ θαη κειεηώλ. 

Δθηόο από ηα credentials ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ, ε θήκε θαη ε αλαγλώξηζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ επίζεο πξνζδίδεη αμηνπηζηία θαη ελδπλακώλεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ρξήζηε 

(Gallant et al, 2007, Randeree & Rao, 2004)). Οη Πιζηοποιήζειρ (credential) ηος Νοζοκομείος 

και ηηρ Ιζηοζελίδαρ ινηπόλ, όηαλ ππάξρνπλ, είλαη απαξαίηεην λα εκθαλίδνληαη θαη 

δηαπηζηώλνληαη γηα ην λνζνθνκείν από ηε κηα πιεπξά από ηελ ύπαξμε αλαγλώξηζεο από 

δηεζλείο νξγαληζκνύο, όπσο ν Παγθόζκηνο νξγαληζκόο Τγείαο (WHO) θαη από πηζηνπνηήζεηο, 

πρ ISO, EFQM, θαη από ηελ άιιε γηα ηελ ηζηνζειίδα από ην αλ ε αλάπηπμή ηεο έρεη γίλεη κε 

εμσηεξηθή αλάζεζε, από εηαηξείεο πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. 

Η Εγκςπόηηηα και Ποιόηηηα ηων Πληποθοπιών αμηνινγνύληαη κε κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνύλ ζηηο εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο ή αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηηο εκεξνκελίεο 

θαηαζθεπήο θα ελεκέξσζεο ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ ύπαξμε λεθξώλ ζπλδέζκσλ θαη βεβαίσο 

ζηελ απόδνζε ησλ πεγώλ ή αλαθνξώλ ζηηο πιεξνθνξίεο (θπξίσο πγείαο) πνπ παξέρνληαη. 

Σέινο, ζηελ ππννκάδα ησλ Σςνδέζμων δηαπηζηώλεηαη κε ηνπο δείθηεο κέηξεζεο ην 

θαηά πόζν ππάξρνπλ ζύλδεζκνη ζε άιιεο πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο θαη portals πγείαο, ζε 

άιια λνζειεπηηθά ηδξύκαηα, ζε ηζηνζειίδεο γεληθνύ ή εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο (πρ Τπνπξγεία, 

Γεκόζηνπο Φνξείο, Δπηζηεκνληθέο Κνηλόηεηεο θιπ), πξνο ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ 

site θαη γεληθόηεξα εάλ νη ζύλδεζκνη απηνί είλαη ιεηηνπξγηθνί (functionality).  

πλνπηηθά, ε πξώηε βαζηθή θαηεγνξία θξηηεξίσλ, απηή ησλ πιεξνθνξηώλ, 

παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά σο εμήο (ζρήκα 1):  
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ΧΗΜΑ 1: Κατηγορία «Πληροφορίεσ 

 

Η δεύηεξε βαζηθή θαηεγνξία θξηηεξίσλ ηνπ Μνληέινπ Αμηνιόγεζεο, ηεο 

Δπικοινωνίαρ και ηηρ Γιαδπαζηικόηηηαρ, πεξηιακβάλεη ηξεηο ππννκάδεο: ηελ Δπαθή θαη 

Δπηθνηλσλία κε ην Ννζνθνκείν, ηηο Online ππεξεζίεο Γηάδξαζεο θαη Δπηθνηλσλίαο κε ην 

Ννζνθνκείν θαη ηελ Τπνζηήξημε Υξήζηε θαη Δπθνιία Υξήζεο. 

Έηζη, γηα λα κπνξέζεη λα αμηνινγεζεί ε Επαθή και Επικοινωνία με ηο Νοζοκομείο 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ online θαηάινγν κε ηειέθσλα θαη e-

mail ηόζν ηνπ ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, όζν θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ηκεκάησλ 

θαη ππεξεζηώλ, ηελ θεληξηθή επηθνηλσλία κε ην λνζνθνκείν κέζσ ηειεθώλνπ ή e-mail θαη 

ηελ παξνρή ηειεθώλνπ επηθνηλσλίαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ξαληεβνύ ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία. 

Η online ςπηπεζίερ διάδπαζηρ και επικοινωνίαρ κεηξνύληαη κε δείθηεο ζρεηηθά κε ηνλ 

online πξνγξακκαηηζκό ξαληεβνύ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ηελ εγγξαθή ρξήζηε ζε 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ (πρ ππεξεζία newsletter κε e-mail), ηελ 

δηεπζέηεζε ή θαη ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκώλ ειεθηξνληθά, ηελ πξόζβαζε ζε απνηειέζκαηα 

ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ, ηελ παξνρή online discussion ή forums κε γηαηξνύο θαη επαγγεικαηίεο 

πγείαο, ηελ παξνρή ειεθηξνληθήο θόξκαο γηα ηελ έθθξαζε ηπρόλ παξαπόλσλ, γηα θεληξηθή 

επηθνηλσλία ή κε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ ή θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο. 
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Όζν γηα ηελ ππννκάδα ηεο ςποζηήπιξήρ σπήζηη και εςκολία σπήζηρ, εδώ πεξηέρνληαη 

κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηό λα δηαπηζησζεί ην θαηά πόζν ν ρξήζηεο δηεπθνιύλεηαη 

από ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ πινήγεζε ηνπ θαη ζηελ αλαδήηεζε θαη 

αλεύξεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Αμηνινγείηαη ινηπόλ ε δπλαηόηεηα 

επηινγήο γιώζζαο (πρ αγγιηθά), ε ύπαξμε ράξηε ηζηόηνπνπ (site map), κεραλήο αλαδήηεζεο 

(απιήο ή ζύλζεηεο), ε παξνπζία νδεγηώλ γηα ηε ιήςε απαηηνύκελνπ ινγηζκηθνύ (πρ PDF), ε 

δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο επεμεγήζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ pointer, ε ππνζηήξημε πξνβνιήο 

γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ή αθνήο θαη ηέινο ε παξνπζία θνπκπηώλ βνήζεηαο ή 

εθηύπσζεο (Help θαη Print Button).  

ρεκαηηθά ε δεύηεξε βαζηθή θαηεγνξία θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

δηαδξαζηηθόηεηα ζα κπνξνύζε λα έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή (ζρήκα 2): 

 

 

 

 

ΧΗΜΑ 2: Κατηγορία «Επικοινωνία και Διαδραςτικότητα» 

 

 

 

Με απηέο ηηο 2 πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο 

κέηξεζεο δηακνξθώλεηαη ην Μνληέιν Αμηνιόγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ δεκόζησλ 

λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο αθνινύζσο ζην ζρήκα 3:  
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ΧΗΜΑ 3: Μοντζλο Αξιολόγηςησ Ιςτοςελίδων Δημόςιων Νοςηλευτικών Ιδρυμάτων 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΤΓΕΙΑ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ - ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

ΤΝΔΕΜΟΙ 

ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΑ-ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΕΠΑΦΗ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 

ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ONLINE ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΔΙΑΔΡΑΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΤΚΟΛΙΑ 

ΧΡΗΗ 
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3.2. Μεθοδολογία Εφαρμογήσ του Μοντέλου Αξιολόγηςησ 
 

Μηα δηεμνδηθή έξεπλα όισλ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ειιεληθώλ δεκόζησλ λνζνθνκείσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 2009, έηζη ώζηε λα 

αμηνινγεζνύλ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη όπνηεο άιιεο από ηηο πξναλαθεξζείζεο 

παξνρέο πξνζθέξνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη ηζηόηνπνη.  

Γηα ηελ αλεύξεζε όισλ ησλ δεκόζησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο ρώξαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θαζώο 

θαη νη ηζηνζειίδεο http://www.medinfo.gr θαη http://www.e-database.gr. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ websites ησλ λνζνθνκείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πην πάλσ ηζηνζειίδεο, 

αιιά θαη ε επξέσο γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε κεραλή αλαδήηεζεο Google. ηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ αλαγλσξίδνληαλ θάπνηνο ηζηόηνπνο κε ηα παξαπάλσ, ζεσξνύληαλ από ηελ 

εξεπλήηξηα όηη δελ ππήξρε.  

Η ζπγγξαθέαο εμέηαζε δηεμνδηθά όιεο ηηο ηζηνζειίδεο ησλ δεκόζησλ λνζειεπηηθώλ 

νξγαληζκώλ πνπ αλεπξέζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ γλσζηό browser Internet Explorer ηεο 

Microsoft. ύκθσλα κε ην Μνληέιν Αμηνιόγεζεο πνπ αλαπηύρζεθε, δεκηνπξγήζεθε έλα 

εξγαιείν κέηξεζεο βαζηδόκελν ζηηο νκάδεο θαη ππννκάδεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιύζεθαλ 

ζην 3
ν
 θεθάιαην – θαη πάληα κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία -, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 80 ζην 

ζύλνιν επηκέξνπο δείθηεο κέηξεζεο ή κεηαβιεηέο, κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε 

αμηνιόγεζε (ην εξσηεκαηνιόγην απηό παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα). Γηα θάζε έλαλ από ηνπο 

80 απηνύο δείθηεο κέηξεζεο θαηαγξαθόηαλ ε παξνπζία (ΝΑΙ) ή ε απνπζία (ΟΥΙ) ηνπ ζηελ 

ηζηνζειίδα. Δπηπιένλ, 1 βαζκόο απνδίδνληαλ ζε θάζε ΝΑΙ θαη 0 βαζκνί ζε θάζε ΟΥΙ.  

Σέινο, ε αλάιπζε  θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ επηηεύρζεθε κε ην πξόγξακκα Microsoft Excel 2007. 

 

 

 

 

http://www.medinfo.gr/
http://www.e-database.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΨΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ 

 

4.1. Φαρακτηριςτικά του δείγματοσ 
 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, από ηελ έξεπλα πνπ έγηλε δηαπηζηώζεθε όηη 

ζηελ Διιάδα ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ 132 δεκόζηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ 

θαη δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο. Έηζη, βξέζεθαλ 49 Γεληθά λνζνθνκεία, 7 Γεληθά πνπ 

ιεηηνπξγνύλ θαη ζαλ Κέληξα Τγείαο (Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο), 5 Παλεπηζηεκηαθά θαη 

19 Δδηθά, εθ ησλ νπνίσλ δηαθξίζεθαλ 1 Παζνινγηθό, 3 Αληηθαξθηληθά – Ογθνινγηθά, 4 

Παηδηαηξηθά – Παηδνςπρηαηξηθά, 2 Γεξκαηνινγηθά, 1 Δηδηθώλ Παζήζεσλ, 1 

Καξδηνρεηξνπξγηθό, 1 Μαηεπηηθό – Γπλαηθνινγηθό, 5 Φπρηαηξηθά θαη 1 Οθζαικνινγηθό.      

Από απηά ηα 132 λνζνθνκεία, γηα ηα 94 δηαπηζηώζεθε ε online παξνπζία ηνπο ζην δηαδίθηπν 

κε ηελ ύπαξμε ηζηνζειίδαο. Αιιά - θαη θαηά ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο - δελ θαηέζηε δπλαηό λα 

αμηνινγεζνύλ θαη νη 94 απηνί ηζηόηνπνη, παξά κόλν νη 80, αξηζκόο όκσο ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθόο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ λνζνθνκείσλ θαη αθόκε πεξηζζόηεξν ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό απηώλ πνπ δηαζέηνπλ website. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

θαίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην πην θάησ γξάθεκα: 

 

 

Γράφημα 1: Νοςοκομεία και η Online Παρουςία τουσ ςτο Διαδίκτυο  
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4.2.  Αποτελέςματα τησ έρευνασ 
 

ε όηη αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ εθηελώο ζην 2
ν
 θαη 3

ν
 

θεθάιαην, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είραλ σο εμήο: 

I. ηελ πξώηε βαζηθή θαηεγνξία ηων πληποθοπιών δηαθξίλνληαη 6 ππννκάδεο 

θξηηεξίσλ: οι γενικέρ πληποθοπίερ νοζοκομείος, οι ειδικέρ πληποθοπίερ νοζοκομείος, 

οι πληποθοπίερ ςγείαρ, οι πιζηοποιήζειρ – credentials ηος νοζοκομείος και ηηρ 

ιζηοζελίδαρ, οι ζύνδεζμοι και η εγκςπόηηηα και ποιόηηηα ηων πληποθοπιών. 

  Έηζη ινηπόλ, θαη μεθηλώληαο από ηελ πξώηε ππννκάδα ησλ γενικών 

πληποθοπιών (πίλαθαο 2), παξαηεξήζεθε όηη ηα πεξηζζόηεξα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθό ηνπο (92,5%), ηελ ηνπνζεζία ηνπο (δηεύζπλζε) 

(91,3%), ην κέγεζνο ηνπο - θαζνξίδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ θξεβαηηώλ πνπ δηαζέηνπλ 

- (61,3%), πξνθεξύμεηο ζέζεσλ (63,8%), λέα θαη δειηία ηύπνπ ζρεηηθά κε ην 

λνζνθνκείν (75%) θαη ζε κεγάιν πνζνζηό (71,3%) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο εκθαλίδεηαη 

ην όλνκα θαη ην logo ηνπο. Σα κηζά από απηά δηαζέηνπλ ζειίδα «Welcome» γηα ηνπο 

αζζελείο (50%), ιίγα πεξηζζόηεξα παξνπζηάδνπλ ηελ δηνίθεζε θαη ηε δνκή ηεο κε 

θάπνην νξγαλόγξακκα (55%), ελώ ιίγα ιηγόηεξα ( 45%) δειώλνπλ ην ζηόρν ηνπο 

(Mission) ή δηαζέηνπλ Υάξηε Μεηάβαζεο (42,5%). Αληίζεηα, ζε ηδηαίηεξα ρακειά 

πνζνζηά θπκαίλνληαη νη Γεληθέο Οδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα ηε κεηάβαζε ζηα 

λνζνθνκεία απηά (15%) ή γηα ηε κεηάβαζε κε κεηαθνξηθά κέζα ( 23,8%), αιιά θαη νη 

πιεξνθνξίεο γηα έμηξα ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα παξέρνπλ, όπσο γηα ην θπιηθείν, γηα 

ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο απηώλ, θαθεηέξηα, εθθιεζία ή αθόκα θαη παξθηλγθ 

(18,8%). Αθόκα πην ρακειά όκσο είλαη ηα πνζνζηά γηα ηελ παξνπζία Δηθνληθήο 

Παξνπζίαζεο (Virtual Tour) ή Βίληεν Παξνπζίαζεο (3,8%) θαη ζειίδαο Frequently 

Asked Questions (FAQs) (6,3%).  
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Πίνακασ 2: Γενικζσ Πληροφορίεσ  Νοςοκομείου 

Γενικέρ Πληποθοπίερ Νοζοκομείος ΝΑΙ ΌΧΙ 

Logo νοςοκομείου και Πνομα 71,3% 28,8%

Σελίδα Welcome για τουσ Αςκενείσ 50,0% 50,0%

Ιςτορικό νοςοκομείου 92,5% 7,5%

Στόχοσ του Νοςοκομείου (Mission) 45,0% 55,0%

Μζγεκοσ του νοςοκομείου (κλίνεσ) 61,3% 38,8%

Τοποκεςία (Διεφκυνςθ) 91,3% 8,8%

Οδεγίερ Μεηάβαζερ ΝΑΙ ΌΧΙ 

> Γενικζσ Οδθγίεσ 15,0% 85,0%

> Ραρουςία Χάρτθ Μετάβαςθσ 42,5% 57,5%

> Οδθγίεσ Μετάβαςθσ με μεταφορικά μζςα (π.χ. Λεωφορείο, Μετρό) 23,8% 76,3%

Οργανόγραμμα 55,0% 45,0%

Εικονικι Ραρουςίαςθ (Virtual Tour)/Βίντεο Ραρουςίαςθσ 3,8% 96,3%

Frequently Asked Questions (FAQs) 6,3% 93,8%

Νζα και Ανακοινϊςεισ/Δελτία Τφπου ςχετικά με το Νοςοκομείο 75,0% 25,0%

Ρροκυριξεισ Θζςεων (Job Opportunities) 63,8% 36,3%

Ρλθροφορίεσ για ζξτρα υπθρεςίεσ (π.χ. κυλικείο, τράπεηα, καφετζρια) 18,8% 81,3%  

 

 

 

 ε όηη αθνξά ζηελ θαηεγνξία ησλ ειδικών πληποθοπιών ηος νοζοκομείος 

(πίλαθαο 3) δηαπηζηώζεθε όηη ηα πεξηζζόηεξα δηαζέηνπλ θαηάινγν ηόζν ησλ Κιηληθώλ 

Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηώλ (83,8%), όζν θαη ησλ Γηνηθεηηθώλ – Οηθνλνκηθώλ 

Σκεκάησλ (60%), σζηόζν πιεξνθνξίεο γεληθόηεξεο ή εηδηθόηεξεο γηα ηα Κιηληθά 

Σκήκαηα θαη ηηο Τπεξεζίεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα δηαζέζηκεο (40%). Έλα πνιύ κηθξό 

πνζνζηό ησλ λνζειεπηηθώλ νξγαληζκώλ (7,5%) αλαθέξεη θαηάινγν κε ηηο 

ηζηνζειίδεο ησλ ηκεκάησλ ηνπο, ελώ ζε πνζνζηό 38,8% παξέρνπλ ιίζηα κε ην ηαηξηθό 

πξνζσπηθό. Παξ’ όια απηά, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηνπο γηαηξνύο 

πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηελ αλαθνξά ηνπ Ολόκαηνο, ηνπ Δπηζέηνπ θαη ηεο Δηδηθόηεηαο 

ησλ γηαηξώλ (40%), ελώ ζηνηρεία όπσο ην βηνγξαθηθό, ε εθπαίδεπζε θαη ε εκπεηξία 

ηνπο, πνπ απνηεινύλ ηα credentials ησλ επηζηεκόλσλ απηώλ θαη ηα νπνία ζύκθσλα κε 

ηηο κειέηεο εληζρύνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ησλ αζζελώλ, είλαη ζρεδόλ απόληα (3,8%). ε 

ζρέζε κε ηε λνζειεπηηθή ππεξεζία, ε νπνία απνηειεί έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο 
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ηνκείο ζηε ιεηηνπξγία ελόο λνζνθνκείνπ, πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζε πνζνζηό 43,8%. 

ρεηηθά κε ηε λνζειεία, λέα θαη νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ηνπο αζζελείο πξνζθέξνληαη 

από ηηο ηζηνζειίδεο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα εηζηηήξηα θαη ηα εμηηήξηα (42,5%), ην 

επηζθεπηήξην (46,3%), ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ αζζελώλ θαη ησλ 

ζπλνδώλ ηνπο (61,3%), ελώ πνιύ κηθξόηεξα είλαη ηα πνζνζηά γηα ηηο ιίζηεο αλακνλήο 

(1,3%), γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηηο ρξεώζεηο, (21,3%), γηα ηα εηήζηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ λνζνθνκείσλ, όπσο εηζηηήξηα, επεκβάζεηο θηι, (32,5%), γηα 

ηηο παξερόκελεο ζεξαπείεο (18,8%) ή γηα ηε δηαδηθαζία ησλ επεκβάζεσλ (3,8%). 

Δπηπιένλ, ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Δμσηεξηθώλ Πξσηλώλ θαη Απνγεπκαηηλώλ Ιαηξείσλ, δειαδή γηα ην πνηα ηαηξεία / 

εηδηθόηεηεο ιεηηνπξγνύλ (73,8%) θαη ζε πνηεο ώξεο (65%), αιιά ην πόζν θνζηίδεη ε 

επίζθεςε ζηα ηαηξεία απηά δελ αλαθέξεηαη ζπρλά (31,3%). Δπίζεο, ην θάζε πόηε 

εθεκεξεύεη έλα λνζνθνκείν ή πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ησλ Δπεηγόλησλ 

Πεξηζηαηηθώλ παξνπζηάδνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ζε πνζνζηό ιίγν κηθξόηεξν ηνπ κηζνύ 

(45%). Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκνζηόηεηα ησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ 

όπσο ε ζπκκεηνρή ζε έξεπλεο θαη κειέηεο ή νη δεκνζηεύζεηο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ 

ζε εθεκεξίδεο θαη έγθξηηα πεξηνδηθά ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο, θαη ηα νπνία 

αζθαιώο πξνζδίδνπλ εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ζε απηά θαη απμάλνπλ ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπ θόζκνπ, δπζηπρώο δελ εκθαλίδνληαη ζπρλά (18,8%), όπσο θαη νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο (πρ σξάξην, ππεξεζίεο) ή ζρεηηθά κε 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ίζσο πεξηζζόηεξν ηα Παλεπηζηεκηαθά 

Ννζνθνκεία, κε πνζνζηό 27,5% θαη 22,5% αληίζηνηρα.  
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Πίνακασ 3: Ειδικζσ Πληροφορίεσ Νοςοκομείου 

Ειδικέρ Πληποθοπίερ Νοζοκομείος ΝΑΙ ΌΧΙ 

Καηάινγνο Κιηληθώλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηώλ 83,8% 16,3%

Πιεξνθνξίεο Κιηληθώλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηώλ (π.ρ. Γεληθέο ή Δηδηθέο) 40,0% 60,0%

Καηάινγνο Σκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Γηνηθεηηθν-νηθνλνκηθώλ) 60,0% 40,0%

Καηάινγνο Ιζηνζειίδσλ ησλ Κιηληθώλ Σκεκάησλ 7,5% 92,5%

Καηάινγνο κε ην ππάξρνλ ηαηξηθό πξνζσπηθό 38,8% 61,3%

Πλεποθοπίερ ζσεηικά με ηο ιαηπικό πποζωπικό ΝΑΙ ΌΧΙ 

> Όλνκα Δπίζεην θαη Δηδηθόηεηα 40,0% 60,0%

> Credentials (π.ρ. βηνγξαθηθό, εθπαίδεπζε, εκπεηξία) 3,8% 96,3%

> Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε παξερόκελεο ζεξαπείεο 18,8% 81,3%

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λνζειεπηηθή ππεξεζία 43,8% 56,3%

Πλεποθοπίερ Νοζελείαρ ΝΑΙ ΌΧΙ 

> Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηα εμηηήξηα ησλ αζζελώλ  42,5% 57,5%

> Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιίζηεο αλακνλήο 1,3% 98,8%

> Πιεξνθνξίεο γηα ηα επηζθεπηήξηα 46,3% 53,8%
> Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ αζζελώλ θαη ησλ 

ζπλνδώλ ηνπο (privacy and protection policies) 61,3% 38,8%

> Πιεξνθνξίεο αζζελώλ γηα επεκβάζεηο 3,8% 96,3%

> Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία-ρξεώζεηο 21,3% 78,8%

Δηήζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (π.ρ. εηζηηήξηα, επεκβάζεηο, θηι) 32,5% 67,5%

Εξωηεπικά Ιαηπεία και Απογεςμαηινά ΝΑΙ ΌΧΙ 

> Καηάινγνο εηδηθνηήησλ/ηαηξείσλ 73,8% 26,3%

> Ωξάξηα Λεηηνπξγίαο 65,0% 35,0%

> Κόζηνο Δπίζθεςεο 31,3% 68,8%

Τμήμα Επειγόνηων Πεπιζηαηικών ΝΑΙ ΌΧΙ 

> Πιεξνθνξίεο Δθεκεξίαο 45,0% 55,0%

Δεμοζιόηεηα Νοζοκομείος ΝΑΙ ΌΧΙ 

> πκκεηνρή ζε έξεπλεο θαη κειέηεο 18,8% 81,3%

> Γεκνζηεύζεηο (π.ρ. επηζηεκνληθώλ άξζξσλ, ζε εθεκεξίδεο) 18,8% 81,3%

Για Πανεπιζηεμιακά Νοζοκομεία ΝΑΙ ΌΧΙ 

> Πιεξνθνξίεο Βηβιηνζήθεο (σξάξην ιεηηνπξγίαο, ππεξεζίεο) 27,5% 72,5%

> Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 22,5% 77,5%  
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 ηελ πεξίπησζε ηεο ηξίηεο ππννκάδαο ησλ δεηθηώλ  ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Πληποθοπίερ Υγείαρ (πίλαθαο 4), ηα απνηειέζκαηα είλαη 

πξαγκαηηθά απνγνεηεπηηθά! Μόλν ζην 21,3% ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ λνζνθνκείσλ 

αλεπξίζθνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα πγείαο, ζε αθόκα ιηγόηεξεο (11,3%) 

ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα αηκνδνζίαο θαη ζε θακία (!) δελ 

δεκνζηνπνηνύληαη έξεπλεο ή κειέηεο γηα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. ε εθείλνπο ηνπο 

ηζηόηνπνπο όπνπ θαλείο ζα πεξίκελε λα ππάξρεη πιεζώξα λέσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ, θαζώο πξόθεηηαη γηα ηνπο θνξείο ηεο δεκόζηαο 

πγείαο, ζ’ απηνύο ινηπόλ δελ αλαθέξνληαη παξά κόλν ειάρηζηα από ηα παξαπάλσ. 

 

 

Πίνακασ 4: Πληροφορίεσ Τγείασ 

Πληποθοπίερ Υγείαρ ΝΑΙ ΌΧΙ 

Ραροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με κζματα υγείασ 21,3% 78,8%

Ζρευνεσ - Μελζτεσ ςχετικά με κζματα υγείασ 0,0% 100,0%

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με κζματα αιμοδοςίασ 11,3% 88,8%  

 

 

 Όζν γηα ηηο Πιζηοποιήζειρ και ηα Credentials ηων Νοζοκομείων και ηηρ 

Ιζηοζελίδαρ (πίλαθαο 5), ηα πνζνζηά θαη πάιη είλαη πνιύ ρακειά. Παξαηεξείηαη 

ινηπόλ όηη κόλν ην 6,3% ησλ ηζηνζειίδσλ αλαθέξεη εάλ ηα λνζνθνκεία έρνπλ 

πηζηνπνηήζεηο από δηάθνξνπο νξγαληζκνύο, όπσο ISO, EFQM, WHO θηι. ε θακία 

απνιύησο ηζηνζειίδα (0%) δελ αλαθνηλώλεηαη θάπνηνπ είδνπο δηεζλήο αλαγλώξηζε ή 

βξάβεπζε, ελώ κόλν ζε κία (1,3%), θαη κάιηζηα όρη θάπνηνπ κεγάινπ αζηηθνύ 

λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο, αιιά ελόο κηθξνύ επαξρηαθνύ, γίλεηαη ιόγνο γηα 

δεκνζηόηεηα ζηα ΜΜΔ. ηελ εξώηεζε εάλ ε αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο έρεη γίλεη κε 

εμσηεξηθή αλάζεζε, δειαδή από θάπνηα εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία θαη όρη από ην ηκήκα 

πιεξνθνξηθήο ησλ ίδησλ ησλ λνζνθνκείσλ, ζην 48,8%  ε απάληεζε ήηαλ λαη θαη ζην 

51,3% ήηαλ όρη. 
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Πίνακασ 5: Πιςτοποιήςεισ – Credentials Νοςοκομείου και ιςτοςελίδασ 

Πιζηοποιήζειρ-Credentials Νοζοκομείος και ιζηοζελίδαρ ΝΑΙ ΌΧΙ 

Ριςτοποιιςεισ από οργανιςμοφσ (π.χ. WHO, ISO, EFQM) 6,3% 93,8%

Διεκνισ αναγνϊριςθ και βραβεφςεισ 0,0% 100,0%

Δθμοςιότθτα νοςοκομείου ςτα ΜΜΕ 1,3% 98,8%

Η ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ ζχει γίνει με εξωτερικι ανάκεςθ; 48,8% 51,3%  

 

 

 Η Εγκςπόηηηα και η Ποιόηηηα ηων Πληποθοπιών (πίλαθαο 6) ππήξμε κηα 

αθόκε ππνθαηεγνξία κεηαβιεηώλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

websites ησλ δεκόζησλ λνζνθνκείσλ, θαζώο απνηεινύλ ζεκαληηθό παξάγνληα πνπ 

ελδπλακώλεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ ρξεζηώλ θαη πηζαλόλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα όκσο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αμηνιόγεζε δελ είλαη 

θαη πνιύ ελζαξξπληηθά. Ηκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο / αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

αλεπξίζθνληαη ζην 33,8% ησλ ηζηόηνπσλ, ελώ ζηηο κηζέο από απηέο (50%) 

εκθαλίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ θαηαζθεπάζηεθε / ελεκεξώζεθε ε ηζηνζειίδα. 

Απόδνζε ησλ Πεγώλ ή θαη Αλαθνξώλ - θπξίσο ζε όηη αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο 

πγείαο- ππάξρεη ζε κόλν 3,8% ησλ ηζηνζειίδσλ. Σέινο, λεθξά links ππήξραλ ζε 

πνζνζηό 38,8%. 

 

 

Πίνακασ 6: Εγκυρότητα και ποιότητα των Πληροφοριών 

Εγκςπόηηηα και Ποιόηηηα ηων Πληποθοπιών ΝΑΙ ΌΧΙ 

Ημερομθνίεσ δθμοςίευςθσ/ανανζωςθσ περιεχομζνου 33,8% 66,3%

Ημερομθνία Καταςκευισ/Ενθμζρωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ 50,0% 50,0%

Απόδοςθ Ρθγϊν ι και Αναφορϊν (κυρίωσ για Health Information) 3,8% 96,3%

Υπάρχουν νεκρά links; 38,8% 61,3%  

 

 

 Οινθιεξώλνληαο ηελ θαηεγνξία ησλ πιεξνθνξηώλ, ζηελ ππννκάδα ησλ 

Σςνδέζμων (πίλαθαο 7) παξαηεξνύληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα: ζύλδεζκνη ζε άιιεο 

πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο πγείαο δελ δηαπηζηώλνληαη ζε κεγάιε ζπρλόηεηα (15%), 
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αιιά νύηε θαη πξνο άιια λνζειεπηηθά ηδξύκαηα (25%). Χζηόζν, ηα πεξηζζόηεξα sites 

(71,3%) δηαζέηνπλ ζπλδέζκνπο πξνο άιιεο ηζηνζειίδεο γεληθνύ ή εηδηθνύ 

ελδηαθέξνληνο, δειαδή ζε Τπνπξγεία (θπξίσο ζην Τπνπξγείν Τγείαο), ζε Γήκνπο, 

ζηηο ΓΤΠΔ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, ζηηο Ννκαξρίεο, ζε δηάθνξεο Δπηζηεκνληθέο 

Κνηλόηεηεο (πρ Δηαηξεία Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ιαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο, 

Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία θηι), ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Μεηακνζρεύζεσλ, 

ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ, ζην Κέληξν Διέγρνπ Λνηκώμεσλ, ζηηο Ιαηξηθέο 

ρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηνπο Ιαηξηθνύο πιιόγνπο θιπ. Δπίζεο, ην 47,5% από 

απηέο έρνπλ απεπζείαο ζύλδεζκν πξνο ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ site, ελώ ζην 

78,8% απηώλ νη ζύλδεζκνη γεληθόηεξα είλαη ιεηηνπξγηθνί. 

  

 

Πίνακασ 7: φνδεςμοι - Links 

Σύνδεζμοι - Links ΝΑΙ ΌΧΙ 

Σφνδεςμοι ςε προτεινόμενεσ ιςτοςελίδεσ υγείασ (external links) 15,0% 85,0%

Σφνδεςμοι προσ άλλα νοςθλευτικά ιδρφματα 25,0% 75,0%

Σφνδεςμοι προσ άλλεσ ιςτοςελίδεσ γενικοφ και ειδικοφ ενδιαφζροντοσ 

(Υπουργεία, Δθμόςιοι Φορείσ, κτλ.) 71,3% 28,8%

Σφνδεςμοσ ςτθ εταιρεία/καταςκευάςτρια του site 47,5% 52,5%

Λειτουργικότθτα των ςυνδζςμων (functionality) - γενικά 78,8% 21,3%  

 

 

II.  ηε δεύηεξε βαζηθή θαηεγνξία θξηηεξίσλ ηεο Δπικοινωνίαρ και ηηρ 

Γιαδπαζηικόηηηαρ, όπσο αλαιύζεθε εθηελώο ζην 2
ν
 θαη 3

ν
 θεθάιαην, παξαηεξνύληαη 

3 ππννκάδεο ησλ δεηθηώλ κέηξεζεο: ε Επαθή και Επικοινωνία με ηο νοζοκομείο, νη 

Online Υπηπεζίερ Διάδπαζηρ και Επικοινωνίαρ με ηο νοζοκομείο θαη ε Υποζηήπιξη 

Χπήζηη και Εςκολία Χπήζηρ. 

 ε όηη αθνξά ζηελ πξώηε ππννκάδα ηεο Επαθήρ και Επικοινωνίαρ με ηο 

Νοζοκομείο (πίλαθαο 8) θαίλεηαη μεθάζαξα όηη νη ηζηνζειίδεο ησλ δεκόζησλ 

λνζειεπηηθώλ νξγαληζκώλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηεπθνιύλνπλ ηελ επαθή ησλ 

αζζελώλ ή νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξόκελνπ κε ην λνζνθνκείν θπξίσο κέζσ ελόο 

θεληξηθνύ ηειεθώλνπ (93,8%), αιιά θαη κέζσ ελόο θεληξηθνύ e-mail (55%). Δπίζεο, 
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ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (81,3%) γλσζηνπνηνύλ ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, έηζη ώζηε 

νπνηνζδήπνηε λα κπνξεί λα θιείζεη ξαληεβνύ ζηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία, είηε απηά είλαη 

πξσηλά, είηε απνγεπκαηηλά. Αθόκε, ζην 57,5% ησλ ηζηνηόπσλ παξέρεηαη online 

θαηάινγνο κε ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ δηνηθεηηθώλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηώλ 

θαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό κε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ηνπο (12,5%). ε  

κηθξόηεξε ζπρλόηεηα (40%) εκθαλίδεηαη online θαηάινγνο κε ηα ηειέθσλα ηνπ 

ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, ελώ ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ e-mail 

γηαηξώλ θαη λνζειεπηώλ είλαη πνιύ κηθξή (6,3%). 

 

 

 

Πίνακασ 8: Επαφή και Επικοινωνία με το Νοςοκομείο 

Επαθή και Επικοινωνία με ηο νοζοκομείο ΝΑΙ ΌΧΙ 

online καηάλογορ ηος ιαηπικού και νοζελεςηικού πποζωπικού 

> τθλζφωνο 40,0% 60,0%

> email 6,3% 93,8%

online κατάλογοσ των διοικθτικϊν τμθμάτων και υπθρεςιϊν ΝΑΙ ΌΧΙ 

> τθλζφωνο 57,5% 42,5%

> email 12,5% 87,5%

Κενηπική επικοινωνία με ηο νοζοκομείο ΝΑΙ ΌΧΙ 

> τθλζφωνο 93,8% 6,3%

> email 55,0% 45,0%

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα θιείζηκν Ραληεβνύ ζηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία 81,3% 18,8%  

 

 

 Γπζηπρώο, ζε ζρέζε κε ηε Διαδπαζηικόηηηα (πίλαθαο 9) ηα απνηειέζκαηα 

είλαη απνζαξξπληηθά θαη απνγνεηεπηηθά. ε θακία ηζηνζειίδα δελ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα γηα δηεπζέηεζε / πιεξσκή ινγαξηαζκώλ ειεθηξνληθά ή γηα πξόζβαζε ζε 

απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ. Μόλν ζε κία (1,3%) ππάξρεη ππεξεζία online 

πξνγξακκαηηζκνύ ξαληεβνύ ζηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία, ζην 3,8% ησλ websites 

αλεπξίζθνληαη online Discussion Forums κε γηαηξνύο θαη ζην 11,3% κπνξεί λα 

εγγξαθεί θαλείο ζε εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα λα ελεκεξώλεηαη 

γηα παξάδεηγκα γηα δηάθνξα ζέκαηα κε  e-mail. Σέινο, παξαηεξήζεθαλ ειεθηξνληθέο 

θόξκεο επηθνηλσλίαο γηα παξάπνλα ζην 7,5% ησλ ηζηνζειίδσλ, γηα θεληξηθή 
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επηθνηλσλία κε ην λνζνθνκείν ζε πνζνζηό 32,5%, γηα επηθνηλσλία κε ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ή  e-mail ζην 5%, ελώ θακία δε δηαζέηεη θόξκα, ώζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνύλ 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα. 

 

 

Πίνακασ 9: Online Τπηρεςίεσ Διάδραςησ και Επικοινωνίασ με το Νοςοκομείο 

Online Υπηπεζίερ Διάδπαζηρ και Επικοινωνίαρ με ηο Νοζοκομείο ΝΑΙ ΌΧΙ 

Υπθρεςία online προγραμματιςμοφ ραντεβοφ ςτα εξ. Ιατρεία 1,3% 98,8%

Εγγραφι χριςτθ ςε εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ του νοςοκομείου (π.χ. για 

λιψθ ενθμερϊςεων μζςω email) 11,3% 88,8%

Διευκζτθςθ/Ρλθρωμι λογαριαςμϊν θλεκτρονικά 0,0% 100,0%

Ρρόςβαςθ ςε αποτελζςματα εξετάςεων 0,0% 100,0%

Online Discussion/Forums με Ιατροφσ 3,8% 96,3%

Ηλεκτρονικι Φόρμα Ραραπόνων 7,5% 92,5%

Ηλεκηπονική Φόπμα Επικοινωνίαρ ΝΑΙ ΌΧΙ 

> Κεληξηθή Δπηθνηλσλία 32,5% 67,5%

> Δπηινγή πγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο/email 5,0% 95,0%

Ηλεκτρονικι Φόρμα Αξιολόγθςθσ τθσ Ιςτοςελίδασ 0,0% 100,0%  

 

 

 Όζν γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ Υποζηήπιξη Χπήζηη και 

ηελ Εςκολία Χπήζηρ (πίλαθαο 10), θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα πνζνζηά είλαη αξθεηά 

ρακειά. Έηζη ινηπόλ, θαη ελώ θαλείο ζα πεξίκελε όηη ζε κηα ρώξα, όπσο ε δηθή καο, 

πνπ θάζε ρξόλν ππνδέρεηαη ρηιηάδεο ηνπξίζηεο ζα ππήξρε ε δηεπθόιπλζε ηνπιάρηζηνλ 

ζην ζέκα ηεο γιώζζαο, εληνύηνηο ζε κόλν 25% ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ δεκόζησλ 

λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο γιώζζαο. Ο ράξηεο ηζηνύ 

(sitemap) εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηό 35%, ελώ κεραλή αλαδήηεζεο δηαζέηεη ζηελ απιή 

κνξθή ηεο ην 30% απηώλ θαη ζηε ζύλζεηε κόιηο ην 2,5%. Σέινο, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ππνβνεζνύλ θαη δηεπθνιύλνπλ 

ην ρξήζηε παξαηεξνύληαη ζε πνιύ κηθξέο έσο κεδακηλέο ζπρλόηεηεο. Κακία ινηπόλ 

δε δηαζέηεη θνπκπί «Βνήζεηαο» (Help Button), ην 1,3% αλαθέξεη όηη πξνζθέξεη 

νδεγίεο γηα ηε ιήςε απαηηνύκελνπ ινγηζκηθνύ (πρ PDF), ζην 16,3% ελεξγνπνηνύληαη 

επεμεγήζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ pointer, ην 18,8% δηαζέηεη θνπκπί «Δθηύπσζεο» (Print 

Button), ελώ ην 3,8% παξέρεη ππνζηήξημε πξνβνιήο γηα άηνκα κε εηδηθέο απαηηήζεηο, 
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όπσο πξνβιήκαηα αθνήο ή όξαζεο (πξόθεηηαη γηα δύν ηζηνζειίδεο πνπ δηαζέηνπλ 

ιεηηνπξγία κεγέζπλζεο ηεο γξακκαηνζεηξάο).     

 

 

 

Πίνακασ 10: Τποςτήριξη Χρήςτη και Ευκολία Χρήςησ 

Υποζηήπιξη Χπήζηη και Εςκολία Χπήζηρ ΝΑΙ ΌΧΙ 

Επιλογι Γλϊςςασ 25,0% 75,0%

Site Map 35,0% 65,0%

Μεσανή Αναδήηεζερ 

> Απλι μθχανι αναηιτθςθσ 30,0% 70,0%

> Σφνκετθ μθχανι αναηιτθςθσ 2,5% 97,5%

Οδθγίεσ για τθ λιψθ απαιτοφμενου λογιςμικοφ (π.χ. Pdf) 1,3% 98,8%

Ενεργοποίθςθ επεξθγιςεων με τθ χριςθ του pointer 16,3% 83,8%

Υποςτιριξθ προβολισ για άτομα με ειδικζσ απαιτιςεισ 3,8% 96,3%

Help Button 0,0% 100,0%

Print Button 18,8% 81,3%  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

 

 

5.1. υζήτηςη   

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ δεκόζησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο ρώξαο καο έγηλε κηα ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο κε ηελ αλεύξεζε εκπεηξηθώλ κειεηώλ, ζηηο νπνίεο 

γίλεηαη κηα αληίζηνηρε πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ηεο απόδνζεο ησλ websites ησλ λνζνθνκείσλ 

ηνπ εμσηεξηθνύ. Από απηέο ηηο κειέηεο ζπιιέρζεθαλ όια ηα δεδνκέλα θαη ηα θξηηήξηα κε ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε έλα Μνληέιν Αμηνιόγεζεο, ην νπνίν εθαξκόζηεθε θαηά 

ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο, ηεο πξώηεο νπζηαζηηθά παλειιαδηθήο πξνζπάζεηαο λα 

αμηνινγεζνύλ όινη νη δηαζέζηκνη ηζηόηνπνη ησλ δεκόζησλ ειιεληθώλ λνζνθνκείσλ σο πξνο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο, ζηελ δηεπθόιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ ρξεζηώλ κε ηνλ νξγαληζκό ηόζν κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν, όζν θαη κε πην εμειηγκέλνπο 

δηαδξαζηηθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο. Δλ ζπληνκία, αλεπξέζεζαλ 132 δεκόζηα λνζνθνκεία, 

από ηα νπνία ηα 94 δηαζέηνπλ sites ζην δηαδίθηπν θαη από απηά ηα 80 είλαη ιεηηνπξγηθά θαη 

πξνζβάζηκα. ηε ζπλέρεηα έγηλε ελδειερήο δηεξεύλεζε θάζε κίαο ηζηνζειίδαο μερσξηζηά κε 

βάζε ηνπο δείθηεο κέηξεζεο πνπ νξίζηεθαλ γηα ην Μνληέιν Αμηνιόγεζεο από ηελ 

αλαζθόπεζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο.  

Οη Sánchez θαη Fuentes (2002) αλαθέξνπλ όηη ζύκθσλα κε ηνπο Recio θαη Ortiz 

δηαθξίλνληαη 3 ζηάδηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ website ελόο νξγαληζκνύ πγείαο: ζην πξώην ζηάδην 

ν ηζηόηνπνο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη θαζαξά γηα ηελ θαηά θάπνην ηξόπν «δηαθήκηζε» ηνπ 

νξγαληζκνύ – γηα λα πξνβάιιεη δειαδή ζηνηρεία όπσο ε ηζηνξία ηνπ, ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ, νη 

ηεξαξρηθέο δνκέο ηνπ θιπ. ην δεύηεξν ζηάδην ν ζηόρνο είλαη λα εληζρύζεη ηελ εκπηζηνζύλε 

ηνπ ρξήζηε κε ην λα αλαδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εθαξκνγώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 
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πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν ζην ηνκέα ηεο παξνρήο θαη θξνληίδαο πγείαο, ελώ ζην ηξίην ζηάδην ν 

ζθνπόο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη λα απνηειέζεη πεγή αλαθνξάο θαη λα παίμεη ξόιν 

ζπκβνπιεπηηθό γηα ηνλ ρξήζηε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία. Δπηπιένλ, ζην ζηάδην απηό 

δίλεηαη θαη ε δπλαηόηεηα εμαηνκίθεπζεο (personalization) ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη ε 

ηζηνζειίδα ιόγσ ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ν ρξήζηεο, δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη 

επηθνηλσλία κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ website (two way communication).  

Αλαθνξηθά ινηπόλ κε ηα παξαπάλσ, θαη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πνπ δηεμήρζε, νη ηζηνζειίδεο ησλ δεκόζησλ ειιεληθώλ λνζνθνκείσλ θαηαηάζζνληαη θπξίσο 

ζην πξώην θαη δεύηεξν ζηάδην. Γηαπηζηώζεθε όηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ θαζαξά 

πιεξνθνξηαθό ραξαθηήξα, παξέρνληαο όκσο πεξηζζόηεξν πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην 

ηζηνξηθό, ηελ ηεξαξρηθή δνκή θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ ηνλ νπνίν πξνβάιινπλ, 

θαη πνιύ ιηγόηεξν πιεξνθνξίεο πνπ ελεκεξώλνπλ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο βνεζνύλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο. ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο 

πξνηηκάηαη θαη πξνσζείηαη θπξίσο ε παξαδνζηαθή, κέζσ δειαδή ηειεθώλνπ, αλ θαη ιίγν 

παξαπάλσ από ηα κηζά sites παξέρνπλ θαη e-mail. Χζηόζν, ν ηνκέαο ζηνλ νπνίν θαίλεηαη όηη 

νη ηζηνζειίδεο απηέο ρξεηάδνληαη πνιύ δνπιεηά αθόκε είλαη εθείλνο ηεο δηαδξαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλαιιαγήο ησλ ρξεζηώλ κε ην λνζνθνκείν. Διάρηζηεο είλαη εθείλεο 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ επαθή ησλ πνιηηώλ – αζζελώλ κε ην ηαηξηθό, λνζειεπηηθό θαη δηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό κέζσ e-mail ή forums θαη ζε θακία απνιύησο δελ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

εθπιεξσζνύλ θάπνηεο ζπλαιιαγέο online (πρ. πιεξσκή ινγαξηαζκώλ).  

Απώηεξνο ζηόρνο ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ππήξμε ν εληνπηζκόο 

θαη ε αλάδεημε ησλ θελώλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πθίζηαληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

ειιεληθώλ δεκόζησλ λνζνθνκείσλ. Δθείλν πνπ κε ζηγνπξηά κπνξεί λα εηπσζεί είλαη όηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα sites ρξεηάδνληαη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο γηα λα πξνζεγγίζνπλ έλα 

θαιό θαη επηζπκεηό επίπεδν. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

αλαζρεδηαζκό ησλ ηζηνζειίδσλ απηώλ, έηζη ώζηε λα γίλνπλ πην ρξήζηκεο θαη ρξεζηηθέο γηα 

ηνλ πνιίηε θαη λα εμππεξεηνύλ θαη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ. 

Λακβάλνληαο ινηπόλ ππόςε απηήλ ηελ έξεπλα, ηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο ησλ δεκόζησλ 

λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ 

online παξνπζία ησλ λνζνθνκείσλ, έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ρξεζηώλ θαη λα απνθηνύλ έκπηζηνπο θαη αθνζησκέλνπο πειάηεο, ελώ παξάιιεια δίλεηαη ε 
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δπλαηόηεηα λα ζρεδηάζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ δελ δηαζέηνπλ, 

γλσξίδνληαο πηα ηη είδνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη πνην πεξηερόκελν ζα πξέπεη απηέο λα έρνπλ. 

Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ε πξώηε πνπ έρεη δηεμαρζεί ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξν θαη θαζώο δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε αληίζηνηρε, ζπλεπώο ζηεξείηαη ηνπ κέηξνπ 

ζύγθξηζεο θαη ζε όηη αθνξά ην εξγαιείν κέηξεζεο, αιιά θαη ζε όηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα 

ηεο. Σν Μνληέιν Αμηνιόγεζεο πνπ αλαπηύρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηελ 

έξεπλα απηή ζα κπνξνύζε λα ηξνπνπνηεζεί θαη, κε ηελ πξνζζήθε ίζσο θαηλνύξησλ 

δεδνκέλσλ θαη δεηθηώλ κέηξεζεο, λα απνηειέζεη εθ λένπ εθαιηήξην γηα ηε δηελέξγεηα 

κειινληηθώλ εξεπλώλ, πνπ ζα θαηαδεηθλύνπλ ηε ζηαζηκόηεηα ή ηελ πξόνδν ζηνλ ηνκέα ηεο  

online παξνπζίαο ησλ δεκόζησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρώξαο καο.   

πκπεξαζκαηηθά, ηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα είλαη αλαγθαίν λα θαηαλνήζνπλ όηη νη 

ηζηόηνπνη ηνπο ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνύλ ζε έλα ελαιιαθηηθό θαλάιη πξόζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ, ην νπνίν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε πνιίηε θαη ην νπνίν 

πξέπεη λα είλαη έηζη δηακνξθσκέλν, ώζηε λα εμππεξεηεί θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο, ηηο 

επηζπκίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ (Sánchez, Fuentes, 2002). Γηα λα γίλεη απηό είλαη 

απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί κηα ζηξαηεγηθή ζύκθσλα κε ηελ νπνία: α) λα εληζρύεηαη ε πίζηε 

θαη ε εκπηζηνζύλε ηνπ ρξήζηε πξνο ηνλ νξγαληζκό θαη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

αλαπηύζζνληαη ζηελόηεξεο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. ’ απηό, ζύκθσλα κε ηνπο Randeree θαη Rao 

(2004) ζεκαληηθό ξόιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλα ινγηζκηθό Customer Relationship 

Management (CRM), θαζώο ε εμαηνκίθεπζε, θπξίσο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ζπλαιιαγήο, 

κπνξεί: α) λα ελδπλακώζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ρξήζηε πξνο ην λνζνθνκείν, β) λα 

πξνζδώζεη αμία θαη γ) λα δηαθεξύζζεη θαη λα εμπςώλεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε δέζκεπζε ζηε 

θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ αζζελώλ (Sánchez, Fuentes, 2002). 

Σν γεγνλόο όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Διιάδα έρεη απμεζεί ην πνζνζηό ησλ 

αηόκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Internet γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία θαηαδεηθλύεη ην πώο ην δηαδίθηπν θαη ε ειεθηξνληθή πγεία αιιάδνπλ ην πιαίζην ηεο 

παξνρήο πγείαο (Ρνπκειησηάθε, Υξνλάθε, 2009). Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη ηα λνζειεπηηθά 

ηδξύκαηα, πνπ απνηεινύλ θαηεμνρελ ρώξνπο παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηώλ, από ηε ζηηγκή πνπ 

δειώλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην δηαδίθηπν λα θξνληίδνπλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη δηαδξάζεηο πνπ πξνζθέξνπλ κέζα από ηηο 
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ηζηνζειίδεο ηνπο, έηζη ώζηε λα πξνζεγγίδνπλ πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο (θαη πηζαλνύο 

«πειάηεο») θαη λα θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο.  

 

5.2.  Δυςκολίεσ ςτη διαδικαςία τησ αξιολόγηςησ 
 

 Η πην κεγάιε δπζθνιία κε ηελ νπνία ήξζε αληηκέησπε ε εξεπλήηξηα ήηαλ ην γεγνλόο 

όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δηάθνξσλ ηζηνζειίδσλ πνιιέο από απηέο, ελώ 

δηέζεηαλ θάπνηεο από ηνπο δείθηεο κέηξεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ νπζία από απόςεσο 

πεξηερνκέλνπ νη δείθηεο απηνί δελ ππήξραλ. Γηα παξάδεηγκα - θαη γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηό- 

ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεληθώλ Πιεξνθνξηώλ ππάξρεη ν δείθηεο κέηξεζεο «Παξνπζία Υάξηε 

Μεηάβαζεο». ε θάπνηεο ηζηνζειίδεο όκσο, θαη ελώ ππήξρε ζύλδεζκνο πνπ δήισλε ηελ 

παξνπζία απηνύ ηνπ ράξηε, απηόο δελ ππήξρε θαηά ην άλνηγκα ηνπ ζπλδέζκνπ. Όπσο γίλεηαη 

αληηιεπηό, ην γεγνλόο απηό πξνθάιεζε ζύγρπζε αξρηθά, αιιά θαζ’ όηη ε έξεπλα απηή κειεηά 

ην πεπιεσόμενο θαη όρη ηε δομή ηεο ηζηνζειίδαο, ε εξεπλήηξηα ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε 

αμηνινγνύζε κε 0 (δειαδή Απνπζία) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. 

 Δπηπιένλ, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ νη 14 από ηηο 

94 ηζηνζειίδεο λνζνθνκείσλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ δελ ήηαλ ιεηηνπξγηθέο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη δελ θαηέζηε εθηθηό λα αμηνινγεζνύλ. Από απηέο ηηο 14, νη 3 βξίζθνληαλ ππό 

θαηαζθεπή, ζηηο 2 άλνηγε κόλν ε αξρηθή ζειίδα, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην άιιν πεξηερόκελν, 

ελώ γηα ηηο ππόινηπεο 9 παξνπζηάζηεθε ην κήλπκα «o Internet Explorer δελ κπνξεί λα 

εκθαλίζεη ηελ ηζηνζειίδα». ε κεηαγελέζηεξε αλαδήηεζε απηώλ ησλ ηζηνζειίδσλ κεηά ην 

πέξαο ηεο έξεπλαο ( Ιαλνπάξηνο 2010) απνθαιύθζεθε όηη ε κία από ηηο 3 ππό θαηαζθεπή 

ηειηθά θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί σο πξνο ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία, ελώ ην πξόβιεκα κε 

ηνλ Explorer απνθαηαζηάζεθε γηα ηηο 4 από ηηο 9 θαη είλαη πηα ιεηηνπξγηθέο. Χζηόζν, δελ 

ήηαλ πηα δπλαηόλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ έξεπλα. 

 Σέινο, θάπνηεο δηεπζύλζεηο ηζηνζειίδσλ παξέρνληαλ ιαλζαζκέλα από ηνλ θαηάινγν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη γηα λα βξεζνύλ νη ζσζηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη άιιεο δπν 

ηζηνζειίδεο (medinfo θαη e-database), θαζώο θαη ε κεραλή αλαδήηεζεο Google γηα ηελ 

αλεύξεζε ησλ ζσζηώλ δηεπζύλζεσλ.        
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

I. Λίζηα Γημόζιων Νοζηλεςηικών Ιδπςμάηων με ηιρ Ηλεκηπονικέρ Γιεςθύνζειρ 

ηοςρ 

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ- ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.spiliopoulio.gr  

      ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 
    www.paidon-agiasofia.gr 

      ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
   www.onco.gr  

       ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
   www.agsavvas-hosp.gr  

     
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
     www.hosp-alexandra.gr 

      ΑΝΔΡΕΑ ΤΓΓΡΟ-ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 

www.syggros-hosp.gr  

      ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΤΛΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.asklepieio.gr  

       ΑΣΣΙΚΟΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
   www.attikonhospital.gr  

      Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.gna-gennimatas.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ 
    www.paidon-pentelis.gr 

      ΔΑΦΝΙ-ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
     www.psyhat.gr  

       ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΙΕΤΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
   www.hospital-elena.gr 

      ΕΛΠΙ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
     www.elpis.gr 

       ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.evaggelismos-hosp.gr  

      ΚΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ 
    www.kat-hosp.gr 

       ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ) 
 www.agiaolga.gr 

       ΛΑΪΚΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
     www.laiko.gr  

       

http://www.spiliopoulio.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.onco.gr/
http://www.agsavvas-hosp.gr/
http://www.hosp-alexandra.gr/
http://www.syggros-hosp.gr/
http://www.asklepieio.gr/
http://www.attikonhospital.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.paidon-pentelis.gr/
http://www.psyhat.gr/
http://www.hospital-elena.gr/
http://www.elpis.gr/
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
http://www.kat-hosp.gr/
http://www.agiaolga.gr/
http://www.laiko.gr/
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ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
     www.ophthalmiatreio.gr 

      ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.polykliniki.gr  

       ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.sismanoglio.gr 

      ΩΣΗΡΙΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ 
  www.sotiria.gr 

       ΩΝΑΕΙΟ-ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
    www.onasseio.gr  

       ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.oagiosdimitrios.gr 

      ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.agpavlos.gr 

       ΑΧΕΠΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
   www.ahepahosp.gr 

      Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.gennimatas-thess.gr  

      Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.gpapanikolaou.gr 

      ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
     www.ippokratio.gr 

       ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΩΝ 
   www.nadn.gr 

       ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 
     www.nepth.gr 

       ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.papageorgiou-hospital.gr 

     ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
    www.psychothes.gr 

      ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ 
   www.nikaia-hosp.gr 

      ΘΡΙΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
     www.thriassio-hosp.gr 

      ΜΕΣΑΞΑ-ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.metaxa-hospital.gr 

      ΣΖΑΝΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
     www.tzaneio.gr 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 
     www.gnamfissas.gr 
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ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 
   www.agandreashosp.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΤ 
     www.gnaigio.gr  

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΤ 
     www.gna.gr 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 
     www.hospital-kalavrita.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 
     www.hospkorinthos.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 
     www.gnn.gov.gr  

       ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ-ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
  www.panarkadiko.eu 

      ΙΩΑΝ. & ΑΙΚΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΣΗ 
  www.hospspa.gr 

       ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
    www.arkadia.ceid.upatras.gr  

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 
     www.prevezahospital.gr  

      ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
   www.uhi.gr 

       ΧΑΣΖΗΚΩΣΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
   www.gni-hatzikosta.gr 

      ΑΧΙΛΛΟΠΟΤΛΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΤ 
   www.volos-hospital.gr 

      ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΑ 
   www.uhl.gr 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ 
     www.verhospi.gr 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
     www.nosgrevenon.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
     www.kastoriahospital.gr  

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 
     www.gnkaterini.gr 

       ΜΑΜΑΣΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 
    www.mamatsio.gr 

       ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ 
   www.mpodosakeio.gr 
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ΠΕΣΡΑ ΟΛΤΜΠΟΤ-ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
   www.psynpo.gr  

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 
     www.gng.gr  

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑ 
     www.dramahospital.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΑ 
     www.gnedessas.eu 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 
     www.kavalahospital.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 
     www.hospser.gr  

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ 
    www.did-hosp.gr 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗ 
     www.hosp-xanthi.gr 

      ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 
   www.pgna.gr 

       Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ 
   www.rhodes-hospital.gr 

      ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ 
   www.nosokomiosamou.gr  

      ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΟΤ 
   www.vardakeio.gr  

       ΒΟΣΑΝΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
   www.vostanio.gr  

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΤ 
     www.limnoshospital.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΤ 
     www.naxoshospital.gr 

      ΚΤΛΙΣΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ 
    www.xioshosp.gr  

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
     www.corfuhospital.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 
    www.gnkef.gr  

       ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
    www.psynk.ondsl.org  

      ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
  www.venizeleio.gr 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 
     www.rethymnohospital.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΣΕΙΑ 
     www.ghsitia.gr 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
     www.chaniahospital.gr 

      ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ 
   www.dialynakeio.gr  

      ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
   www.pepagnh.gr 

       ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
     www.psycrete.gr  

       ΑΓΛΑΪΑ ΚΤΡΙΑΚΟΤ 
       www.aglaiakyriakou.gr  

      ΝΣΑΟΤ - ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΝΣΕΛΗ 
   www.paidohosp.gr  

       ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ - ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
    www.theagenio.gr  

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 
    www.karpenissihospital.gr  

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΤΜΗ 
     onyxii.tripod.com 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΤΠΑΡΙΙΑ 
     www.noskypar.gr 

       ΚΟΤΣΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΑ 
 www.larissahospital.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΟΤΜΕΝΙΑ 
    www.nosokgoum.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑ 
     www.ikaria-hospital.gr 

      ΚΡΑΣΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ ΛΕΡΟΤ 
     www.leros-hospital.gr 

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΤΚΑΔΑ 
     www.lefkadahospital.gr 
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II. Σο επγαλείο μέηπηζηρ και ηα Αποηελέζμαηα ηηρ Αξιολόγηζηρ ηων Ιζηοζελίδων 

ηων Γημόζιων Νοζηλεςηικών Ιδπςμάηων 

 

 
Γενικέρ Πληποθοπίερ Νοζοκομείος  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Α1 Logo λνζνθνκείνπ θαη Όλνκα  71,3% 28,8% 

Α2 ειίδα Welcome γηα ηνπο Αζζελείο  50,0% 50,0% 

Α3 Ιζηνξηθό λνζνθνκείνπ 92,5% 7,5% 

Α4 ηόρνο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Mission) 45,0% 55,0% 

Α5 Μέγεζνο ηνπ λνζνθνκείνπ (θιίλεο) 61,3% 38,8% 

Α6 Σνπνζεζία (Γηεύζπλζε) 91,3% 8,8% 

 
Οδεγίερ Μεηάβαζερ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Α7 > Γεληθέο Οδεγίεο  15,0% 85,0% 

Α8 > Παξνπζία Υάξηε Μεηάβαζεο  42,5% 57,5% 

Α9 > Οδεγίεο Μεηάβαζεο κε κεηαθνξηθά κέζα (π.ρ. Λεσθνξείν, Μεηξό) 23,8% 76,3% 

Α10 Οξγαλόγξακκα  55,0% 45,0% 

Α11 Δηθνληθή Παξνπζίαζε (Virtual Tour)/Βίληεν Παξνπζίαζεο  3,8% 96,3% 

Α12 Frequently Asked Questions (FAQs) 6,3% 93,8% 

Α13 Νέα θαη Αλαθνηλώζεηο/Γειηία Σύπνπ ζρεηηθά κε ην Ννζνθνκείν  75,0% 25,0% 

Α14 Πξνθεξύμεηο Θέζεσλ (Job Opportunities) 63,8% 36,3% 

Α15 Πιεξνθνξίεο γηα έμηξα ππεξεζίεο (π.ρ. θπιηθείν, ηξάπεδα, θαθεηέξηα) 18,8% 81,3% 

 
      

 
Ειδικέρ Πληποθοπίερ Νοζοκομείος  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Β1 Καηάινγνο Κιηληθώλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηώλ  83,8% 16,3% 

Β2 
Πιεξνθνξίεο Κιηληθώλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηώλ (π.ρ. Γεληθέο ή 
Δηδηθέο) 40,0% 60,0% 

Β3 Καηάινγνο Σκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Γηνηθεηηθώλ-Οηθνλνκηθώλ) 60,0% 40,0% 

Β4 Καηάινγνο Ιζηνζειίδσλ ησλ Κιηληθώλ Σκεκάησλ  7,5% 92,5% 

Β5 Καηάινγνο κε ην ππάξρνλ ηαηξηθό πξνζσπηθό 38,8% 61,3% 

 
Πλεποθοπίερ ζσεηικά με ηο ιαηπικό πποζωπικό  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Β6 > Όλνκα Δπίζεην θαη Δηδηθόηεηα  40,0% 60,0% 

Β7 > Credentials (π.ρ. βηνγξαθηθό, εθπαίδεπζε, εκπεηξία) 3,8% 96,3% 

Β8 > Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε παξερόκελεο ζεξαπείεο  18,8% 81,3% 

Β9 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λνζειεπηηθή ππεξεζία  43,8% 56,3% 

 
Πλεποθοπίερ Νοζελείαρ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Β10 > Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηα εμηηήξηα ησλ αζζελώλ   42,5% 57,5% 

Β11 > Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιίζηεο αλακνλήο  1,3% 98,8% 

Β12 > Πιεξνθνξίεο γηα ηα επηζθεπηήξηα  46,3% 53,8% 

Β13 
> Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ αζζελώλ 
θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο (privacy and protection policies) 61,3% 38,8% 

Β14 > Πιεξνθνξίεο αζζελώλ γηα επεκβάζεηο  3,8% 96,3% 

Β15 > Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία-ρξεώζεηο  21,3% 78,8% 

Β16 Δηήζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (π.ρ. εηζηηήξηα, επεκβάζεηο, θηι) 32,5% 67,5% 

 
Εξωηεπικά Ιαηπεία και Απογεςμαηινά ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Β17 > Καηάινγνο εηδηθνηήησλ/ηαηξείσλ  73,8% 26,3% 

Β18 > Ωξάξηα Λεηηνπξγίαο  65,0% 35,0% 

Β19 > Κόζηνο Δπίζθεςεο  31,3% 68,8% 

 
Τμήμα Επειγόνηων Πεπιζηαηικών  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Β20 > Πιεξνθνξίεο Δθεκεξίαο  45,0% 55,0% 
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Δεμοζιόηεηα Νοζοκομείος  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Β21 > πκκεηνρή ζε έξεπλεο θαη κειέηεο  18,8% 81,3% 

Β22 > Γεκνζηεύζεηο (π.ρ. επηζηεκνληθώλ άξζξσλ, ζε εθεκεξίδεο) 18,8% 81,3% 

 
Για Πανεπιζηεμιακά Νοζοκομεία  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Β23 > Πιεξνθνξίεο Βηβιηνζήθεο (σξάξην ιεηηνπξγίαο, ππεξεζίεο) 27,5% 72,5% 

Β24 > Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα  22,5% 77,5% 

 
      

 
Πληποθοπίερ Υγείαρ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

C1 Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο  21,3% 78,8% 

C2 Έξεπλεο - Μειέηεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο  0,0% 100,0% 

C3 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα αηκνδνζίαο 11,3% 88,8% 

 
      

 
Πιζηοποιήζειρ-Credentials Νοζοκομείος και ιζηοζελίδαρ ΝΑΙ  ΟΧΙ  

D1 Πηζηνπνηήζεηο από νξγαληζκνύο (π.ρ. WHO, ISO, EFQM)  6,3% 93,8% 

D2 Γηεζλήο αλαγλώξηζε θαη βξαβεύζεηο  0,0% 100,0% 

D3 Γεκνζηόηεηα λνζνθνκείνπ ζηα ΜΜΔ  1,3% 98,8% 

D4 Η αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο έρεη γίλεη κε εμσηεξηθή αλάζεζε;  48,8% 51,3% 

 
      

 
Σύνδεζμοι - Links  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

D5 ύλδεζκνη ζε πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο πγείαο (external links) 15,0% 85,0% 

D6 ύλδεζκνη πξνο άιια λνζειεπηηθά ηδξύκαηα  25,0% 75,0% 

D7 
ύλδεζκνη πξνο άιιεο ηζηνζειίδεο γεληθνύ θαη εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο 
(Τπνπξγεία, Γεκόζηνη Φνξείο, θηι.) 71,3% 28,8% 

D8 ύλδεζκνο ζηε εηαηξεία/θαηαζθεπάζηξηα ηνπ site  47,5% 52,5% 

D9 Λεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπλδέζκσλ (functionality) - γεληθά  78,8% 21,3% 

 
      

 
Επαθή και Επικοινωνία με ηο νοζοκομείο  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
online καηάλογορ ηος ιαηπικού και νοζελεςηικού πποζωπικού      

Δ1 > ηειέθσλν  40,0% 60,0% 

Δ2 > email  6,3% 93,8% 

 
online θαηάινγνο ησλ δηνηθεηηθώλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηώλ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Δ3 > ηειέθσλν  57,5% 42,5% 

Δ4 > email  12,5% 87,5% 

 
Κενηπική επικοινωνία με ηο νοζοκομείο  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Δ5 > ηειέθσλν  93,8% 6,3% 

Δ6 > email  55,0% 45,0% 

Δ7 Σειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα θιείζηκν Ραληεβνύ ζηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία  81,3% 18,8% 

 
      

 

Online Υπηπεζίερ Διάδπαζηρ και Επικοινωνίαρ με ηο 
Νοζοκομείο  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

F1 Τπεξεζία online πξνγξακκαηηζκνύ ξαληεβνύ ζηα εμ. Ιαηξεία 1,3% 98,8% 

F2 
Δγγξαθή ρξήζηε ζε εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ 
(π.ρ. γηα ιήςε ελεκεξώζεσλ κέζσ email) 11,3% 88,8% 

F3 Γηεπζέηεζε/Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ ειεθηξνληθά 0,0% 100,0% 

F4 Πξόζβαζε ζε απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ  0,0% 100,0% 

F5 Online Discussion/Forums κε Ιαηξνύο  3,8% 96,3% 

F6 Ηιεθηξνληθή Φόξκα Παξαπόλσλ  7,5% 92,5% 

 
Ηλεκηπονική Φόπμα Επικοινωνίαρ ΝΑΙ  ΟΧΙ  

F7 > Κεληξηθή Δπηθνηλσλία  32,5% 67,5% 

F8 > Δπηινγή πγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο/email 5,0% 95,0% 
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F9 Ηιεθηξνληθή Φόξκα Αμηνιόγεζεο ηεο Ιζηνζειίδαο  0,0% 100,0% 

 
      

 
Υποζηήπιξη Χπήζηη και Εςκολία Χπήζηρ ΝΑΙ  ΟΧΙ  

G1 Δπηινγή Γιώζζαο 25,0% 75,0% 

G2 Site Map  35,0% 65,0% 

 
Μεσανή Αναδήηεζερ      

G3 > Απιή κεραλή αλαδήηεζεο  30,0% 70,0% 

G4 > ύλζεηε κεραλή αλαδήηεζεο  2,5% 97,5% 

G5 Οδεγίεο γηα ηε ιήςε απαηηνύκελνπ ινγηζκηθνύ (π.ρ. Pdf) 1,3% 98,8% 

G6 Δλεξγνπνίεζε επεμεγήζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ pointer  16,3% 83,8% 

G7 Υποζηήπιξη πποβολήρ για άηομα με ειδικέρ απαιηήζειρ  3,8% 96,3% 

G8 Help Button  0,0% 100,0% 

G9 Print Button  18,8% 81,3% 

 
      

 
Εγκςπόηηηα και Ποιόηηηα ηων Πληποθοπιών  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

H1 Ηκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο/αλαλέσζεο πεξηερνκέλνπ  33,8% 66,3% 

H2 Ηκεξνκελία Καηαζθεπήο/Δλεκέξσζεο ηεο ηζηνζειίδαο  50,0% 50,0% 

H3 Απόδνζε Πεγώλ ή θαη Αλαθνξώλ (θπξίσο γηα Health Information) 3,8% 96,3% 

H4 Τπάξρνπλ λεθξά links; 38,8% 61,3% 
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